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DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, 
BETREKKELIJK HET 
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SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN. IN 1818. 

2 Januari 1894. BESLUIT, tot aanvnlling van 
het Koninklijk besluit van 5 September 1892 
(Staats~lad n•. 216) houdende bepalingen 
omtrent de Rijnschippers• en scheepspatenten 
en omtrent de instelling van commissiën van 
deakundigen voor de Rijn.vaart. S. 1. 

IN KA..Ull VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water• 
staat, Handel en Nijverheid en van Buitenland• 
sche Zaken van 21 November 1893, L&. N, 
afdeeling Waterstaat, en van die zelfde dagteeke
ning, n•. 12837, 2de Afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12 December 1893, n•. 10); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Miniaters van 20 December 1893, n•. 105, af. 
deeling Waterstaat en van ~9 d.a.v. n•. 13997, 
2de afdeeling; 

In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
is een tarief vast te stellen voor de reis- en 
verblijfkosten, aan de belanghebbenden krachtens 
artikel 20 van het Koninklijk besluit van li Sep• 
tember 1892 (Staatsblad n•. 216) door de com• 
missiën van deakundigen voor de Rijnvaart in 
rekening te brengen, zoo het onderzoek der 
schepen bniten hare standplaats geschiedt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Tnsschen het derde en het vierde lid van arti
kel 20 van het Koninklijk besluit van 5 Sep-

tember 1892 (Staatsblad n•. 216) wordt een 
nieuw lid gevoegd, luidende: 

De leden der Commissie , die aan het onder
zoek deel nemen, kunnen daartoe in rekening 
brengen: 

a. voor vergoeding van reiskosten : de werkelijk 
uitgegeven vracht voor de gebezigde vervoer
middelen, zoomede hetgeen _daarenboven betaald 
is voor het vervoer nn reisbenoodigdheden, voor 
veer• , tol- en brnggelden , en voor het vervoer 
van voorwerpen, welke ingevolge algemeenen of 
bijzonderen last zijn medegenomen; 

lJ. voor vergoeding van verblijfkosten per et
maal/ 8. 

Gedeelten van etmalen, 12 uren of meer be
dragende, worden voor een geheel, kleinere voor 
een half etmaal gerekend. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat,lJlad geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift medegedeeld zal. worden. 
· 's Gravenhage, den 2den Januari 1894. 

(get,) EMMA. 
De Min. 11an W'at,rsfaat, Handel en Nij11l!fJieül, 

(get.) C. LELT. 

De Miniater 11an BuitenlandacJie Zdfffl, 
(get.) VAN 'rIENHOVEN. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1894.) 

3 Januari 1894. BESLUIT, tot vaststelling van 
een nienwen niterlijken vorm voor de mout
biljetten van tien golden. S. 2. 
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hl NAAH VAN H. M. WILHELM INA, ENZ. 

w Il EMMA. ENZ. 

Overwegende, dat het wenechelijk is voor de 
mootbiljetten ~an tien galden een nienwen niter
lijken vorm vast te stellen ; 

Gezien het eerste lid van artikel 2 van de wet 
van 27 April 1884 (Staat,6/aà n•. 98) en ar
tikel 1 van het Koninklijk besluit van 13 Maart 
1879 (StaatllJlad n•. 42), in verband met ar
tikel 8 van het Koninklijk be1loit van 12 Sep
tember 1 ~85 (Staata6laà n°. 182); 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van deo 29 November 1898, n°. 76, 
Generale Thesaurie ; 

Deo Raai! vao State gehoord (advies van deo 
19 necember 1893, n°. 14); 

Gezien het nader rapporl van den Minister van 
Financiën van den 29 December 1893, n°. 78, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eeni,g artil:sl. 

Met intrekking van artikel S van het Koninklijk 
besluit van 12 September 1885 (8taata6latl n°.] 82), 
te bepalen dat de niterlijke vorm der muntbil
jetten van tien galden is de volgende: 

ne voorzijile bevat io het midden de woorden: 

MUNTBILJET 

TIEN GULDEN 

Ingevolge de wet van 27 April 1884, Staats
blad N°. 98, op vertoon inwisselbaar bij de 
Nederlantkcl,e Banl: te ÁflUterdam. 

Gezien, 's Gravenhage, 

De Nederlantkclte Banl:, Ds Min. zian Financiën , 

Deze woorden, in bruine kleur gedrukt, zijn 
omgeven door een in dezelfde kleur gedrukten 
gegraveerden knnstraod , waarin • voorkomt: 

aan de rechterzijde, het borstbeeld der Koningin; 
aan de bovenzijde, de woorden: 

Koninkrijk der Nederlanden; 
aan de onderzijde, het Rijkswapen ; 
aan de linkerzijde, . eene figuur voorstellende de 

N ederlandsche Maagd aan wier voeten een leeuw 
ruai; 

in beide bovenhoeken en in den rechter beneden
hoek het getal 10. 

De achterzijde vertoont in het midden de 
woorden: 

TIEN 
GULDEN 

ter rechter- en linkerzijde waarvan twee stroo
ken, waarin in lijnen zwarten letterdruk de woor
den: Muntbiljet van tien gnlden. Wettig betaal
middel, in11evolge Artikel 2, derde lid, der wet 
van den 27 April 1884, Staatsbl. N°. 98. 
Een en ander is omlijst door een in bruine kleur 
gedrukten rechthoekigen rand, waarin wordt aan
getroffen : 

een in lichter bruin gedrukt ornament op ge
figureerden zwarten onderdruk; in den linker 
boven- en den rechter benedenhoek het getal 10; 
in den rechter boven- en deo linker benedenhoek 
de letters van de reeks tot welke het biljet be
hoort en het nommer van het biljet. 

Onder de woorden : Tiett Gulden wordt aange
troffen een controle-nommer. 

De muntbiljetten worden gedrukt op papier van 
ongeveer 9.5 bij 17 centimeter, waarin in het 
midden ala watermerk voorkomt: 

10 
G 

ter rechtenijde waarvan een klimmende leeuw, 
j!ekroond met eene Koninklijke Kroon, houdende 
in den rechter voor klauw een opgeheven zwaard, 
en in den linker een bondel pijlen , de punten 
omhoog. 

Zij worden voorzien van den stempel der hand
teekeninl!en van den Minister van Financiën en 
van een ambtenaar van de Nederlaodsche Bank. 

De Minister van Financiën is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staata/Jlad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage , den Sden Januari 1894. 
(get.) EMMA. 

De Minilt,r oan Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 5 Maart 18941.) 

41 Janrsari 18941. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijk besluit van den 23sten Mei 
18951 (Staata6lad n°. 106) vastgesteld bij
zonder rey:lement van politie voor de Drmt-
1cl,e Hoofdoaart en het Yeenl,uizerkanaal 
(Norger• en Ko/,onieoaart). S. S. 

IN NAAK VAN H. M. WILF{ELMI NA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water-
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ataat, Handel en Nijverheid van den 2lsten No
vember 1803, !it. H, afdeelins Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 181H (St44û
/Jlad n°. 611) en artikel l van het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, brnggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bii On9 besluit van 13 Augustus 18111 (Staat,
/)!,aà n•. 158); 

Den Raad van State p;ehoord (advies van den 
19 December 1893, n•. 10); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 30 December 18113, n°. 1311, 
aCdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Ons besluit van den 23sten Mei 1892 

(Staatsblad n•. 106) vastgesteld bijzonder regle
ment van politie voor de I>rent,cne Hoofdvaart 

en het Peenlnsizer1'anaal (Norger- en Kolonier,aart) 
in dien zin te wijzigen, dat de tweede alinea van 
artikel 4 vervalt. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat gelijktijdig in het Staaûblarl en in de Staaû

coura,tt geplaatst en aan den Raad van State zal 
worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 4den Januari 1894. 

(!let.) E MM A. 

D, Mi10. van Wat11T1taat, Ha10àel en Nijverneitl, 

(gel.) C. LELT. 

(Uitgeg. 13 Jat1. 18114.) 

Il Januari 1894. .Bl!SLUJT, tot nadere wijziging 
en aanvulling van het Algemeen reglement 
voor het ven oer op de Spoorwegen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 9 Januari 
1876 (Staat16larl n•. 7), gewijzigd en aan
gevuld bij Koninklijke besluiten van 2 Au
gustus 1883 (Staat16larl n°. 127), 26 No
vember 1886 (St44t16larl n•. 195), 20 Mei 
1887 (Staat,blad n°. 87) eo 9 Juni 1891 
(Staat,blad nO. 100). S. 4. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 12 September 
18118, litt. K, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 9 Januari 
1876 (Staat16lad n•. 7), gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 2 Augustus, 1883 (Staat16latl 

n•. 127), nader gewijzigd en aangevuld bij de 

Koninklijke besluiten van 25 November 188 5 
(Staatsblad o•. 1115), van 20 Mei 1887 (St44t1-
blad n•. 87) en van Il Juni 18111 (Staat1/Jlad 

n°. 100); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

7 November 1893, n•. 24); 
Gelet op het nader rapport van den voor

noemden Minister van ~ Januari 18114, n°. 154, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen reglement voor het vervoer op 

de Spoorwegen, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 9 Jannari 1876 (Staat16larl n•. 7), 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 2 Au
gustus 1883 (Staat,blad n•. 127), neder gewijzigd 
en aangevuld bij de Koninklijke besluiten van 
25 November 1885 (Staat16lad n•. 1116), van 
20 Mei 1887 (Staal86larl n°. 87) en van 9 Juni 
1891 (Staaûblad n°. 100) te wijzigen en aan te 
vollen als volgt: 

I. Artikel 65, tweede en derde lid vervallen; 
II. Artikel 58, 8°. vervalt en in plaats van 4•., 

wordt gelezen: 3°.; 
III. Artikel 71 , laatste volzin vervalt; 
IV. Achter artikel 71la wordt een nieuw artikel, 

artikel 7116, ingelascht van den volgenden inhoud: 
Tenzij voor bijzondere gevallen door den Mi

nister van Waterstaat, Handel en Nij verheid 
anders wordt bepaald, behoeven goederen door 
de ondernemers der spoorwegdiensten op Zon• en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen niet te 
worden aangenomen , afgehaald , afgeleverd of be
steld , en worden die dagen niet medegerekend 
bij de berekening van de termijnen binnen welke 
goederen door de ondecnemers behooren te worden 
afgehaald , afgeleverd of besteld, door de afzenders 
behooren te zijn geladen, of door de geadres
seerden behooreu te zijn gelost of weggehaald, 
en evenmin bij de berekening van de schadever
goeding in artikel 69 bedoeld en van wagenhuur, 
lig- en magazijngeld, in artikel 59 bedoeld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staaû6lad geplaatst en in afachrift 
aan den ~aad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1894. 

(get.) ~ M M A. 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijverlteitl, 

(!let'.) C. LELT. 

(Uitgeg. 20 Jan. 18114.) 
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11 Januari 1894. Wrr , tot wijziging van de 
artikelen 73 en 76 der kieswet (wet van 
4 Jnli. 1850, Staaûl!lad n°. 37, gewijzigd 
door artikel VII van de Additioneele arti
kelen der Grondwet en de wet van 20 De
cember 1887, Staat,l!lad n°. 257). S. ll. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1893/94, n°. 121, J-9. 
Hand. 2• Kamer 1893/94, l!ladz. 239, 739-745, 
Hand. 1• Kamer 1893/94, bladz. 181, 187 , 

189, 190. 
IN MAA.K VAN H. M. WILHELMINA, :&MZ. 

W1,1 EMMA, l<NZ •• •• •• • doen te welen : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de artikelen 73 en 76 der kieswet (wet van 
4 Juli 1850, Staat,l!lad n°. 87, gewijzigd door 
artikel VII van de Additioneele artikelen der 
Grondwet en de wet van 30 December 1887, 
Staaûl!lad n°. 2117) wijziging behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad• van State enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 73 der ge

noemde wet wordt gelezen als volgt: 

Het opmaken der lijst geschiedt jaarlijks in 
de eente · helft der maand April, naar aanleiding 
der jaarlijks v6ór I April aan Gepeputeerde Staten 
door de ontvangers der directe belastingen en der 
snccessier~chten in te zenden door hen gewaar
merkte O)Jgaven, waarin elk belastiugscbuldi11:e op 
hnnne tot den loopenden dienst behoorende ko• 
bieren en registen voorkomende en het bedrag 
waarvoor hij in elke belasting a!zonderl{ik is aan
geslagen, wordt aangewezen. 

2. Artikel 76 der genoemde wet wordt gelezen 
als volgt : 

De lijst vermeldt in alphabetiscbe volgorde .de 
namen der hoogstaangeslagenen en verder hunne 
voornamen, de plaata en dagteekeniog hunner 
geboorte, de dagteekening hnoner naturalisatie, 
zoo deze heeft plaats gevonden, en het laagste 
gezamenlijke bedrag van aan,Isgen dat tot de 
plaatsing_ op de lijst heeft geleid. 

De vorm en de inrichting der lijst worden 
,vastgesteld bij algemeenen ri,aatregel van bestunr. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 'sGravenhage, den Uden Jann

ari 1894. 
(get.) EMMA. 

De Mini,fer van Bit&Mnlantuche Zaken, 

(qet.) T.u. VAM POORTVLIET, 

(Uitgeg. 19 Jan. 1894.) 

11 Januari 1894. Wu, hondende nadere bepa
lingen omtrent den accijns op de ■uiker. S. 6. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/98, n•. 176, 1-18; 
1893/94, n°. 17, 1-4. 

Hand. 2• Kamer 1893/94,, l!latk, 132-1119. 
Hand. l• Kamer 1893/114,, l!ladz. 103, 130, 

184, 190-197, 201 . 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig ia voor de herziening der wettelijke 
bepalingen nopens den accijn1 op de sniker nadere 
gegevens te verkrijgen omtrent de uitkomsten van 
41e werkzaamheden in de beetwortelanikerfabrieken 

in de snikerraftinaderijen en inmiddels maat
regelen ~ nemen om de opbrengst van genoem
den accijns te verzekeren ; 

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

Bepa(ingen, die t:()()1/Jel de /JeetrDOrtel,uiker

fa/Jriel&en al, de raffinaderijen lutreff en. 

Art. 1. Onverminderd het bepaalde bij andere 
wetten nopens den accijns op de suiker, sijn op 
de heetwortelsnikerfabrieken en de raffinaderijen 
de voorschriften van de artt. 2, 3 en 4 dezer 
wet van toepaBBing gednrende een tijdvak, waar
van voor ieder harer het tijdstip van ingang en 
later dat van afloop door den Minister van Fi
nanciën bepaald en ten minste acltt dagen te voren 
aan den fabrikant of den raffinadeor schriftelijk 
medegedeeld wordt. 

Het vorenstaande geldt niet voor beetwortel
suikerfabrieken, waarvoor de aanslag is gekozen 
naar den grondslag, vermeld in art. J, lr. a der 
wet van 7 Jnli 1867 (Staat,l!lad nO. 69) en ook 
niet voor kandijfabrieken, waarin de werkzaam
heden worden verricht onder het bijzot:der toe
zicht van ambtenaren volgens art. 4 der wet van 
2ö .Mei 1880 (Staat1/Jlad n°. 98), gewijzigd bij 
art. 20derwetvan 20Juli 1884o(Staaû6la1fo•. 167). 

2. Inalag of uitsla[_( van suiker i■ alleen geoor
loofd in tegenwoordigheid van ten min■te één der 
ambtenareo, belast met het toezicht in de fabriek 
of de raffinaderij. 

3. f>e fabrikant of de raffi nadenr geeft van iederen 
in- of uitslag kennis aan een dier ambtenaren. 

De kennisgeving is niet vereiacht voor inslagen 
of nitalagen, die volgens wettelijke bepalingen met 
een volgbrief, consent tot uitvoer of ander docu
ment geschieden. 

4. Van de sniker, die wordt in- ofnitgeslagan, 
wordt het netto gewicht door ambtenaren bepaald. 

Hiervan zijn , bij inslag, uitgezonderd partijen, 
waarvoor die bepaling reeds elden heeft plaats 
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Ji:ebad en welke sedert dien onder verzegeling of 
bewaking zijn gebleven. 

Voor zooveel noodig kan de Minister van Fi
nanciën gehalte-onderzóek vooreehrijven. 

5. Op den dag, voorafgaande aan dien , waar- . 
op hPt hij art. l bedoelde tijdvak unvangt, als
mede op den dag, waarop dat tijdvak eindigt, 
levert de fabrikant of de raffinadeur, v66r tien 
ure des avonds , bij den ontvanger eene schrifte
lijke en onderteekende opgaaf in van de alsdan 
in de fabriek of de raffinaderij voorhauden ruwe 
en geraffineerde suiker en baaterd, daaronder be
grepen de suiker die nog in de vormen is en die 
welke zich in de droogstoven bevindt. 

De opgaaf is ingericht volgens de voorschriften 
van den Minister .-an Financiën. 

6. De provinciale inspecteur is bevoegd de 
hoeveelheid en de soort van de hij art. 5 be
doelde sniker of van een gedeelte daarvan door 
ambtenaren te doen opnemen. 

De opneming vangt aan op den eersten werk
dag na dien, waarop de hij dat artikel voorge
schreven opgaaf moet worden gedaan. Zij kan 
ook dàn plaats hebben wanneer die opgaaf niet 
is ingeleverd. 

Suiker, die in de droogstoven ia, wordt eerst 
opgenomen wanneer de stoven geledigd worden. 

7. Totdat de opneming buiten de droogstoven 
is afgeloopen, is insla!( van suiker in de, fabriek 
of de raffinaderij of uitslag daaruit verboden, ten
zij met toestemming van de ambtenaren, belast 
met de opneming. 

8. In- of uitslag van sniker, in strijd met eene 
bepalinJI: dezer wet, wordt gestraft met eene boete, 
ten laste van den fabrikant of van den raffi nadeur, 
'van vijfmaal den accijns der alzoo in- of uitge
slagen suiker en ten minste / 100. 

De laatate zinsnede van art. 7 der wet van 
15 April 1886 (Sfaat,!Jlaà n°. 64) is op voormeld 
feit toepasselijk. 

B ijzondere bepalingen omtrent de !Jeetwortel
.ruikerfa6riel&en. 

9. De aanslap;, bepaald hij art. 56, eerste lid 
der meergenoemde wet van 7 J oli 1867 , wordt 
met ingang van l September 1894 verhoogd met 
twaalf ten lwNlerd. 

10. Indien de opbrengst van den accijns in 
1894 of in 1895 minder dan / 8,500,000. - of 
in 1896 minder dan / 8,650,000.- bedraagt, 
wordt het aan die som ontbrekende hij wijs van 
omslag verhaald op de fabrikanten van beetwortel-

suiker, die in het v66rlaatste werkjaar den aan
slag hebben gekozen naar den jtrond•lag, vermeld 
in art. 1, Ir. 6 der voormelde wet van 7 Juli 1867. 

Bedraagt de opbrengst in de laatste zes maanden 
van 1893 meer dan / 4,800,000.-, dan komt 
het verschil in mindering van hetgeen anden 
volgens de vorige zinanede over 1894 zou moeten 
worden omgeslagen. 

Wegena een tekort op de opbrengst in 1895 
of in 1896 heeft geen omslag plaats indien de 
gezamenlijke hoeveelheid droge witte broodsuiker, 
waarvoor de fabrikanten in het hij de eerste zin
snede bedoelde werkjaar zijn aangeslagen, met 
inbegrip van de verhoogingen voorgeschreven krach
tens art. 77 derzelfde wet, 4,4,000,000 kilogram 
niet te boven gaat. Bij een hooger aanslagstotaal 
bedraagt de omslag over elk dier jaren ten hoogste 
/ 3.40 per 100 kilogram voor het meerdere. 

11 . De omslag geschiedt pondpondsgewijs naar 
de aanalagen van eiken fabrikant, met inbegrip 
van de verhoogingen bedoeld bij art. l 0. 

De Minister van Financiën is echter gemach
tigd om, wanneer de fabrikanten eenstemmig ver• 
zoeken dat de bedragen, volgens deze wel door 
omalag te verhalen, naar andere grondslagen over 
ben verdeeld znllen worden , dat verzoek in te 
willigen. 

12. Het aandeel van eiken fabrikant in den 
omslag wordt vastgesteld door den Minister van 
Financiën en in de Nederla,uüclte Sfaatscoura'!Jt 
bekend gemaakt. 

De fabrikant iR gehouden het daarbij voor hem 
bepaald bedrag binnen eene maand na die bekend
makiug te voldoen. 

13. Voor de toepassing dezer wet worden onder 
de opbrengst van den accijns in een jaar of een 

halfjaar niet begrepen bedragen, die in een ander 
jaar of halfjaar opvorderbaar zijn geworden of die 
volgens de wet van 15 April 1891 (Staat,6latln°. 89) 
of. volgens deze wet zijn omgeslagen. 

14. On verminderd het bepaalde bij art. :rn der 
meergenoemde wet van 7 Juli 1867, moet de · 
fabrikant zekerheid stellen voor het accijnsbedrag, 
dat hij volgens art. 12 dezer wet versr.huldigd 
kan worden, en wel voor een omslag over 1894 
v66r den :!Osten dag na het in werking komen 
dezer wet, en voor een omslag over 1896 of 
1896 v66r den aanvang van het werkjaar bedoeld 
bij arl l O, eente zinsnede. Is voor 18114 aan 
dit voorschrift niet tijdig voldaan, dan mag geen 
suiker nit de fabriek worden uitgeslagen totdat de 
zekerheid geeteld is. 
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Met afwijking van het bepaalde bij art. 275, 
lrs. een/ der Algemeene wet van 26 Angusto, 1822 
(Staat,blad n°. 38) blijft de voormelde zekerheid 
van kracht tot het einde van het tweedl' jaar, 
volp:ende op den aanvang van het werkjaar, waar
toe zij betrekking heeft. 

Bijzondere bepalingen omtrent de 1uii61'
rojfi,naderijm. 

15. Hij , die eene rallinade~ij drijft, niet val-i 
lende onder de uitzondering vermeld in het tweede 
lid van art. 1 , le,ert binnen veertien dagen na. 
het in werking komen dezer wet ten kantore van 
den ontvanger, tegen bewija, eene schriftelijke en 
onderteckende aangifte in, vermeldende: 

a. den dag waarop cle aangifte wordt godaan; 
f>. den naam en de woonplaats van den raflina

denr of voor eene vennootschap of vereenirinit, 

de namen en woonplaatsen der vennooten onder 
de firma, der hoofdelijk voor het geheel aan
sprakelijke vennooteu of der bestunrders en de 
namen en woonplastsen der beheerders van de 
raffinaderij; 

c. den uanm der raffinaderij en de gemeente, 
lilraat, l!'racht, enz., waar zij geleiren is, met de 
kadastrale omschrijving van het perceel. 

Hij, die na het in werking komen dezer wet 
eene zoodanige raffinaderij gaat drijven, doet 

daarvoor vooraf eene gelijke aangifte. 
De rafli nadenr, die verandering wil brengen in 

hetgeen hij volgens dit artikel heeft aangegeven, 
levert daarvan vooraf op dezelfde wijs eene aan

vnllingsaangift~ in. 
16. Bij nalatigheid in de nakoming van het 

bepaalde bij art. 15 wordt geen inslag van suiker 
met krediet voor den accijns in de raffinaderij 
toegelaten zoolang bij, die haar drijft, de van 
hem gevorderde aangifte niet heeft ingeleverd. 

17. Voor kandijfabrieken, waarin noch in 1891, 

noch in 1892 meer dan 200,000 kilo1tram ruw
sniker met krediet voor den accijns is ingeslagen, 

kan de Minister van Financiën ontheffing verleeoen • 
van de nalrnming der artt. 1 tot en met 8, mits 
volgens zijne voorschriften door den fabrikant de 
gelegenheid gegeven worde om op andere wijs de 
hoeveelheid der verwerkte en der verkregen suikers 
te bepalen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 11 Januari 1894. 

(get .) EMMA. 
De Mittûter oatt Finattciëtt, Cg,t.) ~IERSON. 

(Ui.tg,g. 20 -Jatt. 1894.) 

24 Januari 1894. Bi!:sLUIT, bepalende de plaat
sing in het StaaûlJlad van de tosachen 
Ne.Jerlattd en Rualand op 4 November 1893 • 
gesloten overeeokomet tot wederzijdsche uit
levering van misdadigers. S. 7. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Gezien de op 4 November l 898 te 's Graven
hage tusschen Nederlattd en Rualattd gesloten over
eenkomst tot wederzijdsche uitlevering van mis
dadigers, welke bestemd is om in de plaats te 
treden van het l(Olijkaoortig verdrag van die Staten, 
dd. 18 Augnstos 1880 (Staatabtad 1881 n•. 34); 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons 
namens de Koningin, den 13den November 1898 
is bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende 
die bekrachtigiup; den 4den Januari daaraanvol

gende te 'a Grarenhage is uitgewisseld tegen de 
Russische akte van gelijke strekking; 

Op de voordracht van den Minister van Boiten
landsche Zaken, van 22 Januari 1894, Algemeen 
Secretariaat, n•. 9 I 3 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekeod
makin[[ van bedoelde overeenkomst met hare ver
taling, waarvan een afdruk aan dit besluit ge
hecht blijft ,rn daarvan een onafächeidelijk deel 
uitmaakt, te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staaubtad. 

De Ministers , Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast , ieder voor 

zoo veel hem betreft, met de nitvoèriog der be
palingen in meer genoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 24steo Januari 1894. 
(.qet.) E M M A. 

De Min~ter van 11Hitmlandaclle Zaim, 
(gel.) VAN TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 26 Jatt. 1894.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de· Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majedteit de 
Koningin-Regentes van het Koninkrijk der Neder
landen, en Zijne Majesteit de Keizer aller Russen, 
in gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 
een nieuw verdrag te slniten betreffende de uit
levering van misdadigers, hebben te dien einde 
tot Hunne gevolmachtigden benoèmd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin -Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden, den heer G1.1sBERT 

VAK T1ENBOVSN, M\nistl'r van Buiteolandsche 
Zaken, Zijne Majesteit de Keizer aller Rossen, 
Hoogstdeszelfs Meester ten Hove en Ridder CtRILLE 
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DE STRUVE, Hoogstdeszelrs Buitengewoon Gezan 
en Gevolmachtigd Minister bij het Hof der Neder
landen; die, na elkander hunne volmachten Ie' 
hebben medegedeeld, welke in goeden en behoor• 
lijken vorm zijn bevonden, omtrent de navolgende 
bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeering .-au Rusland verbinden zich, volgens de 
voorschriften bij de volgende artikelen vastgesteld, 
met uitzondering booner onderdanen, wederkee~ 
aan elkander nit te leveren de personen, welke 
veroordeeld of beklaagd zijn ter zake van een 
der feiten hieronder vermeld, gepleegd buiten het 
grondgebied van den Staat aan welken de uit
levering worilt aangevraagd : 

1 •. a. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van den regeerenden Vorst, van de regeerende 
Vorstin , ,an den Regent of van een ander Hoofd 
van een bevrienden Staat of ondernomen met het 
oogmerk Hen tot regeeren ongeschikt te maken; 

li. aanslag tegen het leven of de vrijheid van 
de niet-regeerende Koningin, van den vermoede
lijken Troonopvolger of van een lid van het 
Vorstelijk H oia; 

2°. doodslag of moord, kioderdoodslag of kin
dermoord; 

8°. bedreigingen schriftelijk en onder eene be
paalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 
der beide landen op dien grond nitlevering toelaten; 

4.0 • het opzettelijk veroorzaken van de afdrij
ving der vrucht van eene vrouw door baar zelve 
of door anderen ; 

6°. mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 
of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 
voorbedachten rade of zware misbandeliug; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid; het feit van buiten echt vleeschelijke 
gemeenschap te hebben met een meisje of eeoe 
vroow beneden den leeftijd van zestien jaren of 
met eeoe vrouw boven dien leeftijd, wanneer de 
schnldige weet dat zij in staat van bewusteloos
heid of onmacht verkeert; ontuchtige handelingen, 
wanneer de schuldige weet dat de persoon met 
welke hij ze pleegt in staat van bewusteloosheid 
of onmacht verkeert, of wanneer die persoon den 
leeftijd van zestien jaren niet heeft bereikt; ver
leiding van een persoon beneden dien leeftijd tot 
het plegen of dulden van ontuchtige handelingen of 
buiten echt van vleescbelijke gemeenschap met 

een derde; 
7°. opwekking van minderjari;ten tot het plegen 

van ontuchtige handelingen en iedere. daad welke ten 

doel heeft de ontucht van minderjarigen te begunsti
gen, strafbaar volgens de wetten der beide landen ; 

8°. dubbel huwelijk; 
11°. oplicbtio~ of wegvoering, verberging , weg

' malting of ooderscliuiving van een kind; 
10°. oplichting of wegvoering vaa minderjarigen; 
11°. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muotpapier met het OQllmerk om die 
mootspeoiëo of dat muntpapier als ecM en onver
valscht uit te geven of te doen uitgeven of het 
opzettelijk in omloop brengen van valscbe of 
vervalschte muntspeciën of muntpapier; 

12•. het namaken of vervalschen van van Rijks
wege uitgegeven zegels en Rijksmerken of van 
meesterteekeneo door de wet gevorderd, strafbaar 
ingevolge de artt. 216 en 217 van het Neder
landscbe Strafwetboek; 

13°. valscbheid in geschriften ' en het met opzet 
gebrnik maken van het valsche of vervalschte ge, 
schrift, voor zoover de wetten der beide landen 
op dien irrood uitlevering toelaten; het in voor
raad hebben of invoeren uit het buitenland van 
biljetten eener kraebtens wettelijke verord~oingen 
opgerichte circulatiebank met het oogmerk om die 
als echt en oovervalscbt nit te geven , ingeval de 
dader, toen hij die stnkken ontving, met de 
valsch heid of vervalsching bekend was; 

14,0 • meineed; 

15°. omkoopiug van openbare ambtenaren voor 
zoover de wetten der beide landen op dien grond 
uitlevering toelaten; knevelarij ; verduistering door 
ambtenaren of daarmede p:elijkgestel<len; 

16•. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voor 
een ander te duchten is; brandstiehtiop: uiet het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van den wettigen bouder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een geboow hetwelk in zijn geheel of gedeeltelijk 
aan een ander toebehoort of van een gebouw of 
getimmerte, indien daarvan gemeen gevaar voor goe
deren of levensgevaar voor een ander te dochten is; 

18°. openlijk l(llWeld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen; 

111°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbroikbaar 
maken of beschadigen van een schip , indien daar
van levensgevaar voor een ander te duchten is; 

200. moiterij en verzet van passagiers aan boord 
van een schip tegen den schipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen io rang; 
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21 •. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein ; 

22°. diefstal; 

23°. oplichtin!(; 
24°. misbruik van eene handteekeoiog in blanco; 
25°. verduistering; 

26°. bedriegelijke bankbreuk. 

Onder de voorgaande qnalificatiën zijn begrepen 
de po~ng en de medeplichtigheid, voor zoover 
zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving van het 
land, aan hetwelk de uitlevering wordt gevra1111d. 

2. De oitleveriog zal geen plaats hebben: 
1°. ingeval het feit in eeu derden staat is ge

pleegd en de Regeering van dien staat de uit

levering aan vraagt ; 

2°. wanneer de aanvrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 

persoon in het land, waaraan de uitlevering wordt 
114ogevraagd, heeft terecht gestaan en ter zake 

waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechtaver
volginp; ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des lands, waaraan de uitleve
ring wordt aangevraaitd, verjaard is v66r de aan

bondiog van den opgeëischteo pen;oon of, zoo er 

nog geeoe aanhouding heeft plaats gehad, v66r 
de oproeping om door de rechtbank te worden 

gehoord. . 
3. De uitlevering zal geen plaats hlibben zoo

lang de opgeëischte persoon ib het land, waaraan 

de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte penoon vervolgd wordt 

of straf ondergaat wegens een ander misdrijf, dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraa11d, 
zal z\j ue uitleverinp; niet · worden toegestaan, dan 

na atloop der vervolgi og ingesteld in het land 
wi:iaraan de uitlevering wordt aangevraagd en, in 

geval van veroordeeling, nadat hij de he_m opge
legde straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 
gratie zal zijn verleend. Indien evenwel, vo~ens 

de wetten van het land dat de uitleverin!( aan
vraagt, dat tijdsverloop de verjaring der vervol

ging ten gevolge zon koonen hebben, zal zijne 
uitlevering worden toegestaan, tenzij er bijzondere 

redenen mochten aanwezig zijn die er zich tegen 

vl!l'letten en onder gebondenheid tot terugzending 
van den uitgeleverde, zood ra de vervolging in 

genoemd land zal zijn afgeloopen. 
5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 

worden vervolgd noch gestraft in het land, waar

aan de uitlevering is toegestaan, ter zake van 

een strafbaar feit niet in het tegenwoordig ver

drag genoemd en v66r 7.ijne uitlevering gepleegd, 

noch aan een derden Staat uitgeleverd zonder de 
toestem min!!: van den Staat, die de uitlevering 
heeft toegestaan, tt;nzij hij de vrijheid hebbe ge

had om het eer•tgenoemde land weder t~ verlaten 
gedurende ééoe maand nadat de tegen hem inge
stelde vervolgiog zal zijn argeloopen en hij, in 
geval van Teroordeeling ,' de hem opgelegde straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal 
zijn ,·erleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eenig str_afbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en vó6r de nit

levMing gepleegd zonder de toestemming der 

Regeering, die den uitgeleverde heeft overgegeven, 
eu die, indien zij zulks wenschelijk acht, de over• 
legging zal knnneo vorderen van een der be
scheiden in art. 7 van het tegenwoordig verdrag 

vermeld. Intnsscheo zlÛ die toestemming niet 
noodig zijn, wanneer de beklallj!de uit eigen be

weging zal hebben verzocht te.recht te staan of . 
zijn straf te ondergaan of wanneer hij binnen den 

bovengenoemden termijn het grondgebied van den 

Staat, waaraan bij ie uitgeleverd, niet zal hebben 
verlaten. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 

zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 
Hij die, ter zake van een der in art. 1 genoemde 

gemeene feiteu , is uitgeleverd, kan derhalve in 

geen geval worden vervolgd of gestraft in den 
Staat, waaraan de uitlevering ia toegestaan ter 

zake van een staatkundig misdrijf door hem ge• 
pleegd v66r zijne uitlevering, noch van eenig feit 

met zoodanig staatkundig misdrijf samenhangende, 

tenzij hij de vrijheid hebbe gehad het land weder 
te verlaten gedurende eene maand nadat de tegen 
hem ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen en 

hij , in geval van veroordeeling, de hem opgelegde 
straf zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 

di plomatieken weg en alleen toe@"eataan worden 

op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis van 

veroordeeliog, hetzij van eene beschikking tot in 
staat van beachnldigiogstclling of van eene be

schikking waarbij rechtsingang ie verleend met 

bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 

van gevangenneming, afgegeven in de vormen 
voorgeschreven door de wetgeving van den Staat; 

die de aanvl'l!ge doet, en waarbij het feit waar-
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van sprake is op zoodanige wijze wordt omschreven 
dat de Staat, waaraan de uitlevering wordt ge
vraagd, in staat zij te beoordeelen of het volgens 
tjjne wetgeving een geval daarstelt in het te!!'en
woordig verdrag voorzien, alsmede vermeldende 
de op het feit toe passelijke strafbepaling. 

B. De op en bij den opgeëiscbte in beslag ge
nomen goederen zullen worden overgegeven aan 
den opeischenden Staat, indien de bevoeitde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt aan
gevraagd, de overi,;ave daarvan heeft bevolen. 

9. In afwachting van de aanvrage om uitleve
ring langs diplomatieken weg zal de voorloopige 
aanhouding van den persoon, wiens uitlevering 

volgens het tegenwoordige verdrag kan gevraagd 

worden, kunnen verzocht worden: 
van de zijde van Nederland, door eiken officier 

van justitie of door eiken rechter van instructie 
(rechter-commisaaris); 

van de zijde van Rusland , door eiken rechter 
van instructie en ambtenaar belast met de werk
zaamheden van rechter van instrnctie. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen· aan 
de vormen en de regels voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat, waaraan de uitlevering 
gevraagd wordt. 

10. De vreemdeling, die krachtens de bepalingen 

van het voorgaand artikel voorloopig is aange
bonden, zal, ten ware hij uit anderen hoofde 
behoorde in hechtenis te blijven, in vrijheid 
worden gesteld, indien niet binnen twintig dagen 
na de dagt.eekeoing van het bevel van voorloopige 
aanhouding de aanvrage tot uitlevering langs 

diplomatieken weg geschied is, onder overlegging 
der bescheiden bij het tegenwoordig verdrag voor
geschreven. 

11. Wanneer bij vervolging ter zake van een 

gemeen misdrijf eene der Regeeringen het hooren 

van getuigen, die zich in den anderen Staat be
vinden, noodig oordeelt, zal daartoe eene rogatoire 
commissie lang, diplomatieken weg gezonden worden 
en zal daaraan gevolg gegeven worden met in
achtneming der wetten van het land , waar de 
getuigen zullen worden uitjrnnoodigd te verschijnen. 

Elke rogatoire commissie strekken.ie tot aan

vrare van een getuigenverhoor zal van eeoe 
Fransehe vertaling vergezeld moeten zijn. 

12. Indien , in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 

een getuige in het andere land noodig is of ver
langd wordt, zal zijne Regeering hem verzoeken 
aan de tot hem te richten nitnoodi![ing 11evolg 

te geven en, in geval hij daaraan voldoet, zullen 
hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 
volgéns de tarieven en reglementen va·n kracht 
in het land , waar het verhoor zal moeten plaats 
hebben, behoudens het geval dat de aanvragende 
Rey:eering het noodig zal achten hoogere schade
vergoeding aan den getuige toe te kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook, die 
in een van beide Staten opgeroepen vrijwillig voor 
de rechters van den anderen Staat verschijnt, zal 
aldaar niet kunnen worden vervolgd of aange
bonden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens misdrijf nit
tzesproken veroordeelingen, zelfs niet onder voor
wendsel van med.iplichtigheid aan de feiten die 

het onderwerp uitmaken van het geding , waarin 
bij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreffende, de confrontatie van misdadi
gers, gedetineerd in den anderen Staat , of wel 
de mededeeling van orertuigingsstukktn of van 
bescheiden, welke zich in handen bevinden der. 
autoriteiten van het andere land , nuttig of noodig 
zal worden geoordeeld, zal de daartoe strekkende 
aanvraag langs diplomatieken weg geschieden en 

zal daaraan gevolg gegeven worden , tenzij er bij
zondere redenen mochten bestaan die er zich tegen 
verzetten en onder gebondenheid lot terugzending 
van de misdadigers en van de stukken. 

14. De doorvoer over het grondgebied • van een 
der contracteerende Staten, van een door eene 
derde Mogendheid aan de andere Partij nitge
leverden persoon , die niet behoort tot het land 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal worden 
toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij van 
het oorspronkelijke hetzij van een gewaarmerkt 

afachrift, van een der stukken genoemd in art. 7, 
mits het feit , waarop de nitlevering gegrQnd ia, 

in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet 
valle onder de bepali ugen voorzien bij de arit. 2 
en 6, en mits de doorvoer, wat het medegeleide 
betreft, geschiede met medewerking van beambten 
van het land dat den doorvoer over zijn grond
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 

rekening van den Staat die de uitlevering heeft 
aangevraagd. 

15. De wederzijdsche Regeeringen doen over 

en weder afstand van alle aanvrage om terug• 

betaling van de kosten van onderhoud, van ver
voer en andere die, binnen de grenzen van haar 
wederzijdsch grondgebied, zouden kunnen voort-
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vloeien nit de ui tlevering van beklaagde, in staat 
van be@chuldiging gestelde ofveroordeelde personen, 
evenals ·van die voortvloeiende uit de· tennitvoer
legging van rogatoire commiesiën, uit het vervoer 
eu de terngieoding van misdadigers ter confron

tatie en uit de toezending en terugzending der 
overtnigingsetukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkieslijk mocht 
worden geacht, zal de nit te leveren peraoon 
worden overgPbracht naar de haven, aan te wijzen 
door den diplomatieken of conanlairen agent van 
den Staat, die de uitlevering heeft aangevraagd, 
en op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

16. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe

paaaelijk ia op de koloniën, zal eerst in werking 

treden te rekenen van den twintigsten dag na 
zijne afkondiging in de vormen bij de wetten der 

beide landeii" voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 

verdrag van 18 Angnstus 1880 opbonden van 

kracht te zijn en vervangen worden door het 

tegenwoordig verdrag, dat van kracht zal blijven 
tot zes maanden na verklaring in tegenoverge

stelden zin door eene der beide Regeeringeo gedaan. 
Het zei worden bekrachtigd en de bekrachti

gingen er van znllen worden uitgewisseld binnen 

den tijd van twee maanilen, of, zoo mogelijk, 

vroeger. 
Ten blijke waarvan de wederzijdache gevolmach

tigden het tegenwoordig verdrag hebben onder

teekend en van hunne zegels voorz.ien. 

In dubbel opgemaakt te '• Gravenhage, den 
4den November 1893. 

(get.) VAN TIENHOVEN. (L.-S.) 

C. STRUVE. (L.-S.) 

30 Ja11uari 1894. BiSLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal van À11Uterdam naar de Jfl!f'IIJede. 
s. 8. 

IN NAAlf VAN H. M. WILHELMINA, li:NZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 8 November 1898, 

L•. S, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat1-
/Jlt1.d n•. 69) en art. 1 van het Algemeen Regle

ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 

sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 

onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 

beslnit van 13 Augustus 1891 (Sfaaû/Jlad n°. 168); 

Den Raad van State gehoord (advies vnn den 
19 December 189.!, n•. 18); 

Gelet op de nadere voordracht van Jen voor
noemden Minister van 26 Januari 1894, n°. 116, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT r1a11 politie ooor 
Aetl:t1.,uu,hanÁ11Uterdamnaar de Jfl!f'IIJede. 

Art. 1. Onder het in dit reglement bedoeld 
kanaal wordt ventaan het kanaal, aanvangende 

aan het NoordzeeiaMal, bij de Sttià, Rietlandm 
te À11Uterdam, en loopende bewesten UtrecM en 
rree111Jijl: tot in de Lel:, en van uit die rivier 

beoosten riallffl tot in de Merwede, ten westen 

van Gorinclunn, benevens de vertakking naar de 

Oude recltt blj NigtnecAt. 
2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar

tuigen zijn: 

lengte . 

breedte • 

die~ng. 

86.00 M. 
10.50 • 
2.60 • 

Door de ff'ilAelmina,luis te rianen echter wor
den geene vaartnigen geschut van grootere afme

tingen dRn: 

lengte 

breedte 
diepgang. 

53.00 M. 
7.60 • 
2.10 • 

Tot het verleenen van de bij art. 63 van het 

Algemeen Reglement van politie bedoelde ver• 

gunning tot het bevaren van het kanaal met vaar

tuigen van grooter afmeting, ia aangewezen de 
hoofdingeuieur in het negende district te Haarlem. 

3. Er wo~ 11iet meer geschnt: 

a. met de Kani,aginne111luil te rreenoijl: en 
met de Groote ScAut,luu te Pialtffl, 

zoodra en zoolang het water in de rivier de 

Lei aan die slnizen den stand heeft bereikt van 

4.95 M. boven Amsterdamsch peil, overeenkomende 

met 4.81 M. boven het herziene Amsterdamsch 

peil (N. A. P .) of J,ooger : 
6. met de ff'ilhelmina,luu te YiaMII, 
zoodra en zoolang het water in de rivier de 

Lei aau die sluis den stand heeft bereikt vao 

4,288 M. boven Amsterdamsch peil, overeenko

mende met 4.11 M. boven het herziene Amster

damach peil (N. A. P.) of booger; 
c. met de Jferwedesluil bij Gori11cAem, 
zoodra en zoolang het water in de rivier de 
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Merwede aan die slnis den stand heeft bereikt van 
4.30 M. boven Amsterdamsch peil, overeenkomende 
met 4.196 M. boven het berzieQE Amsterdamsch 
peil (N. A. P.) of hooger. 

4. De aohntkolk van de Merwedealui8 bij Go
rinchem wordt op de rivier de Merwede afgemalen 
zoodra en zoolang het stoomgemaal te Steenenhoek 
behoorlijk in werking is; of voor het geval dat 
dit stoomgemaal on verhoopt niet mocht iunnen 
werken, zoodra en zoolang als het water in het 
kanaal van Steenenhoek , aan de sluis tusschen 
dit kanaal en de Linge (de Steenenhoekache kanaal

aluu), tot 1.40 M. boven A msterdamsch peil, 
overeenkomende met 1.336 M. boven het herzi~ne 
Amsterdamsche peil (N. A. P.) en hooger, is 
gestegen. 

5. Met uitbreiding van artikel 18 van het 
Algemeen Reglement, wordt voor dit kanaal be

paald dat, na de in dat artikel genoemde vaar
tuigen, ook recht op voorschutting hebben de naar 

den Duit,chen Rijn bestemde of van daar komende 
vaartuigen met hunne sleepers. 

6. Het maximum van snelheid, waarmede de 
stoomvaartnigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minnut, V?Or sto_omvaartuigen van meer dan 2.50 M. 
diepgang 125 M. 

voor stoomvaartuigen tusscben 2 en 2.50 M. 
diepgang 150 M. 

voor stoomvaartuigen tusschen 1.25 en 2 M. 
diepgang 175 M. 

voor stoomvaartuigen van minder ilan 1.25 M. 
diepgang 200 M. 

De Minister kan evenwel voor stoom vaartuigen, 
die in den regel het kanaal bevaren, een of meer 
proefvaarten doen plaats hebben, en in verband 
met den uitslag daarvan vaststelJen, dat de toe 
te laten snelheid voor dat vaartuig worde bepaald 
naar een vast te stellen grootst aantal zuigerslagen 
der machine of wentelingen der schroefas in de 
minuut. 

Het is verboden, met grooter snelheid te varen 
dan volgens het tweede lid van dit artikel is toe
gelaten. 

7. De grootste geoorloofde afmetingen der vlot
teIJ zijn: 

lengte 
breedte 
diepgang. 

125.00 M. 
7.00 • 

l.50 · " 
In de Wilhelminaaluis te Vianen echter worden 

geene gT90tere lengten ilan 45 M. toegelaten. 
De grootste sndheid waarmede vlotten vervoerd 

mogen worden, bedraagt 75 M. per minuut. 

Met afwijking van het bepaalde in artikel 71 
van het Algemeen Reglement, , wordt voor dit 
kanaal bepaald dat elk vlot van 35 M. of minder 
lengte door ten minste twee bekwacne mannen 
moet, bestuurd worden, en voor elke 30 M. meer
dere lengte of gedeelte daarvan, één man meer 
ter besturing moet aanwezig zijn. 

8. Het 11rootste aantal vaartuigen , dat gelijk
tijdig door een stoomboot mag worden gesleept, 
bedraagt twaalf. 

Vaartuigen van meer dan 250 ton inhoud tellen 
in den eleeptrein voor twee vaartuigen. 

9. Bij bruggen met twee doorvaartopeningen 
moeten alJe vaartnigen en vlotten de opening aan 
stn nrboordswal doorvaren. Gelijke bepaling geldt 
voor het doorvaren der twee openingen van de 
dubbele schutsluis nabij Àmaterdam. 

10. Voor bruggen met twee doorvaartopeningen 
wordt het eerste lid van artikel 22 van het Alge

uieen Reglement gelezen als volgt: 
•Telken male nadat twee vaartuigen achter 

elkander een brugopening zijn doorgevaren, wordt 

de brng, zoo noodig, ten behoeve der voetgangers 
en rij- of voertuigen gesloten." 

11 . • De eerste twee volzinnen van artikel 15 

van het Algemeen Reglement zijn ook van toepassing 
bij het naderen van in overvaart zijnde ponten. 

Wanneer een in overvaart zijnde pont in nood 
verkeert en de pontwachter geen gelegenheid meent 
te hebben, het vaarwater tijdig vrij te maken, 
moet de schipper van een naderend vaartuig, op 
het vertoonen van een noodsein, zijn vaartuig 

doen stoppen, en desgevorderd, ter plaatse door 
den pontwachter aan te wijzen, ustleggen. 

Dit nood.iein bestaat in het zwaaien op da pont, 
bij dag vau een roode vlag, en bij nacht van 
een rood licht. 

12. Met afwijking van het laatste Jid \"an arti

kel 16 van het Algemeen Reglement , zijn het 
tweede en het derde Jid van dat artikel ook van 
toepassing op de schipbrug onder Meerkerk. 

13. Het is verboden, .vaartuigen met paarden 
te jagen, anders dan langs het daarvoor bestemde 
jaagpad. 

Dit jaagpad loopt langs de we,tzijde van het 

kanaal, behalve voor het gedeelte tusschen de 
draaibrug in den Weverwijkschen-dijk onder Meer
kerk en de Bazelbrug, waar het langs de oost
zijde loopt; bij Vianen waar het jaagpad is afge
broken door den toegang uaar de 11'ilhelmina8luia, 

en bij Gorinchem, waar het ie afgebroken door 
het Steenenhoeksche kanaal. 
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Bovendien worrlt het jagen nog toegelaten aan 
de oostzijde tnasehen : . 

a. de pont in den Á.el811eltuchen polder en de 
si nizen te Ni,gtwecht; 

· b. de draaibrug in den grooten weg van Utrecltt 

naar Yremoiji en den Yaarûchen Rijn; 

c. de itroote schutsluis te Yianen en de draai- · 
brug in den 1f'everwif"8chen-dijk; 

d. de Bar.elfmlu en den zijtak uitgaanda be
zuiden de brug in den spoorweg Dordrec!tt-Eht · 

naar den .J.rl;ehc!ten dam; 
e. den evengenoemden zijtak en de schut.luis 

bij de algemeene begraafplaats te Gorinchem. 

14. Met uitbreiding van het tweede lid van 
art. 91 van het Al11emeen Reglement,, wordt be
paald dat het proces-verbaal omtrent aan de 
kanaalwerken toegebrachte schade in afschrift zal 
worden medegedeeld: 

a. wegens schade aan werken onder beheer van 
het Departement van Oorlog, aan den betrokken 
eerstaanwezend officier der genie; 

b. wegens schade aan werken van bijzondere 
besturen of personen, aan die personen of be

sturen. 
15. Overtreding van de bepalingen van dit bij

zonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen Reglement is 
voorzien , gestraft als vol!{t: 

a. met hecht~nis van ten hoogste derti,g dagen 
of p:eldboete van ten hoogste honderd oijftig gul
den, de overtreding van artikel 6 , derde Jid ; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd gal
den, de ov.ertreding van artikel 9 ; 

c. met geldboete van ten hoogste oij fen r.eoentig 

gulden, de overtreding van artikel 7, laatste Jid; 
d. met gelboete van ten hoogste oijfti,g gulden, 

de overtreding van de artikelen 11 en 13. 
Met het in werking treden van dit besluit 

vervalt Ons besluit vau 13 Mei 1892(Staat86la:d 

n°. 99). 
• De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staaublad p:eplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 30sten .1aQnari 1894. 

(get.) EMMA. 

De Min. oan Water8taat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1894.) 

30 Januari 1894. BxsLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal, uitgaande van het ka.nae.! van Á.m• 

iferdam naar de Merwede bij Schotdeurm, 

langs de Linge en door Gorinchem ne.e.r de 
Merwede. S. 9. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Har.del en Nijverheid vau 8 November 1898, 
L•. S, e.fdeeling W e.terste.at; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staau
blad n°. 69) en artikel 1 van het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
havens, sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Ons besluit va.n 13 Augustus 1891 (Staat8• 

blad n°. 158); 
Den Raad nn State gehoord (advies van den 

19 December 1893, n°. 18); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 26 Januari 1894, n°. 116, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgende : 

BIJZONUER REGLEMENT 11anpolitievoor 

Aet ka1&aal, uitgaande oan het kanaal van 

Ámsterdam "aar de Merwede bij Schot

deuren, laf1!18 de Linge en door Gorinc!ttm 
naar de Menoede. 

Art. 1. Onder het in dit reglement bedoelde 
kanaal wordt verslaan de zijtak, uitgaande van het 
kanaal van Ánuterdam naar de Merwede bezniden 
de brug in den spoorweg Dordrec!tt- El8t, naar 
den Áriel8cAen dam, van daar de Linqe volgende 
tot Gorinchem en door die stad tot in de Menoede. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar-
tuigen zijn: 

lengte • 63.00 M. 
breedte. 7.60 • 

diepgang 2.10 • 
3. Er wordt 11iet meer p;eschnt: 
a. met de sluis bij den Áriel8chen dam, zoo

dra en zoolaug het water in de rivier de Linge 

aan die sluis den stand heeft bereikt van 2.52 M. 
boven Amsterdamsch peil• overeenkomende met 
2.8.68 M. boven het herziene Amsterdamsche peil 
(N. A. P.) of hooger; 

b. met de buiten • of keersluis in den mQnd 
van de haven te Gori11chem, zoodra en zoolang 
het ;vater in de tivier de Merwede aan die sluis 
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deo stand heeft ooreikt van 3. fi 14 M. boveo A m
st msch peil, overeenkomende met 3.41 M. 
boven het herziene Amsterdamsch peil (N.A. P.), 
of hooger. 

4. Met de op het kaoRal liggende sluizeo wordt 

slechts driemaal per etmaal geschut, telkens naar 
beide zijden, zoodra het water in de rivier de 
Ling, den stand heeft bereikt van 1.423 M. boven 
Amslerdamsoh peil, overeenkomende met 1.261 M. 

boven het herziene Amsterdamsch peil (N.A. P.). 

Deze waterstand wordt waargenomen, voor de 
schnt tingirn te Gorinchem aan de Korenbrug8l11u , 
en voor de schutting te .Jrkel aan de sluis bij 

den Arkel8chen dam. 
De uren waarop die schuttingen zullen plaats 

hebben worden door den hoofdingenienr gere11:eld. 
In spoedeischende gevallen zullen buitengewone 

schattingen plads hebben, _tenzij dit door den 
ingenieur tijdelijk verbod~n wordt. 

5. Voor enkele vaartuigen , welke om bijzondere 

redenen behoefte aan voorschntting hebben, kan, 

bij tljdi!(e aauvraag, het recht van voorschutting 

op bepaald aangewezeu dagen, door den Minister, 
voor eens of doorloopend, worden verleend. 

6. In de haven te Gorinchem mogen de vaar
tuigen, welke niet laden of lossen, niet langer 
vertoeven dan voor de doorvaart noodig is, tenzij 

met verguuning en vol!!ens aanwijziug van den 
Rij kshaveomee,ter. 

Indien in de haven te Gorinchem twee vaar
tuigen op dezelfde plaats gelijktijdig gelost of ge

laden moeten worden, heeft de schipper van het 

eerst aangekomen vaartuig het recht, om met zijn 

vaartuig langs de kade te liggen. Bij verschil 
beslist de havenmeester. 

Met afwijking in zooverre van artikel 80 van 

het Algemeen Reglement, wordt bepaald, dat de 
aan de kade liggende schipper moet gedoogen dat 

van het andere vaartuig over het zijne gelost of 
geladen wordt, mits de goederen draagbaar zijn, 

en het laden en lossen geschiedt over behoorlijke 
planken, welke daartoe over het aan de k11tle 
liggende vaartuig worden gelegd. 

7. Het maximum van snelheid, waarmede de 

stoomvaartuigen zich mogen bewegeu, beiraagt 

per minuut: 

voor stoomvaartuigen van meer dan 1.50 M. 
diepgang 125 M. 

voor stoomvaart ,1igen van niet meer dan 1.50 M. 
diepgang 150 M. 

voor stoomrnartuigen van niet meer dan 1 M. 
diepgang 180 M. 

1894. 

De Mi11ister kan evenwel voor elk op het ka.naai 

in de vaart zijnd of komend stoomve.artnig een 
of meer proefvaarten gelasten, en in verband met 
den uitslag daar1·an vaststellen, dat de toe te 
Ie.ten snelheid voor dat vaartuig worde bepaald 
door een vast te stellen irrootst aantal zuiger
slagen der machine of wentelingen der schroefas 
in de minuut. 

Het is verboden, met grooter snelheid te varen 
dan volgens het tweede lid van dit artikel is toe

gelaten. 

8. De grootste geoorloofde afmetingen der vlot
ten zijn: 

lengte • 
breedte • 

diepgang 

80.00 M. 
7.00 • 

1.25 " 
In de schutslnizen worden geen grootere lengten 

dan van 45 M. toegelaten. 

De grootste snelheid, waarmede vlotten mogen 
vervoerd worden, bedraagt 75 M. in de minnnt. 

9. Het grootste ae.utal vaartuigen, dat gelijk

tijdig door eene stoomboot mag worden gesleept, 
bedraagt zes. 

10. Bij bruggen met twee doorvaartopeningen 

moeten alle vaartuigen en vlotten de opening aan 
stunrboordswal doorvaren. 

11 . Voor bruggen met twee doorvaartopeningen 
wordt het eerste lid van artikel 22 van het Alge
meen Rei,rlemen t gelezen als volgt : 

•Telken male nadat twee vaartui1-en achter 
elkander eene brugopening zijn doorgevaren, wordt 

de brug, zoo noodig, ten behoeve der voetgange_r, 
en rij- en voertuigen gesloten"; 

12 . Met uitbreiding van het tweede lid van 
artikel 91 van het Al11:emeen Regleme11 t, wordt 

bepaald dat het proces-verbaal omtrent aan de 
kanaal werken toegebrachte schade in afschrift zal 
worden medegedeeld: 

a. wegens schade aan werken onder het beheer 
van het Departement van Oorlog, aan den be

trokken eerstaanwezend officier der genie; 
b. wegens schade aan werken van andere besturen 

of bijzondere personen, aan die besturen of personen. 
13. Overtreding van de bepalingen van dit bij• 

zonder reglement wordt, voor zoover daartegen 

niet bij de wet of het Algemeen Reglement is 
voorzien, gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd Pij/ tig gul
den, de overtrediag van artikel 7, derJe lid; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd gul
den, de overtreding van artikel 10 ; 

2 
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c. met geldboete van ten hoogste yijf en znmtig 
gnlden, de overtreding van artikel 6, eerste lid; 

d. met geldboete van ten hoogste vijftig gnlden, 
de overtreding van artikel 6 , derde lid. 

Met het in werking _ treden van dit beslnit ver• 
valt On• besluit van 13 Mei 1892 (Staatl• 
blad n•. 101). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
tlat in het Staat,olad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

'• Gravenhage, den 30sten Januari 1894. 

(get.) EM"MA . 

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

(Uitgeg. 20 _Febr,_ 1894.) 

1 Febneari 1894. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de overeenkomst 
van 31 October 1892 tnsschen Nederland 
en België, strekkende om wederkeerig in
gezetenen , onderdanen van het andere l_and, 
toe te laten om kosteloos te procedeeren, met 
ontheffing der verplichting tot het stellen der 

bij artikel 152 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering bedoelde zekerheid. S. I 0. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMI NA, ENZ. 
W1;r EMMA, ENZ. 
Gezien de op 31 October 1892 te Brussel 

tnsechen Nederland en België gesloten overeen• 
komst, strekkende om wederkeerig ingezetenen, 
onderdanen van het andere land, toe te laten om 
kosteloos te procedeeren, met ontheffing der ver
plichting tot het stellen der bij artikel 152 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering be
doelde zekerheid, van welke overeenkomst een 
afdruk , met de vertaling daarvan , aan dit be
sluit gehecht is en daarvan een onafscheidelijk 
deel uitmaakt; 

Gezien de wet va~ 29 December 1893 (Staat,
blad n°. 244); 

Gelet dat gezegde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin , den 9den Jan nari 1894 ie 
bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging den 30sten d. a. v. te Bru11et ie 
nitgewisseld tegen de Belgische · akte van be

krachtiging; 
Op de voordracht van den Minister .van Bniten

landsche Zaken van den 3lsten Jannari 1894, 
Algemeen Secretariaat, n•. 1239; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend-

making der bovenvermelde overeenkomst te J,e
velen door plaatsing van dit beslnit in het Staat~d. 

De Ministers, Hoofden der Departementen nn 
AlJ(emeen Beetnur, worden belast, ieder voor zoo
veel hem betreft , met de nitvoering der voor

schreven overeenkomst. 
's Gravenh~ge, den lsten Febrnari 1894. 

(g,t.) E MM A. 
De Mi11uter van B uitmknàaclze Zaken, 

(get.\ VAN TIENHOVEN. 
(Uitgeg. 7 Febr. 1894.) 

VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nede rlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes van het Koninkrijk en Zijne 
M ajeeteit de Koning der Belgen, weuschende in 
gemeen overleJ( eene overeenkomst te elniten om 
wederkeerig aan de onderdanen van het andere 
land het voorrecht van kosteloozen rechtsbij stand 
te verzekeren, hebben tot dat einde tot hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden den heer Baron 
Gii:RICKE VAN HERWIJNEN, Ridder Grootkrnia 

van de Orde van den N ederlandschen Leeuw, 
Ridder der late klasse van de Orde van den 
Gouden Leeuw van het Huis ven N aeeau, Groot

kruis van de Orde van LEOPOLD van België, 
enz., enz., Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Konin1tin der Neder
landen bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen den 
heer AuousTK BEERNAERT, Hoogsldeszelfs Minister 
ran Financiën en van Buitenlandsche Zaken ad 
interim, Officier van Hoogstdeszelfs Leopoldsorde, 
Grootkruis der Orden van de A frikaaneche Ster, 
van het Legioen van Eer , van den Rooden Ade
laar, enz., enz. ; 

die, na mededeeling hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, omtrent 
de volgende artikelen zijn overeengekomen. 

Art. I. De N ederlandere sedert ten minste 
achttien maanden in Be't,;ië hunne woonplaats 
hebbende en de Belgen sedert ten minste achttien 
maanden hunne woonplaats in Nederland hebbende, 
zullen wederkeerig worden toegelaten tot het voor
recht van den kosteloozen rechtsbij stand op den~ 
zelfden voet als de eigen onderdanen en onder 

naleving van de wetgeving van den Staat, waar 
de kostelooze rechtsbijstand wordt verlangd. 

II. De overheid belast met de afgifte van de 
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ve?~ring van onvermogen zal bevoegd :,ijn om

tre~ -den vermogenstoestand van den vreemdeling 

die den bijstand verioekt, inlichtingen te doen 
inwinnen bij de overheden van den Staat, waartoe 

deze behoort. 

III. De toelating tot het voorrecht van den 

kosteloozen rechtsbijstand, verleend op grond van 

artikel één , hee~ nn rechtswege ten gevolge de 
vrijstelling van het geven van elke zekerheids

stelling of voorafgaande storting, die, onder welke 

benaming ook, krachtens de wetgeving van den 

Staat alwaar de eisch wordt ingesteld, gevorderd 

kan worden van de vreemdelingen clie een rechts

geding voeren tegen de onderdanen van dien Staat. 

IV. Ingeval zich eenige moeilijkheid mocht 

voordoen ten opzichte der uitlegging van de tegen• 

woordige Overeenkomst, verbinden zich de Hooge 

Contracteerende Partijen zich te onderwerpen aan 

de beslissing eener commissie van scheidslieden. 

Deze commiasie zal zijn samengesteld uit een 

gelijk getal scheidslieden gekozen door. de Hooge 

Contract~erende Partijen en een scheidsman door 

deze scheidslieden aangewezen. 

V. De tegenwoordige Overeenkomst wordt ge

sloten voor vijf jaren, · te rekenen van den dag 

der uitwisseling van de akten van bekrachtiging. 

Ingeval geen der beide Hooge Contracteerende 
Partijen één jaar vóór het verstrijken van dat 

tijdsverloop het voornemen heeft te kennen ge-

. geven haar buiten werking te stellen, zal de 

Overeenkomst van kracht blijven gedurende nog 
een jaar, en zoo vervolgens van jaar tot jaar, 

te rekenen van den dag waarop eene der Partijen 

haar zal hebben opgezegd. 

De tegenwoordige Overeenkomst zal worden 

bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen 

te Brmael worden uitgewisseld zoodra mogelijk 

na de vervulling der grondwettelijke formaliteiten 
in de beide Landen. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden de 

tegenwoordige Overeenkomst in dobbel hebben 

geteekend en van hun zegel voorzien. 

Brussel, den 3 lsten October 1892: 

(l • .S.) (get.) L. GERICKE. 

A. BEERNAERT. 

Fe6ruari 1894. W:n, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1894. S. ll. 
Bij deze wet wordt het llde hoofdstuk der begrooting vall' Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1894, betreffende de Hooge College, van Staat en ket Ka6inet der Koningin·, vastgesteld zooals 

hierna verkort volgt : 

1 • Afd.: De Staten-Generaal . 

2• • De Raad van State . 

3e " De Algemeene Rekenkamer 

De Kanselarij der N ederlandsche Orden 

Het Kabinet der Koningin. 

Pe11sioeuen, wachtgelden , gratificatiën, toelagen en kosten voor de 

vergaderingen van den Ministerraad • 

Om•oorziene uitgaven 

f 3ö2,185.-
102,110.-
115,600.-
20,600.-
33,215 .-

38,842.-
5,000.-

/ 667,602.-

I Februari 1894. W~r, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1894. S. 12. 
Bij deze wet wordt bet Tilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1894, betreffende het Departement van Buitenlandsche Zaken, vast11:esteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten van het Departement . / 84,380.-
2• Kosten van bnitenlandsche zendingen en consulaten • 641!,400.-
s• Verschillende uitgaven 21,Sil0.-
4• Pensioenen, wachtgelden en toelai;i:en. 25,849 -
6• Onvoorziene uit"'1ven • 10,000.-

/ 784,929.-

2* 
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' 2 Feóruari 1894. WET, verklarende het algemeen nut der onteigening van eigendommen in de "gC• 

meente Bloemendaal, ten behoeve van den aanleg eener duinwaterleid"ng voor de geil9'ente 
Haarlem. S. 13. 

2 Feliruari 1894.. WET, verklarende het algemeen nut der onteigening van eigendommen voor den 
aanleg eener straat met wederzijdsche bebouwing tusschen de Heerettgrackt en de Keizer1grackt 
te Á.1111/erdam. S. 14. 

2 Feóruari 1894. WET, verklarende het algemeen not der onteigening van eigendommen in de ge
meente Groningen, noodig voor de verbetering der afwatering en den aanleg van een verkeers
weg ten zoiden van de veemarkt in die itemeente. S. l 5. 

2 Feóruari 1894. WET, tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1894. S 16. 
Bij deze • wet wordt het Yde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

18 94, betreffende het Departement uan Binnenlanrhcke Zal:en, vastgesteld zooals hierna verkort vol[rt : 
l• Afd.: Kosten van het Uepartement. .Jrt. 1-4 . f 164,184.-
2• • a . Kosten van het bestnur der provinciën : 
Á.rt. 5~ 8. Noordbrabant 

9-12. Gelderland . 

• 18-16. Zuidholland • 
• 17-21. Noordholland 

• 22-26. 
• 26-29. 

Zeeland , 

Utrecht • 

• 30-33. l<'riesland . 
• 34-37. Overijssel. 
• 38-41. Groningen 
• 42-45. Drenthe . 
• 46-49. Limburg . 

ó. Armwezen. Á.rt. 60-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur. 

. Á.rt. 53-61 . 

3• Afd.: Nationale militie en schntterijen. Á.rt. 62-64 
4• · • Medische politie. Á.rt. 65-86 
6° • Onderwijs. 

Hooger onderwija. 

Árt. 87-90. Rijks-nniversiteit te Leiden 
91-93. Rijks-nniversiteit te Utrecht 

• 94-96. Rijks-nniversiteit te Groningen 

Verdere uîtga11m lietreklrelijl: ket kooger onder,oij1. 

Árt. 97. Uitgaven voor den dienst der Rijks-universiteiten, niet 

begrepen in de artt. 8 7 tot en met 96, van zoodanigen aard als , 
volgens beslissing van den Minister van Binuenlandsche Zaken, tot 

f 65,600.-
• 69,850.-
• 78,990.-
• 77,966.-
• 72,200.-
• 62,460.-
• 77,260.-
• 57,645.-

68,950.-
• 47,975.-
• 62,370.
• 199,300.-

• 285,650.~ 

/ 738,471.-
:. 427,128.-

320,414.-

en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, 
bedoeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staaûóladn°. 102). • 600.-

.Art. 98. Kosten der opleiding van leeraren voor hot Hervormd 

kerkgenootschap vanwe,e ilRt genootschAp 33,32:?.50 

l,206,215.-
65,650.-

643,360.-

Transporteere / l,519,835.50 / 2,079,309.-
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, Per trnnsport • • f 1,519,835.óO f 2,0711,309.-
Árl. 99. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch-

Lutherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lntherschen l0,000.-

Árt. 100. Seminariën voor hetRoomsch-Katholiek kerkgenootschap. 13,óSO.-
Á.rt. 101. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerdheid en godsdienst-onderwijs voor de lsraëlietische kerk-
genootschappen 19,600.-

Art. 102. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde 
prijsvragen, uitgeschreven door de Rijks universiteiten. . 1,000.-

.J:rt. 103. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs. 14,400.-

Árt. 104. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
nitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, t~n gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt • · • 1190.-

Á.rt. 105. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia a,r;oo:-
• 106. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der gymnasia • 900.-
Árt. 107. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gym-

nasia en pro-gymnasia • • 2a5,000.-
Árt. 108. Reis- eu verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit-

gaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in artt. 11 
eu 12 der wet van 28 April 1876 (Staattólad n°. 102). . 9,000.-

Middelóaar onderwijl. 

Árt. 109. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 
onderwijs • 

Árt. ll 0. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspect~ors 
van het middelbaar onderwijs 

Árt. 111. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren, 
leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische school . 

Árt. 112. Aanbouw en onderhoud van gebouwen , aankoop van 
terrein, vuur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaal• 
behoeften, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, perso-
neele hulp, schrijftoonen en verdere uitgaven ten behoeve der Poly
technische school. 

Árt. 113. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks hoogere 
burgerscholen • · 

.J:rt. J 14. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten 
van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en 
licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van onvermogende_ leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, personeele hulp, schrijftoonen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijks hoogere bnrgerscholen. . 

Árt. ll 5. J aarweddea , toelagen eu beioooiogeo der leeraren, 
beamb_ten en bedienden bij de Rijkslan:lbouwschool. 

.d.rt. 116. Kosten en subsidiën voor stichting, uitbreiding, aan
bouw, onderhoud, hunr en lasten van gebonweo, onderhoud en 
aankoop van meubelen, vuur en licht, aaovollin!I' en uitbreiding 

10,óOO.-

2,400.-

123,700.-

79,326.-

423,730.-

67,000.-

óS,200.-

/ 2,ó87 ,060.50 f 2,079,309.-
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Per transport / 2,587,060.50 / 2,079,309;-
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 
verblijfkosten; personeele hnlp en scbrijfloonen, administratieve, 
hnishoudelijke en ,·erdere uitgaven ten behoeve der Rijkslandbouwschool • 

Àrt. 117. Subsirliën en toelagen voor inrichtingen van middel
baar onderwijs 

Àrl. 118. Subsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs. 
ll IJ. Subsidiën ten behoeve van het onderwijs in land- en 

tuinbouw en houtteelt, YOOr landbouw- eu znivelconsu)enten en toe
lagen voor het opleiden van landbouw- en tninbouw-onderwijzers • • 

Àrt. 120. Kosten, voortvloeiende nit de oprichting en instand
houding van twee winterscholen . . 

Àrl. 121. Jaarwedden van zes landbouwleeraren • 
• 122. Reis-, verblijf en bnreelkosten der landbouw-leeraren, 

benevens kosten van werktuigen en platen 

Àrt. 123. Jaarwedden, toelagen en beloouingen van de direc
teuren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouw
proefstations 

Art. 124. Aanbouw, onderhoud, hnnr en lasten van gebouwen, 
aankoop van r.rond en gebonwen, voor en licht, werktuigen, gereed• 
schappen, bareel- en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, perso
ueele hnlp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks
landbouwproefstations, · zoomede kosten voortvloeiende uit weten
schappelijke proefnemingen in het belang van den landbouw; 
reis-, verblijf- en bnreelkosten van de leden der commissie van 

toezicht op de Rijkslandbouwproefstations. 

Art. 125. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie van 
proefvelden, van het daarbij te houden toezicht en de ~erdere 
daarmede in verband staande uitgaven. 

Àrt. 126. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. • 
127. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 

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

Art. 128. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de comniissiën tot het examineeren van hen, die eene akte van 

bekwaamheid voor het middelbaar Ot!derw~s, eene der akten van 
bekwaamheid, vermeld in art. 65, of eene akte van bekwaamheid 
voor het handteekeuen, vermeld in art. 656is der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 Decem 
ber 1889 (Staauólaà n•. 175), wensrhen te ontvan11en, en verdere 
kosten van die examens • 

Lager onàenoija. 

Àr-t. 121J. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs. • 
130. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der inspecteurs van 

het lager onde_rwljs • 

Àrt. 131. Jaarwedden nn de districts-schoolopzieners. 
• 132. Reis -, verblijf- en bnreelkosten van de districts -~chool

opzieners 

27,481i.-

282,760.
IJ0,725.-

38,800.-

7,5 00.-
16,000.-

5,550.,-

26,850.-

20,265.-

13,000.-
34,450.-

33,000.-

40,000.-

10,500.-

2,400.-
62,500.-

18,500.-

Trans port eere / 3,266,335.50 / 2,079,3(19 -
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Per transport • / S,266,335.50 / 2,079,309.-
Árt. 133. Reis•, verblijf- en bnreelkosten van de arrondissements-

schoolopzieners of abonnement deswege. 56,000.-
Árt. 134. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 

wie bij art. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatste
lijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 176), 
het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen . l 00.-

Árt. 135. Jaarwedden, toelairen en belooningen der onder
wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en hij de daaraan verbonden leerscholen en jaarwedde 
van den concierge, belast met de bewaking van het icebonw der 
opgeheven Rijkskweekschool te Nijmeicen • 182,346.-

Árt. 136. Toelagen voor h ni!vesting en verpleging van kweeke-
lingen , opgeleid bij de Rijkskweekscholen. 146,400.-

Árt. 137. Aankoop en stichting van gebouwen; hnnr en onder
hond van gebouwen; vuur en licht; hnlpmiildelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele hnlp en schrijfloonen; het gebruik 
maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten be
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen en 
onderhoud der gebonwen van de opgeheven Rijkskweekschool te 
Nijmegen, zoomede de vergoeding voor verhuiskosten aan het 

personeel bij de Rijkskweek- en leerschool te 's Hertogenbosch, in 
verband met het overbrengen dier inrichtingen naar Nijmegen . 53,395.-· 

Árt. 138. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder-

wijzers en onderwijzeressen. 100,000.-
Árt. 139. Rijksuormaallessen tot opleiding van onderwijzers en 

onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de vrije en 
orde-oefeningen der gymnastiek . 450,000.-

Árt. 140. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen 
voor door hen opgeleide personen, die de akte , bedoeld in art. 56 
onder a der wet op het lager onderwijs, zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staataólad n•. 175), 
hebben verkregen. l 02,200.-

.tlrt. 141. Kosten van opleiding voor het afleggen van het examen 
ter verkrijging der akte van bekwaamheid tot het geven van lager 
onderwijs in landbouwkunde . 600.-

Árt. 142. Subsidiën en toelagen aan de arron~issements-school-
opzieners ten icevolge van art. 22 van het Koninklijk besluit van 
31 December 1891 (Staatsblad n•. 254). 8,000.-

Árt. 148. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. 11, 100.-

Árt. 144. Onderbond van gebouwen; vuur en licht; hulp

middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon op• 
zicht; personeele hnlp; schrijfloonen en verdere nitgaven voor de 
R{iks lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te 
Vledder. • 4,420.-

Árt. 146. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagijre scholen. • 
· Árt. 146. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de ge-

12,so9.-

Transporteere . • f 4,454,196.60 / 2,079,309.-
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, . 
Per transport • 

meenten in de kosten van haar lager onderwijs , ten gevolge van 
art. 45 der wet tot regeling van he'. la"er ooderwijs , laatstelijk 

f 4,464,196.60 f 2,079,309.-

gewijzigd bij die van 8 December 1839 (Staatsblad \ 0 • 1711), in 
verband met art. 6 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 176). • S,600,000.-

Art. 147. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten v~r de 
kosten van haar lager onderwijs over J 892, ten gevolge van art. 45 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat artikel ia 
gewijzigd bij die van Il Juli 1884 (Staaûblad n°. 123), in ver• 
band met art. 6 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 176). • 

Art. 148. Tijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de uit
gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs ver-
eischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889, 
Staatsblad n°. 176) 

Art. 149. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 64bis der wet 
tot regeling van het lager ouderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 

van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 176). 
Art. 160. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de eommissiën tot het examineeren van hen, die eene der akten 
van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder 11, of b of eene akte 
van bekwaamheid voor de handwerken of voor de vrije en orde-
oefeningen der (lymnastiek, vermeld in art. 66bis der wet tot rege• 

ling van het lager onderwijs, laatstelijk i,tewijzigd bij die van 8 De-
cember 1889 (S faati6lad n°. 176), wenschen te ontvangen, be

nevens verdere kosten van die examens • 
Art. 161. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor 

onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigings-middeleu 
Art. 152. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 

van pleisterafgietsels ten behoeve van inricht ingen van onderwijs • • 
Art. 153. Jaarwedden en verdere beloonirigen van den bonw

koodi11e en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge• 
bonwen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel van 

den bouwkundige 
Art. l!i4. . Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 

bedoelde ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betreffende 

het aan hen opgedragen toezicht. 

18,000.-

500,000.-

900,000.-

95,000.-

20,600.-

1,000.-

23,700.-

6,300.-

6• Afd.: Kunsten en wetenschappen. Art. 156-18!1 . 

------ • 9,618,696.50 

570,186.-

N ederlandsche Staatscourant, H andelingen van de Staten-Generaal en 

Stè.atsblad. Art. 189-192. 79,068.-

649,365.-

40,000.-
8• • 

9• • 

Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden. Art. 198-199. 

Onvoorziene behoeften. .Art. 200 . . 

2 Februari 1894. .WET, tot regeling der ont
vangsten en nitgaven van het Pensioenfonds 
voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke 
Ambtenaren, over het jaar 1894. S. 17. 

f 12,836,612.50 

Bij art. 1 dezer wet worden de nitgaven vast

gesteld als volgt: 
Art. I. Traktement van den directeur en van 

de ambtenaren , toelage van den coucierge , be-
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nevens schrijfloonen aan tijdelijk 
werkzaam geatelde pèrsonen . 

bij het fonds 
f 16,500 

Per transport. f 24,240 

Art. II. Bareel- en lokaalbehoef
ten, benevens drukwerk 

.Art. III. Reis- en verbl ijfkosten 
van commissarissen, van den direc-
teur en van de ambtenaren . 

Árt. Illa. Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen 

3,740 

800 

1,000 

waarin de bnreelen zijn gevestigd, 
alsmede onderhoud van den tuin 
achter dat gebouw . 

.Art. VI. Pensioenen. 
A;t. VIL Aankoop van inschrij

vingen op een der Grootboeken van 
de Nationale Schuld 

Art. VIII. Restitutie van in11e
honilen kortingen bedoeld bij de 
lide alinea van artikel 17 der wet 

730 
580,000 

• 1,108,230, 

.Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden van de leden van 
den Pensioenraad 2,200 van 9 Mei 1890 (Staat3blad n•. 711). 2,000 

Árt. V. Onder hond, assurantie
premie en bewakingskosten door de 
gemeente-b~andweer van het gebouw, 

Art. IX. Onvoorziene uitgave_n _____ 4_7_,o_o_o 

fl,762,200 

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

-------
Transporteere. 

2 Februari 1894. WET, tot vaststelling _van het zevende hoofdstuk B àer Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1894. S 18. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk B Jer begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1894, betreffende het Departement van Financiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: , 

l• Afd.: Kosten van het llepartement . . / 324,390.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

6• 

10• 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van 's Rijks schatkist _ 
Kosten van het Muntwezen 
Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijn

zen, en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren 
werken 

Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de successie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij, de domeinen, het geldelijk beheer il.er groote wegen, vaarten 
en veren en der visscherijen op de Schelde en Zeeawsche Atroomen. ,, 

Kosten der Eerediensten. 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen , enz. . 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, anderstanden, gratifi

catiën en toelagen . 
Onvoorziene uitgaven 

lll,375-
96,872.-
67,750.-

4,504,434.-

l,920,720.-
1,971,362.085 
l,508,052.-

8,6'>9,8116.-
36,000.-

/ 19,150,851.081 

2 Februari 1894. WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894. S. 19. 

Bij deze wet wordt het Xlde Hoofdstuk der begrooting van Staatsni'tgaven voor het dienstjaar 
1894, betreffende ne Onvoorziene uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van / 50,000.- . 

2 Februari 1894. Wi,.'T, tot vaststelling der begrootiog van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 

van het vestiugotelsel, dienst 1894. S. 20. 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. !INZ. 
W1;r EMMA, ENZ. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874. (Staat1-
6lad n•. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing' van het 
vestingstelsel, eene afzGnd,!lrlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst van 
1894,, bij de wet behoort te worden vastgest\lld; 

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. (Staat,6lad n•. 64.), wordt voor den dienst van 1894. vast
gesteld als volgt : 

Art. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toela11:en voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten , kaarten 

en verdere benoodigdheden • /_ 70,000 
Art. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 

herstellen, veranderen en verbêteren 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 Nieuwe Hollandsche Waterlinie: 
1°. Verbeteren van inundatiemiddelen ia de geheele linie ; 

2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belaag, aan werken in de geheele linie. 

.J.rt. 3. Als vc-ren voor de navermelde werken ter verbeterin~ van de Stelling van 
den Helder: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele Stelling. 

Art. 4,. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 

..J.materdam, 
l •. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 

verschillende werken in de Stelling; 
2°. Maken van aardewerken, zandophoogingen, metsel- en betonwerken, enz. voor 

verschillende werken in de Stelling; 

3°. Vergraven en inrichten van zandophoogingen tot verdedigbare aardewerken; 
4.0 • Opboogeo eo maken van wegen en inundatiekaden en maken van bruggen; 

5°. Maken van batterijen aan de Zuiderzee-zijde; 
6°. Voltooien van het fort in de Zuiderzee aan het Pampus; 
7°. Inrichten eo verbeteren van inuodatiemiddeleo ; 

8°. Maken van loodsen, munitie- en buskruitmagazijnen; 
9°. Aanleg van beplantingen; 

10°. Maken van werken ten behoeve der drinkwatervoorziening; 
11°. Maken van blindeeringen, aanschaffen van rails, enz. ; 
12°. Verschillende verbeteringen van · ondergeschikt belang aan werken in de geheele 

Stelling. 

Art. 5. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 

't Hollandac!t Diep en net Yoli:erak: 
Verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van Willemstad 

en Ooltgenaplaat, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstations 

en seintoestellen. 

Transporteere 

61,000 
i 

24.,000 

" 1,500,000 

8,000 

/ 1,663,000 
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Per transport . f 1,663,000 
Art. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling van 

de Monden der Maa~ en van liet Haringvliet: 
Verschillende verbe\eril!_gen van ondergeschikt belang aan werken in de StellinJ!'., 

waaronder het maken van seintoestellen.' 

Art. 7. Telegraphieche en telephonische verbinding van verdedigingswerken en postln. ,, 

Art. 8. Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 
in verschillende stellingen. 

Art. 9. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de •erschil
lende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet <an 18 April 1814, (Staatablad 
n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in de voorgaunde artikels geene gelden zijn uitgetrokken . 

Art. 10. Onvoorziene nitgaven •· 

16,000 
125,000 

86,000 

2,000 
50,000 

/ 1,941,000 
2. Tot dekking der uitgaven . begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vast!(estelde begrooting, 

wordt aangewezen: 
a. de som van een millioen vijflionàtrd een en negentig duizend gulden, beschikbaar gesteld bij 

het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 18114; 
6. het vermoedelijk batig slot der rekening· van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten 

behoeve · van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1893; . 
c. de toevallip:e baten, welke gedurende het jaar 18114 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 

voo.rtvloeien. · 
3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van 

artikel 1 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 (Staatablad n•. 40), door 
overschrijving uit artilrel 10 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4. Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het àienstjaar 1894 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, di.e hare omschrijving niet vinden 
in een der and~re artikelen van genoemd artikel 1. 

Die uitp:aven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Februari 1894. 

(get.) ~~MMA . 
De Miniater van Oorlog, (get.) SEYJ!'l'ARDT. 

(Uitgeg. 13 Febr. 1894.) 

2 Februari 1894. WET. tot vaststelling van het aclitste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894. S. 21. 

Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
1894, betreffende het Departement van Oorlog, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement • f 155,1160.-
20 Traktementen e~ toelagen , mitsgaders schadeloosstelling voor uniform-

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. 27 4, 700.-
3• Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 

en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 

Transporteere f 430,650.-
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Per transport / 430,660.-
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij v~rplaatsing van de 
staven der vers~hillende wapens en van de officieren der JaV, 
ko11psen, daaronder be~epen daggelden aan militaire wach~ s . . • 3,218,065.-

40 Afd. So!aijen en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en 
• apenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen verm~ met 

8" 

9' 

10• 
11• 

12• 
13• 

14• 
16• 
16• 
17• 

oiti01,dering van de kosten , in die afdeelingen en in il~ llde af. 
deeling omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instrnc
tenrs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni-
gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en van vrijwil

ligers voor het· reservekader. 
Geneeskundige dienst . 
Studie en Onderwijs . 
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. 

Materieel der genie en kazerueering, met hetgeen gerekend wordt daartoe 
te behooren, een en ander echter met uitzondering van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie, de Cadettenschool, den Hoofdcursus 
te Kampen, de Normaal-schietschool en het wapen der mare
chaussee betreft. 

KoJten der Rijks-centrale magazijnen van kle~ding, uitrusting, hospi
taalgoederen en kampements-effecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding en uitrnsting, benevens van vernieuwing en wijziging 
van ledergoed en paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger 

Militaire verkenningen en Topographische inrichting • 
Verplaatsing van personen en goederen . 
Verschillende uitgaven 
N onactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrenten, toelagen en wachtgelden 
Onvoorziene uitgaven . 
Wapen der marechaussee . 
Buitengewone uitgaven 
Voltooiing van het vestingstelsel 

• 9,260,326.-
936,223.-
399,204-

968,100.-

757,4-1.0.-

434,385.-
61,600.-

293,0U0.-
78,646.-

2,192,373".-
50,000.-

623,960.-
993,860.-

1,591,000.-

/ 22,278,722.-

2 Februari 189Ji. WET, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894. S. 22. 

Bij deze wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1894, betreffende het Departement van Juatitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten van het Departement , f 144,998.-
1,667,036.-2" Kosten van de rechterlijke macht. 

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

4• 
5• 

6' 

arrondissementen 
Gerechtskosten . 
Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van 'jacht en visscherij 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten . 

Transporteere 

61,300.-
327,600.-
605,915.-

1,008,698.-

/ 3,806,447.-
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Per transport 
7• Afd.: Ge bon wen, daaronder niet bew-epen de Rijkswerkinrichtiugen • 
8• Kos r Rij)Qlwerkiurichtingen 
Il• Pen ibenen, w tgelden, gratificatiën enz. 

10• Verschillende uitgaven 
11• Onvoorziene "8Ven . 

29 

f 3,805,447 .-
518,921.-
764,207.-
256,349.-

37,250.-
50,000.-

j 5,432,174,.-

3 Februari 1894. WET, verklarende het algemeen nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het graven van een kanaal van uit de Staà8gracht te Leeuwarden t

0

ot in de Tijnje. S. 23. 

3 Februari 1894. WET, tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1894. S. 24. 

Bij dèze wet wor.Jt de koloniale huishoudelijke begrootini,t van Suriname voor het dienstjaar 1894, 
voor zooveel de. nitgaum betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afdeeling: Gonvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst / 145,367.75 
2• Justitie en politie 3 7 3,665.-
3• Administratie van Financiën . 169,775.55 
4• Immigratie en kolonisatie • 130,505.-
5• • Eeredienst, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. • 411,296.85 
6• Bouwdepartement. • • ~76,758.-
7• Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en seinwezen 176,830 25 
8• • Pensioenen I wachtgelden, toelagen en onderstanden 198,188.695 
9• Onvoorziene uitgaven 20,000.-

/1,902,387.1195 
Artt. 2 en S handelen over af- ei overschrijvingen van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: · 

A. [)irecte en indirecte belastingen. C. Bijdrage uit ' s Rijks schatkist. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

3 Februari 1894. WET, tot vaststelling van het titmde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894. S. 25 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staats•1itg11ven voor het dienstjaar 
1894, betreffende het Departement van Koloniën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten van het Departement • 
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname 
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 
Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

N ederlandsche bezittingen ter Knste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen • • 

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in verband 
staande uitgaven . 

Onvoorziene uitgaven • 

r 209,143.-
822,311.761 
240,638.50 

20,293.-

28,852.-
10,000.-

f 1,361,238.261 
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3 F11uruari 1894. WET, tot vaststelling van het 11111le hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894.. S. 26 . 

Bij deze wet wordt het V Iue hoofdstnk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
18114, betreffen.Je het Departement va~ Marine, vastgesteld zooals hierna ·verkJrt votgt: 

l• Afd.: Kosten der adm_inistratie / 4.09,013.34. 
2• Ma.terieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme• etablissementen • • 6,307,805.-
3• Persoteel der zeemacht . • 5,309,815.-
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie • 1,960,185.30 
li• Pensioenen, onderstanden , wachtii;elden, enz. • 1,574,817'.-
6• Onvoorziene uit.gaven. 60,000.-

3 FefJruari 1894. Wrr, tot ·buitenwerkingrlelling 
der wet van 22 December 1861 (Staaûblad 

n°. 149), tot regeling van het beheer der 
gelden bestemd voor den aanleg vao Staats
spoorwegen. S. 27. 

IN NAAM VA.Il H. M. WILHELM[NA. l!IIZ. 

~11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzou Wij in overweging genomen hebben, dat 

eene &fzonderlijke begrooting wegens de uitgaven 
voor den aanleg van StantSBpoorwegen na 1898 
niet meer wordt vereischt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van 22 Ueéember 1861 (Staaf,. 

blad n°. 149), tot regeling van het beheer uer 
gelden bestemd voor den aanleg van Staatsspoor-

f 15,621,lSli.64 

wegen, wordt voor 1894 en vervolgens buiten 
werking gesteld. 

2. De rekening der ontvangsten en uitgaven 
voor den aanleg van Staatsspoorwegen , wordt met 
het dienstjaar 1893 afgesloten en het saldo der 
rekening toegevoegd aan · de middelen voor het 
dienstjaar 1894.. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gnveohage, den 3den Febru

ari 1894. 
(get.) EMMA. 

D11 Mm. 11a" lrater,taat, Ha1'deZ 11n Nifaerlleid, 
(get.) C. LKLY. 

De Mi11üter 11a11 Fi..atlCië,a, (get.) PtEIIIION. 
(Uitgeg: 111 Febr. 1894.) 

• 
3 Februari 1894. WET. tot vaststelling van het 1Jegtmde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1894. S. 28. 
Bij deze wet wordt het IXde hoofd.stok der begrooting van Staatsuilj(aven voor het dienstjaar 

1894, betreffende het Departemmt van 'Tf"ater,taat, Ha1'del m :Nij11erl,eid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

1 • Afd. : Kosten van het Departement. Á.rt. 1-4 . 
2° Afd. : Waterstaat. 
Àrt. li-9. Jaarwedden, reis-, verblijf- en bureelkosten euz. / 871,383.-

10. Bezoldiging enz. van de machinisten en stokers bij 
de verschillende Rijksstoomwerktnigen. 

Àrt. ll. Bezoldi!(ing en toelagen van het peraoneel en den 
concierge voor den algemeenen dienst van den waterataa t . 

Árt. 12. Waarneming van den winddruk en waterhoogten enz. 
met inbegrip van materieel . 

Àrt. 13. Telegrapbische berichten. 
• 14.. Waterstaatskaart • 
• 111. Rivierkaarten 

Hl. Onuerzoek naar den waterstaatkundigen toestand des 
lands 

Àrt. 17. Verspreiding van het herziene Amsterdamsche peil 

27,895.-

27,870.-

17,845.-
4,liOO.-
3,000.-

12,000.-

9,000.
Ja,486.-

f 

Transporteere . f 986,429.- / 

137,000.-

137,000.-
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Per transport . f 

.J.rt. 18. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 
Amsterdamsche peil en van de nauwkenrigheidswaterpassing 

.J.rt. lil. Opnemingen en peilingen enz. benevens aankoop, 
herstel en berging van instrumenten 

.J.rt. 20. Reiskosten en vacatiegelden van commissiën, benevens 

uitschotten daarvoor 
.J.rt. 21. Exploten en proceekosteu 

• 22. Druk- en bindwerk. 
23. Buitengewone correspondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater . 
.J.rt. 24. IJ soprniming 

• 26. Toelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart . 
• 26. Toelage aan den ontvan11er der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 

Rijnvaart • 
.J.rt. 27. Meten en ijken . van Rijnschepen 

• 28. Belooning der commissiën van . deskundigen voor de 
Rijnvaart te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht 

.J.rt. 2-ll. Bijdrage aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
in de kosten van inrichting van het Vide te 's Gravenhage te 
houden Internationaal Congres voor binnenlandsche scheepvaart 

.J.rt. 30. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 
• 31. Verbetering van de rh·ier de Waal 

• 32. Verbetering van de rivier den IJssel. 
• 33. Verbetering van de rivier de Merwe.ie en van de Killen. -• 
• 34. V erbJ)tering van de Dordtsche waterwegen • • • 
• 36. Verbeterin11:, onderhoud en herstel van het Hollandsch 

Diep en het Haringvliet . 
.J.rt. :!6. Verbetering, onderhoud en herstel van d~ rivier de 

Maas in Limburg, Noordbrabaut en Gelderland 

ll86,42ll.-- f 

250.-

3,000-

1,000.-
1,000.-

17,000.-

5,000.-
60,000.

öOO.-

600.-
300.-

3,000.-

5,000.-
178,600.-
24ö,426.-
88,600.-

388,020.-
63,700.-

131,000.-

261,700.-
.J.rt. 37. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n•. 4) . • l ,4ll0,400.-
.J.rt. 38. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding en der werken en vaargeul op de nonge, als
mede het in werking houden der bemalingswerktuigen en de be
diening der veren tot de Nieuwe Maasmonding behoorenile; onder
houd van de kribben in de Jlintel bij Dinteloord • 

.J.rt. 3ll-42. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit
bakenen, waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd 
sub art. 37 

.J.rt. 43. Bouw van eene brug te Heusden. 
44. Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den Hoek van Hollimd; verbetering van de Nieuwe Maas 
beneden de Oostpunt van Rozenburg • 

.J.rt. 45. Verbetecing, ingevolge de wet van 24 Januari 1863 
(Staatsblad n•. 4) van den Rotterdamschen Waterweg 

·.J.rt. 46. Onderhoud enz. der werken van den Hollandschen 
IJsel, met verdieping van de rivier beneden Gouda • 

70,000.-

44,000.-
300,000.-

1ll6,500.-

758,000.-

15,000.-

Trausporteere . f 6,301,ll24.- f 

31 

187,000.-

137,000.-
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Art. 47. 
• 4'l. 

• 49. 

Per tráosport 
Verbetering van de Linge 

Onderhoud enz. van het Zwarte Water • 

Onderhoud enz. van het Zwo)scbe Diep. 

. f 5,:!01,924.- f 
2,200,-

11,4110.
ll5,000.-
3,200.-" óO. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. • 

" 51. 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 Jnikers 

te Gorinchem. 
Art. 52. Onilerhond enz. der duikersluis in den Krommen Rijn 

te Wijk bij Duurstede. 
.drt. óa. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 

Durgerdam en IJmuiden. 
.J.rt. 54. Onrlerhond, herstel en verbetering der zee- en oe;er

werkeo, helm- en stroobeplantiogen; onderhoud, verbetering en 

vernieuwing van peilschalen; van de havens te Hellevoetsluis en 

Goedereede, benevens daarmede in ve_rbaud staande uitgaven in 

Zuid bolland 
.Jrt. 1\5. Id. in Noord bolland, alsmede van de havenP t~ Vlie

land, Urk en Marken. 
.J.rt. 56. Id. in Zeeland, al.mede van de havens te Veere, 

Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven 

Àrt. 57. Id. in Friesland 

58. Id. in Overijssel 

• 59. Id. in Groningen 
" 60. Onderhoud enz. van het Slenk, zijnde het buitendijksch 

vaarwater tnsschen Zoutkamp en het Dokkumer diep. 

.J.rt. 6 J. Bijdrage iu het tekort der uitgaven voor zeeweriug en 

oevervoorziening van de calamitense polders in de provincie Zee

l~, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 1111). 
... 62. Herstel van winter- en stormschade • 

• 63. Wegruimen en bergen vau wrakken en hunne ladingen. ,, 

• 64. Onderhoud, herstel en verbetering der havens en hare 

toe11an'1eo, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 

Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van peil

schalen eu daarmede in verband staande uitgaven in N oordholland. • 

.J.rt. 65. Id. in N oordhollaod, daaronder begrepen het Krabberegat • 

• 66. Id in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en los

plaats bij de Isabella-sluis en het posthaveotje te Gorishoek 

.J.rt. 67. Td. in Friesland 

• 68. Id. in Overijssel 

• 6 U. OnderhouJ enz. van het M erwedekanaal met het 

Zederik kanaal. 
.Jrt. 70. Onderhoud enz. van de Zuid- Willemsvaart. 

• 71. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphische 

verbindingen, meubilair en verder materieel. 

.Jrt. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze • 

• 73. Onderhoud enz. van het kanaal vau Apeldoorn naar 

den IJssel. 

Àrt. 7 4. Onderbond enz. van het kanaal door Voorne 

7,000.-

130.-

1,650.-

68,500.-

191,500.-

40,000.-
25.500.-
28,800.-
11,000.-

7,000.- • 

200,000.-
40,000.-
20,000.-

11,000.-
54,860.-

65,000.-
190,000.-

3,230.-

194,000.-
169;500.-

1,r,75 __ 

12,600.-

24,000.-
4:l,200.-

Transporteere . f 6,751,869.- f 

137,000.-

. , 

137,000.-
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Per tra~sport • f 6,751,869.- f 

Art. 75. Onderhoud enz. van sluizen en brnggen op den water-
weg van Amsterdam naar Rotterdam . 

Art. 76. Onderhoud enz. van het Noordhollandsch k11naal. 
• 77. Onderhoud .enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee • 
Árt. 78. Vervanging van hel stoomgemaal te Schellingwoude , 

met nitbreiding van het stoomvermogen . 
.drt. 79. Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 

bij Schellingwoude • 
Art. 80. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, 

ingevolge de wet van 31 Mei 1887 (Staatsblad n•. 98). 
Art. 81. Onderbond enz. van het Tienhovensche kanaal 

• 82. Onderhoud enz. vnn de vaart tusschen Amsterdam 
en Vreeswijk • 

Art. 83. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het Spaarne. • 
" 84. Onderhoud enz. van . het kanaal van Ter N enzen. 

" 85. 
• 86. 
• 87. 

Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge. • 

Onderhoud euz. van het kanaal door Zuid-Beveland. • 
Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren 

88. Onderhoud enz. van de kanaleu van Dokkum naar 
Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzijl, de draaibrug over de 
Boorne, de Kieslrazijl, de Burgwerderbrug in de leegte, het oostelijk 

kanaalboord van de M unnekezijlsterrijt, het Wijd der Linde 

Art. 89. Onderhoud en werking der stoomwerktuigen van het 
Noord-Willemskanaal 

Árt. 90. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep 

• 91. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
• 92. Onderhoud en~. van het Veenhuizerkanaal • 
• 93. Onderhoud enz. der llrentsche Hoofd- en Beilervaarten. • 
• 94. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder

vaart in Limbnrg en het zijkan&ial naar de Maas in de richting 
tnssctien Neer en Kessel . 

Art. 96-105. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 
en bl'uggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
danrmede in verband staande uitri;aven in de verschillende provinciën. • 

Art. 106. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen 

107. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 
laatstvoorgaande begrootiog bijdragen zijn toegestaan . 

Art. 108. Bijdrage aan de gemeente Hasselt in de kosten van 

· den bouw eener brug over het Zwarte Water 
Art. 109. .Bijdrage aan de gemeente Bellingwolde in de kosten 

van aanleg van een weg van Bellingwolde naar de Pruissische grens. • 
Art. 110. Bijdrage aan de gemeente Coevorden in de kosten 

van aanleg van een weg van Coevorden uaar de Pruissische grens. • 
Art." lll. Bijdrage aan het waterschap de Vlotbeek in de kosten . 

van verbetering der rivier 
bt. 112. Bijdrage aan de gemeente Delfzijl in de kosten van 

uitdieping van de voormalii.e vestinggracht. thans binnenhaven, 

aldaar • -, 

7,000.-
150,200.-

488,000.- . 

139,000.-

89,000.-

895,000.-
1,040.-

8,300.-
900.-

137,500.-
300.-

63,000.-
104,000.-

17,000.-

13,000.-
20,400.-
10,400.
U,000.-
15,500.-

6,000.-

729,400.-
51,460.-

265,792.46 

22,000.-

4,008.-

3,S00.-

5,488.27 1 

2,000.-

Transporteere • f 10,014,857.731 / 

1894. 

33 

137,000.-

137,000.-
3 
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Per transport 

Àrt. 113. Nieuwe subsidiën. 
• . f 10,014,867.731 / 

2,000,-

• 114-116. Jaarwedden, benevens reis-, bureel• eu ver
plaatsingskosten van de beide Rijksbouwmeesters en va~ het verder 
vaste personeel, alsmede van het tijdelijk personeel belast met het 
toezicht op de landsgebouwen 

Àrt. 117. Onderhoud enz. van de landsgebouwen en terreinen 

te 's Gravenhage . 
.Ärt. ll8. Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; tele
phoonabonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

.Ärf. 119. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebruik. 

Àrt. 120. Verbouwing van het Uepartement van Binnenland-

sche Zaken • 
Àrt. 121. Bouw van archieflokalen op het Bleijenhnrg • 

• 122 en 123. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf• en verplaat
singskosten van den Raad voor het toezicht op de spoorwegdiensten. • 

Àrt. 124. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht. 
• 125 en 126. Jnarwedden, benevens reis- en verblijfkosten 

van den Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijkscommissaris bij 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij • 

Àrf. 127. Bijdrage aan de Internationale Commissie voor 
spoorwegcongressen • 

Àrt. 128. Tegemoetkoming aan den aannemer van den stoom
bootveerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren. 

.&rt. 129. Boeien in de lig- en losplaats in het [J (volgens 
de overeenkomst met de gemeente Amsterdam). 

6rt. 130. Hoofdgebouw op het station te Nijmegen • 
~ 131. Vergoeding aan J. M. VAN DER MADE c s. ingevolge 

13 April 
overeenkomst dd 13 December 1889 (spoorweg Zwaluwe-', Her-

togenbosck) 
Àrt. 132. Brng over den IJsael bij Westervoort 

• 133. Maken van een blijvend hoofdgebouw op het station 
Vlisaingen (Haven) . 

Àrt. 134. Maken van eene loods voor locomotieven op het 
station Vliaaingen (Haven) 

Àrt. 136. Uitbreiding van het station •, Hertogenhoack, met 
inbegrip van eene nieuwe en hoogere Diezebr1111 

Àrt. 136. Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw 
op het station Groninqen • 

Àrt. 137. Idem van het station Hf!1!0elo _ 
• 138. Wijziging van het goederenstation te Nijmegen • 
" 139. Vernieuwing van de westelijke viaduct te Àmaterdam. 
• 140. Goederenstation van d~n Hollandschen IJzeren Spoor-

weg in de Stadsrietlanden te .Ämaterdam 
Àrt. 141. Station van den Staatsspoorweg van .&merifoort naar 

:Nijmegen, te Amersfoort • • • , • . 

60,170.-

70,000.-

8,600.-

10,900,-

60,000.-
100,000.-

103,860.-
11,600.-

3,400.-

100.-

65,000.-

16,600.-
40,000.-

4,000.-
400,000.-

120,000.-

12,000.-

400,000.-

370,000.-
100,000.-

ö0,000.-
50,000.-

80,000.-

60,000,_.: 

137,000.-

Transporleere . f 12,186,977.731 / 137,000.-
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Per transport . / 12,186,977.735 / 187,000.-
.J.rt. 142. Voorziening van de brug over het Hollanuch Diep. • 19,600.-

• 143. Vernieuwing van een gedeelte kaaimunr langs de 
spoorweghaven te Feijenoord . 40,000.-

Àrt. 144. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 10, sub 1 en 5 
der overeenkomsten van 20 Januari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 Juli 1890 (Staat&blad n°. 134.) . 15,000.-

À.rt. 145. Idem, voortvloeiende uit art. 20, snb 7, derzelfde 
overeenkomsten . 

Àrt. 146. Renten over het jaar 1894 aan België uit te keeren, 
van de kosten van werken tot uitbreiding van het station Eaacken, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen , tot uit• 
voering van art. 1 7 der, voor zoo veel noodig, bij de wet van 
22 April 1880 (Slaaüblad _no. 63) bekrachtigde overeenkomst van 
31 October 1879 -· 

Àrt. 147. Subsidie voor den aanleg van een stoomtramweg van -
Blokzijl naar Zwolle, van Alkmaar naar Purmerend , van Schagen 
naar Wognum, van Veghel over Eindbornn naar de Belgische grens. • 

15,000.-

4,800.-

167,594.-
----- /12,448,971.78• 

3• Afd. : Handel en Nijverheid. 
A. Koninklijk Neàerlanuck Meleorowgisck Inatituut. 

Àrt, 148. J aa~wedden en toelagen van het personeel 
Àrt. 149. Reiskosten, waarnemingen elders dan te Utrecht; 

gebouwen, verder materieel en arbeidsloon • 
B. Zeeviuckerijen. 

Àrt. 150. Jaarwedden van den secretaris van het College voor 
de zeevisscberijen, van den wetenschappelijken adviseur en de 
keurmeesters. Maandgelden van onderopzichters • 

Art. 161. Bnreel• en lokaalbehoeften en reiskosten • 
_162. Verdere uitgaven voor. het politietoezicht • 
163. Onderzoek en navorscbingen ten behoeve der vissche• 

rijen. Bevordering van den zalmrijkdom der rivieren 
Àrt. 164. Uitgaven in het buitenland ter bevordering van den 

zalmrijkdom der rivieren • 
C. IJkwezen. 

Art. 165. Jaarwedden en toelagen van het personeel 
• 156. Bureel•, reis-, verplaatsings- en examenkosten 

22,860.-

65,000.-

7,000.-
3,400.-
4,020.-

9,000.-

6,000.-

83,000.-
20,700.-

,, 

• 157. Gebonwen, werktuigen, verder materieel en arbeidsloon. • 
D. Stoomwezen. 

16,000.-

Àrt. 158. Jaarwedden van het personeel. 
• 159. Bureel-, reis-, verplaatsings- en examenkosten. Werk

tuigen en gereedschappen. 
Àrt. 160. Koste-n van de commissie, ingesteld krachtens art. 3 

der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad a 0 • 97). . 
E. Mijnwezen. 

Àrt. 161. Jaarwedden van den ingenieur en van den adjunct• 
ingenieur . 

.J.rt. 162. Opnemingskosten. Reiskosten van den ingenieur en 
van den adj unct-ingenienr. 

F. Landbouw. 

29,700.-

14,800.-

100.-

3,500.-

600.-

_.Jrt. 163. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen _____________ _ 

Transporteere . f 275,670.- f 12,685,971.7Si 
S* 
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Per transport . f 275,670.- f 12,585,971.731 

en broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staata~lad n°. 248). l,000.-

.Art. 164. Onderzoek van boter, ingevolge de wet van 23 Juni 
1889 (Staaû~lad n°. 82). l,600.-

Àrt 165. Onderzoek omtrent bevloeiing van terreinen ten be-
hoeve van den landbouw . 4,000.-

G. P' eracliillende uitgaven. 

Àrt. 166. Raad van tucht; bureel- en lokaalbehoeften; schade-
loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode; vacatie-
gelden en reiskosten • • • • 

Àrt. 167. Examens ter verkrijging van diploma's als stuurman 
en als machinist aan boord van koopvaardijschepen . 
•. Àrt. 168. Toezicht op den doortocht en _het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aani:estelde commissiën. 

.Art. 169. Subsidie aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot 
redding van schipbreukelingen • 

Àrt. 170. Ondersteuning van personen di; schipbrenkelingen 
hebben gered of getracht te redden, alsmede van hunne nagelaten 
betrekkingen 

Àr/. 171. Onderhoud van de reddingskaap op •Onrust" en van 
de gebouwtjes voor schipbreukelingen op Vlieland en Terschemng 
(13oschplaat). Verlichting en toezicht • 

Àrt. 172. Telegraphische verbinding voor de kustwacht, ver-
goeding voor buitengewone diensten van telegraafpersoneel, alsmede 
reiskosten • 

Àrt. 173. Gebouw voor strandvonderij op •rerschelling • 
• 17 4. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw, alsmede 
omtrent de spaar- en leenbanken • 

:J.rt. 17-5. Jaarwedden, reis- en verplaatsingskosten, alsmede 
opderscheidiugsteekenen van den commandant en van de beambten 
van~et korps geleiders tot het vervoer van ontplofbare stoffen 

Àrt. 176. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het belang 
'\an handel, nijverheid en landbonw • 
yrt. \ 77. Subsidie aan de vereeniging • Het Buitenland" • 

178. Snbsidie ten behoeve van een museum van voor
werpen ter voorkoming van ongelukl!en • 

Àrt. 179. Bijdrage van Nederland in de kosten der Internationale 
vereeniging tot uitgifte van douanetarieven • 

.Art. 180. Toezicht bedoeld bij de wet van 5 Mei 1889 
(Staata~lad n•. 48): 

a. jaarwedden van het personeel: 
à/ 4000 

~. reiskosten . 
c. bureelbehoeften , schrijftoon en 

ven ten dienste van het toezicht • 

drie inspecteurs 
. / 12,000.

• 5,000.-
verdere uitga-

• 8,000.-

2,000.-

10,000.-

6,300.-

7,500.-

1,000.-

350.-

5,600.-
200.-

6,400.-

6,000.-

9,000.-
6,000.-

5,000.-

2,060.-

25,000.-
373,670.-

Tmnsporteere . f 12,959,641.731 
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Per transport . f 12,959,64.1.73• 
4,• Afd.: Posterijen. 

A. en B. Postdienst. bt. 181-194. . . • • • / 5,501,350.-
C. Telegraafdienst. Art. 195-203. • • • . • 1,731,290.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst . .d.rt. 204-208 • 1,281,275.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D . .d.rt. 209-211. • 6,600.-
F. Rijkspostspaarbank. bt. 212--217. • 178,800.-

- - - --- - • 8,6118,7111.-

6° • Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, enz. Árt. 218-228. 329,694..-

60,000.-6• • Onvoorziene behoeften. bt. 224,. • • • • • • • . , 

1i Februari 1894,. Wn, tot onteigening ten 
behoeve van een spoorweg ter verbindin~ 
van het gemeenechappelijk station van den 
Staatsspoorweg en den Hollandscben IJzeren 

Spoorweg aan de Delfuclle Poort te Rotter
dam met het station van den spoorweg van 
Utrecltt naar Rotterdam te Rotterdam, met 
afbuigingen in de richting naar Sclliedam en 
naar Capelle. S. 29. 

7 Felwuari 1894.. fü:sLUIT, tot vaststelling van 
den vorm en de inrichting der lijst van de 
hoogstaangeslagenen, bedoeld in art. 76 der 
kieswet. S. 80. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 20 Januari 1894., n°. 312, 
afd. Binnenlandsch bestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van den 
80 Januari 1894., n°. 4.3; 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binoenlandscbe Zaken van 5 Februari 1894., 
n°. 4,92, a.fd. Binnenlandscb. bestuur ; 

Gelet op art. 76 der kieswet, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 11 J annari 1894. (Staau
lilad nO. 5); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Emig artiiel. 

De lijst van hoogstaangeslagenen in de Rijka 
directe belastingen, bedoeld in artikel 76 der 
kieswet, wordt ingericht overeenkomstig het model, 
bij dit besluit gevoegd. · 

De Minister van Binnenlaodsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk in het 

/ 22,04.8,050.78• 

Staauhlad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State gezonden zal worden. 

•• Graven hage, 7 Februari 1894.. 
(get.) EMMA. 

De Miniater van Binnenlanthclie ZailJlf, 
(get.) T,ul V&N Poo&TVLI.ET. 

(Uitgeg. 10 Fehr. 1894,.) 

MODEL, 

LIJST van lioogstaangealagenen in de Rijlu 
directe !Jelaatingen in de prm,incie . • • 

(vaatgeateld !Jij !Je8luit van Gedeputeerde 
Staten der provincie van • . • . . ) 

Jaar • . de bevolking der provincie b~-
draagt . . • • . . . • • • • . . ., 

het aantal hoogstaangeslagenen bedraagt ,tl .; 

Volgnummer. 

1. 

2. 

(Naam) (Voornamen) (Woonpl&I\~ 
(Geboorteplaats) (Dagteeken~ 

der geboorte). 
(Dagteekening der naturalisatie, zoo 

deze heeft plaats gevonden). 

(Naam) enz. 

Het laagste gezamenlijke bed-rag van aanslagen, 

dat tot de plaatsing op de lijst heeft geleid, 

is/ •••• 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Februari 

1894 (Staatsblad n°. 30). 
Mij bekend, 

De Miniater van Binnenlanthclle Zam, 
(get.) T&K VAN POORTVLIET. 
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l O Februari 1894. BESLUIT, bepalenile de plaat
sing in het Staatsblad van de op 10 Juni 1893 
te Lil1abon gesloten overeenkomst tot nadere 
regeling van de verhondingen tnsschen Neder
land en Portugal in den Archipel van Timor 
en Solor en de daarbij behoorende op l J nli 
1893 · mede te Liuabon nitgewiseelde yer
klaring. S. 31. 

IN NAAI[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.J EMMA, ENZ. 

·Gezien de op 10 Juni 1898 te Lil1a6on -ge
sloten overeenkomst tot nadere regeling van de 

verhoudingen tnsschen Nederland en Portugal in 
den Archipel van Timor en Solor en de daarbij 

behoorende op 1 Juli 1898 mede te Lil,abon uit

gewisselde verklaring, van welke overeenkomst 
en verklaring met vertaling een afdruk aan dit 
besluit gehecht blijft en daarvan een onafscheide
lijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 29 December 1893 (Staat.
blad n°. 233); 

Overwegende dat de wederzijdsche akten van 
bekrachtiging van gezegde overeenkomst en ver
klaring den Sleten Jannari 1894 te Lissabon 
zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Z~ken, van den 8sten Febrnari 1894, 
Algemeen Secretariaat, n°. 137; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making nn bovenvermelde overeenkomst ( 1) en 
verklaring te bevelen door plaateing van dit be
sluit in het Staat16/ad. 

-i>e Ministers, Hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der voor
jphreven overeenkomst. 

's Gravenhaire, den lOden Februari 1894. 
{g6t.) EMMA. 

De Minuter van JJuitenlandaclte Zaken, 
(get.) VAN_. TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 16 Febr. 1894.) 

14 Febl"fUlri 1894. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staat,blad van de op_ 13 Juni 1893 

te Bem gemaakte schikking houdende bij
zondere bepalingen voor het internationaal 
spoorwegvervoer tussehen Nederland, Duit&clt
land, Ooltenrijk-Hongarije en Zwit,erland. 
s. 32. 

"(l) Zie deze overeenkomst, opjtenomen in de 
wet van 29 December 1893, S. 233. 

IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.J EMMA ENZ. 

Gezien de schikking, onderteeke.nd te Bern, 
den laden J ooi l 893 door de afgevaardigden van 
Nederland, Duit,cltland, Oostenrijk-Hongarije en 
Zwitserlanrl, waarvan een afdruk met- vertaling 
aan dit besluit gehecht blijft; 

Gelet dat gezegde echikking, krachtens § 1 
der uitvoeringsbepalingen van de internationale 
overeenkomst van Bern, dd. 14 October 1890 
(Staatsblad 1892, n•. 258), bijzondere bepalingen 
vaebtelt voor het internation&al spoorwegvervoer 

tusseben genoemde Staten; _ 

Overwegende dat voorzegde schikking, door de 
betrokken Staten is goedgekeurd en b~stemd om 

op 1 Maart 1894 in werking te treden; 
0 p de voordracht van den Minister van Buiten

landsche Zaken, dd. 13 Februari 1894, no. 1808, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goeilgevonden en verstaan, de bekend
making der voorzegde schikking van Bern, dd. 
13 Juni 1893 te . bevelen door plaatsing van dit 
besluit in het Staat,blad. -

De Ministers, Hoofden van Departementen an 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen, in voornoemde schikking vervat. 
's Gravenhage, den 14 Februari 1894. 

(get.) EMMA. 
De Minilter van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) VAN TIENHOVEN. 

( Uitgeg. 16 Febr. 1894.) 

VJIRTALING. 

VERHANDELD 

Bem, den 13den Jnni 1893. 

Na de slaitin(I', op -12 Juni 1893, der Inter
nationale Conferentie te Bern, die bijeengeroepen 
was om te beraadslagen of- en in welken omvang 
de herziening van bijlage I der internationale 
overeenkomst van 14 October 1890, en zoo noodig 

ook die van § 1 der uitvoeringsbepalinl(en, aan 
de Staten die de overeenkomst gesloten hebben, 
zou kannen worden voorgesteld, zijn de onder• 
geteekenden deelnemers aan die Conferentie, te-vena 
vertegenwoordi~ers van Duitacltland, Nederland, 
Oostenrij'lc en Hongarije zoomede van Zwitserland 
te zamen gekomen en zijn het omtrent het na• 
volgende eens tp:eworden : 

Daar de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat 
de uitkomsten der Bernsche Conferentie eerst na 
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een langer tijdsverloop in werking zollen treden 
vermits Italii en Rwland in deze Conferentie 

niet vertegenwoordigd waren, zoo gelooven de 
ondergeteekenden bonne Hooge Regeeringen te 
moeten aanraden , met het oog op de bestaande 
behoeften van het verkeer, om gedoreode dien 

tusschentijd, overeenkomstig § 1 der uitvoeriogs• 
bepalingen van genoemde overeenkomst , eene 
schikking te sluiten houdende mildere voorschrif
ten voor het weJerkeerig spoorwegverkeer, ten 

opzichte van die goederen, · welke, krachtens de 
internationale overeenkomst van het vervoer zijn 
uitgesloten or daartoe slechts .voorwaardelijk zijn 
toegelaten. 

Deze schikking zon nanwkeorig moeten aan

slniten aan de door de Bernsche Conferentie vao 
12 Juni 1893 ontworpen nieuwe redactie van 
bijlage I der internationale overeenkomst, resp. 

aan de ontworpen nieuwe bijlage Ia van die over

eenkomst, en zonde overeenkomstig het nevena
gaand ontwerp kannen worden opge~teld. 

Die schikking zonde zoo spoedig mogelijk, en 
wel op zijn laatst den lsten November 1893, 
in werking moeten treden, tot welk einde het 
wenschelijk zoo zijn de toestemmingsverklaringen 

der betrokken Regeeringen zich wederkeerig zoo 
tijdig toe te zenden, dat de bekendmaking ten 

minste 4, weken voor de nitvoeringstermijn zoude 
kunnen plaats hebben. 

De vertegenwoordigers van Duitacltland, Neder
land en Oostenrijk en Hongarije, zijn het er 
over eens, dat hierdoor de b_ij het Protocol dd. 

Berlijn 29 en 30 November 1892 gevoegde ont
werpen, bijlage I en lI vervallen. 

Uaartej[en wordt opgemerkt, dat de onder
werpelijke schikking niet van toepassing is op het 

verkeer tusschen DuitaclilanrJ eenerzijds en Ooatm
riji en Hongarije anderzijds. 

Daarenboven ia men Let er over eens dat ieder 
der betrokken Staten vrij blijft om, ten opzichte 

van zijn verkeer met een ander dier betrokken 
Staten, waaraan hij grenst, zich over verdere 

mildere vervoersbepalingen te verstaan. 
De Zwits~rscbe delegatie neem·t het op zich den 

overigen delegaties afdrukken van het Proces
verbaal en der bijlage rechtstreeks te doen toe
komen. 

Wat betreft uen vorm der te sluiten schikking 

achten de gezamenlijke afgevaardigden het wensche
lljk, dat, ter bevordering eener spoedige slniliog, 

van den strengen vorm van een Staatsverdrag 

zal worden afgezien en de bedoelde schikking 

door middel van verklariug~n der betrokken Re
-geeringen zal gesloten worden. 

Voor Duitschland: 
(get.) GERST.MER. 

V. D. LEUN. 
HAUCK. 

RösING. 

Voor Nederland: 
G . .RYPKRIIAN. 

A. J. M. BAKE. 

J. J. FROOEK. 

Voor Oostenrijk en riongarije: 

.Buscmu.11. 

Dr. Rött. 
RUHLER. 

Köa,. 
Dr. Bl(KÉSSY. 

Voor Zwitserland: 
H. GIRTANNl!R, 

En. Rt:SSl!NBl!:RGKR. 

ONTWERP eener 1clliUing tot vaalatelling 
oan mildere bepalingen in het uerieer 
tu,acllen de zpoorwegen van Dr,itacltlanà, 
Neàerla1td, Ooa(enrijk en Hongarije, zoo
mede van Zwitaerland, ten aanzien van 
de uolgena de internationale overeeniomzt 
van 14 Octoóer 1890 va1t liet vervoer 
uitge8/Qten of alecllta ooorwaardeliji tot 
liet vervoer toegelaten goede,1111. 

A. Betreffende § 1, nr1. 1, 2 en 3 der Uit
voeringsbepalingen van de Internationale 

Overeenkomst. 
Bepalingen aangaande liet vervoer van koatóare 

zaien en hmtuoorwerpen, alnnede oan lijim. 

I. Goud en zilver in baren , platina, geld of 

geldswaardige mnnten en papieren, docnmenten, 
edelgesteenten, echte parelen, kleinoodiën en andere 
kostbare voorwerpen, evenzoo kunstvoorwerpen -

als schilderijen, brouzen of oudheden - worden 
tot het internationale verke6r toegelaten, mits 
vergezeld van den in de .Bernsche conventie voor

geschreven internalionalen vrachtbrief, en wel 
hetzij overeenkomstig tusschen de Regeeringen 

der betrokken Stalen gemaakte schikkingen, hetzij 

volgens tariefsbepalingen door de daartoe gemach
tigde spoorwegbestnreu ontworpen en door alle 

bevoegde autoriteiten goedgekeurd . 

Tot de kostbare voorwerpen zullen bijv. ook 
gerellend worden te behooren zeer kostbare kanten 

en zeer kostbare borJuurwerken. 
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II. Lijken worden, mits vergezeld van den 
internationalen vrachtbrief, onder de volgende 
voorwaarde~ ten vervoer toegelaten : 

1°. Het vervoer geschiedt als ijlgoed. 
2°. De vracht moet bij de aanbieding ten ver

voer voldaan worden. 
8°. Het lijk moet gedurende het vervoer door 

een daartoe aangewezen persoon begeleid worden. 
4°. Het vervoer is binnen het gebied van eiken 

staat aan de aldaar bij wet of verordening vast
gestelde politievoorschriften onderworpen, voor 
zoover niet ten aanzien van dit vervoer tusachen 
de betrokken Staten bijzondere regelingen ge
troffen zijn. 

B, Betreffende Bijlage I der Uitvoerings
bepalingen van de Internationale 

Overeenkomst. 

Bepalingen aangaanàe de goederen, welke voor• 
waaràelijk ten uitvoer worden toegelaten. 

I. Knaluinen voor 1poorwegen moeten vast in 

papiersnippers, zaagsel of gips gepakt of op eenige 
andere wijze zoo vast en araonderlijk nevens 
elkander gelegd zijn, ilat de bli~ken hulzen noch 
elkander, noch andere voorwerpen kunnen raken. 
De kisten, waarin zij gepakt zijn, moeten bestaan 
uit sterke, ten minste 26 m.M. dikke, goed aan
e~eploegde planken, door houtschroeven ver
bonden, geheel dicht gemaakt en met eene tweede 

dichte kist omgeven, daarbij mag de buitenste 
kist geene grootere ruimte innemen dan 0.06 M •. 

De aanneming ten vervoer gescbiedt slechts 
dan, wanneer de vrachtbrieven voorzien zijn van 
eene ambtelijke verklaring, dat de verpakking is 
geschied o\·ereenkomstig déze voorschriften . 

IJ. Slaglioeàje, voor vuurwapenen en voor 
projectielen, zundspiegels, niet ontplofbare ont-
1teking11111iddelen en patroonliuken voorzien van 
liet ontstekingatniàdel moeten zorgvnldig in stevige 

kisten of vaten gepakt zijn. 
Elk collo moet van buiten duidelijk gemerkt 

zijn met het woord ,slaghoedjes" of , zuudspiegels" 

enz. al naar gelang van den inbond. 
III. Strijkhoutje, of lucifer, en andere 1trijk

ont1teking11111idtlelen (als strijkwasjes of kaarsjes, 
strijkzwam enz.) moeten zorgvuldig gepakt zijn 
in emballage van zwaar ijzerblik of in zeer stevige 
houten kisten, beide van niet meer dan 1.2 M •. 
inbond en zóó vast gepakt dat de ruimte der 
emballage geheel gevuld zij. Op de bouten kisten 
moet de inbond van buiten dnidelijk zijn aangeduid. 

Bij 1trijkltoutje1 of lucifer,, t()elker kqppen 
een meng,el van gelen plw1plior111 en cliloorzure 
potascli beuatfelf, mag het gehalte der ontvlam
bare massa, in chemisch drogen toestand, aan 
phosphorus niet meer dan 10 pet. en aan chloor
zure potasch niet meer dan 40 pCt. bedragen. 
Bij elke zending van zoodanige I ocifers moet eene 
verklaring van den fabrikant gevoegd zijn, dat 
deze greozen niet zijn overschreden. 

IV. Voor zekerlzeid,lonten, d. i. vuurkoord, 
dat uit eene dunne, dichte slang bestaat, die 
slechts eeoe betrekkelijk geringe hoeveelheid bus
kruit bevat, gelde_n de voorschriften in IJl (late 
zinsnede) vermeld. 

V. Bucher,clie eztincteur, in blikken hulzen 
worden slechts ten vervoer toegelaten in kistjes , 
inhoudende ten hoogste 10 K.G. aan gewicht en 
die van binnen met papier beplakt en bovendien 

in eveneens van binnen beplakte grootere kisten 
besloten zijn. 

VI. Gewone (witte of gele) pliwplzoru, moet 
in blikken bussen, met water aangt:vold, die ten 
hoogste 30 K.G. bevatten en dicht gesoldeerd 
zijn, vastgepakt zljn in ste•ige kisten. 

Die kisten moeten bovendien twee stevige hand
vatten hebben, mogen niet meer dan 100 K.G. 
wegen en behooren uitwendig gemerkt te zijn met 
de woorden: •Bevat gewonen, gelen (witten) 
phosphorus" en •boven''. 

Ámorphe (roode) plio1plioru, moet gepakt zijn 
in goed gesoldeerde blikken bossen, welke ge
plaatst zijn in stevige kisten met zaagsel opgevuld. 

Deze kisten mogen niet meer dan 90 K.G. 
wegen en moeten van buiten gemerkt zijn met 

. de woorden: • Bevat ronden pbosphorus". 
VII. Ongezuiverd , ongekriatalliseerd zwavel

natrium wordt alechts ten vervoer aangenomen, 
wanneer het gepakt is in dicht blikken vaatwerk; 
gezuiverd , gem,tallueertl, zwavelnatrium, wan
neer het in waterdicht vaatwerk gepakt is. 

IJzer of mangaanliouàende ,tojfen, die tot 
gaszuivering hebben gediend, worden, voor zoover 
zij niei in dicht blikken vaatwerk gepakt ten 
vervoer worden aa:1geboden, slechts in ijzeren 
wagens met vast sluitende ijzeren deksels ten ver
voer aangenomen. Voor het geval die wagens 
niet · van goed sluitende ijzeren deksels voorzien 

zijn, moet de lading geheel gedekt zijn met dek
kleeden, welke zoodanig zijn geprepareerd, dat 
zij bij recbtstreeksche aanraking met vlammen 
niet ontbranden. De afzender en de geadresseerde 
moeten zelven voor het laden en lossen zorgen. 
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Bovendien moet de afzender, op verlangen van 
de spoorwegonderneming, zelf de dekkleeden ver
strekken. 

Onder gelijke voorwaarden als ongezuiverd, 
ongekristalliseerd zwavel-natrium worden natron
cokes (een bij de bereiding van koolteeroliën ver~ 
kregen nevenproduct) ten vervoer aangenomen. 

VII[. Celloïdine, een door onvolkomen ver
damping der in collodinm aanwezige alcohol ver
kregen preparaat, dat het aanzien heeft van zeep 
en in hoofdzaak nit collodium wol bestaat, wordt 
slechts ten vervoer aangenomen, wanneer de af
zonderlijke stukken of platen zoodanig ingepakt 
zijn, dat het verdrogen volkomen verhinderd wordt. 

VIiia. Zwavelaetker wordt slechts vervoerd 
hetzij in: 

l°. dichte emballage nit sterk, behoorlijk ge
klonken of geweld plaatijzer van een inhoud van 
ten hoogste 500 K.G. of 

2°. volkomen dicht gesloten metalen of glazen 
flesschen, van ten hoogste 60 K.G. bruto-gewicht, 
bij welker inpakking het volgende moet in acht 
genomen zijn : 

a. worden meer dan één flesch in één collo 
vereenigd, dan moeten zij in stevige houten kisten 
met stroo , hooi, zemelen, zaagsel , bergmeel of 
andere dergelijke los samenhangende sloffen vast
gepakt zijn; 

lJ. bij inpakking van slechts ééne flesch moet 
deze in eene stevige mand of kuip gepakt zijn, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkings
materiaal gevuld is. Het deksel moet, wanneer 
het nit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal 
bestaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk
soortige stof, onder bijvoeging van waterglas, 
gedrenkt zijn. 

Plaatijzeren of andere metalen vaatwerk mag op 
elke 1.55 liter inhoud slechts 1 K.G. vloeistof be
vatten. Zoo mag bij voorbeeld eene metalen flesch, 
die 15.50 liter water kan inhouden, niet meer 
dan 10 K.G. zwavelaether bevatten. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

IX. Vloei,tojfen, die zw.avelaether in groote koe
veelkeden bevatten (Hoffmans droppels en collo
dium) mogen slechts verzonden worden in volkomen 
dicht gesloten metalen of glazen flesschen, bij welker 
inpakking het volgende moet in acht genomen zijn: 

1°. worden meer dan ééne flesch met praepa
raten in één collo vereenigd, dan moeten zij in 
stevige houten kisten met stroo, hooi, zemelen, 

zaagsel, bergmeel of andere dergelijke los samen
hangende stoffen vastgepakt zijn, 

2•. bij il!pakking van slechts ééne. flesch, moet 
deze in ééne stevige mand of kuip gepakt •-iin, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend inpakkingsmate
riaal gevuld is. Het deksel moet, wanneer het 
uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal be
staat, met leem- of kalkwater of eene gelijksoortige 
stof, onder bijvoeging van waterglas gedrenkt zijn. 
Het bruto-gewicht mag per collo niet meer be
dragen dan 60 K.G. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

X. Zwavelkoolstof (zwavelalcohol) wordt uitslui
tend in open wagens zonder dekkleeden vervoerd 
en slechts: 

1°. in dichte emballage uit sterk, behoorlijk 
geklonken plaatijzer van een inhoud van ten hoogste 
500 K.G., 

2°. of in blikken emballage van ten hoogste 
75 K.G. bruto, welke van boven en van onderen 
met ijzeren banden versterkt is. Die voorwerpen 
moeten of door gevlochten manden of door kuipen 
om~even of in kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere los samenhangende 
stoffen gepakt zijn , 

3°. of in glazen flesschen, die in stevige houten 
kisten geplaatst en elk op zich zelf met stI!lo, 
hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of dergelijke los 
samenhangende stoffen vast omringd zijn. 

Blikken emballage mag op elke 0.825 liter 
inhoud slechts 1 K.G. vloeistof bevatten. 

Zwavelkoolstof mag, tot eene hoeveelheid van 
ten hoogste 2 K.G., met andere, onvoorwaardelijk 
tot het vervoer per spoorweg toegelaten goederen 
tot . één collo vereenigd worden, indien de zwavel
koolstof zich in dicht gesloten blikken flesschen 
bevindt, die met de andere voorwerpen in eene 
stevige kist door middel van stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel of andere dergelijke los samenhangende 
stoffen vastgepakt zijn. Zulk een collo mag slechts 
in open wagens zonder dekkleeden vervoerd wor
den en in den vrachtbrief moet uitdrukkelijk ver
meld zijn, dat het collo zwavelkoolstof bevat. 

XI. Houtgeest, gezuiverd of ongezuiverd, en 
aceten worden, voor zooverre zij niet in bijzonder 
daarvoor gebouwde wagens (ketelwagens) of in vaten 
ten vervoer worden aangeboden, slechts in metalen 
of glazen emballage ten vervoer toegelaten. 

Die metalen of glazen pakmiddelen moeten inge
pakt zijn op de wijze, als onder IX bepaald is. 



42 14 F E B R U .A. R I 1 8 9 4. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, verpakking omgeven moeten zijn met gedroogd 
zie n•. XXXV. bergmeel, of andere daarvoor geschikte droge 

XII. Briea (kalk nit de zniveringskiaten der ': poederachtige stof tot eene hoeveelheid, welke 
gasfabrieken) wordt slechts op open wagens vervoerd. ten minste gelijk staat aan den inhoud der ballons 

XIII. Cltloorzure kali en andere cltloorzure of fiesscheo. 
zouten moeten zorgvuldig gepakt zijn in dichte , . · XVIII. Watervrij zwavelzuur (anhydride of vaste 
inwendig met papier beplakte vaten of kisten. vitrioololie) mag slechts vervoerd worde~: 

l:IV. Pikrinezuur wordt slechts dan vervoerd, . 1°. in goed gesoldeerde, sterke bussen van 
wanneer een bij de spoorwegonderneming bekende ijzer blik, 
acheikundige op den vrachtbrief eene verklaring 2°. of in sterke ijzeren of koperen fiesschen, 
heeft 11,esMd, houdende dat het aangeboden pikrine• , waarvan de halzen luchtdicht met stopverf ge• 
zuur niet gevaarlijk is. sloten en boven lien met een omhulse~ van klei 

Lood mag voor het inpakken ven pikrinezuur voorzien zijn. 

niet gebezigd worden, noch met pikrinezu ur ge• De bussen en 11.esschen moeten omgeven zijn 
lijktijdig in één wagen vervoerd worden. Wagens, van eene fijn verdeelde anorganische stot als slak
die van b_ior:en met lood zijn bekleed of danrmede kenwol, bergmeel, asch of iets dergelijks en voorts 
gedekt zijn, mogen voor dit vervoer niet gebezigd in stevige houten kisten vastge~akt zijn. 

worden. Overigens gelden de bepalingen van n°. XV, 
XV. Voor vloeibare minerale zuren van allerlei 2 en 3. 

aard (in het bijzonder zwavelzuur, vitrioololie, 
zoutzuur, salpeterznnr, koningswater) zoowel als 
voor cltloorzwavel gelden de volgende voorschriften : 

l 0 • wanneer deze stoffen in ballons, flesschen 
of kruiken verzonden worden, moeten die voor
werpen dicht gesloten, goed gepakt geplaatst zijn 
in daarvoor bijzonder ingerichte, van sterke en 
gemakkelijke handvatsels voorziene kuipen of ge• 
vlochten manden. 

1V an neer zij in metalen, houten of caoutchouc 
verpakking verzonden worden, moeten ileze pak• 
middelen volkomen dicht en van goede sluitingen 
voorzien zijn. 

2° behoutlens de bepoliogen van n°. XXXV 
moeten deze stoffen steeds afzonderlijk geladen 
worden en mogen zij niet in deozelfden wagen 

met andere chemicaliën worden vervoerd, 
3°. de voorschriften van 1 •. en 2°. gelden ·ook 

voor die pakmiddelen, waarin de genoemde voor
werpen vervoerd zijn. Zoodanige pakmiddelen 
behooren steeds te worden opge11:even, als gediend 
te hebben voor het vervoer van die zuren. 

XVI. Voor bijtende loog (bijtende natronloog, 
sodaloog, bijtende kaliloog, potaschloog) voor be
zinkael uit de olieraffinaderijen en voor bromium 
gelden de bepalingen van n•. XV, l en 3 (met 
uitzondering van de in 3 aangehaalde bepaling 
van 2). 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n•. XXXV. 

XVII. Voor het vervoer van rood rcokend sal
peterzuur gelden de bepalingen van n•. XV, met 
dien verstande dat de ballons en flesschen in hunne 

XIX. Voor vernissen en tJernultoudende tJerf, 
zoomede vluchtige en vette oliën en voor alle 
aoorten van aetl,era, met uitzondering v;m zwavel
aether (zie n•. Vllla) en van petroleumaether 
(zie n•. XXII), ~oor absoluten alcohol, wijngeeat 
(spiritus), tJOOr!oop en andere dergelijke niet in 
n•. XI genoemde geestrijke vochten of mengsels 
gelden, wanneer zij in ballons, flesschen of_ krui

ken aanii;ebodeu worden, de bepalingen v1n n•. XV, 
eerste zinsnede. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n•. XXXV. 

XX. Petroleum, ongezuiverd en gezu4'erd, voor 
zoover zij bij 17 .6° Celsius een specifiek ·gewicht 
van ten minste 0. 780 heeft of bij een barometer
stand van 760 millimeter (herleid tot den gemid
delden zeespiegel) in het toestel van iA bel, be• 
neden 21° Celsius geen ontvlambare gij.ssen ont• 
wikkelt (testpetroleum) ; 

de.oli~ uit bruinkolenteer bereid, vqor zoover 
zij ten minste het bovengenoem/i specifi~k gewicht 
hebben (zoogeoaamde solarolie, photogeen enz.); 

verder ateenkolenteeroliën (benzol, tol nol, xylol, 
cumol, enz.), zoomede tJauclte, bittere amandel• 
olie (essence de mirbane of nitrobenzol); 

zijn aan de volgende bepalingen onderworpen: 
1°. Deze stoffen moi;en, voor zooverre daartoe 

geen bijzonder gebonwde wagens (ketelwagens) ge
bruikt worden, slechts vervoerd worden: 

a. in bijzonder goede dnurzame vaten, 
b. of in dichte en wederstand biedende metalen 

pakmiddelen, 

c. of in pakmiddelen van glas of steen; in dit 
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geval echter met inachtneming van de volgende 
voonchrifleu : 

aa. worden meer dan ééne flesch of kruik in 
een collo vereen igd , dan moeten zij in stevige 
hou ten kisten met stroo, hooi, zemelen , zaagsel, 
bergmeel of andere dergelijke los samenhangende 
stoffen vastgepakt zijn, 

M. bij inpakking van slechts ééne flesch of 
kruik . moet deze in eene •tevige mand of kuip 
gepakt zijn, die van handvatsels en van een goe1l 

bevestigd deksel voorzien en met voldoend inpak
kingsmateriaal gevuld is; het deksel moet, wan• 
neer het nit stroo, riet, biezen of dergelijk mate• 
riaal btllltaat, met leem of kalkwater of eelie 
gelijkBOOrtige stof, onder bijvoeging van waterglas 
gedrenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo uiet 

meer bedragen dan 60 K.G. wanneer van glazen pak• 
middelen wordt gebruik gemaakt, en dan 75 K.G., 

. indien pakmiddeleo van steen gebezigd worden. 
20. De gedurende het transport beschadigde colli 

worden onverwijld gelost en met den nog voor

handen inhoud voor rekening van den afzeuder 

zoo goed mogelijk verkocht. 
3°. Het vervoer geschiedt slechte op open 

wagens. Eene inklaring op vracht•, volg- of 
doorvoerlijst of wel op transitopaspoort, welke 
het vervoer onder dekkleeden en het plombeeren 
derzelve noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

4°. De bepalingen van 3°. hierboven gelden 

ook voor de vaten en andere pakmiddelen, waarin 

deze stoffen vervoerd zijn. Deze pakmiddelen 

moeten steeds als zoodanig aangegeven worden. 
1>0. Omtrent de samenpakking met andere 

goederen, zie no. XXXV. 
6°. Uit den vrachtbrief moet blijken, dat de 

stoffen in 1 •. en 2°. genoemd, een specifiek ge• 
wicht hebben van ten minste 0. 780 of dat de 
petroleum aan de in den aanhef dezes vermelde 
bepaling betreffende het ontvlammingspnnt voldoet. 
Ontbreekt die verklaring in den vrachtbrief, dan 

gelden de voorwaarden van vervoer van n•. XXII 
(betreffende petrolenmaether enz.). 

XXI. Petroleum, ongezuioerà en gezuwerà, 
petroleum-napMa en diltillatie-proàucten uit pe
troleum en petroleum-napMa, voor zooverre deze 

sloffen bij 17 .6° Celsi ns een specifiek gewicht van 
minder dan 0. 780 en meer dan 0.680 hebben 
(benzine, ligroine en poetsolie) gelden de volgende 

bepalingen: 
}o. Deze stoffen mogen, voor zoover daartoe 

geen bijzonder gebouwde wagens (ketelwagens) 

gebruikt worden, slechts vervoerd worden: 

a. in bijzonder goede, duurzame vaten, 
IJ. of in dichte en weerstandbiedende metalen 

pakmiddelen, 
c. ot in pakmiddelen van glas of steen; in dit 

geval echter met inachtneming van de volgende 
'Voorschriften : 

aa. worden meer dan ééne flesch of kruik in 
één collo vereenigd , dan moeten · zij in ste"ke 
houten kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, 

bergmeel' of andere dergelijke los samenhangeid11 

stoffen ingepakt zijn, 
!JIJ. bij inpakking van slechts ééne flesch of 

kruik, moet deze in eene stevige mand ot knip 
gc;_;, kt ;;11, die van handvatsels en van een goed 
bev61ltig ; deksel voorzien en met voldoende in
pakkings:n:i.teriaal gevuld is. 

Het deksel moet, wanneer hel nit stroo, riet, 
biezen of dergelijk materianl bestaat, met leem• 

of kalkwater of eene gelijksoortige stor, onder 
bijvoeging van waterglas, gedrenkt zijn. 

Het bruto gewicht mag · per collo niet meer 
dan 40 K.G. bedragen. 

2°. De gedurende het transport beschadigde 
colli worden on verwijld gelost en met den nog 

voorhanden inhoud, voor rekening van den af

zender, zoo goed mogelijk verkocht. 
3°. Het vervoer geschiedt slechts met open 

wagens. Eene inklaring op vracht•, volg- of 
doorvoerlijst of wel op transitopaspoort, welke 
het vervoer onder dekkleeden en het plombeeren 

derzelve noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

4°. De bepalingen in 3 hierboven, gelden ook 
voot de vaten en andere pakmiddelen, waarin 
deze stoffen vervoerd zijn. üeze pakmiddelen 
moeten steeds als zoodanig aangegernn worden. 

5°. Omtrent de samenpakking met andere goe• 
deren, zie n°. XXXV. 

6°. Bij het laden en loBBen mogen manden of 
kuipen met gläzen fleeschen niet op wagens ver• 

voerd noch op den schouder of op den rug, maar 
slec]ils aan de handvatten, die aan de pakmiddelen 

aanwezig zijn , gedragen worden. 
7•. De manden en àe kuipen moeten op een veilige 

wijze in de spoorwegwagens worden geplaatst en be
vestigd. Zij mogen niet op ofboven elkander, maar 
slechts in eene laag naast elkander worden geladen. 

8°. Elk afzonderlijk collo moet van een duidelijk 
op rooden grond gedrukt opschrift: .Gevaar voor 
brand" voorzien zijn. De manden an kuipen met 

flesschen of kruiken moeten bovendien uitwendig 
voorzien zijn van het opschrift: • Moet met de 

hand gedragen worden.'' Tegen den wagen moet 
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een roode etiqnette, waarop vermeld staat: •Voor~ 
zichtig rangeeren" geplakt worden. 

9°. Uit den vrachtbrief moet blijken dat de in 
de lste zinsnede van dit nnmmer vermelde stoffen 
bij 17.6° Celsins een specifiek gewicht van minder 
dan O. 780 en meer dan 0.680 hebben. Ontbreekt 
die verklaring op den vrachtbrief, dan gelden de 
v«lrwaarden van vervoer van n°. XXII (betreffende 
petroleumaether enz.). 

XXII. Voor petroleumaether {gasolie, neoline, 
enz.) ten dergelijke uit petroleumnapMa of bruin 
koleateer bereide licl,,t ontr,lambare •to/fen, voor 
zooverre die bij 17.5° Celsius een specifiek ge
wicht van 0.680 of minder hebben, gelden de 

volgende bepalingen : 
l o. Deze stoffen mogen slechts vervoerd worden: 
a. in dichte en weerstandbiedende metalen pak

middelen, 
b. of in pakmiddelen van glas of steen, doch 

alsdan slechts met inachtneming van de volgende 
voorschriften : 

aa. worden meer dan ééne fl.esch of krnik in 
één collo vereenigd, dan moelen zij in stevige 
houten kisten met stroo, hooi, zemelen, zaagsel , 
bergmeel of andere dergelijke los samellhangende 
stoffen vastgepakt zijn, 

M. l,ij in pakking van slechts ééne fl.esch of kruik, 
moet ,deze in een stevige mand of knip gepakt 
zijn , die van handvatsels en van een goed be
vestigd deksel voorzien en met voldoend inpak
materiaal gevnld is. Het deksel moet, wanneer 
het nit stroo , riet, biezen of dergelijk materiaal 
bestaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk
soortige stof, onder bijvoeging van waterglas ge
drenkt zijn. Het bruto-gewicht mag per collo 
niet meer bedragen dan 4.0 K.G. 

c. in luchtdicht gesloten ketelwagens. 
2°. De gedurende het transport beschadigde colli 

worden onverwijld gelost en met den nog voor
handen inhoud voor rekening van den afzender 
zoo goed mogelijk verkocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts op open waitens. · 
Eene inklaring op vracht-, · volg- of doorvoerlijst 
of wel op t ransito-paspoort, welke het vervoer 
onder dekkleeden eo het plom beeren derzel ve noodig 
maakt, wordt niet toegelaten. 

4.0
• De bepalingen, in 3 hierboven , gelden ook 

voor de pakmiddelen , waarin deze stoffen vervoerd 
zijn. Deze pakmiddelen moeten · steeds als zoo
danig aangegeven worden. 

6°. Omtrent de samenpakking met andere goe
deren, zie n°. XXXV. 

6°. Bij het laden en lossen mogen manden of 
knipen met glaien fl.esschen, niet op wagens ver
voerd, noch op den schouder of op den. rog, 
maar slechts aan de handvatten , die aan de pak
middelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

7°. De manden en de kuipen moeten op eene 
veilige wijze in den spoorwegwagen worden ge
plaatst en bevestigd. Zij mogen niet op of boven 
elkander, maar slechts in eene laag naast elkander 
worden geladen. 

8°. Elk afzonderlijk collo moet van een duidelijk 
op rooden grond goorokt opschrift : • Gevaar voor 
brand", voorzien zijn. De manden en kuipen met 
fl.esschen of krniken moelen bovendien 11itwendig 
voorzien zijn van het opschrift: • Moet met de 
hand gedragen worden". Tegen den wagen moet 
een roode etiquette, waarop vermeld staat: • Voor
zichtig rangeeren" geplakt worden. 

XXIII. Het vervoer van terpentijnolie en a,uure . 
k,oalijk riekende olièn-, alsmede gee1t oan 1almo
nialt heeft slechts in open Wa!(ene plaats. 

Deze bepaling geldt ook voor de nten en andere 
pakmiddelen, wa•rin deze stoffen vervoerd zijn. 
Van die pakmiddelen moet steeds worden opge
geven, dat zij tot vervoer van die stoffen gediend 
hebben. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 
zie n°. XXXV. 

XXIV. Niet r,loei/Jare ar1emkpraeparafen, met 
name ar,enig:mur of rattenkruid, gele ar,enik of 
operment {koningsgeel), roode ar,enik of rea!,gar, 
acneruenkobalt of ulieqen,teen enz. worden slechts 
dan ten vervoer aangenomen, wanneer: 

1°. op elk collo in leesbare letters met zwarte 
oliererf de woorden "Arsenik (vergif)" zijn aan
gebracht , 

2°. en de inpakkiog als volgt heeft plaats gehad, 
a. in dnbbele kisten of vaten, waarbij de bodems 

der vaten van binnen mei hoepels en de deksels 
der kisten van buiten met hoepels of ijzeren ban
den voorzien zijn. De binnenste kisten of vaten 
moeten van sterk, droog bont gemaakt en van 
binnen met linnen of eene andere dergelijke dicht 
geweven stof beplakt zijn, 

b. of in zakken van geteerd linnen, die in 
enkelvoudige vaten van sterk en droog bont ge
pakt zijn, 

c. of in gesoldeerde blikken bnssen, die met 
stevige houten mantels bekleed zijn, waarvan de 
bodems van binnen met hoepels zijn voorzien. 

XXV. V-oor r,loei/Jare ar,enikpraeparaten, in 
het bijzonder opgelo,t araenigzuur, gelden de be-
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palingen van XXIV , 
uitzondering van de 

1 en van XV, 1 en 3 (met 
in 3 aangehaalde bepaling 

van 2). 
XXVI. 

(vergiftige 
onder in 

,lndere vergiftirJe metaalpraeparaten 
metaal verven, metaalzouten onz.), waar
het hij zonder gerekend worden, kwik-

zilverpraeparaten, ale sublimaat, calomel, wit en 
rood precipitaat, cinnaber of vermiljoen, wijdere 
koperzouten en koperl:leur,tojft!1t als kopervitriool, 
epaanach groen, groene en blauwe koperçerfstoffen, 

v.erder loorl,praeparaten, als loodglit (massikot), 

menie, loodsuiker en andere loodzouten, loodwit 
en andere lood verven, ook ,to/zink of zinkgrij•, 
zoomede zinkasch en antimoonasch mogen slechte 
ten vervoer worden aangeboden in dichte, van 
sterk en droog hout vervaardigde kisten of vaten 
van binnen en van buiten met hoepels of ijzeren 
banden voorzien. De buitenverpakking moet zoo
danig zijn, dat door de bij het vervoer niet te 
vermijden schokken, atooten enz. verstui ving der 
stoffen niet plaats heeft. 

XXVII. Gist, zoowel vl.oeibaar als droog, moet 
in niet luchtdicht gesloten verpakking ten vervoer 
worden aangeboden. Indien een spoorwegbestuur 
de aanbieding in andere verpakking veroorlooft , 
ia het er toe gerechtigd van den afzender te ver
langen, dat hij zich verbinde: 

1 °. van elke vordering tegen den spoorweg _af 
te zien , voor het geval dat zulke zendingen door 
aansluitende spoorwegen niet aangenomen worden; 

2°. alle schaden, die andere goederen of het 
spoorwegmateriaal ten gevolge van deze wijze van 
vervoer mochten lijden, voor zijne rekening te 
nemen, en zulke na overlegging eener eenvoudige 
rekening van kosten, welker juistheid hij in ieder 
opzicht bij voorbaat erkent; 

3°. iceene vorderingen in te dienen wegens be
schadiging of verliezen, ten gevolge van de be
doolde wijze van vervoer, hetzij aan de verpakking, 
hetzij aan den inhoud overkomen. 

Op geperste gist zijn bovenstaanile beperkende 

voorschriften niet van toepassing. 
XX VIII. Zwartsel en andere poederachtige roet-

1oorten worden slechte ten vervoer toe{!:elaten in 
dichte verpakking (1,akken, vaten, kisten en 
soortgelijke) , die zekerheid tegen dooretuiven aan

biedt. 
Bevindt zich het roet in versch gegloeiden toe

stand, dan moet als verpakking gebezigd worden 
kleine tonnetjes of klein vaatwerk, van binnen 
dichtgeplakt met papier, linnen of soortgelijke. 

• stoffen en gepakt in duurzame manden. 

Uit den vrachtbrief moet blijken of het roet 
zich al dan niet in verach gegloeiden toestand 
bevindt. Is dienaangaande niets vermeld, zoo 
wordt het ale versch gegloeid behandeld. 

XXIX. Gemalen houtskool en houtskool in kor
re/8 wordt •lechts ingepakt vervoerd. 

Is zij verach gegloeid , zoo moeten voor het 
inpakken gebruikt worden : 

a. lnchtdicht gesloten verpakking van zwaar 
ijzerhlik; 

6. oC luchtdichte vaten, vervaardigd uit 041d~
acheiden lagen zeer sterk en stijf gevernist bord
papier (zoogenaamde Amerikaansche vaten), wnar
vRn de beide einden van ijzeren hoepels voorzien 
zijn, en waarvan de bodems, bestaande uit sterk 
afgedraaid hout , cloor middel van ijzeren hout

schroeven aan de ijzere.n hoepels geschroefd zijn, 
en waarvan de voegen met papier of linnen strooken 
zorgvuldig zijn beplakt. 

Wordt gemalen houtskool of houtskool in kor
rels ten vervoer aangeboden , ,lau moet uit den 
vrachtbrief blijken of zij al of niet versch iregloeid 
ia. Ontbreekt zoodanige opgave in den vrachtbrief, 
dan wordt het eerste aangenomen en het vervoer 
alleen in de voorgeschreven verpakking toegelaten . 

XXX. Strengen zijde, 8terk bezwangerd me!' 
zwavellood en andere dergelijke praeparat en 
doorgaande onder den naam van Cordonaet- , 
Souple-, Bourre de aoie- en Chappe-zijde, wor
den slechts in kisten gepakt ten vervoer aange
nomen. Bij kisten van meer dan 12 c.M. hoogte 
binnenwerks, moeten de zich daarin bevindende 

lagen zijde van elkander gescheiden zijn door eene 
ledige ruimte van 2 c.M. hoogte. Deze ledige 
ruimte wordt gevormd door hooien roosters, 
samengesteld uit latten van 2 c.M. breedte en 
even zoo veel hoogte , die zich op 2 c. M. afstand 
van elkander bevinden en door twee dunne dwars
latten aan de einden verbonden zijn. In de zij
wanden . der kisten ~ehooren gaten te zijn, die 
ten minste 1 c.M. breed zijn en op de lenige 
ruimte tusachen de latten uitkomen , zoodat men 

eeoe stang door de kist heen kan steken. Opdat 
die gaten niet bedekt en daardoor buiten werking 
geraken kannen, moeten aan deu buitenrand aan 
elke zijde twee latten vastgespijkerd worden. 

Wordt zijde ten vervoer aangeboden, dan moet 
uit den vrachtbrief blijken of zij al of niet tot 
de bovenbedoelde soorten behoQ.rt. Ontbreekt deze 
opgave in den . vrachtbrief, dan wordt het eerste 
verondersteld en wordt het vervoer slechte toe
gelaten in de voorgeschreven verpakking. 
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XXXI. Wol, Aaar, lnm,ftool, katoe11, njdd, 
r,la,, ltewMp, jute, in ruwen toestand, in denc 
vorm vao afval van spin• en weef werk, als lom
pen of poeklappen ; voorts '"""', àrijfriemets r,an. 
katoen en r,an Aen11ep, arcatlm of Aarnallru1m · 
e11 toapmlm,m (omtrent gebraikt poetskatoen , 
zie de derde zinsnede) worden, wanneer zij met 
va1 doortrokken of vernist zijn, slechts in gesloten 
wagens of onder dekkleeden in open wagens ver
vovd. 

De genoemde goederen worden steeds alt met 
vat doortrokken of vernist behandeld , indien het 
taKtndeel niet nit den vrachtbrief blijkt. 

Gel>NJ41:t poet,katoen wordt slechts in stevige, 
dichtgesloten vaten, kisten of dergelijke verpakking 
ten vervoer toegelaten. 

XXXII. Aalf l>erkr/ o'!là,erlleuige àurlijl:e af• 
r,al, zooale : ongezouten r,er,cAe Auiàen, r,et , 
peezen, beenderen , Aorelfl, /tonen, ongekalkt 
,er,cA lijmlllrkr, zoowel als alle andere goederen, 
die eea bijzonder ooaangenamen reuk verspreiden 
of walging wekken - met uitzondering echter 
van de onder n•. LIi en LIII genoemde -
worden slechts onder de volgende bepalingen aan• 
genomen ea vervoerd : 

1°. Voldoend gereinigd en droge beenderen, 
geperate talk, hoornen zonder kern , d. i. zonder 
het ,liooroachtige uitwas vau het voorhoofdsbeen, 
in drogen toestand , hoeven - dat wil zeggen 
de hoornen schoenen van herkauwende dieren en 
zwijnen zonder beenderen en weeke deelen - wor
den indien zij in stevige zakken gepakt zijn, ten 
\'ervoer ale stukgoed aangenomen. 

2°. De hierboven in 1 niet itenoemde goederen 
van deze aoort worden ten vervoer als stukgoed 
alleen toegelaten , wanneer zij in sterke, dicht
gesloten vaten , kuipen of kisten gepakt zijn. L>e 
vrachtbrieven moeten nauwkeurig de in de vaten, 
kuipen of kisten gepakte goederen nanwij zen. Het 
vervoer heeft slechte in ope11 wagens plaats. 

8°. Versohe peezen, ongekalkt versch lijmleder 
zoomede de afval van beide, voorts ongezouten 
versche huiden ea oogereiaigde , niet van huid• 
en v leeschvezels ontdane beenderen zijn, bij wagen
ladingen ten vervoer aangeboden, aan de volgende 
bepalingen onderworpen. 

a. In het tijdperk van · 1 Maart tot en met 
31 October moeten deze goederen in atevige, on
beschadigde zakken gepakt zijn, die zoodanig met 
verdund karbolzour bevochtigd aijo., dat de rottige 
stank van den inhoud niet bespeurd wordt. Elke 
zending moet gedekt zijn met een kleed van 

stevige stof (zoogenaamd hoplinnen), dat met 
verdnnd karbolznar gedrenkt is, terwijl dit met 
een groot, waterdicht, niet geteerd dekkleed ge• 
heel overdekt moet zijn. Deze kleeden moeten 
door deu afzender geleverd worden, 

l>. In de maanden November, December, Janu
ari en Febrnari behoeven de goederen niet in 
ZRkken gepakt te zijn. De zendingen moeten 
echter eveneens met een kleed van stevige stof 
(hoplinoen) en dit weder met een gToot, water
dicht, niet geteerd dekkleed geheel bedekt zijn. 
Het ondente kleed moet, zoo noodig, op zoo
danige wijze met verdund karbolzuur gedrenkt 
zijn, dat rottige stank niet bespeurd wordt, De 
kleeden moeten door den afzender geleverd worden. 

c. Zendingen, waarbij de verspreiding van stank 
niet door het gebruik van · carbolznur kan worden 
voorkomen, moettn op zoodanige wijze in stevige, 
dicht gesloten vaten · of knipen gepakt worden, 
dat de renk van den inhoud niet door de embal• 
lage kan heendringen. 

4°. Het vervoer bij wagenladingen van de hier
boven in 3 niet genoemde goederen van deze 
soort geschiedt in open wagens onder dekkleeden. 
De dekkleeden moet de afzender leveren. 

öO. L>e spoorwegonderneming kan voornitbetaling 
der vracht vorderen. 

6°. De zakken, vaten en kleed en, waarin en 
waaronder goederen no deze soort vervoerd zijn, 
worden tot het vervoer slechts toegelaten, wan• 
neer zij door eene passende behandeling met 
karbolzaur den rotten stank verloren hebben. 

7°. De kosten van mogelijk noodige ontsmetting 
komen ten laste van den afzender of den ge• 
adresseerde. 

XXXIII. Zroa11el wordt alleen vervoerd in ge
sloten wagens of in open wagens onder dekkleeden. 

XXXIV. Y oorroerpl!tl , welke door ,onl:e11 uit 
de loC011U1tie/ licltt iuMert Ot1tllrantlen, zooals: 
hooi, stroo (ook maïs-, rijst- en vlMstroo), biezen, 
riet (behalve Spaansch riet of bind-rotting), schon, 
'turf (behalve zoogenaamde machinale of gepente 
tnrf), houtskolen in (ongebroken) stokken (zie 
n°. XXIX), plantaardige spinstofi'en en afval van 
dergelijke stoffen, pnpiersoippers, houtmeel (zaagsel), 
hontstof voor het maken van papier, houten 
spaanders enz. , zoomede de waren die door nr
menging vau petrolenmafval , harsen en dergelijke 
stoffen met los samenhangende brandbare stoffen 
verkregen zijn ; verder gip,, ongeblu,cltte l:all: en 
tr,u worden, oniugepakt, niet anders dan volkomen 
gedekt tot het vervoer to~gelaten, en ouder voor-
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waarde dat de afzender en de geadresseerde zelve 
voor het laden en lossen zorgen. Daarenboven 

moet de afzender, indien de spoorwegonderneming 
liet verlangt, zelve het noodige voor de bedekking 

dier waren verschaffen, 
XXXV. Wanneer de in Villa, IX, XI, XV, 

XVI, XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, zoo
mede in L genoemde scheikundige praeparaten in 
hoeveel beden van niet meer dan l O K.G. van 
elke soort verzonden worden , is het geoorloofd 

de in Vllia, IX, XI, XVI (met uitzondering 

van bromium), XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, 
zoomede de in L genoemde goederen eenerzijds, 
en de in XV (met inbegrip van bromium tot een 
gewicht van I 00 gram) anderzijds, 1oowel met 
elkander als met andere, onvoorwaardelijk ten 

vervoer toegelaten goederen, in één collo te ver

cenigen. Die goederen moeten in dicht gesloten 
glazen of blikken flesschen met stroo, hooi, 
zemelen, · zaagsel, bergmeel of andére los samen
hangende stoffen in atevige kisten vastgepakt zijn 

en in den vrachtbrief met name genoemd worden. 

XXXVI. Ge,mltle patrOMII tJoor ltatttltJuur
"'apenett, die zwart of ander bnskrnit be,atten, 

voor zoovcr die andere buskruitsoorten in cle aan 

het spoorwegvervoer deelnemende Staten toege

laten worden en wel : 
1°. JJ!etaalpatronen, waarvan tie ltulzett uit• 

1lt1itetttl oan metaal zijn o,roaartligtl, 
2°. en Pa tronen, waarvatt de llul::en 1l-ecltt1 

gedeeltelijk 11it metaal be1taa1t, worden onder de 

volgende voorwaarden vervoerd : 
a. Bij de metaalpatronen moeten de projectielen 

zó6 vast aan de metalen hnlzen verbonden zijn, 
dat zij niet kunn~n loslaten · en de ontplofbare 
stoffen niet uitgeatort knnnen worden. Patronen, 

waarvan de hulzen bestaan nit bordpapier en een 
inwendigen of nitwendigen mantel van metaal, 
behooren z66 te zijn samengesteld, dat de geheele 

hoeveelheid der ontplofbare stGf in het metalen 
henedeadeel is en afgesloten door een prop of 

spiegel. 

Het bordpapier der patronen moet van zoo• 
danige hoedanighei:l zijn, dat van breken ge. 

durentle het vervoer geen sprake kan zijn. 
i. De patronen moeten in de eerste plaats vast

gepakt zijn in blikken emballage, kleine houten 

kistjes of stevige kartonnen doozen en wel zó6, 
dat zij daarin niet kunnen verschuiven. Die af. 
zonderlijke pakmiddelen moeten vervolgens vast 

naast en boven elkander gepakt worden in goed 

bewerkte, stevige houten kisten, met eene wand-

•ikte van 15 m.M. en open gebleven ruimten 
Jjioeten met bordpapier, papierafval, werk of hout

wol - alles volkomen droog - zoo vast aan
gevuld worden, dat van schudden gedurende het 
vervoer geen sprake kan zijn. Zijn de kisten in
wendig met blik bekleed , zoo behoeven de houten 
wanden slechts 10 m.M. dik te zijn. 

c. Het gewicht van eene met patronen gevulde 
kist mag niet meer bedragen dan 100 K.G. Kis
ien, waarvan het gewicht meer dan l 0 K.G. be

draagt, moeten, ten einde beter gehanteerd te 
kunnen worden, voorzien zijn van handvatsels of 
lijsten. 

tl. De kisten mogen niet met ijzeren spijkers 

ge..loteu zijn. Zij moeten van een, den inhoud 
dnidelijk aanwijzend opschrift voorzien zijn. Boven• 

dien moeten zij voorzien zijn van afsluiting door 

middel van looden zegels of nn een op twee 
schroefkoppen van het deksel aangebracht zegel 

(afdrnk of merk), of van een teeken hondende 
het fabrieksmerk, en geplakt over het deksel en 

de zijwanden van de kist. 

e. De afiender moet in den vrachtbrief eene 

door hem onderteekende verklaring stellen, waar• 

in ook liet werk der looden of andere zegels of 
het fabriek8merk moet voorkomen. 

De verklaring moet luiden : 
• De ondergeteekende verklaart, dat de in dezen 

vrachtbrief ve.rmelde, met het merk • • • • • • , 

gesloten zending, wat den aard en de iupakkinga
wijze betreft, voldoet aan uo. XXX VI der tusschen 

Unitschlnnd., Nederland, Oostenrijk en Hongarije 
alsmede Zwitserland gemaakte schikking betreffende 

Bijlage I van de internationale overeenkomst om
trent goederenvervoer op spoorwegen". 

XXXVII. Slaglloetlje, rworzim flan i,Jgela of 
llagel (Flchert-patronm). 

1°. Flobert-patronen, voorzien van kogels, 

moeten in bordpapieren of ~likken doozen, in 
houten kistjes of in stevige linnen zakjes gepakt zijn. 

2°. Flobert-patronen, voorzien van hagel, moe
ten in blikken emballage, houten kistjes of stevige 

kartonnen doozen zoodaoig vastgepakt zijn, dat 
zij daarin niet kunnen verschuiven. 

De afzonderlijke pakken, Flobert-patronen in

hondende, moeten zorgvuldig gepakt zijn in stevige 

kisten of vaten , terwijl elk collo . naar 17elang van 

den inbond voo:zien moet zijn van een etiqnette 

met het opschrift: •Flobert-kogelpatronen" of 

•Flobert-hagelpatronen". Het gewicht van eene 

kist of van een vat mag niet meer bedragen dan 
100 K,G. 
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Voor Flobert-slaghoedjes zonder kogels of hagel 
gelden, wat de wijze van inpakking betreft, de
zelfde voorschriften als voor Flobert-patronen met 
hagel. 

XXXVIII. Yuur10er/&, 116"Jaardigd 11an geper1t 
mee!,pulver en 1oorlgelijlee -,ael8, wordt onder 
de volgende voorwaarden vervoerd: 

l 0 • Het mag geen mengsels van chloorzare 
zouten met zwavel en salpeterzure zouten noch 
van chloorzare kali met ferro-cyaukali (bloedloog
zout) bevatten; het mag evenmin bijtend subli
maat, eeoigerlei ammoniakzoot, stofziak, mag
neaium poeder, of in het algemeen eenige stof be
vatten, die door wrijving, door drukking; of door 

een slag licht tot ontvlammen gebracht kan wor
den, of die voor zelfontbranding vatbaar ia. Het 
mag inte!(endeel slechts niL gP.pent meelpulver of 
uit dergelijke hoofdzakelijk nit ealpeter, zwavel 

en kool bestaande mengsels, eveneens in gepersten 

toeatand, samengesteld zijn. Elk stnk voorwerk 
mag niet meer dan 30 gram aan korrelig bus
kruit bevatten. 

2°. Het gezamenlijk gewicht van de ontvlam
bare stoffen, die het ia één collo te zameo gepakt 
vuurwerk mag bevatten, mag niet meer bedragen 

dan 20 K.G., terwijl het daarin aanwezige bus
kruit in korrels niet mag te boven gaan 2.ö K.G. 

8°. Elk stuk vuurwerk moet afzonderlijk gepakt 

zijn, hetzij in eene kartonnen doos, die met stevig 
papier omwikkeld is, hetzij in bordpapier of 

stevig pakpapier ; de ontstekingsplaats van elk 

stok vuurwerk moet z66 m_et papier of katoen 
~plakt zijn, dat het ventuiven van de lading 

onmogelij k is. De voor be.t vervoer gebruikte 
kisten moeten geheel volgepakt zijn; daarin open

gebleven ruimten moeten z66 met stroo, hooi, 
werk, papierafval of dergelij ke stoffen aangevuld 
zijn, dat ook in geval van schudden van ver

plaatsing der pakken geen sprake kan zijn. De 
voor de aanvulling gebruikte stoffen moeten vol
komen rein en droog zijn, daarom mag vench 

gemaaid hooi of vettig werk bij voorbeeld niet 
voor het vastleggen der stukken vuurwerk ge
bruikt worden. Andere voorwerpen . mogen niet 
met het rnurwerk in ééne kist gepakt worden. 

4,0 • De kisten moeten vervaardigd zijn van 

stevil(e planken,. ten minste 22 m.M. dik; de 

zijw.nden moeten met zwaluwstaarten aan elkander 
verbonden zijn, de bodem en het deksel moeten 
daarente,11:en met Toldoend lange houtschroeven 

bevestigd zijn; van binnen moeten de kisten ge

heel beplakt zijn met stevig, laai papier. De 

buitenkant der kisten moet geheel vrij zijn van 
sporen of overblijfselen van de lading van het 
vnnrwerk. De inhoud der kisten mag niet meer 

bedragen dan 1.2 M•., het bruto-gewicht niet 
meer dan 71l K.G. per kist. Uitwendig moeten 
de kisten voorzien zijn van het opschrift: • Vuur

werk van meelpuh-er" en van den naam 'fan den 
afzender. Ook moeten bij de zendingeu verkla
ringen gev~ zijn aangaaode de soort van het 
daarin aanwezige voorwerk, als: vnorpijlen, vuur-
raderen, kamervuurwerk, enz. · 
· ll0 • B ij elke zendinir moet eene door den af
zender opgestelde, van overheidswege gelegaliseerde 

verklaring gevoegd zijn, waaruit blijkt dat de 
hierboven in l-4, gegeven voorschriften zijn na

geleefd. 
XXXIX. Geperst scliütlratoen met ten min1lt1 

lil pCt. 10atergelialtt1, wordt onder de volgende 
voorwaarden vervoerd: 

1°. Het moet in waterdichte, duurzame em
ballage, met stevige wanden, vastgepakt zijn. 
De emballage moet voorzien zijn vau het• duide
lijke opschrift: ,Nat geperst v.hietkatoen". Het 
bruto-gewicht van elk collo ma,11: niet meer dan 

90 K.G. bedragen. 

2°. Schietkatoen wordt niet ten vervoer als 
ijlgoed aangenomen. Met personentreinen mag 

het nooit vervoerd worden, en met gemengde 

treinen slechts op die ljjneo, waar geene goederen

treinen loopen. 
11°. Op den vrachtbrief moet de afzender, wiens 

handteekeoing van overheidswege gelegaliseerd moet 

zijo, de verklaring stellen, dat de aard en de 
wijze van iopakkiog van het te verzenden schiet

katoen aan bovenstaande voorsehrifteu voldoen. 

4,0 • Het schietkatoen ma!( slechts met znlke 
goederen in één wagen venoerd worden, welke 
niet licht ontvlambaar zijn. 

6°. Patronen voor handvuurwapenen, vuurwerk, 

vnurkoord of lonten mogen niet met schietkatoen 
in deozelfden wagen geplaatst worden. 

60. Indien voor het vervoer van schietkatoen 
open wagens gebruikt worden, zoo moeten deze 
van dekkleeden voorzien zijn. 

XL. Ylolevormig 1cliietltatoen eo coltodium,ool 
worden ten vervoer aangenomen , indien zij een 

watergehalte voo ten minste 36 pet. bezitten en 

gepakt zijn in luchtdichte emballage , die op hare 

beurt nat gepakt is in stevi11e houten kisten. 
Op den vrachtbrief moet door den afzender en 

door een aan de spoorwegonderneming bekenden 
scheikundige, wier handteekeningen van overheid&-
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wege p;elegaliseerd moeten zijn, eene verklaring 
gesteld 1ijn, dat de aard en de wijze van inpak

king der goederen aan bovenstaande voorschriften 
voldoen. 

XLI. Knatbonb0n8 (zoogenosmde pistaohea) wor

den ten vervoer toegelaten, indien zij zich bij 
6 tot 12 stuka te zamen in kartonnen doozen 
bevinden, welke vervolgens in houten kisten te 
zameu gepakt zijn. 

XLII. Met ,chellai l>ereul B8ft!Jll4llcl,, r,uur 

ZOtUler l<mten <9enitren-d popi.er, 1alonkaar1en, 
JaUel,, liehlgevende ,tangen, lucijer, met Bm
gtJIÛlck 11uur en ,oortgelijk t11JUT1116Ti) moet in 
emballage van stevig ijzerblik of van vastgeploep;d 

hout, van geen grooteren inhoud dan 1.2 M •. 
met zorg en zoo vast p;epakt zijn, dat er in de 

1111kmiddelen geen opn ruimte blijft. Buiten op 

de emballa!(e moet de inhoud vermeld zijn. 

XLIII. Klappn-1 worden vervoerd met inacht

neming van de volgende voorschriften : 

1°. Zij moeten bij ten hoogste 1000 stuks 
zamen tuascheu zaagsel gepakt worJen , in kar
tonnen doozen, die met papier omwikkeld moeten 

zijn. Zij mogen pee l 000 stuks niet meer dan 

O.ó gram knalzilver bevatten. 

2°. De doozen moeten in pakmiddelen van sterk 

ijzerblik of in stevi!Ce hooien kisten, beide van 
niet meer dan 0.ó M•. inhoud, zonder bijvoeging 

van andere voorwerpen op zoodanil(e wijze gepakt 
zijn, dat tusschen de wanden van het pakmiddel 

en zijn inhoud een afstand blijft. bestaan van ten 

minste 80 m.M., welke ruimte met zaagsel, stroo, 

werk of eene soortgelijke stof opgevnld moet zijn, 

zoodat bewegin![ of verschuivinit der doozeo, in

geval van schokken, onmogelijk is. 

8°. Op de emballage moet, naast de vermelding 

van den inbond eene duidelijke aanwijzing voor

komen van den afzender en van de fabriek. 

4,0 • Bij elke zending moet eene verklaring ge

voegd zijn, inhoudende dat de hierboven in 1-8 
gegeven voorschriften opgevolgd zijn; deze ver

klaring moet door den fabrikant en door eeu bij 

de spoorwegonderneming bekend scheikundige onder

teekend zijn. 
XLIV. 'Yloeibaar gemaakte ga11en, - ioobuur, 

,tiiltojozidule, amm<miai, tA!,our, t11att1r11rij n11a

r,elig:mur en cl,,l,ourioolo:rytle (plw,geen) - worden 

slechts onder de volgende voorwaarden ten ver

voer toegelaten: 
1°. Deze waren mogen slechtd ten vervoer wor• 

den aangeboden in emballage vau gesmeed of ge- · 
goten ijzer of van gegoten staal; chloorkooloxyde 

1894. 

(phosgeen) bovendien ook iu koperen emballage. 
De pak middelen moeten: 

a. van overheidswe11:e beproefd zijn en daarbij 
eene inwendige drukkinir, welke in 2 uader aan• 
gegeven wordt, uitgehonden !,ebben zonder blij

vende vormverauderfog te ondergaan of lekkage 
te vertoonen. lleze beproeving moet voor kool
zuur, stikstofoxidule en ammoniak om de drie 
jaar, voor chloor, zwa,·eligzuur en chloorkooloxyde 
elk jaar herhaald worden; 

6. van eene van overheidswege op eene goed 
zichtbare plaats duurzaam bevestigde aanwijzing 
voorzien zijn: betreffende het gewicht der ledige 
emballage, met inbegrip van de klep met be

schuttende kap of ' van de stop, betreffende de 
hoeveelheid vloeistof in kilop:rammen, die volgen, 

de bepalingen van 2 de vulling van het pakmiddel 

mag uitmaken, en betreffende den dag der laatste 
beproeving; 

c. voorzien zijn van kappen tot beschutting 
der kleppen, van hetzelfde materie.al als de em• 
ballage vervaardigd en daarop vastgeschroefd. 

De koperen emballage voor chloorkooloxyde 
(phosgeen) mag echter ook van gesmeed ijzeren 
kappen voorzien zijn. 

Aan de pakmiddeleo moet eene inrichting zijn 

aangebracht, welke het rollen verhindert. 

Ue emballage voor chloorkooloxyde (phosgeen) 

mag in plaats van met kleppen, ook gesloten 
worden door middel van daarin geschroefde atop• 
pen, welke niet door eene kap beschut behoeven 
te zijn. Deze ,toppen moeten echter zoo vaat 
aloiten, dat de in hond der emballage niet door 
den reuk kenbaar is. 

Indien de pakmiddelen atevig in kisten gepakt 
zijn, ia het niet noodig kappen tot beschutting 

der kleppen aan te brengen , evenmin als inrich

tingen, die het rollen beletten. 

2°. De inwendige drnkking, waaronder elke 

beproevinl( der pakmiddelen moet geschieden en 
de grootste hoeveelheid vloeistof, welke de pak
middelen mogen bevatten , bedragen: 

a. voor koolzoor eu stikstofoxidnle: 260 atmoa
feeren en l K.G. vloeistof op elke 1.84 Liter 

inhoud der emballage. Zoo mag bijv. een pak• 
middel, dat la.40 Liter inhoud heeft, niet meer 
dan 10 K.G. vloèibaar koolznnr of atikstofo:i:idule 

bevatten; 
ll. voor ammoniak: 100 atmosfeeren en 1 K.G. 

' vloeiatof op elke 1.86 Liter inbond der emball&f!e, 
c. voor chloor: liO atmosfeeren en l K.G. vloei

stof op elke 0.9 Liter in hond; 
4, 
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. à. voor zwaveligzuur en chloorkooloxyde (phoa• 
geen); 30 atmosfeeren en 1 K.G. vloeistof op 
elke 0.8 Liter inhoud. 

so. Colli, iohoudenole vloeibaar 11:emaakte gassen, 
moeten zonder stooten of schokken behandeld wor• 
den; ook mogen zij niet aan de inwerking der zo11ne
stralen of van kachelwarmte blootgesteld worden. 

4,0 • Voor het vervoer mogen slechts (lesloten 
wagens of daarvoor bijzonder gebouwde ketel
wagens gebruikt worden; in het laatste geval moeten 
deze wagens uitwendig met boot bekleed zijn. 

XLV. Samengepl!'l'lltJ ,,.,,.,-1/~f, 1amengeper1f1J 

'IDat,r1tof e11 ,amengepl!'I'# liclltgu worden onder 
de volgende voorwaarden vervoerd : 

1°. U~ze gassen mogen ten hoogste onder eene 
spanning van 200 atmosfeeren samenl(eperst zijn 
en moeten ten vervoer aangeboden worden in 

atalen of 11esmeed ijzeren cylindere, zonder naad, 
welke ten hoo,;tate 2 M. lang mogen zijn en eeoe 
middellijn (binnenwerks) van ten hoogste 21 c.M. 
mogen hebben. lleze pakmiddeleo moeten : 

a,, van overh.eidswege beproefd zijn onder eene 
drnkkiug, welke het dubbele bedraagt van die, 

waaronder de ten vervoer aangeboden gassen ver• 
keeren, zonder blijvende vormverandering te onder
gaan of lekkage te vertoonen. Deze beproeving 
moet om de drie jaar herhaald worden ; 

b. van eene van overheidswege op eene goed 
zichtbare plaats op duurzame wijze· bevestigde 

aanwijzing voorzien zijn van de hoo!(st toegelaten 
apanning en van den dag der laatste beproeving; 

c. voorzien zijn vao kleppen, die, indien zij 
io den bala van deo cylinder aangebracht zijn, 
bes~h ut moeten zij o door eene in den hals ge
schroefde, metalen stop, t11n minste 25 m.M. 
hoog, die buiten den rand van dien hals zijwaarts 
niet mag uitsteken , of, indien de kleppen zich 
buiten den hals bevinden en de eylindere zonder 
verdere omhulling aangeboden worden, beschot 
moeten zijn door daarop vaztgeschroefde kappen 
van staal, gesmeed ijzer of smeedbaar gietijzer; 

à. -indien zij in wageuladin1ten, zonder verdere 
omhulling aangeboden worden, op zoodaniite wijze 
geladen zijn, dat van rollen geen sprake kan 
wezen. Niet bij wagenladingen aangeboden pak
middelen moeten voorzien zijn van eene inrichting, 
die ~et rollen onmogelijk maakt. 

Worden zij in kisten gepakt ten vervoer over• 
gel{6ven, dan moeten deze op duidelijke wijze 
voorsien zijn van het opschrift: •Samengeperste 
zunntor•, ,samengeperste walerstor' of •samen• 

geperat lichtgas". 

2°. Elke zending moet aangeboden worden door 
een persoon in het bezit van• en vertrouwd met 
het gebruik van een juist wijzenden manometer. 
Hij moet, wanneer dit verlangd wordt, den mano
meter op elk der aangeboden cylinders aanbren
gen, opdat de beambte, die met het aannemen 
der goederen belast is, zich, door het aflezen 
vau den manometer, zal kunnen overtuigen, dat 
de voorgeschreven hoogste spanning niet over
schreden is. De uitkomsten van deze proef moeten 
door den bedoelden bumbte in het kort op den 
vrachtbrief vermeld worden. 

3°. Colli inhoudende samengeperste gassen mogen 
niet gegooid worden, noch aan de inwerking der 
zonnestralen of van kachelwarmte blootgesteld 
worden. 

4,0 • Voor het vervoer mogen all<len gesloten 
wagens gebruikt worden; slechts dan mag de ver
zending in open wagens geschieden , indien de 
aanbieding plaats heeft in voor het vervoer langa 
heirwegen bijzonder ingerichte voertuigen , welke 
met dekkleeden gedekt zijn. 

XLVI. OJil,oormetJiyf, wordt alleen vervOlll'd op 
open wagens in luchtdicht gealoten metalen vaten, 
die van overheid~wege aan eene beproeving van 
12 atmosfeeren onderworpen en gestempeld zijn. 
Gedurende de maanden April tot en met October 
moeten zoodanige zendingen door den afzender van 
dekkleeden voorzien worden, tenzij de pakmiddelen 

in houten kisten itepakt zijn. 
XLV II. PJio,plwrtricJifmitle, plioq,lwrozycMorid6 

en acetliyu:Jitoritk mogen slechts vervoerd worden: 
1°. in looden of koperen emballage, welke vol

komen dicht is en voorzien van eene goede sluiting; 
2°. of in glazen flesschen; in dit geval echter 

niet dan met inachtneming van de volgende voor
schriften: 

a. Voor hel vervoer mogen alleen llesschen van 
dik glas gebruikt worden, welke met nanwkeurig 
afgeslepen glazen stoppen gesloten zijn. Om de 
glazen stoppen moet parafflue gegoten zijn, en ten 
einde deze afsluiting te beschutten moet eene 
kap van perkamentpapier boven over den hals van 
de llesch gebonden zijn. 

b. De llesschen moeten, indien hnn inbond meer 

dan 2 K.G. weeict, gepakt zijn in metalen embal
lage, voorzi!'n van handvatsels; zij moeten daarin 
zó6 geplaatst worden, dat zlj op een afstand van 
80 m.M . der wanden blijven; de opengebleven 
ruimte moet met gedroogd bergmeel volkomen 
aangevuld zijn, zoodat van beweging der flesschen 
geen sprake kan zijn. 
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c. Flesschen , waarvan de inhoud niet meer dan 
2 K.G. weegt, worden ook ten vervoer toegelaten 
in stevige houten kisten, welke van handvatsels voor• 
zien moeten :r\jn en door tnssohenschotlen in even 
vele afdeelingen ~erdeeld moeten zijn, als Jlesschen 
verzonden worden. Er mogen niet meer dan vier 
fiesschen in ééne kist gepakt zijn, de ftesachen 
moeten daarin z66 jttlplaatat zijn , dat zij op een 
afstand van 30 m.M. der wanden blijven; de 
opengebleven ruimte moet met gedroogd bergmeel 
volkomen aangev u Id zijn, zoodat van beweging der 
ftesschen geen sprake kan zijn. 

tl,, op de deksels der in IJ en c bedoelde pak
middelen moet, behalve eene vermeldiug van den 
inbond, ook het tot aanduiding van glas gebruike- . 
lijke teeken voorkomeu. 

XLVIII. P!wsplwrpe11tacllloriàe (.plwsplwrsuper
clllorirle) ia aan de hierboven in n°. XLVII ge
geven voorschriften onderworpen, met dien ver
stande echter, dat de in 2/J voorgeschreven wijze 
van iupakking eerst vereischt wordt voor ftesschen, 
waarvan de inhoud meer dan Il K.G. weegt. Voor 
fleaschen met geringeren inhoud kan volstaan wor
den met de in 2 c aangegeven wijze van inpakking. 

XLIX. ff'aterstofdwzyde moet in niet lucht
dicht gesloten emballage ten vervoer worden aan
geboden; het wordt alleen in gesloten wagens of 
onder dekkleeden in open wagens vervoerd. 

Indien die stof vèrzonden wordt in ballons, 
fteaschen of kruiken , dan moeten deze goed opge
sloten gepakt zijn in daarvoor bestemde stevige 
kisten of manden die van handvatsels voorzien 
moeten zijn. 

L. Praeparatn , IJ"eid lletnj 11it t11rpmtij1UJlie 
of ,piritru met llar,, bij voorbeeld spirit,uverni.t
ltm en liccatieve,s , 1ijn aan de volgende voor
schriften onderworpen : 

1°. Worden deze praeparaten in ballons, flesschen 
of kruiken Yerzonden, zoo moeten deze pak middelen 
dicht gesloten en goed opgesloten gepakt zijn, in 
daarvoor bestemde kisten of manden, welke voor
zien moeten zijn van sterke inrichtingen om het 
gemakkelijk hanteeren te bevorderen. 

Heeft de verzending plaats in pakmiddelen van 
metaal, hout of caoutchouc, zoo moeten deze volko
men dicht eu van eene goede sluiting voorzien zijn. 

2°. De uit terpentijnolie en bars bereide prae• 
para ten, die een onaangenamen reuk verapreiden , 
mogen slechts in open wagens vervoerd worden. 

3°. Omtrent de samenpakking met andere goe-
deren, zie n°. XXXV. 

Ll. ~et vet of olie gedrenkt papur en daamil 

j vervaardigde koker, mogen slechts hetzij in ge
a)oten wagens hetzij onder dekkleeden in open 
yagens vervoerd worden. 

LII. Stalme8t, zoomede andere faecale 1toffn 
tin beer worden alleen bij wagenladingen en onder 
.ile volgende voorwaarden ten vervoer aange
iaomen: 

l 0 • Het laden en losseu moet •anwege àen 
afzender en den geadresseerde geschieden ; deze 
moeten ook telken male zorg drajlen voor het 
reinigen der laadplaatsen, met inachtneming van 

ie dienaangaande door de spoorwegonderneming 
te stellen regelen. 

2°. nrooge )019e stalmest wordt in open wagens 
vervoerd onder dekkleeden, die door den afzender 
_geleverd moeten worden. 

3°. Andere faecale atofl'en en beer mogen, voor 
zoover voor het vervoer daarvan geene bijzondere 
inrichtingen bestaan, slechts in zeer stevige, dicht 
gealoten pakmiddelen en op open wagens of in 
.ketelwagens vervoerd worden. In elk geval moeten 
er maatregelen genomen worden, die het ontsnappen 
der vaste en der vloeibare stoffen verhinderen en 
het verspreiden van den stank zooveel mogelijk 
voorkomen. Hierop moet ook bij het laden en 
lossen gelet worden. 

4.0 • Deze stoffen mogen niet met an,Iere goede
ren te zemen geladen worden. 

6°. De spoorwegonderneming mag de vooruit
betaling van de vrachtprijs bij de nanbieding ten 
vervoer vorderen. 

6°. Indien ontsmetting noodig is komen de koaten 
daarvan voor rekening vali den afzender of van 
den geadresseerde. 

7°. Het vervoer van deze stoffen is overigens 
in eiken Staat onderworpen aan de aldaar geldende 
politievoori;chriften. 

LIII. Y er1cl,e kalvermage,s worden slechts ten 
vervoer toegelaten in waterdichte emballage en 
onder de volgende voorwaarden: 

1 °. Zij moeten van alle overblijfselen van voed• 
se! ontdaan zijn en in die mate gezouten, dat 
voor elke maag 16 tot 20 gram keukenzout ge• 
bruikt is geworden. 

2°. Bij het inpakken moet op den bodem van 
het pakmiddel en op de magen, die de bovenste 
laag vormen, eene ODj!'eveer I c.M. dikke laag 
zont gest rooid worden. 

ao. In den vrachtbrief moet door den afzender 
de verklaring worden afgelegd dat de voorschriften 
van 1 en 2 nageleefd zijn. 

4,0 , De spoorwegonderneming mag de vooruit-
4,• 
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betaling van den vrar.btprijs, bij de aanbieding 
ten vervoer vorderen. 

6°. Indien ontsmetting noodig is, komen de 
kosten daarvan voor rekening van deu afzender 
of van den geadresseerl•. 

Slo{/Jepali"fl. 

In11;evolge van f 1, laatste zinsnede, der Uit
voeringsbepalingen kunnen goederen, welke volgeoa 
4 va,1 bedoelde paragraaf van het vervoer zijn 
uit(Cll8loten, voorwaardelijk ten vervoer worden 
toe(llllaten, of mildere bepalingen, dan de in 

. Bijlage I voorgeschreven, worden vastgesteld voor 
het verkeer tusscbeo twee of meer der cootrac
teereode Staten: 

1 °. op 11;rond van eene tusscheo de Re11;eeringen 
der betrokken Staten te sluiten overeenkomst, 

2°. of op grond van tariefsbepalinu:en der be
trokken spoorwegen , mits: 

a. het verrner der bedoelde goederen en daarop 

toe te passen voorschriften vol11ens de reglementen 
voor het binnenlandsch vervoer veroorloofd zijn, 

IJ. eri de door de daartoe gemachtigde spoorweg
bestureu te ontwerpen tarieübepaliogen door alle 
bevoegde overheden goedgekeurd worden. 

19 Felirnari 1894. fü:SLUIT, tot regeling van 
het pensioen van M. Dooa,, eervol ontslagen 

hoofd der openbare lagere school te Spa1'
kerm, f!:emeente Rhetlm. S. 33. 

IN NAAK vu H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrBJ(ll om pensioen van 
M. lloo11, eervol ontslal(en hoofJ der openbare 

lagere school te Spaderm, 11emeente,Rkedm; 
Gezien het daarover uitgebracht advies van den 

Pensioenraad yoor de burgerlijke ambtenaren van 
6 ~1ei 1893, n°. 3; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestunr, gehoord, advies van den 
29 November 1893, n°. 103; 

Op de voordracht van den Minister van Bjnoeo
landsche Zaken, van 28 December 1893, n°. 6~68 1 , 

afdeeliog Onderwijs; 

Overwegende, dat MATTHIJS lloo11 met ingang 
van 1 Januari 1893 eervol ontslagen onderwijzer, 
hoofd der openbare lagere ar.hooi te Spankerm, 
l(emeente Rheden, aanvrage beeft gedaan om toe
kenning v~n pensioen; 

dat de Pensioenraad voor de burgerlijke ambte
naren, op deze aanvrage geboord, Ons iu over
wep:ing beeft gegeven aan den aanvrager een pen-

sioen toe te kennen van / 613 's jaars, op grond 
dat zijn diensttijd een tijdvak uitmaakt van 
3~ jaren, 2 maauden en 4 dagen; dat bij nit
hoofde van lichaamsgebreken voor de verdere waar
neming zijner betrekking ODf!:esrhikt is verklaard, 
en dat 1 / 0 0 deel der jaarwedde, die over de 
laatste twaalf maanden, aan het ontslag vooraf
gegaan , tot grondslag gediend heeft voor de be
paling zijner bijdrage voor 1-eniioeo, bedraagt f I ó; 

dat de aanvrager, bewerende dat de Pensioen
raad ten onrechte buiten rekening zoude hebbeu 
gelaten een diensttijd van 4 maanden en 11 dagen, 
waarin hij werkzaam zoude geweest zijn aan de 
opeubare lagere school te Eerbeek, gemeente 
Brummen, den weusch heeft te kennen gegeven, 
dat o,·er het advies van genoemden Raad het 
gevoelen van den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, mocht worden iugewonnen; 

Overwegende, dat uit een overgelegd extract 
uit de notulen \'an den Raad der gemeente Brumme,a 
van 27 October 1858 blijkt, dat de aanvrager, 
destijds krachtens eene aanstelling van het hoofd 
der school werkzaam als hulponderwijzer aan de 
openbare lagere se.hooi te Eerbeek, op aandrang 
van het schooltoezicht en met het oog op art. 2 i 
der wet van la Angustus 1867 (Staat,IJlad n°. 103) 
op gemelden datum in dezelfde betrekking van 
gemeentewege is benoemd; 

dat de aauvrager wel l(etrae_ht beeft door over
gele;_cde . verklaringen het bewijs te leveren, dat 
zijne werkzaamheid alo hulponderwijzer aani de 
01,enbare school te Eerbeek zonde zijn aangeva gen 
op Hi Juni l 8ó8, maar dat· deze omstandigheid 
geen invloed kan uitoefenen op het bedrag van 
het hem toe te kennen pensioen, omdat zij ue 
diens ten van y,euoemden datum tot dien zijner 

aanstelling door den gemeenteraad niet in deu zin 
der wet knonen worden aangemerkt als door hem 
in de hoedanigheid van onderwijzer aan eene open
bare ~chool ten behoeve van het lager onderwijs 
te zijn bewezen, vermits ook volgens art. 22 der 

destijds vigeenmde wet van la Augustus 1857 
(Staatllilatl n°. 103) de bevoegdheid, om als 
onderwijzer a .n eene openbare tiChool werkzaam 
te zijn, afhankelijk was van eene voorafl(llande 
benoeming door den gemeenteraad, en zoodanige 

benoeming ten aanzien van den aanvrager, die 
volgens zijne eigene mededeeliogen tijdens het in 
werking treden der wet 01, 1 Januari 1868 slerbts 
als kweekeling in de openbare school te Eer6eek 
werkzaam 11·as, eerat np 27 October 1868 beeft 
plaats geb ad ; 
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dat bijgevolg, vermits de aanvrager ook aan 
eene aanstelling door het hoofd van gezegde school 
geenerlei bevoegdheid om na l Januari 1858 als 
hulponderwijzer aldaar werkzaam te zijn heeft 
kunnen ontleenen, zijne diensten in de openbare 

· school te Eer/Jeek v6ór 27 October 1858 bij de 
berekening van zijn pensioen niet in aanmerking 
mogen komen ; 

dat deze berekening ook overigens door den 
Pensioenraad met juistheid is geschied; 

Gezien de wetten van 17 Augustus 1878, waar
van de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 14 December 1889 (Staata
Mad n°. 177), en van 9 Mei 1890 (Staata
blad n°. 78); 

Hebben goedgevonden en verstaan, aan M. Doo1l 

Overwegende dat bedoelde verklaring be•temd 
is om in de beide Staten op l Maart 1894 in 
werking te treden; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van 17 Februari 1894, u0 • 1917, 
Al!(emeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden eu verslaan, de bekend
making van bovenvermelde verklaring Ie bevelen 
door plaatsing van dit beslnit in hel Staatablad. 

De Ministers, Hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreit, met de uitvoering der be
palingen in voorschreven verklaring vervat, 

's Gravenhage, den l 9den Jt'ebruari 1894. 
(get.) EMMA. 

/Je Jlinuter van Buitenlandaclte Zalen, 
voornoemd, met in,cang van l Januari 1893, een (get.) VAN Tn:NHOVJIN, 
pensioen te verleenen ten bedrage van / 613 ( Uitgeg. 23 Febr. 1894.) 
'sjaars. 

De Minister vau Binnenlandscbe Zaken is belast Vll&TALING. 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablad en tegelijk met het rapport van ge
noemden Minister in de Staatacourant zal worden 
geplaatst en waarvau afschrift zal wordeu gezon
den aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, aan den Minister van 
Jl'inanciiin en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 19den Februari 1894. 
(get.) EMMA. 

De Minuter oan Binnentandache Zalen, 
19,t.) TAK VAN Poo&TVLIET. 

De Mini8ter van Finant:iin, (get.) P111:esoll. 
(Uitgeg. 8 Maart 11:194.) 

19 Felrruari 1894. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatabtad van de verklaring deu 
~ 7 Januari 1894 te •, Graomnage tusschen 
Nederla,ul, en Fradrijk gesloteu betreffende 
het recht van expresse zendingen te heffen 
in het wederzijdsch pPstverkeer. S. 34. 

IN NAA)( VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ' EMMA, ENZ. 
Gezien de verklaring den 17 Januari 1894 te 

•, Gravennage tusschen Nederland en Frankrijk 
gesloten tot wijziging van het recht te heffen voor 
expresse zendingen in het belang van het weder• 
zijdsch postverkeer, gelijk dat is vastgesteld bij 
de 2de zinsnede van art. 13 van het Verdrag der 
Algemeene Postvereeui11:ing den 4 Juli 1891 te 
'll'eenen gesloten (Staaubtad 1892, n•. 51), van 
welke verklaring met vertaling een afdruk aan 
dit besluit gehecht blijft; 

V E R K L A R I N G. 
De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlauden en de Regeering van de Franschtf 
Republiek, het nuttig geoordeeld hebbende om 
in haar onderling postverkeer hel bijzonder recht, 
vnstgesteld bij de tweede zinsnede van art. 13 
van het verdrair der algemeene postvereeniging, 
deu 4den Juli 1891 te Weenen geteekend, to 
wijzigen , zijn de ondergeteekenden, daartoe be
hoorlijk gemachtigd, overeengekomen hetgeen volgt: . 

Eenig artikel. 

Met afwijking van de tweede zinsnede van 
art. UI van het verdrag der algemeeae postver
eeniging van den 4den Juli 1891 , wordt het bij
zonder port, voor uitreiking ten huize van de 
geadieBBeerden van expresse zendingen, vutgesteld 
op 50 centimes, voor de verzendingen van ll'rank
rijk naar Nederland, dit port blijft bepaald op 
30 centimes, wat de zendingen van Nederland 
naar Frankrijk betreft; het blijft in beide gevallen 
ten voordeele van de administratie van het land 
van oorsprong. Overigens zijn alle andere bepa• 
lingen van bovenvermeld art. 13 op de bierbedoelde 
zendingen van toepassing. · 

Ter oirkonde waarvan hebben de ondergeteekenden 
de heer VAN TIXNHOVJQ!, Miuister van .liuiten
landsche Zaken van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de heer Loms LEoliND, 
Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van de Fransche Republiek te 'a Gravenhage, op-
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gemaakt en van hunne zegels voorzien, de tegen
woordige verklaring, die in werking zal treden 
op den dag waaromtrent de postadministratiëo der 
beide landen zullen overeenkomen. 

Aldus, in dobbel, opgemaakt te 's Gravenhage, 
den 17 Januari 1894.. 

(L. 8.) (get.) VAN TIENHOVEN. 

L. LEGRAND. 

22 Fe/Jr11ari 1894-. Bl!SLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 9 Augustus 1885 
(Stanta6latl n°. 173), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het miuimum 
nn geneesknndi1ten voor het kra~kziunigen
gesticht te Deventer en het daarbij behoorende 
landgoed BrinltgretJe. S. 35. 

IN NUK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr1 EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bio
nenlandsche Zaken van 20 Februari 1894., n•. 579, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een verzoek 
van het bestuur van bet krankzinnigengesticht 
•het St. Elisabeth's Gastbnis" te Det1,mfer, om, 
nadat bel krankzinnigengesticht •de Brinkgreve", 
~meente Det1,mter, bedoeld in het Koninklijk be
sluit van 17 Angnstns 1892 (Staat8"!,ad n°. 212) 
in gebruik zal zijn genomen, de geneeskundige 

bèhandeling ~".; verpleep;den in bet krankzinnigen
gesticht lu ·dé -stad aan slechts één geneeskundige 

te mogen opdragen, met bepalio11;, dat alsdan in 
dit geaticht niet meer dan 200 krankzinnigen 
zullen mogen worden verpleegd; 

Gelet op de wet van 27 April 1884. (Staata6kd 

n•. 96) gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 
(Staata6lad n•. 64.); . 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. I. De artikelen 1 en 4, van het Koninklijk be

sluit van 9 Angnstns 1885 (Staau6lad n•. 173), tot 
bepaling van het maximum der verpleeJtden en het 
minimum van geneeskundigen voor het krankzin

nigengesticht te De11enter en het daarbij behoorende 
landgoed .Brinkgreve, worden gelezen als volgt: 

Árt. 1. In het krankzinnigengesticht • het St. 
Elisabeth'• Gasthuis" te Det1enttr mogen niet meer 
dan 200 krankzinnigen, 100 mannen en 100 vrou
wen, verpleegd worden. 

Árt. 4.. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt aan ten minste één geneeskundige 
opp;edragen, die gevesti!(d moet zijn in het krank
zinnigengesticht of in eene woning iu de onmid
dellijke nabijheid daarvan en buiten het gesticht 
geen geneeskundige praktijk mag uitoefenen. 

Art. II. Van de verplichting omtrent de woning 
van den geneeskundige in het bij artikel I van 
het tegenwoordig besluit gewijzigd artikel 4, van 
het Koninklijk besluit van 9 Aognstna 1885 (Staau-
6latl, n•. 173) kan, zoolang de thans aan het 
krankzinnigengesticht verbonden eerste geneesheer · 
met de geneeskundige behandeling der verpleegden 
belast blijft, mits deze wone in de kom der ge
meente DetJenter, door den Minister van Binnen
laodscbe Zaken telkens voor één jaar onthelliog 
worden verleend. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaf.a6!,atl, zal worden geplaatst. 

's Graveobe.ge, den 22sten l'ebruari 1894.. 
(get.) E M M A. 

De Miniater 11a11 Binn,mkndscJie Zalen, 
(get.) TAK VAN PooRTVLTBT. 

(Uitgeg. 21 Fe/Jr. 1894-.) 

24. Februari 1894. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 26 Angnstns 1890 
(Staata6kd nO. 150) en nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 Angnstns 1888 
(Staau6latl no, 14,4,), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
der geneeskundigen in het provinciaal krank
zinnigengesticht •Meerenberg", te Bloemen
daal. S. 36. 

IN NAAI[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
neolandsche Zaken, van 22 Februari 1894., n•. 580, 
afdeeling .MeJische Politie, betreffende een verzoek 
van Gedeputeerde Staten van Noordlzotlantl,, om 
in de hoogere klassen in het oudere gebouw van 
het provinciaal krankzinnigengesticht • Meereo berg", 
te Blol!Wl4fldaal, 5 mannen en 5 vrouwen meer 

te mogen opnemen dan het maximum der ver• 

pleegden, bepaald bij Koninklijk besluit van 28 Au
gustus 1888 (Staat86lad n•. 14,4,), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 26 Augustus 1890 Staat8• 
blad n•. 150); 

Gelet op de wet van 27 April 1884. (Staatdlad 
n•. 96), gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 
(StaataMad n•. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek
king van het Koninklijk . besluit van 26 Augus
tus 1890 (Staau6!,ail n•. 150) te bepalen, dat 
het eerste lid van art. I van het Koninklijk be
sluit van 28 Angnstns 1888 (Staat86lad n•. U4.), 
tot bepaling van het maximum der verpleegden en 
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het m101mum der geneeskundigen in het provin• 
aiaal krankzinnigengestieht • Meerenberp:", te Bloe• 
mt11àaal, wordt gelezen als volgt: 

In het provinciaal krankzinnigengesticht• Meeren• 
berg", te Bloemendaal, mogen niet meer dan 
1313 krankzinnigen verpleegd worden, namelijk 
266 mannen en 266 vrouwen in het !lebonw, tot 
stand gebracht krachtens de vergunning, verleend 
bij Koninklijk besluit van 30 November 1886, 
n°. 19, en 393 mannen en 4.10 vrouwen in het 
ondere 11ebouw." 

De Minister van Binnenlendsche Zaken ia belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablaà, zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, deu 24.stcn Februari 189-1,. 
(§et.) EMMA. 

De Minuter van Binnenl,andsr.lie Zaken, 
(§et.) T.u: VAN PoORTVLIKT. 

(Uitg11g. 6 Maart 1894..) 

26 Februari 1894.. BKSLUIT , tot nadere vut• 
stelling van het formulie·r voor de aangifte 

in de Vermogensbelasting. S. 37. 
IN NU.lil VAN H. M. WILHELMINA, I!:NZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan-

GEMEENTE 

ciën .-an den 3 lsten Januari 1894., n•. 58, 
Registratie; 

Gelet op artikel 16 der wet van den 27sten Sep• 
tember 1892 (Staatabl,ad n•. 223) op de Ver• 
mogensbelBBting ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20sten Februari 1894., no. 21); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Financiën van den 24.ateo Februari 1894, n•. 10, 
Registratie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van den 18 April 
1893 (Staatsblad n°. 74.) wordt inp;etrokken. 

2. Het formulier van het biljet voor de aan• 
gifte in de Vermogensbelasting wordt vastgesteld 
overeenkomstig het bij dit besluit behooreode 
model. 

3. llit besluit treedt in werking op 1 Mei 1894,. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat1blad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten Februari 1894. 
(§et.) . EMMA. 

De Minuter van· Financièn, (get.) P1.ERSON. 
(Uitgeg. 6 Maart 1894.) 

Lijst n°. 

Legger v. Aanslag La .. 

VERMOGENSBELASTINQ 
(Wet van den 27sten September 1892 (St,a,a,tsblad n°. 223.) 

JAAR . 18 

Aangifte- van het vermogen 
van .......... ••··········-·············•··••··•········· 

naar den toestand van dat vermogep op den lsten Mei , of bij latere vesti
ging binnen het Rijk naar den toestand op den dag dier vestiging, 

Verwijzing na.ar een in een vorig jaar ingeleverd biljet is niet geoorloofd. 

Voor gehuwden wordt, behalve in de gevaJ.len bedoeld bij art. 4 derde lid der wet , het 
gezamenlijk vermogen van beide echtgonooten in de aangifte van den man opgenomen. 

Dit biljet is door deo Inspectenr der registratie te • . . • • ••.. uit11ereikt den • . . • . •••• 
ten einde binnen 20 dagen na die uitreiking, behoorlijk ingevuld en onderteekend. 
door of van wege den aangever te worden bezorgd in een der daarvoor bestemde bossen of recht
streeks, kosteloos aangeteekcnd per post, te worden toegezonden aan den ontvanger der 
successierechten te • • • • • • • • • of aan den voormelden inspectenr der registratie. 
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Hij, aan wien een biljet is gezonden, en die over het loopend jaar in eene andere gemeente van 
het Rijk is aangeslagen of dààr reeds aangifte heeft gedaan, vermeldt dit op het biljet met 
opgaaf ven den naam dier gemeente. 

VRAGEN. ANTWOORDEN. 
1. Welke zljn de naam, voornamen, beroep en woonplaats (straat en 

Dommer) van den persoon van wiens vermogen aangifte wordt ge
vraagd en ,an diens vertegenwoordiger (':oogd, curator, enz.), 
indien deze aangifte doet? 

2. Is de r.eraoon van wiens vermol(en aangifte wordt gevraagd ge , 
huwd of ongehuwd, weduwnaar of weduwe? 

Indien h ij gehuwd is, of gehuwd is geweest, welke zijn dan 
de naam en voornamen van zijn echtgenoot of overledei; echtgenoot? 

ll. IA in het hiernevens aao te p:even vermogen begrepen dat der echt 
genoote? 

Zoo neen, waarom niet P (Zie nrt. 4,, derde lid der wet.) 

4o. Heeft de persoon van wiens vermogen aangifte wordt georaagd 
vrudtgmot lerackte1t1 de ,oei van vermogen zijner minderjarige 
kinderen, jonger dan 20 jaar P 

Zoo ja, boe icroot is het aantal dier kinderen en welke zijn 
hunne namen en voornamen P 

li. H eet't de persoon van wiens vermogen aangifte wordt gevraagd 
ander vr11cklgmot, dan bij vraaic 4 bedoeld P 

Zoo ja , van wien en op welke wijze is dat verkregen P 
6. Zijn de gebouwde en ongebouwde eigendommen, bedoeld in art. 7 A 

der wet, aangdgeveu naar de belast bare opbrengst, of zijn zij alle, 
~ geene uitgezonderd , op de verkoopwaarde geschat P 

7. Indien de persoon van wiens vermogen aangifte wordt gevraagd 
niet belasti 11 11:pliehtig wordt geacht, waarop is dan die meeniog 
gegrond P (Zie artt. 1 , Il en 16, derde lid der wet.) 

8. Is de aangever ook nog wettelijk vertegenwoordiger (vader, moe• 
der, VOOKd, curator, bewindvoerder, enz.) van anderen, van wier 
vermoiten aangifte moet worden gedaan P 

Zoo ja, aan 111ie,1 behoort dat vermo~en P 

9. Indien de persoon van wiens vermogen aangifte wordt gevraap;d 
zich eerst na I Mei j.1. binnen het Rijk metterwoon heeft ge

. vestigd, wanneer had die vestigihg plaatsP 

AANWIJZING VAN HE'l, VERMOGEN. 

BATEN. 

I •. Bedrag van het vermogen in ondernemingen belegd, waar
van de belastingplichtige geene nrhandelbare aandeelbewijzen bezit, over• 
eenkomstig de laatst vastge&telde of goedgekeurde balans, mits deze 
voldoet aon art. 9 der wet / 

Bij: de sedert het tijdstip der balans 11!1D de onder
neming toegevoegde kapitalen • 

4/: de sedert het tijdstip der balans aan de onder
neming onttrokken kapitalen • 

I 

B. In 
A , In eigen. nuchtgenot. 

dom of (Zie art. 3, 
daarmede bi! 2de lid 
art. 3, late der wet.) 
en 3de lid Op te geve 

der wetgel!j k het volle 
gesteld. bedrag, niet •J, daarvan, 

f ... _ ... _ f ....... .. 
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II. Bedrag ve.n het niet onder I begrepen vermogen , als: 

l. In Nederland gelegen onroerende goederen, zoowel die, welke men 
in eigendom of in · vrucht1tenot, als dezulke, welke men in erfpacht, 
in opstal, in bel:lemming of andere dusgenaamde vaste huur of pacht 
heeft. Een en ander glll!chat na aftrek, zoo daartoe aanleiding 
bestaat, van het in art. 7 A, 1°, 2° en 3° der wet penoemde. 
Te weten: 
a, die , waarvan de waarde mag worden bepaald, hetzij op 1 r, maal 

de belast/Jare op/Jreng1t der 1tebouwde eigendommen en 20maal 
de l,~laatbare opbre,,gae der ongebouwde eigendommen, hetzij op 
de fJerl:oopwaard.e als bij vraag 6 bedoeld (zie artt. 7 A en ól 
der wet) • 

11. die, welke alken geschat mogen worden near de bekende ver
l:ooptoaarde van soortgelijke of daarmede het meest overeenkomende 
goederen (zie art. 7 B der wet) • 

2. Onroerende goederen buiten !,et Rijl: gelegen en rechten op die 
goederen gevestigd (zie art. 7 B der wet, voorlaabte en laatste lid), 

8. Het twintigvoud of, indien bij over11ang of andere gebeurtenis buiten
gewone nitkeering wordt genoten, het een-en-twintigvoud der jaar
Iukacbe ontvangsten, bedoeld bij artt. 3 en 7 C der wet, als lle
l:leml,uren, erfpaclitm , timtktt, gro,,tlrmtm, enz. • 

4. Inschrijvingen op de Groot/Joel:en der Nationak Schuld. 

li. luschrijvingen op Grootboeken van Buitealandsche Staatsschuld, 
aandeelbewijzen en alle andere effecten , 

6. Scl,11ld1Jorderingen, zoowel rentegevende als niet rentegevende, @:e• 
schd uaar de contante waarde. Te weten : 
a. hypothecaire vorderingen. 
IJ, l(elden op prolongatie, op beleenin1t of in dépöt gegeven en te 

goed bij kassiers of anderen 
c. andere schuldvorderingen , daaronder begrepen die wegens lev~

ringen of diensten, onverschillig of daarvau al of niet eeue 
rekening is uitgeschreven, 

7. Schepen, vaartuigen en schuiten met toebebooren; scheepsaandeelen, 

8. Paarden en voertuigen, tot welke doeleinden ook l(ebezigd; vee, 
voorraden en voorwerpen behooreade tot hP.t land6ouw/Jedrijf. 

ll. Aanwezige of in ,consignatie gezonden fafwül:,. of Aa1tdellgoederm; 
daaronder begrepen groodstofl'en en goederen in bewerking, 

l O. V aate en losse toerl:tuigm en gereerhcAoppm in fabrieken en werk
plaatsen 

11, Wissels en ander handelspapier, geschat naar de contante waarde; 
vervallen coupous eu dividendbewijzen; gelde1t i1t !ra, . 

12. Aandeelen ia de oog onverdeelde nalatenschappen van: 

............... -................. , overlPden te ····················• den .........•.......... 

• .............•••. _, den ................... . 

1:1, Waarde der overige best,mdneeleo van het aan te geven vermogen, 
daaronder begrepen nog Ie ontvangen zaken, waarvoor reed• eene 
schold is aangegaan 

Totaal der baten. 

SCHULUEN, 

voor zoover die niet reeds zijn afgetrokken van het vermogen in onder
oeminl(en belegd, hiervoren onder I vermeld: 
a, het twintigvoud van het jaarlijkach bedrag der lijfrenten , pen

sioenen, gevesti1ide of altijdtl.nreode renten en verstrekkingen van 
leveoeonderhond, hnisnating of andere zaken, een en ander voor 
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zoover wettelijk verschuldigd en niet uitgezonderd 
wet, laatste lid. • • · 

bij art. 8 der 
/ .. ....... . 

ll. verdere schulden, nanr de contante waarde. Te 
weten: 
1°. hypothecaire schulden . 
2°. andere sch uldeo . 

NB. Lijfrenten en andere jaarlijksche nit
keeringen of verstrekkingen mogen 
alleen onder letter a gebracht worden. 

. ......... . . ..... .. ... . 
Totaal der ach ulden 

Restant 

f I 

I f 

Restant vermeld in kolom A . / ................... . 
"/5 van het restant vermeld in kolom B • ···················· 
Totaal, "on tl er aft r, I: r,an de f 10,000, .tlw /Jij tl,-,. ,za,u/1/lg o,,/Je-

ltut lilijoen • f .... -..... -......•. · 

Aldus ie goerl.er trot11D, naar mijn h~1ie weten opgemaakt. 

1'e .•••••.••••••• , den • • • • • . • • . 189 
('") 

(*) Onderteekenin@'. 
Betreft de aangifte het vermogen van een ander dan den onderteekenaar (zie art. 17 der wet), 

dan worde de hoedanighei<l, waarin gebandel<l is, bij de onderteekenin!( vermeld. 
Behoort bij Koninklijk beelnit van 26 Febrnari 1894, (Staat,lilad n°. 37). 

28 Feliruari 1894. BESLUIT, bepalende de plaat• 
sing in het Staat,blad der overeenkomst dd. 
Parij1, 9 Augostoa J 893, hondende bijzon
dere bepalingen voor het internationaal spoor
wegvervoer to&achen Nederland, België, 
Franlrrijl: en Luzeml!urg. S. 38. 

IN N.U.K V.!.!il H. M. WILHELMIN.~, ENZ. 

W11 EMMA, l!NZ. 

Gezien de overeenkomst onderteekend te Parij, 
den 9den An!(ostne 1893 door de gevolmachtigden 
van Nederland, België, Franl:rij!t en Lr~emliurg, 

waarvan een afdruk met vertaling aan dit beslnit 
gehecht blijft; 

Gelet dat gezegde overeenkomst, krachtens S l 
der uitvoeringebepalingen van de internationale 
overeenkomst van lJern, dd. H _üctober 1890 
(Staat,l!lad 1892 n°. 258), bijzondere bepalingen 
vaststelt voor het internationaal spoorwegvervoer 
tusschen genoemde Staten; 

Gelet dat genoemde overeenkomst door de be
trokken Staten ie bekrachtigd en <Ie akten van 
bekrachtiging den 3lsten Januari 1894 te Parij, 
zijn uitgewisseld; 

Overwegende dat krachtens art. " der genoemde 
overeenkomst deze bestemd ia om eene maand na 
die nitwiaseling in werking te treden; 

Mij bekend, 
De Minuter r,an Financié,c, (get.) PlERBON. 

Op de voordracht van den Minister van Buiten• 

landscbe Zaken, dd. 27 Februari 1894, Algemeen 
Secretariaat, n°. 2218 ; 

Hebben goedgevonden en verataan, de bekend• 
making der meerj?enoemde overeenkomst van Parij,, 
dd. 9 Augnstna 1893, te bevelen door plaatsing 
van dit besluit in het Staat,lilad. 

De Ministers, Hoofden van 0dpartementen van 

Algemeen Beatnur, worden belaat, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der bepa• 
lingen in voornoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 28sten Februari 1894.. 
(q,t.) E M MA. 

De Miniater ""'" B11i ten[a,.,hclze Zal:en, 
(!/lt.) VAN T IENHOVEN. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1894.) 

VERTALING. 

0 V ERE E N K O M ST. 

l)e Regeerin;ren nu Nederland en België, van 
de Fraosche Republiek en van Luxemburg gebrnik 
makende van de bevoegdheid, welke hun verleend 
is bij de laatste alinea van paragraaf I der Uit
ooerû,g,l!epali11!fen der Internationale Overeenkomst 
van Bern van U October 1890, hebben besloten 
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eene bijzondere overeenkomst aan te gaan ten aan
zien van hel vervoer van sommige _goederen en 
zijn omtrent het volgeude o.vereeogekomen : 

Art. 1. De hieronder vermelde voorwerpen, 
afkomstig van het grondgebied van een der con
tracteerende Staten en met bestemming naar het 
grondgebied van een anderen contracteerenden 
Staat, worden tot het internationaal vervoer toe
gelaten op de spoorwegen op welke de Overeen
komst van Bern toepa.aselijk is en volgens de alge
meene bepalingen dier overeenkomst, voor alles 
wat niet geregeld is bij de volgende bepalingen : 

J. LllKEN. 

Het vervoer heeft plaats als ijlgoed. 
De vracht moet bij de aanbieding ten vervoer 

voldaan worden. 
Het vervoer moet steeds geschieden onder toe

zicht van een persoon, met de begeleiding belast. 
Het lijk moet besloten zijn in eene metalen 

kist, van voldoende dikte, waarnit noch vloeistof, 
noch gas kRn ooi.snappen. Deze kist moet zelve 
besloten zijn in eene houten lijkkist van behoor

. lijke stevigheid. 
Op het gebied van eiken Staat is het vervoer 

van lijken overigens onderworpen aan de bijzon
dere wetten en politiereglementen, welke bestaan 
of nog gemaakt zullen worden. 

Il. GOUD EN ZILVER IN BAREN, PLATINA, GEMUNT 

GELD OF GELDSWAARDIG PAPIER, GOUD· OF 

ZILVERPLEET, KWIKZILVER, DOCU.Il ENTEN, 

EDI/LGESTEENTEN, RCHTE PARELEN, KLEI· 

NOOD!Ëlf EN ANDRRK KOSTBARE VOORWl':R• 

PEN, DORllUURWERKJ,:N EN KANTl(N. 

Het vervoer van deze voorwerpen wordt be
heerscht door de volgende bijzondere bepalingen : 

Om ten vervoer te worden toegelaten , moeten 
, geldswaarden en naar de waarde aangegeven goe

deren, als gond• of zilverpleet, kwikzilver, echte 
parelen, kanten en borduurwerken, enz., verpakt 
zijn in zakken, tasschen, rollen, kisten , doozen 
of vaten. Het vervoer dezer voorwerpen in onin
gepakten toestand is uitdrukkelijk verboden. 

Zendingen in zal:li:en, ta1111cl11m of rollen. 

, ne zakken, tasschen of rollen moeten aan de 
binnenzijde geheel genaaid en in volkomee goeden 
staat zijn, dat wil zeggen noch gescheurd, noch 
versteld. 

De opening van deze zakken , tasschen of rollen 
moet geslÓten zijn door middel van een on!Îe
schadigd koord of tonw (dus zonder spliteing of 

' aangekuollpt gedeelte), waarvan de knoop bedekt 
moet zijn met een ·zegel van lak en waarvan de 
uiteinden op een loshnngeu:l stok karton met een 

.gelijksoortig zegel bevestip;d moeten zijn. Bij ont
stentenis van een zegel mogen de einden van het 
koord of touw, dicht biJ deu knoop, in een lood 
vereenigd (geplombeerd) worden. 

Zendingen i" doozen J.illfe,, of vafn. 

De doozen, kisten of vaten zullen stevig dicht 
gespijkerd of bekuipt moeten zijn en znllen geene 
sporen mogen verloonen van eenip;e weder ge· 
slot~n openinit of van eenige brenk. De ~ 
en kisten moeten etevig toegebonden zijn door 
middel van een kruiselings aangebracht tonw uit 
één atnk bestaande en Yoorzien van zegels van 
lak of looden in voldoend aantal om de onschend
baarheid der colli te verzekeren. Op de beide 
bodems van elk vat moet een koord kruiselings 
zijn aanitebracbt en daaraan door middel van zegels 
van lak looden beveatigtl zijn. 

Zendingen kanten en borduurwerk, die niet ge• 
pakt zljn in tasschen of kisten, worden slechts 
in wasdoek gepakt ten vervoer aangenomen. 

Bank6iljettèn , rentebewijzen , aa•deelen, obliga• 
gatiën, coup<m11 tJOOf' rente of dividmrl. 

De zendingen van die eoort moeten ten vervoer 
aangebonen worden in zakken, doozen of kisten, 

· of als pakketten , gewikkeld in onge~chonden om• 
slagen van gewast of geteerd papier of wel van 
wasdoek. 

Evenwel zullen deze stukken van !faarde, indien 
zij aangeboden worden gepakt in eenig ander 
soort papier, ten vervoer toegelaten mogen wor
den, zoo deze wijze van verpakking, zoowel wat 
de stevigheid als den goeden staat betreft, niets 
te weoschen overlaat. 

Elk pakket moet geeloten zijn door middel van 
zegels van lak in voldoend aantal (ten minste 
drie) om de onschendbaarheid er van te ver• 
zekeren. 

Áangi/te (der waarde). · 

De vrachtbrief moet de waarde van de zending 
vermelden en moet voorzien zijn van een zegel 
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vao Jak of van een lood (plombe\, overeenkomende 
met dat hetwelk op het collo is aaugebracht. 
De adre1Seo moeten zeer duidelijk Je,sbaar ge• 
sohrto•eo zijn; zij mogen niet op de voorwerpen 
genaaid , geplakt of )!es pij kefd zijn, opdat zij 
geeoe aporen van eene •~der gesloten opening of 
van eene breuk kuoneo verberi~en. Zij mop;en, 
hetzij op de colli zei ve geschreven , het1ij daaraan 
door middel van eeo koordje bevestigd zijn. 

De aanitegeven waarde der colli moet zeer duide
lijk leesbaar op het adres vermeld zijn. 

De voorletters, opschriften, wapens, llrma's of 
namen van ooderoemiugeo, die afgedrukt zijn op 
de zep;els van lak of op de looden, welke zijn 
aangebracht op de zakken, l11sscheo, doozeo, 
rollen, kisten, vaten of pakketten, moeten vol
kd°"I leesbaar eo duidelijk zijn. 

Afdrukken, bestaande uit ruitjes, lijnen of 
ponten alsmede afdrakkeo van mnntatukken zijn 
uitdrukkelijk verboden. 

TTerantwoordelijklieid. 

Io geval van geheel verlies van eeo collo zal 
de door den spoorweg vel'5Chuldigde schadever
goeding gelijk zijn aan het betlrag der aangegeven 
waarde, vermeerderd met de na de afzending be
taalde kosten van vervoer en douanerechten. 

In geval van gedeeltelijk. verlies of van bescha

digiug zal de spoorweg het bedrag der waarde• 
verminderinir, naar deozelfdeo grondslag berekend, 
betalen. 

Aangifte van belang bij de aflevering wordt 
niet toegelaten. 

lll. KUNSTVOORWERPEN, .&.LS : SCHILDERIJEN, 

BEl:LDl:ll, KU!ISTBRONZEN, OUDHEDEN. 

Aangifte der waarde en aangifte vau belang bij 
de aflevering worden niet toegelaten. 

In geval van verliea of van beachadiging, zal 
de door den spoorweg verschuldigde schadever• 
goeding niet meer bedrairen dan fr. l.liO per K.G. 
brutogewicht ; tenzij twee of meer spoorwegbe• 
&toren bij gemeenschappelijke tarieven, door de 
bevoegde overheden van eiken staat behoorlijk 
goedgekeurd, eeoe verder reikende verantwoor

delijkheid op zich mochten genomen hebben. 

IV. GEVAARLIJKE , ZOOWXL ALS ANDER!! GOEDE• 

REN, DIK OP GROND VA!f. 4°. VAN PAIIAORAAl' l 
DKR UITVOERINASBKPALINOEN DER OVEREEN• 

KO.lllST VA!f BERN VA!f IIET I~TERNATIO• 

!IALE VERVOKR ZI.IN l!ITOKSLOTEN Ol' OP 

GROND VAN BIJLAGE 1 Dl!:ZKR UIT· 

VO ERilfOSBKPALINGEN VOORWAAR• 

DJ:LIJK. Tl!!I VERVOER WORDEN 

TOXOEL.A.TE!I. 

to. Petroleum, tmg1111uÛJerd en gezuiperd (§ XX 
oan Bijlage 1 ). ( 1) 

Petroleum, ongezuiverd en gezuiverd, indien 
zij bij 17.11° Celsius een specifiek gewicht van ten 
minste 0. 780 heeft, of bij minder dan 21 ° Cel
aiua en bij een barometerstand van 760 milli
meter herleid 1-0t den l(emiddelden apiegel der zee, 
geen ontvlambare gassen ontwikkelt; 

de oliën uit bruinkolenteer bereid, voor zoo
verre zij ten minste het bovengenoemd specifiek 
gewicht hebben (zoogeoaamde aolarolie, photo
geen en:i:.); 

en ateeokolenteerolieën (benzol, tolnol, xylol, 
cnmol, en1.), zoomede valsche bittere amandel• 
olie (essence de mirbaoe of oitrobenzol) zijn onder• 
worpen aan de volgende bepalingen: 

1 °. Deze stoffen mogen , tenzij daartoe bijzonder 
gebouwde wagens (ketelwagens) gebruikt worden, 
slechta vervoerd worden : 

a. in bijzonder goede duurzame vaten; 
of ll. in dichte en weerstandbiedende metalen 

pakmiddelen ; 
of c. in glazen of a/111!ff,(!11 vaten of potten; in 

dit geval echter met inachtneming van de volgende 
voorschriften: 

ca. Worden meerdere van die vaten of potten 
in één collo vereenigd, dan moeten zlj in ate'l'ige 

houten kisten met stroo, hooi, zemelen, 1aagael, 
bergmeel of andere dergelijke· los samenhangende 
stoffen vastgepakt zijn; 

66. Zijn die vaten of potten afzonderlijk inge
pakt, dan wordt de zending toeirelaten in stevige 
manden (korven) of kuipen, voorzien van goed 
beveatigde deksels en '8D haudvataels, en gevuld 
met eene voldoende hoeveelheid inpakkingsmateri
aal; het deksel moet, wanneer het uit stroo, 

(1) De hier opgenomen tekat ia die van Bijlage 1 
der Uitooeri11916epalingen van de Overeenkomst 
van Bern, behoudens de daarin aangebrachte bij
voegingen en wijzigingen, die cursief gedrukt :i:ijn. 
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riet, biezen of dergelijk materiaal bestaat, meS 

leem- of kalkwater of eene p:elijksoortige stof , 
onder bijvoegiog van waterglai, iredrenkt zijn. 

Het bruto l{ewicht mag per colJo niet meer he.r 

dragen dan 60 K.G., wanneer van g'laze• pai~ 
midde/,m 111ordt gelm,ii gemaait, en dan 76 K.G. 
inàiffl paimiddelen 11an ,teen gebezigd word,m, 

2°. De gedurende Let vervoer beschadigde colli 
worden onverwijld l{elost en met den oog voor
banden inhoud , voor rekening van den afzender, 

zoo goed mogelijk verkocht; 
8°. Het vervoer geschiedt slecht& op open wagens. 

Eene inklaring op vracht-, volg- of doorvoerlijst 

of transito- paspoort, welke het vervoer onder 

dekkleeden en het plombeeren der dekkleeden 
noodig maakt, wordt niet toegelaten ; 

4°. De hiervoreostnande bepalingen van 8°. gel

den ook voor de vaten en andere pakmiddelen, 
waarin deze stoffen vervoerd zijn. Deze pakmidde

len moeten steeds als 1ooJani11: aangegeven worden; 
6°. Wanneer deze vloeistoffen in boeveelheJeo 

van niet meer dan 10 K.G. van welke soort ver

zonden worden, is het geoorloofd Aeil, zoowel 

met elkandu als met andere onvoorwaardelijk 
ten vervoer toegelaten goederen, in één collo te 
vereenigeu. 

Die stoffen moeten in dicht gesloten irlazeo of 
blikken fless.::hen, door middel van stroo, hooi, 

zemelen, zaagsel, hericmecl of andere los sameo

han1tende stoffen, stevig in lagen ttepakt zijn en 
in den vrachtbrief met name genoemd worden; 

6°. Op den vrachtbrief moet vermeld worden, 
dat de atoffeo in de lste en 2de nlioea van dit 

nummer genoemd een speciftek gewicht hebben 

van ten minste 0. 780 of dat de petroleum aan 

de in de eerste alinea van dit o ummer vermelde 

bepaling, betreffende het ontvlammiogspnot, voldoet. 
Ontbreekt die verklari ug in den vrachtbrief, 

dan worJeo de bepalingen voor bel vervoer vau 

11etroleumaether toegepast. 

2°. Petroleum, ongezuiverd en gezuiverd U XXI 

va11 Bijlage 1). (1) 

Petroleum, onjlezuiverd en gezuiverd, petrolenm
naphta en distillatie-ptoduoten uit petroleum en 

petroleum-naphta, voor zooverre deze stoffen bij 

17 .5° Celsius een specitlek irewicht van minder 

(1) Ue bier opp;enomen tekst is die van Bijlage 1 
der Uitvoeri"{l1hep11lingm van de Overeenkomst 
van Bern, behoudens rle daarin aan11:ebracbte bij
voegingen tn wijzigingen , die c1mief ged rukt zijn. 

dan 0. 780 en meer dan 0.680 hebben (benzine, 
Jigroioe en poet&0lie) 

zijn onderworpen aan de volgeude bepalingen , 

l 0 • lleze stoffen mogen , tenzij daartoe bijzonder 

11:ebouwde wagens (ketelwagens) gebruikt worden, 
slechts vervoerd worden : 

a. in bijzonder goede duurzame vaten, 
of 6. in dichte en weerstandbiedeode metalen 

p11kmiddelen , 

of c. in glazeu of 1/eenen vaten of potten; i" 
dit geval echter met inachtneming van de vol
gende voorschriften : 

aa. Worden meerdere vau die vaten of potten 

in één collo vereenigd, dan moeten lij in stevil{e 
houten kisten, met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, 

bergmeel of andere los samenhangende stoffen 
vastgepakt zijn; 

66. Zijn de vaten of potten afzonderlijk inge
pakt, dau wordt de zending toegelaten in ste,ige 
manden (korçen) of kuipeu, voorzien van goeJ 

bevestigde dekaels eu van handvatsels en 11:evuld 

met eene voldoende hoeveelheid iupakkingsmate 
riaal; het deksel moet, wanneer het uit stroo, 
riet, biezen of dergelijk materiaal heataat , met 

leem- of kalkwater of eene gelijk.soortige atof, 

onder bijvoegiuic van waterglas, gedrenkt 1ijo. 
Het bruto-gewicht mag per collo niet meer dan 

40 K.G. bedragen; 

2°. De gedurende het transport beschadigde 
colli worden onverwijld icelost en met den nog 

voorhauden iuhoud, voor rekening van de af"ender, 

zoo goed mogeluk verkocht; 
3°. Het vervoer getchiedt slechts op open wagens. 

Eene inklaring op vracht- , volg- of doorvoerlijst 
of transito-paspoort, welke het vervoer onder dek

kleedeo en het plom beeren der dekkleeden uoodig 

maakt, wordt niet toegelaten; 
, 4,n. De voreustaaude bepalingen van S0 • gelden 

ook voor de vaten en andere pakmiddeleo, waarin 
deze stoffen vervoerd zijn. Deze pakmiddeleo 

moeten steeds als zoodauig aangeyeveo worden ; 
r;0

, Wanneer deze vloeistoffen in hoeveelheden 
vau niet meer dan 10 K.G. van elke soort ver

~onden wordeu, is het geoorloofd Aen , zoowel 

met elkander als met andere onvoorwaardelijk ten 
vervoer toegelaten goederen, in één colJo te ver

eeni11:eu. 
IJie stoffen moeten in dicht gealoten glazen of 

blikken flesscbeo met stroo, hooi, zemelen, ZRftt(Sel, 
bergmeel of andere loa samenhangende stoffen 

■tevig in lagen gepakt zijn en in den vrachtbrief 
met name geooe mu w01·deu ; 
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6°. Bij het laden en lossen mogen manden of 
kuipen, welke glazen ftesschen inhouden, niet op 
wagens venoerd, uoch op den echonder of op 
den rog, maar slechts aan de handvatten ge
dragen worden; 

7°. De manden en de kuipen moeten op eene 
veilige wijze in de spoorw~gwagens worden ge
plaatat en aan de wanden worden bevestigd. Zij 
mogen niet op of boven elkander, maar slechts 
in ééne laag naast elkander worden geladen ; 

8°. Elk afzonderlijk collo, even ale de manden 
en kuipen, welke glazen fteseehen of kruiken in
houden, moeten van een in het oog vallend 
etiquette vooni~n zijn, waarop op rooden grond 
gedrnkt het opschrift: •gevaar voor brand" en 
bovendien de woorden: • moet met de hand ge
d. worden" voorkomen. Aan den wagen 
moet een roode etiquette, waarop vermeld staat: 
• Voorzichtig ranp:eereu" worden aangebracht; 

9°. Op den vrachtbrief moet worden vermeld, 
dat de in de eerste alinea van dit nummer ver
melde stoffen bij 17 J;• Celsina een specifiek ge
wicht van minder dan 0.780 en meer dan 0.680 
hebben. Ontbreekt die verklaring op den vracht
brief, dan "Ktlden de bepalingen voor het vervoer 
van petroleomaether, enz. 

3°. Petroleumatther (§ XXII oan Bijlage l) (1) 
g(U(}ti,u, flt!olitu, im.i. m dergelijlt:1 uit MpÁta, 

petrokum of bminlt:oleHteer bereide licJ,t 
Offtolambare 1tojfm, ooor 11Óo11erre 

de:,e bij 17.5° C1/n1u een qw:i-
felt: ge,oicl,t 11an 0,680 of 

minder /,eb/Jen. 

Petroleomaether (gazolioe , neoline, enz.) en 
dergelijke uit petroleumnaphta of bruinkolenteer 
bereide licht onh lam bare stoffen, voor zooverre 
deze bij 17.1>• Celsius een specifiek gewicht van 
0.680 of minder hebben. 

De voormelde stoffen zijn aan de navolgende 
bepalingen onderworpen: 

1°. Die waren mo11en slechts vervoerd worden: 
a. in dichte en weerstandbiedende metalen 

pakmhldelen ; 
of 6. in glazen of ,uenen vaten of potten; 

Î1l dit gnal, slechte met inachtneming YBII de 
navolgende vcorschriften: 

(l) De hier opgegeven tekst ia die ve.n Bijlage l 
der Uituoering1óepali11f181t van de Overeenkomst 
van Bern, behoudens de daarin aangebrachte bij
voegingen en wijzigingen, die cnrsief gedrnkt zijn. 

aa. Worden meerdere vaten of potten in één 
collo vereenigd, dan moeten zij in stevige bonten 
kisten met atroo, hooi , zemelen , zaagsel, berg
meel of andere loa aamenhangende stoffen vast
gepakt zijn; 

66. Zijn de vaten of potten afzonderlijk in
gepakt, dan wordt de zending toegelaten in 
•tevige manden (korven) of kuipen, voorzien van 
goed bevestigde deksel• en van handvatsels en 
gevnld met eene voldoende hoeveelheid inpakkings
materiaal; het deksel moet, wanneer het nit 
atroo, riet, biezen of deljlelijk materiaal bestaat, 
met leem- of kalkwater of een gelijksoortige 
stof, onder bijvoeging van waterglas, ·gedrenkt 
zijn. Het brutogewicht mag per collo I!Îet meer 
bedragen dan 4,0 K.G.; 

of, c. z" lucMdicht ge,lotm lt:etel,oagl!III; 
2°. De gedurende het vervoer beschadigde 

colli worden onverwijld gelost en met den nog 
voorhanden inhond, voor rekening van den af
zender, zoo goed mogelijk verkocht; 

3°. Het vervoer geschiedt slechte op open 
wagens. Eene inklaring op vracht•, volg• of 
doonoerlijst of transito-paspoort, welke het ver
voer onder dekkleeden en het plombeeren der 
dekkleeden noodig maakt, wordt niet toegelaten; 

4.0 • Ue hienorenstaande bepalingen van S0 • 

gelden ook voor de pak middelen, waarin deze 
stoffen vervoerd 1ijn. Veze pakmiddelen moeten 
&teeds ala zoodanig aangegeven worden; 

6 °. Wan neer deze • loei stoffen in hoeveelheden 
van niet meer dan 10 K.G. van elke soort ver
zonden worden, ia het geoorloofd /,m, zoowel 
met elkander ala met andere onvoorwaardelijk 
ten vervoer toegelaten goederen, in één collo te 
vereenigen. Die goederen moeten in dicht ge
sloten glazen of blikken llesschen met atroo, 
hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of andere los 
samenhangende atofl'en stevig in lagen gepaki 

zijn en in den vrachtbrief met name genoemd 
worden; 

6°. Bij het laden en lossen mogen manden 
of kuipen, welke glnzen lleaschen inbonden, 
niei op wagens vervoerd, noch op den schouder 
of op den rug, maar slechts aan de hand vatten 
gedragen worden ; 

7°. De manden en de kuipen moeten op eene 
veilige wijze in de apoorwegwsgens worJen ge
plaatst en aan de wanJen bevestigd worden. Zij 
mogen niet op of boven elkander, maar slechte 
naast elksnder in ééne laag geladen worden; 

s0• • Elk afzonderlijk collo alsmede de manden 
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or knipen, welke flesechen of kruiken inhouden, 
moeten van een in het oog vallend etiquette 
,·oorzien zijn, waarop op rooden r,rond gedrukt 
het opschrift: •Gevaar ,·oor brand" en boven
dien de woorden: • Moet met de hand gedragen 
worden" voorkomen. Aan den wagen moet een 

roode etiquette, waarop vermeld ~taat: •Voor-
1ichtig rangeeren" aangebracht worden. 

4°. Gût, olo~aar of droog (§ XXV l l oan 

Bijlage 1). (1) · 

In den regel wordt gist, vloeibaar of droog, 
slechts in niet luchtdicht gesloten emballage ten 

vervoer toegelaten • . 

Indien ecMer een 1poorwegbe1tmrr er in toe-

1temt gût in geAeel gealotffl emballage ten oer

voer aan te nemen, zoo kan Aet van den af

zender i.le uerbindtenû uerlangen, dat Aij : 

1°. oan elke oordering tegen i.len 1poorweg 

afzut, ooor Aet gnal dat zulke i,endingen door 
aanaluiteni.le 1poorwegen nut aangnu,men worden ; 

2°. tle verantwoordelijkheid op ziel, neemt 

~oor alle 1cliade, ioelke a,idere goederll'II of Aet 

,poorwegmaterieel tengeoolge van de gebezigde 

emballage mocl,ten lijden; in voorkomende ge

oallen moet i.le hoegrootAeià dur acAade, zooal, · 

llij door den apoorweg zal zijn uaatgeafeld, door 

den afzender zo11i.ler enige tegen1praal: au juüt 

worden erkend; 

3°. geenerlei oergoeding zal mcAe11 wegen, i.le 

/Jeaclladiging der emballage of !,et 11itloopen van 

i.len inhoud. 

6°. Zwaruel en roet (zie § XXVIII van 

Bijlage l). 

Zwartsel en andere poederachtige roetsoorten 

worden slechts ten vervoer toegelaten in •oo

danige verpakking, welke voldoende zekerheid 
tegen doorstuiveo aanbiedt (zakken , vaten, 

kisten enz.). 

Bevindt het roet zich in versch gegloeideo 
toestand, dan moet het gepakt zijn in tonnen 
or ander vaatwerk geplaatst in stevige manden 

en inwendig beplakt met papier, linnen of andere 
soortgelijke stof. 

De vrachtbrief moet vermelden of het roet 
zich al dan niet in verscb gegloeideo toestand 

(1) De bier opgegeven tekst is die van Bijlage 
1 der Uituoeringabepalingen van de Overeenkomst 
van Bern, behoudens de daarin aangebrachte 
bijvoegingen en wijzigingen, die cursief gedrukt zijn. 

bevindt. Bij gebreke daarvan wordt het roet 
als verscb gegloeid behandeld. 

6°. Metaalpatronen en bordpapieren patronen 

met een inwt!71digt!71 metalen mantel ter 

Aoogt{I oan de l:ruitlading. 

Metaalpatronen en bordpapieren patronen , met 
een iaweodigen metalen mantel ter boo11,te van 
de kruiUading, worden onder de volgende voor
waarden ten vervoer toegelaten : 

A. Bij de metaalpatronen moeten de projec

tielen op zoodanige wijze aan de metalen buizen 
verbonden zijn, · dat zij niet knnnen loslaten en 
het kruit niet nitgestrooid kan worden. 

Bij patronen, waarvan de hulzen nit . bord

papier bestaan, DIO 1t de geheele lading kruit, 
welke zich binnen den metalen mantel bevindt, 

daarin z6ó door een of meer nauwsluitende 
proppen opgesloten zijn dat het kruit niet uit
geatort kan worden , zelfs o_iet wanneer de pa• 
troon boven den metalen mantel mocht breken. 

B. De patronen moeten volkomen vastgepakt 
zijn in emballage van blik of van stevig karton. 

Die pakmiddelen moeteu vervolgens gepakt 
worden in zeer stevige houten kisten met eene 

wanddikte van ten minste 18 mM.; open ge

bleven ruimten moeten met bordpapier, papier
afval of werk aangevuld worden , zóó dat van 

schudden of verplaatsing der doozen of andere 
pakmiddelen gedurende het vervoer geen sprake 
kan 1ijn. 

C. Het hoogste bruto-gewicht van eene met 
patronen gevulde kist mag niet meer bedragen 
dan 100 K.G. 

Kisten, waarvan het bruto-gewicht meer dan 

10 K .G. bedraagt , moeten , ten einde beter ge

hanteerd te kuonen worden, voorzien zijn van 
handvatsels of uitstekende lijsten. 

D. De kisten mogen niet door middel van 

ijzeren spijkers gesloten zijn, zij moeten van een, 
den · inhoud duidelijk aanwijzend opschrift voor

zien en met looden zegels gesloten zijn. 

E. De vrachtbrieven moeten vergezeld zijn 

van eeoe door den afzender onderteekende ver
klaring, waarin ook het merk der loodeo zegels 

van de kist moet voorkomen. 

»ie verjdaring moet lui.den : 

• Ue ondergeteekende verklaart, dat de in den 

biorbijgaanden vrachtbrief vermelde zending , 

welke op het lood met ••••• is gemerkt, in 
alle opzichten voldoet aan de bepalingen van 

nummer 6 der den ....... 1893 tosschen 
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België, F'rankrljk, Luxemburg en Nederland ge• 
eloteo bijzondere overeenkomst betreffende het 
goederenvervoer op spoorwegen." 

7°, Pu,moeri. 

Vuurwerk wordt ten vervoer toegelaten op 
het grondgebied van eiken Staat, waar dit · ver
voer geoorloofd is, op voorwaarde dat daarbij de 
bépaliageo in acht geaomeo worden van de in 
dien Staat p:eldeode of in te voeren binnenlaudsche 
reglementen. 

8°. Ploeibaar gnnaait11 ga.r•m (ioolsHur, atiutof
ozidul.e, amrnonûti m eA!oor). 

1 °. Deze stofl"oo worden slechts ten vervoer 
' aangenomen io pakmiddeleo van ijzer of staal, 

die: 
. a, van overheidswege beproefd zijn onder eeoe 
inwendige drokkiog, welke hieronder in 2°. nader 
aangegeven wordt, zonder blijven.ie vormver
andering te ondergaan of lekk111te te vertoooeo, 
(Deze beproeving moet voor koolzuur, stikstof
oxidule en ammoniak ten minste om de drie 
jaar, voor chloor ten minste elk jaar herhaald 
worden); 

6. van eene van overheid■ wege op eeoe goed 
zichtbare plaat& bevestigde aanwijzing voorzien 
zijn betreffende het gewicht der ledige emballage 
(met inbegrip van de klep met beschuttende kap 
of vi.o de stop), betreffende de hoeveelheid vloei
stof in kilogrammen, die volf!llllS de be11alingen 
van 2°. de vullin11 van het pakmidde_l mag uit• 
maken en betreffende den dag der laatste be
proeving; 

o. voorzien zijn van kappen tot beschutting 
der kleppen, van hetzelfde materiaal als de em
ballage vervaardigd en daarop vastgeschroefd. 

Aan de pakmiddelen moet uitweoditt eene in• 
richting zijn aangebracht, welke het rollen on
mogelijk maakt. 

2•. De inwendige drukking, waaronder elke 
beproeving der pakmiddeleo moet geschieden , 
en de grootste hoeveelheid vloeistof, welke de 

pakmiddelen mogen bevatten, bedragen: 
a. voor koolzuur en stikstofoxidule : 250 at

moefeeren en 1 K.G. vloeistof op elke 1.34 liter 
inbond der emballage. Zoo m~ bijv. een pak• 
middel , dat 18.40 liter water kan inhouden, 
niet meer dan 10 K.G. vloeibaar koolzoor of 

stikstofoxidule bevatten ; 

6. voor ammoniak: 100 atmoefeeren en 1 K.G. 
vloei1tof op elke 1.86 liter inhoud der emballage ; 

11. voor chloor : öO at1uosfeereo en 1 K.G. vloei
stof op elke 0.9 liter inhoud. 

3°. Colli , inhoudende vloeibaar gemaakte gessen, 
moeten zonder stooteo of &chokkeu behandeld wor
den; ook mogen zij niet aan de inwerking der 

kachelwarmte blootgesteld 

1 

zonnestralen of aan 
worden. 

4°. Voor het vervoer dier waren mogen slechte 
gesloten wagens of daarvoor bijzonder gebouwde 
ketelwa11ens gebruikt worden ; in het laatste geval , 
moeten deze WB{l:eos uitwendig met hout bekleed zijn. 

11°. Chloormellt!fl, 

Deze stof wordt alleen vervoerd op open wagens, 
in volkomen dichte en luchtdicht gesloten vaten 
van plaatijzer of staal, die .-an overheidswege , 
op grond van eeue beproeving op 12 atmosfeeren , 
gestempeld 1ijo. 

Gednreode de maanden April tot en met October 
moeten 100daoige zendingen ge<lekt zijn met door 
den afzender te leveren dekkleeden. 

10°. H' arert, 6ereid uit terpimttj,wlü, of ap-iritua 
met Aar,, 6ij11. 1pirittut1ernia1etJ en awcatieven. 

1 °. Worden deze waren in ballon,, flesscheu 
of kruiken verzonden, zoo moeten deze pak• 

middelen dichtgesloten en goed gepakt zijn in 
kisten of manden, welke voorzien moeten zijn 

van stevige haud vatsels. 
Indien de ]'Bkmiddelen van metaal, hout of 

caontchonk 1ijo moeten zlj volkomen dicht en 
goed gesloten zijn. · 

2•. Ue nit terpentijnolie en hars bereide waren, 
die een ooaaogeoamen reuk verspreiden, mogen 
slechts op open wagen, vervoerd worden. 

S•. Wanneer deze waren in hoeveelheden van 
niet meer dan 10 K.G. van elke soort verzonden 
worden, is het geoorloofd hen, zoowel met elkander 
al& met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toe

gelaten goederen, in één collo te vereeoigen. Die 
stoffen moeten in gluen of blikken flesachen met 
atroo, hooi , zemelen, zaagsel, bergmeel of andere 
los samenhangende stoffeu stevig in lagen gepakt 
zijn en in den vrachtbrief met name genoemd 
worden. 

11°. Met t1et of olie gedrenkt par,r en daaruit 
11m1aardigàe ltokw,. 

Deze goederen mogen slechts in gesloten wagens of 
onder dek kleedeu in open wagens vervoerd worden. 
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12°. Mest en faeeale ato.ffen. 

Deze stoff'en worden alleen bij wagenladingen 

en ouder de navol~ende bepalioiten ten vervoer 
aangenomen : 

1 °. Drooge mest wordt oningepakt in open 
wagens vervoerd onder d~kkleeden, die door den 
afzender moeten geleverd worden; 

2°. ~aecale stoffen , ook die afkomstig uit beer
putten, mogen slechts in volkomen dichte ketel

wagens of op open wagens in zeer stevige, lucht
dicht gesloten en volkomen dichte pakmiddelen 
vervoerd worden. 

In elk geval moeten de noodige maatregelen 

genomen worden , die, zoowel bij bet vervoer als 

bij het ladeu en lossen, het ontsnappen van vaste 

stoffen en van vloeistoffen, zoomede het ver
spreiden van verpestenden stank voorkomen; 

8°. De spoorwegonderneming mag de vooruit
betaling van den vrachtprijs, bij de aanbieding 

ten vervoer, vorderen ; 
4°. De kosten van ontsmetting komen voor reke

ning van den afzender of van de geadresseerde. 

Het vervoer van deze stoffen is overigens op het 

grondgebied van elk der contracteerende Staten 
onderworpen aan de aldaar geldende reglementen. 

Guano en kunstmeststoffen worden zonder aan 
e'enige bijzondere bepaling onderworpen te zijn, 
ten vervoer aangenomen. 

13°. Yeraelle kaloermagen. 

Deze worden in dichte verpakking en onder 
de volgende bepalingen ten vervqer toegelaten : 

1°. De kalvermagen moeten van alle overblijf

selen van voedsel ontdaan en in die mate ge• 

zouten zijn, dat voor elke maag 15 tot 20 gram 
keukenzout is gebruikt geworden. 

2°. Bovendien moet op den bodem van het 

pakmiddel en op de magen, die de bovenete laag 
vormen, cene ongeveer l c.M. dikke laag zout 

géetrooid worden. 
8°. De vrachtbrief moet eene, verklaring van 

den nfzender inhouden, dat de voorschriften van 
1 en 2 nageleefd zijn. 

4,0 • De spoorwegonderneming mag de vooruit

betaling van den vrachtprijs bij de aanbieding 

ten vervoer vorderen. 

11°. Indien ontsmetting van den wagen noodig 
ie, komen de kosten daarvan voor rekening van 

den afzender of van den geadresseerde. 
Art. 2. Bij gemeenschappelijke tarieven kunnen 

twee of meer epoorweit• maatschappijen of besturen 
ten vervoer voorw~1mlelij k tOèlaten zoodanige goe-

1894. 

deren, welke van het vervoer zljn uitgesloten inge• 
volge 4°. van paragraaf I der Uitvoeringsbepalingen 
van de Overeenkomst van Bern, - zoomede 

bepalingen toestaan milder dan die, vastgesteld, 
ten opzichte van voorwaardelijk ten vervoer toe• 
gelaten goederen, bij bijl11ge I van itezegde Uit
voeringsbepalingen of bij de tegenwoordige Over• 
eenkomst. 

Die gemeenschappelijke tarieven zttllen roohh
streeks ontworpen worden door de spoorweg-maat• 
schappijen of besturen , die daartoe behoorlijk 
gemachtigJ zijn. 

De bedoelde tarieven zullen onderworpen wor• 
den aan de goedkenring der overheden aan welke 

in eiken Staat de goedkenriag of de vaststelling 
der tarieven en het toezicht op de spoorwegen 
ia· opgedragen. Zij mogen eerst ingevoerd wor• 
deo nadat de goedkeuring van ' alle Staten, op 
welker grnndgebied de bedoelde tarieven zullen 

moelen werken, medegedeeld zal zijn aan de be
trokken spoorweg-maatschappijen of besturen. 

3. De Regeeringen, welke de Internationale 
Overeenkomst van Bern van 14 October 1890 
onderteekend en geen deel genomen hebben aan 

de tec1enwoordige Overeenkomst, zullen daartoe , 

op hun verzoek, kunnen toetreden. 
Deze toetreding, welke van reehtswege Je 

aanvaa_rding van alle bepalingen met zich brengt, 

zal langs diplomatieken weg aan de Regeering 
der Franscbe Repnbliek en door deze Regeering 

aan de andere onderteekend hebbende Staten wor• 

den medegedeeld. 
4. De tegenwoordige Overeenkomst zal worden 

bekrachtigd en de akten van bekrachtiging er 
van zullen zoo spoedig mogelijk te Parijs worden 
uitgewisseld. Zij zal in werking treden ééne 

maand na den dag, waarop de bedoelde akten 
un bekrachtiging uitgewisseld zullen zijn en zal 

even lang van kracht blijven als de den Uden 
Octo!,er 1890 te Bern geteekende fnlernationale 
Overeenkomst betreffende het goederenvervoer op 
spoorwegen. 

Ter oirkonde waarvan, de ondergeteekenden, 
te weten : de Bnitengewoon Gezant en Gevol• 

machtigd Minister van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden bij de Regeering der 

Fransche Republiek, de Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit 

den Koning der Belgen bij de ltegeering der 

Fraosche Republiek, de Minister van B"iten• 

landsche Zaken van de Fransche Republiek en 
de Zaakgelastigde van het Groothertogdom Luxem• 

ó 
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burit te Parij1, daartoe behoorlijk gemachtigd , 
de tegenwoorJige Overeeukomst , hebben opgesteld 
en die van hunne zegels hebben voorzien. · 

Gedaan te Parijs, in vier exemplaren, den 
9den A ognstus 18911. 

(l.-1 .) (!Jet.) A. DE STU&RS. 

BEYBNS. 

JULES llBVELLE. • 

VANNERUS. 

l Maart 1894. BESLUIT, houdende bepaling, dat 
de bed ijking lang• I>r""'tÁtm zal worden be
heerd volgens het daarbij gevoegd reglement. 
s. 39. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W11 EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Mini1ler van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid van 14, Novem
ber 1893, n°. 104, aldeeling Watentaat; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
23 Januari 1894, n°. 117); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat , Handel en Nljverheid van 
26 Februari 1894., La. A, afdeeling Waterstaat; 

Gezien het reglement op he.t beheer der be
dijking lanp Drontl,m, zooala dat is gewijzigd 
door de Staten van Gelderland bij hnn besluit , 
van 8 Juli 1892, no. 3; 

Gezien het reglement op het beheer der be
dijking langs Dronthen, zooals dat is gewijzigd 
door de Staten van Ouerij11el bü hnn besluit van 
13 Juli 1892, n°. 10; 

Overwegende, dat tu88Chen de beide aldus ge
wijzigde reglementen de navolgende punten van 
verschil bestaan : 

1 °. Art. 8 luidt in het door de Staten van 
Gelderland gewijzigde reglement als volgt: 

De gecommitteerden hebben te zorgen dat: 
a. de bedijking langs DrontAm binnen den 

tijd van dri~ jaren na het tijdstip, in de Over
gangsbepaling vermeld, worde verhoogd volgens 
het plan, opgemaakt door de hoofdingenieurs 
van den provincialen watentaat in Overij11el en 
Gelderland van Z Jannari 1886; 

IJ. de bedijking dienovereenkomstig worde on
derhouden; 

c. de sluis- en andere werken in de bedijking 
gelegen of daartoe behoorende , behoudens onder
hondplichtigheid van anderen, steeds in staat 
zijn om aan hunne bestemming te voldoen. 

Hetzelfde artikel luidt in het door de Staten 
van Ouerij11el gewijzigde r011.lement als volgt: 

De gecommitteerden zijn belast met het onder• 
houd der in art. 1 bedoelde dijken en der 
1l11is- en andere werken, in die bedijking gelegen 
of daartoe b~hoorende, voor zoover dat onder
houd niet is ten laste van anderen. 

Behoudens die onderhondplichtigheid hebben zij 
er ~oor te waken, dat ·de bedoelde werken steeds 
in staat zijn om aan hunne bestemming te voldoen. 

Het onderbond van het gedeelte der bedijking 
snb · l van art. l geschiedt tot eene hoogte van 
minstens 11.50 M + A.P. en dat van het ge
deelte snb 2 van dat artikel tot eene hoOgte 
van minstens 2.12 M. + A.P. 

Het onderhoud van de gedeelten snb 3 en 4 
vau art. 1 geschiedt onder toezicht van gecom
mitteerden door de gemeente K,smptm tot eene 
hoogte minstens gelijk un die van het gedeelte 
sub 2. 

2°. In het door de Staten van Gelderland 

gewijzigde reglement luidt art. 21 aldus: 
De in art. 2 genoemde besturen dragen de 

kosten der dijksverhooginl(, bedoeld bij letter a 
van art. 8 voor zooveel betreft het gedeelte van 
den Oo,terwolder zeedijl: tot aan de Gelder,che 

,tuv en dat van genoemde slnis tot aan den 
Haatkzndertlijk iu de volgende verhouding: 

het waterschap Kamperoeen . • • . . 110 pct.; 
het waterschap Zalk • • • • • • • • 1 • 
het waterschap Broel:en en Maten • fi • 

de gemeente. Kampen . :n • 
de polder Oltle/Jroel: • . • . . • 9 • 
de polder Oo,terwolde • . • ·• • 9 
het polderdistrict Hattem • • • 9 • 
De kosten der verhooging van den dijk ·van 

den Kartloezendijk langs de Zuiderzee tot den 
dijk langs de rivier den IJ11el bij het Keteldiep 

en den dijk van dat punt langs den linker IJ,. 

,eloeuer en door BrU1J1t4pe loopende tot de schut
slnis buiten de Hagenpoort te Kampen zijn ten 
laste der gemeente Kampen. 

Ju het door de Staten -van OtJerijuel gewij
zigde reglement komt deze bepaling niet voor. 

8°. In art. 22 van het door de Stat.en van 
Gelderland gewijzigde reglement wordt bepaald : 

Het aandeel door ;elk der in het voorgaande 
artikel bedoelde besturen te dragen in de kosten 
van het onderwerpelijke beheer wordt vastgesteld 
als volgt: 

het waterschap Kampm,em . • . • • 20 pct.; 
het waterschap Zall: • • • • • • • • 4 • 
het waterschap Broeken en Maten • • 4, • 

de gemeente Kampen • • . • • • • • • 60 • 
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de polder OldelJroel: • . . 4, pct. ; 
de polder Oo1terwold8 • • 4 • 
het polderdistrict Hattem 4, • 

Het onderhoud van de gedeelten snb _8 en 4, 

van art. 1 geschiedt door de gemeente Kampn 
onder toezicht .-an gecommitteerden. 

In art. 21 van het door de Staten van 011er
ij11el gewijzigde reglement wordt bepaald: 

Het aandeel, door elk der in art. 2 genoemde 
corporaties te dragen in de kosten van het on
derwerpelijke beheer, wordt vastgesteld als volgt : 

het waterschap KamperfJel/1' • • • • 24 pct. ; 

het waterschap Zal" • . . . . . . • 4 1/, • 

het waterschap Broeken en Maten . 4 1 / 1 • 

de gemeente Kampen • 64 

de polder Oldebroe" • • • I 
de polder Oo1terwolde • • 1 
het polderdistrict Hattem • • . 1 
4°. In het door de Staten van Oelderla'llll, 

gewijzigde reglement komt onder art. 24 voor de 
navolgende bepaling: 

Elk bestuur stort zijn aandeel in de kosten 
der dljksverhooging, volgens art. 21 versch nldigd , 
in · de kas van den ontvanger, binnen 14 dagen, 
no daartoe door dezen, namens gecommitteerden, 
te zijn aangemaand. 

Van het hieromtrent nalatige bestuur geschiedt 
_de invordering volgens het 2de en 3de lid · van 
het voorgaande artikel. 

In het door de Staten van O,,Brijuel gewij
zigde reglement is deze bepaling niet opgenomen; 

Overwegende, dat nu de Staten der beide ge
noemde @':ewesten zich omtrent hetgeen in de 
hiervoor aangehaalde bepalingen is voorgeschreven , 
niet met elkander hebben verstaan , het onder
werp dier bepalingen door Ons is te regelen; 

Overwegende, wat het late pont betreft , dat 
het hier de vraag geldt of aan het bestuur tot 
beheer der bedijking langs Dr011tken in het regle
ment de verplichting behoort te worden opgelegd 
om de door de Staten van Gelàerla'llll, gewenschte 
hooge bedijking, dit is volge11s het in het artikel 
genoemde plan een dijk deels van 4.6& M. + A. P., 
deels van 8.60 M. + .A,.P. of in het algemeen 
eene zoodanige hooge bedijking aan te leggen, 
dat de daarachter gelegen gronden daarin eene 
voldoende bescherming vinden tegen hooge storm
vloeden, gelijk ook de eerst bedoelde bedijking 
p;eacht wordt te bieden; 

Overwegende dienaanp:aande, dat al zou de 
aanltg van een zoodanigen hoogen dijk als bier 
bedoeld, aanbeveling verdienen in zoover als deze de 

meeste waarbori,:eo geeft tegen schade tengevolge 
van overstroomiog, daaruit nog niet .-olgt, dat de 
gestelde vraag bevestigend moet worden beantwoord; 

Overwegende, dat wel ia waar art. 6 van het 
bestaande rettlement onder andere de bepaling 
inhoudt, dat de gecommitteerden hebben te zor
gen, clat de bedijking langs Drontken binnen een 
door Gedeputeerde Staten te bepalen tijd worde 
verhoogd , volgens het door den Minister van 
Binnenlaodsche Zaken, bij missive van 6 Angua
tus 1867, n•. 302, 3de afdeeling, aanbevolen 
plan enz; dat dos ook hier eene verplic hling is 
voorge3r.hreveo, soortgelijk ann die waarvan boven 
sprake is en eene opneming der laatste in het 
reglement schijnt te passeu; dat echter de in het 
reglement opgenomen verplichting in het wezen 
der zaak eeoe · geheel andero was dan die on 
wordt voorgesteld ; 

Overwegende toch, dat terwijl bij het vast
stellen van de aangehaalde bepaling voor het na
komen dier verplichting een kosten-cijfer werd 
genoemd, dat voor zoover het gedeelte der be
dijking betreft, aangeduid sub 1 en 2 van art. 1 
van het reglement, geraamd werd op _f 66,000 
thans met name voor de uitvoering van het door 
de Staten van Gelderland gewenschte plan een 
bedrag van f 260,000 noodig wordt geacht en 
naar diezelfde raming voor de verhooging van 
den ~eheelen dijk een som van f 462,000 
wordt gevorderd, zijnde het blijkens hetgeen 
daaromtrent vroeicer is gerapporteerd niet aan te 
nemen, dat · deze cijfers belangrijk zouden ver
minderen, wanneer eenig ander plan eener hooge 
bedijking werd uitgevoerd ; 

Overwegende voorts , dat de meeste belang
hebbenden destijds de dijksverhooging wenschten 
en het aangehaalde voorschrift alzoo met hunne 
toestemming in het reglement een plaats kreeg, 
terwijl thans, zooals blijkt uit de bescheiden, 
welke bij de onderwerpelijke Statenbesluiten zijn 
gevoegd, van de zeven bij de bedijking betrokken 
besturen zich slechts één onvoorwnardelijk v66r 
de verhoogiog heeft verklaard en de overigen 
zich meer of minder krachtig daartegen hebben 
uitgesproken ; 

Overwegende, dat uit dit een en ander blijkt, 
dat de omstandigheden zich ten aanzien van het 
opleggen der hier bedoelde verplichting hebben 
gewijzigd; 

Overwegende , dat de gestelde vraag naar die 
gewijzigde omstandigheden moet worden beoordeeld; 

Overwegende nu , dat waar de groote meerder-
6* 
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heid der belanghebbende corporatiëli zich als 
hiervoor aanged uid hebben genit, in de overtni
ging dat daarmede Je a~n hunne zorg toever
tro11wde belangen het beat worJen behartigd, en 
waar ook de Staten van een tier betrokken 
provinciën en wel die van de provincie in welke 
de gronJrn , die geacht worden het meeste be
lang te hebben, gelegen zijn, zich op het voor• 
stel van hunne Gedeputeerden onbewimpeld tegen 
het opleggen der gedachte verplichting verklaard 
hebben, geen afJoende reden bestaat om tegen 
de zoo ondubbelzinnig uitgesproken meening der 
meest geïnteresseerden den aanleg van een hoogen 
dijk als verplicht voor te schrijven, aan de na
koming van welk voorschrift voor de gezegde 
corporatiën, in vergelijking van wat oorspronke
lijk voor de uitvoering van het· bestaande regle

meut werd gevraagd, zooveel zwaardere lasten 

verbonden zonden zijn ; 
Overwegende, dat het integendeel in de be

staande omstandigheden beter is te achten, dat 
het dijksbestuur vrijgelaten worde om de middelen 
aan te wenden welke het meent tot bescherming vau 
de_ landstreek tegen het zeewater te moeten nemen; 

Ove rwegende, dat tegen de innemiug van dit 
standpunt geen rijke- of algemeene waterataats
belaogen in verzet komen, immers die belangen 
niet in zoodaoige mate bij de zaak betrokken 

zijn dat, in stede van vrij te lat~n, .~e meer ge
dachte verplichting in het reglement behoort te 
worden neergeschreven; 

O, erwegende , dat op bedoeld atandpu.ot de door 

de Staten van Ooerij111l vastgestelde redactie van 
art. 8, met weglating van de in verband met 
het voorschrift van hnu art. 26 ah overbodig te 
beschouwen tweede alinea, kan worden overge
nomen, rnlgens welke · redactie het <lij ksbeatuur 
verplicht is om den tegeowoordigeo dijk ten 
minste tot ole daarbij aangege,eo hoogte, welke 
is de bestaande, te onderhouden en derhalve dat 
'besLnur vrijlilijft om , indien het zulks noodig 

en gewenscht acht, een dijk van . hoogere af
metingen of meer bijzonder den in de bepaling 
van de Staten van Gelderland beJotlden dijk aan 

te leggen; 
Overwegende, wat de drie overige ponten be

treft , dat het dijksbestuur de middelen dient te 
bezitten om de kosten van het beheer der be

dijking te bestrijden en dus in de eerste plaats 
het cijfer behoort te worden bepaald' van hetgeen 
ieder der betrokken corporatiëo in .!ie kosten 

heeft bij te dragen ; 

Overwegende , dat daarvoor de door de Staten van 
Ooerlja'IJ vastgestelde bepaling, in de eerate over
weging vau dit besluit onder n°. 3 vermeld, kan 
worden gevolgd , in welke bepaling het bedrag 
dier bijdragen percentsgewijze in juiste verhouding 
tot het belang, dat ieder der corporotiën geacht moet 
worden bij dat beheer te hebiieo, is aangeduid ; 

Overwegende wijders, dat hoezeer thans, 011 
in het reglement aan het dijksbestnor niet de 
verplichting wordt opgelegd om een hoogen dijk 
aan Ie leggen, geen aanwijûng behoeft te ge
schieden van het bedrag, dat ieder der belrokkeo 
corporatiëo in de kosten der verhooging zal 
hebben te betalen , niettemin rekening · moet 
worden gehouden met de omstandigheid, dat het 
dijksbestuur vrij blijft om eene hooge bedijking 

aan te ley;eo; 
Overwegende toch, dat voor het geval het be

at11ur, van die vrijheid gebruik makende, tot 
den eanleg van een hoogen dijk besluit, het 
dient te weten, op welke wijze bij zich de midde
len kan verschaffen om het werk te bekostigen ; 

Overwey:ende, dat het wenschelijk is daartoe 
voor te schrijven, dat het betlrag, dat iedere 
corporatie in de kosten van het werk moet bij
dragen, onder goedkeuring van de Gedeputeerde 
Staten van Gelderla#d en van 0Dtrij11el, door 
gecommitteerden wordt vastgesteld, die bij de aan
vrage tot goedkeuring de plannen der verhooging 

met begrootiog van kosten moeten overleggen ; 
voorts dat, wanneer de Gedeputeerde Staten binnen 
een jaar, nadat van hen de goedkeuring is ge
vraagd, daaromtrent niet hebben be~list, die be
alisaiog op daartoe als.Jan door gecom mitteerd~n 
te doeoe aanvrage door Ons wordt gegeven; 

Overwegende eindelijk, dat daarbij tevens dient 
te worden voorgeschreven op welke wijze de hier 
bedoelde sommen moeten worden afgedragen of 
bij nalatigheid kunr:en worden ingevorderd; 

Overwegende, dat daarvoor eene bepalin!!: kan 
worden opgenomen in den geest van het door de 
Staten van Gelderland uit het oorspronkelijke 
reglement behouden voorschrift, in de eerste 

overweging van dit besluit onder n°. 4 vermeld; 
Overwegende , dat alsnu behoort te worden 

aangewezen, hoedanig het reglement op het be
heer der bedijking langs Drontlten in verband 
met het hienoor overwogene zal lniden; 

Overwegende, dat voor die aanwij~ing behalve 

ne opgemelde wijzigingen , ook de overige wijzi
gingen, welke in het besluit der Staten van 
Ooerij,ael zij o genoemd, en die eveneens met 



1 M A A R T 1 8 9 4. 69 

een paar afwijkingen, die enkel den vorm be
treffen, zijn opgenomen in het door de Staten 
van Gelderland vastgestelde beslnit, kunnen worden 
overgenomen , met vervanging echter van het 
woord • Koningin" door • Koning" en met aan- · 
wijzing van de hoogtebepalingen der te onder

honden bedijking zoowel naar het onde A.P. 
als naar het nieuwe A.P.; 

Overwegende verder, dat aan het eerste artikel 

van het reglement, hetwelk aangeeft wat onder 

bedijking lange Drontl,en is te verstaan, eene 
meer regelmatige en d uidelijke redactie zal zijn 
te geven, terwijl eindelijk een voorschrift behoort 
te worden opgenomen, aangeveude het tijdstip, 
waarop dit reglement in werking treedt, en be

palende tevens dat met het in werkingtreden het 

reglement, vastgesteld bij besluit der Staten van 
Ouerijatel van 6 J nli 1872, n°. 9, en van 
Gelderland van 11 Juli 1872, n°. 3, goedge

keurd bij Koninklijk besluit vae 21 Maart 1873, 
n°. 11, gewijzigd bij besluit der Staten van 
Ouerij8ael van 5 November 1875, n°. 12, en 
van Gelderland van 4 November l871i, n°. 22, 

goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 Decem

ber 1875, n°. 10, is vervallen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

naar a1&nleiding van artikel 23 der wet van 

12 Jnli 1855 (Staat8blad n°. 102) te bepalen, 
dat de bedijking langs JJrontlum zal worden be

heerd volgens het bij dit besluit behoorend 

reglement. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid ie belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staat8fJlaà geplaatst en in afschrift . 
aan den Rnad van State medegedeeld zal worden. 

'e Gravenhage, den ]sten Maart 189,. 

(get.) EMMA. 

De Min. van JITaterataat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 12 Maart 189,.) 

REGLEMENT op het fJeheer der B edijking 

lang8 Dronthen. 

Art. 1. De bedijking langs Dronthen bestaat 
nit de navolgende dijkvakken; 

1°. den dijk, loopende van den O08terwolder 

zeedijl: tot de Geliler8che slnie; 

2°. den dijk, loopende van genoemde slnie tot 
het pont, waar de Karàoezendifk begint; 

3°. den dijk van laatstbedoeld punt tot den 
IJsaelàijk bij het Ketelrl-iep; 

4°. den IJueldijl: van het 'f[eteldiep tot de 
schutsluis buiten de voormalige Hagenpoort te 
Kampen. 

2. Het beheer over die bedijking ie opgedragen 
aan gecommitteerden uit de navolgende besturen: 

2 gecommitteerden uit het bestuur van het 
waterschap KampeT1Jeen; 

1 gecommitteerde uit het bestuur van het 
waterschap Zalk ; 

1 gecommitteerde nit het bestuur van het 
waterschap Broel:en en Maten; 

3 gecommitteerden uit het gemeentebestnnr 
van Kampen; 

1 gecommitteerde nit het bestuur van den · 
polder Oldebroel:; 

1 gecommitteerde uit het bestuur van den 
polder Oo,terwolde; 

1 gecommitteerde uit het bestuur van het 
polderdistrict Hattem. 

Zij worden voor den tijd van li jaren benoemd 

door den Koning uit een tweetal, door het com

mitteerend bestuur op· te maken en aan Gedepn• 
teerde Staten in te zenden, 

De bewijeetnkken zijner benoeming strekken 

den gecommitteerde tot geloofsbrief. 
3. V 66r dat gecommitteerden hunne betrekking 

aanvaarden, !~gen zij in handen van den voor
zitter van Gedeputeerde Staten van Ooerij18el 

den volgenden eed of de volgende belofte af: 
"Jk zweer (beloof) dat ik als lid van het 

bestunr der bedijking langs J>ronthen alle plichten, 

verbonden aan die betrekking, met zorg en nauw
gezetheid zal vervullen." 

-Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(•Dat beloof ik!"). 

Zij worden tot dien eed of die belofte toe- ,. 

gelaten na alvorens te hebben iµgelegd den vol
genden eed of de volgende verklarinit en belofte 
van zuivering: 

•Ik zweer (verklaar) dat ik om tot lid van het 
bestnnr der bedijking lange Drontl,en te worden 

benoemd directelijk of indirectelijk aan geene 
personen onder wat naam of voorwendsel ook 

eenige giften of gaven beloofd of gege,eo heb." 
• Ik zweer (beloof) dat ik om iets hoegenaamd 

in deze betrekking te doen of te laten van 
niemand hoegenaamd eenige beloften of geschenken 

aannemen zal directelijk of indirectelijk." 

•Zoo _ waarlijk helpe mij God Almachtig l" 
(•Dat verklaar en beloof ik l"), 

Bij herbenoeming blijven de eens afgelegde 

eeden (belofte,n en verklaringen) verbindend. 
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4. Jaarlijk$ op den 1steo Januari treedt ten 
vijfde der gecommitteerden al volgens een te 
maken rooster. 

Het lot bepaalt den tijd, waurop elk naar 
dien rooster aftreedt. 

De aftredenden zijn weder benoembaar. 
5. De gecommitteerden kunnen te allen tijde 

hno ontslag aan den Koning vragen. 
• Behoudens de gevallen , in het volgende artikel 

voorzien, blijft degene, die ontslag heeft Yerkregen 
of die periodiek afgetreden is, zijne betrekking 
waarnemen totdat zijn opvolger die heeft aan
vaard. 

6. Gecommitteerden kunnen te allen tijde door 
den Koning ontslagen worden wegens plichtver• 

zuim , het weigeren of nalaten om de bevelen na 
te komen, door den Koning, de Provinciale 

Staten van Overija1el en Gelderl,and of Gedepu

teerde _Stalen ter uitvoering van wetten, algemeene 

maatre~e!eo uo bestuur van het Rijk of dit 
reglement gegeven , merkelijke achteloosheid , 

wangedrag of ongeschiktheid door geestes- of 

lichaamszwakheid of gebreken. 
Die om een der redenen , in het vorig lid 

vermeld, - uitgezonderd we,tene ongeschiktheid 

door geeetes- of lichaamezwakheid of gebreken -
ontslagen ie, blijft gedurende twee jaren na zijn 
ontalag niet weder benoembaar. 

Houdt een gecommitteerde op lid te zijn van 
het bestuur, waaruit hij is benoemd , dan houdt 
hij tevens op zijue betrekking van gecommitteerde 

te bekleeden en ie hij verplicht onmiddellijk zijn . 

ontslag aan te vragen aan den Koning. 

Zoo hij dit nalaat, is de eerste alinea "an dit 
artikel op hem toepasselijk. 

7. Bij het ontstaan eener vacature i_n het 
College van gecommitteerden, zorgt het betrokken 

bestunr met inachtneming van art. 2 voor het 
noodige tot eene spoedige aanvulling daarvan. 

Blijft dit bestoor hiermede iu gebreke, dan 
wordt de voordracht door Gedeputeerde Staten 
gedaan. 

De tnaechentijda benoemde heeft slechts zoolang 

zitting ale degene, dien hij vervangt, ~ou gehad 
hebben. 

8. De gecommitteerden zijn belast met het 
onderhoud der in art. 1 bedoelde dijken en der 

sluis- en andere werken, in de bedijking gelegen 

of daartoe behóorende, voor zoover dat onder
bood niet ie ten laste van anderen. 

Het ouderhood van het gedeelte der bedijking, 

sub l van art. 1 , geechiedt tot eeoe hoogte van 

ten minste 8.60 M. + A.P. (S.86 M.+ N. A.P.) 
en dat van het gedeelte, sub 2 van dat artikel, 
tot eeoe hoogte van ten minste 2.12 M.+ A.P. 

(1.97 M. + N. A.P.) 
Het onderhoud van de gedeelten, sub 3 en 4, 

van art. l , geschiedt onder toezicht van gecom
mitteerden door de gemeente Kampen tot eeoe 
hoogte ten minste gelijk aan die vno het gedeelte 

aub ll. 
9. Zij schouwen jaarlijks in April en October, 

of doen door eeoe Commissie uit hun midden 
achouweo de sluis- en andere werken, in de be
dijking gelegen of daartoe behoorende , waarvan 

de onderhoudsplicht op anderen rost. 
10. Zij benoemen uit hno midden een voor

zitter en bepalen tevens wie hem bij verhioderin!( 
of ontstentenis vervangt. 

Hunne vergaderingen worden belegd door den 

voorzitter. 
Hij roert de leden op bij schriftelijke kennis

geving, die buo, epoedeiecheode gevallen uitge

zonderd, ten minste drie dagen vóór den dag der 

bijeenkomst wordt toegezonden. 
Hij belegt binnen 8 dagen eeoe vergadering, 

wanneer die door ten minste drie gecommitteerden 

schriftelijk en met opgaaf van redenen wordt ver
langd. 

11 . Gecommitteerden stellen een reglement 
van orde voor honoe vergaderingen vast en zen• 
den daarvan afschrift aan Gedeputeerde Staten. 

Zij nemen geeoe besluiten en gaan niet over 
tot benoemingen zoo niet meer dan de helft der 

leden tegenwoordig ia. 
Is een minder getal leden opgekomen dan· het 

voorgaande lid eiecht, dan wordt eene nieuwe 
vergadering, met inachtneming van art. 10 , 3de 

alinea, belegd, en de oproepingsbriefjes daarvoor 
vermelden, bij de te behandelen zaken, de reden 

der mialokkiug van de eerste oproeping. 
Is ook dan het vereiechte aantal leden niet 

verschenen , dan nemeu de tegenwoordig zijnde 
leden alle beslissingen en doen alle beooemioiten, 

waartoe eeoe voltallige vergadering bevoegd zoo 
wezen. 

De plaats der vergadering wordt door gecom

mitteerden , maar in spoedeischende gevallen door 
den voorzitter bepaald. 

12. Tot goedmaking van reis- en verblijfkosten 

en van huishoudelijke uitgaven, wordt jaarlijks ter 
beschikking van gecommitteerden gesteld de som 

van /200. 
13. Zij benoemen: 
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a. nit hno midden twee leden om met den 
voorzitter nit te maken eene commissie voor het 
dagelijkse.h bestuur en wijzen tevens de leden 
aan, die hen bij ontstentenis of bij verhindering 
tijdelijk znllen vervangen; 

b. onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
tot wederopzeggens, een beambte, die hen zal 
dienen als secretaris en ontvanger tevens. 

14. De voorzitter heeft de leidinp; der ver
gaderingen van gecommitteerden eo van de com
missie voor dagelijksch bestuur, en is met de uit
voering van de besluiten dier commissie belast. 

Hij geniet een jaarwedde Vbn / 76. 
15. De secretaris helpt de gecommitteerden , 

de commissie voor daj!elijksch bestnur en den voor
zitter in al wat den hun aangewe1.en werk
kring betreft. 

Door hem en den voorzitter worden alle stuk

ken , die van gecommitteerden en van de com
missie voor dagelijksch bestuur uitgaan, onder
teekend. 

16 . . De ontvanger stelt, alvorens zijne be
trekking te aanvaarden, een borgtocht waarvan 
de aard en het bedrag door Gedepnteerde Staten 
wordt bepaald. 

Hij doet geene betalingen dan op bevelschriften 
door den voorzitter en een der leden van de 
commissie voor dagelijk~ch bestuur geteekend, 

en tot geen hooger bed~ dan daarvoor op 
eiken post der begrooting is toegestaan. Hij doet 
jaarlijks van de door hem gedane ontvangsten 

en uitgaven rekening aan gecommitteerden bin
nen twee maandén na afloop van het jaar waar
toe zij betrekking hebben. 

Hij geniet in zijne tweeledige betrekking eene 

jaarwedde van / 150. 
Zonder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

wordt hij niet ontslagen noch voor langer dan 
14 dagen geschorst. 

Bij verhindering of ontstentenis wordt hij 
tijdelijk door een der gecommitteerden vervangen. 

17. Jaarlijks v66r den lsten Mei doen ge
committeerden aan de besturen bij art. 2 ge
noemd verslag van hno gevoerd beheer van het 
dan met December te voren geëindigd jaar en 
zenden daarvan afschrift aan Gedeputeerde Staten. 

Van het geldelijk beheer der gecommitteerden 
begint elk dienstjaar met 1 J nli. 

18. Jaarlijks v6ór ilen lsten Mei maken zij 
voor het dan volirende dienstjaar de begrooting 
op van inkomsten en uitgaven en zenden die, 

voldoende toegelicht, binnen de 14 op die op• 

aking volgende dagen aan Gedepnteerde Staten 
ter goedkeuring en in afschrift aan elk der be• 
11toren bij art. 2 genoemd. 

19. Binnen 14 dagen na ontvangst van dat af
schrift knnnen ilie besturen hunne bezwaren tegen 

de begrooting schriftelijk bij Gedeputeerde Staten 
indienen. 

Gedeputeerde Staten beslissen omtrent de be
grooting v66r 1 Juli van het dienstjaar waarvoor 
zij moet dienen. Zij kunnen die beslissing bij 
een met redenen omkleed besluit verdagen en 
inmiddels gecommitteerde~ machtigen om tot op 
de helft der voorgedragen sommen nitiraven te 
iloen en de ontvangsten te innen voor zooveel 
zij cenigeo post van ontvangst of uit.gaaf hier
van niet nitzondereu. 

Voor 15 Angustus van het eveobedoeldedienstjaar 
nemen Gedeputeerde Staten ten aanzien der be
grooting eene definitieve beslissing. 

20 .. Buiten de begrootiog kan geene uitgaaf 
geschieden dan met afzonderlijke voorafgaande 
machtiging van Gedeputeerde Staten. 

In buitengewone gevallen echter van dringen• 
den aard kunnen de gecommitteerden tot het 

doen van zoodanige uitgaaf besluiten, mits hun 
· ilaartoe te nemen met redenen omkleed besluit 
terstond aan Gedeputeerde Staten inzendende. 

De uitgaaf, door Gedeputeerde Staten goedge
keurd, wordt aan de begrootiog toegevoegd. 

21. Het aandeel, door elk der in art. 2 ge
noemde corporatiën te dragen .in de kosten van 

het onderwerFelijke beheer, wordt vastgesteld als 
volgt : 

het waterschap Kamperveen 
Zalk 
BrPeken en Maf en 

de gemeente Kampen 
de polder Oldebroek . 
de polder Oosterwolde 

24 

het polderdistrict Hattem l 

pct; 

22. Elk bestunr stort zijn volgens het vorige 
artikel verschuldigd aandeel in de kas van den 
ontvanger binnen 14 dagen, na van gecommit
teerden opgaaf · te hebben ontvangen van het 
totaal bedrag, dat volgens de goedgekeurde be
grooting gedurende het dienstjaar door de bijdra
gen der besturen gedekt moet worden. 

Van het hieromtrent nalatige bestuur gesçhiedt 
de invordering volgens de voorschriften, vervat 

in de artt. 6, 7, 10 tot en met 18 der wet 
van 9 October 1841 (Staatsblad n°. 42), met 
die wijziging evenwel, dat de wai,rschuwiog bij 
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art. 6 en de sommatie bij art. 7 dier wet be~ 
doeld, ~orden gedaan aan den persoon of ter 
woonplaats ,·an het hoofd des schuldplichtigen. 
bestuur&. 

Wordt door den voorzitter oC door den ont
vanger van gecommitteerden, of door beiden niet 
of niet behoorlijk medegewerkt tot de uitvoering 
van het bepaalde in het voorgaande lid, dan 
zijn GeJeputeerde Staten van Overijssel bevoegd 
te doen, wat bij de artt. 6, 7 en 10 daar be
doeld aan deo ontvanger, eo hno voorzitter, wat 
bij art. 10 aan den president is opgedragen. 

23. Wanneer gecommitteerden besluiten tot eene 
zoodanigc verhooging der bedijking als in staat 
is te achten om de achtergelegen gronden tegen 
overstrooming van zeewater te beschermen, stel
len zij onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten het bedrag vast, dat ieder der in art. 2 
tzenoemde corporatiën in de kosten van het werk 
moet bijdragen. 

Bij de aanvrage tot goedkeuring leggen ge• 
committeerden de plannen der verhooging met 
begrooting van kosten over. 

Wanneer Gedeputeerde Staten binnen een jaar, 
nadat van hen de goedkeuring is gevraag ~ daar
omtrent niet hebbeq beslist, wordt die beslissing 
op daartoe alsdan áoor gecommitteerden te doene 
aanvrage door den Koning gegeven. 

Het vastgestelde bedrag wordt na de goedkeu
ring door het bestuur van iedere corporatie ge
&tort in de kas van den ontvanger binnen een 
maand na daartoe door dezen namens gecommit
teerden te zijn aangemaand. 

Blijft eenig bestuur in gebreke het bedrag te 
storten, dan geschiedt de invordering daarvan 
volgens het 2de en 3de lid van het vorige 
artikel. 

24. Jaarlijks v66r den laten October sluiten 
gecommitteerden de rekening van ontvangsten 
en uitgaven over het afgeloopen dienstjaar af en 
zenden die binnen de 14, daarop volgende dagen, 
voldoende toegelicht en van de noodige beschei
den vergezeld, aan Gedeputeerde Staten ter goed
keuring en in afschrift aan elk der besturen bij 
art. 2 genoemd. Binnen 14 dagen na ontvangst 
van dat afschrift kunnen de besturen hunne be
zwaren tegen de rekening schriftelijk bij Gede
puteerde Staten indienen, die daaromtrent zoo 
spoedig mogelijk beslissen. 

25. De begrooting en de rekening worden 
initericht en opgemaakt naar voorschriften , door 
Gedeputeerde Staten te geven. 

26. De commissie voor dagelijkseh bestuur is 
belast met de uitvoering der besluiten van ge
committeerden. 

27. Zij ziet toe dat de bedijking met de 
sluis- en andere werken, daarin gelegen of daar
toe behoorende, steeds naar beho011!n worden 
onderho\1den. 

Waar dat onderhoud ten laste is van anderen, 
voorziet zij ~aarin op kosten · van den onderhouds
plichtige wanneer deze weigert of nalatig is om 
dMrvoor te zorgen. Spoed~ischende gevallen uit
!(ezonderd, geschiedt dit niet, dan nadat de be
langhebbende schriftelijk is gewaarschuwd. 

28. Bij dringend of dreigend gevaar neemt 
zij alle zoodanige maatregelen als tot afwending 
van gevaar of voorkoming van schade noodig 
worden geaeht, én brengt het verrichte zoo spoe
dig mogelijk ter kennis van geeommitteerden. 

29. Zij houdt toezicht. op geldelijk beheer van 
den ontvanger en neemt ten minste tweemaal 
's jaars diens kas en boeken op. 

De uitslag van dit onderzoek wordt ,aan ge
committeerden medegedeeld. 

30. Alle werken en leveringen, de. som van 
/ 200 te boven gaande, besteedt zij in 't open
baar aan, zoo zij door gecommitteerden niet ge
machtigd ia tot onderhandsche aanbesteding of tot 
nitvoering in eigen beheer. 

31. De vergaderingen der commissie voor dage
lijksch bestuur worden belegd door den voorzitter. 

De oproeping daartoe geschiedt op de wijze bij 
art. 10 omschreven. De plaats der vergadering 
wordt door haar, maar in spoedeischende gevallen 
door den voorzitter bepaald. De commissie kan 
niet besluiten, zoo niet ten minste twee leden ter 
vergadering tegenwoordig zijn. 

Hare besluiten worden bij meerderheid van stem
men genomen. 

In geval de stemmen staken , beslist de voor
zitter. 

Aan elk der twee leden wordt eene jaarwedde 
toegekend van / 40. 

32. Geschillen, naar aanleiding van dit regle
ment gerezen tnsschen : 

a. de besturen bij art. 2 genoemd, 
!J. de gecommitteerden en . een of meer dier be

sturen, 
c. de gecommitteerden onderling, 
d. de gecommitteerden en de commissie voor 

dagelijkscb bestuur, 
worden door Gedeputeerde Staten beslist. 
33. Geschillen, in het voorgaande artikel be-
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doeld. tusscben de Gedeputeerde Staten van Gel
derland en die van Overij11el staan te; beslissing 
VI\Il .den Koning. 

34. Van elke beschikking of beslissing door de 

Gedepnteerdll Staten van Gelderland en van Ooer
ija1el, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, 
krachtens dit reglement gegeven of genomen, staat 
hooger beroep op den Koning vrij, mi~s dnt wordt 
ingesteld binnen H, dagen, nadat de beschikking 
of beslissing ter kennis van belanghebbenden is 
gebracht. 

35. De benaming Gedep1iteerde Staten bedoelil 

in art. 2, het laatste lid van art. 6 en art. 7 
van dit reglem~nt en in de artt. 1:l en 14 der 

wet van 9 October 184,1 ( Staatsol,ad n•. 42) voor 

de Geldersche besturen de Gedeputeerde Staten 
van Gelderl,and, en voor de besturen in O.ver

ijssel de Gedeputeerde Staten oan die fYl'Ot/Încie. 
Overigens verstaat di~ reglement onder gezegde 

benaming de Gedeputeerde Staten der twee ge
noemde provinciën. 

Zij regelen ouderling de wijze, waarop hun p:e

meenschappelij k overleg, naar aanleiding van dit 
reglement, zal plaats hebben. 

36. Het is verboden te graven in de kruin der 

bedijking of hare glooiing of in gronden buiten

dijks minder dan 8, binnendijks minder dan 
16 meter van haren voet verwijderd. 

In bijzondere gevallen kan door Gedeputeerde 

Staten ontheffing van dit verbod worden verleend. 
37. De onderhoudsplichtigen van de bedijking 

van de sloizen en andere werken, in de bedijking 

gelegen of daartoe behoorende, zorgen dat die be

dijking, slnizen en werken te allen tijde in vol
doenden staat ver keeren , volgens voorschriften door 

gecommitteerden te geven. 

38. De overtreding van art. 36 of art. _37 wordt 
voor zoover daarin niet bij eene wet of eene wette
lijke verordening is voorzien, gestraft met hechtenis 

van ten hoogste 7 dagen of geldboete van ten 

hoogste f 75, onverminderd de bevoegdheid van 
gecommitteerden om hetgeen in strijd met die be

·paliugen wordt ondernomen, verricht of nagelaten, 

op kosten des overtreders te doen opruimen, her

stellen of uitvoeren. 
39. Dit reglement treedt i~ werking op den 

1 April 1894. 
Met ji.et in werking treden van dit reglement 

is het reglement op het beheer der bedijking langs 
Drontken, vastgesteld bij besluit der Staten van 
Ot!erijaael van 6 J oli 1872, n•. 9, en van Gel
derl4nd van Il Juli 1872, n•. 3, goedgekeurd 

bij Koninklijk besluit van 21 Maart 1873, n•.11, 
!(ewijzigd bij besluit der Staten van Ouerijaul 
van 5 November 1875, n•. 12, en van Gelder
land van 4 November 1876, n•. 22, goedgekeurd 
bij Koninklijk besluit van 18 December 1875, 
n°. 10, vervallen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1894 
(Staat,olad n•. 39). 

De Min. oan Waterstaat, 

(get.) 

Mij bekend, 
Handel en Nijver heid,, 

C. LELY. 

2 Maart 1894. BEBLlJIT tot onteigening van 

gronden in de gemeente Dif{Jeest en Krom• 

menie, welker bezit, ten behoeve van den 
vestingbouw, vereischt wordt tot het maken 

van eene inundatiekade van d,en Dam I langs 
Krommeniedijk, tot de Nauernasche vaart. 

s. 40. 

3 Maart 1894. BESLUIT, bepalende de plaaising 
fo het Staat,ol,ad van de tusschen Nederland 
en Denemarken op 18 Januari 1894 ge• 
sloten overeenkomst tot wederzijdsche nit• 

levering van misdadigers. S. 41. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Gezien de op 18 Januari 1894 te Kopenhagen 
tusschen Nederland en DeMmarken ~esloten over
eenkomst tot wederzijdsche uitlevering van mis
dadigers, van welke overeenkomst, met vertaling, 

een afdruk aan dit besluit gehecht blijft en daa~

van een onafscheidelijk deel uitmaakt; 
Overwegende dat de wederzijdsche akten van 

bekrachtiging van gezegde overeenkomst den 

15 Februari 1894 te Kopenkagen zijn uitgewisseld; 
Op de voordracht van den Minister van Buiten

landsche Zaken, van den laten Maart 189,1,, n°. 2641, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en versta•m, de bekend• 
making van bovenvermelde overeenkomst te bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden der Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der voor

schreven overeenkomst. 

's Gravenhage, den 3den Maart 1894. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Buitenlandscke Zaken, 
(get.) VAN TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 6 Maart 1894.) 
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VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
eu in Hoogstderzelver naam Hare Majeateit de 

Koningin-Weduwe, Re,centea van het Koninkrijk 
der Nederlanden, en Zijne Majesteit de Koning 

van Denemarken, in gemeeoschappelij k overleg 

overeengekomen zijnde een nieuw verdrag te sluiten 

betreffende de uitlevering van misdadigers, hebben -
te dieu einde tot Hunne gevolmachtigden be

noemd, te weten : 
Hare Majesteit de Koningin- Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Nederlanden, den beer 

RUDOLF AUGUST ALEXANDER EDUARD VON PEST KL, 

Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd ildinister, 

Ridder der Orde van deu Nederlaodscben Leeuw, 

enz. enz. enz. en Zijne Majesteit de Koninit van 

neuemarkeo: den heer Baron KJELD THOR 'fAGE 

ÜTTo VAN RnuTZ-THoTT, Hoogstdeszelf• Mi

nister van Buitenlandscbe Zaken, Commandeur 

der Orde van Danebrog eu begiftigd met het eere

kruis dier Orde, die, na elkander hunne vol

machten te hebben medegedeeld, welke in goeden 

en beboorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de 

navolgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Reiteering der Nederlanden en de 

Regeeri ng van Denemarken verbinden zich, vol

gens de voorsch riften bij de volgende . artikelen 

u stgesteld, wederkeerig aan elkander nit te leveren 

de personen, welke veroordeeld of beklaagd zijn 

ter zake van een der feiten hieronder vermeld, 

gepleegd buiten het grondgebied van den Staat 

aan welken de uitlevering wordt aangevraagd: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrijheid 

van den Koning, van de reiteerende Koningin, 

van den Regent of van een ander Hoofd van een 

bevriendeu Staat of ondernomen met het oogmerk 

Hen tot regeeren ongeschikt te maken ; 

ll. aanslag tegen het leven of de vrijheid van 

de niet regeerende Koningin, van den vermoede

lijken Troonopvolger of van een lid van het 

Vorstelijk H nis : 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kinder

moord; 
3°. bedreigingen met aanslag tegen het leven, 

met verkrachting, met gewelddadige ontuchtige 

handelingen of met brandstichting, schriftelijk en 

onder eene bepaalde voorwaarde gedaan , met het 

oogmerk om zich of een ander te bevoordeelen ; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving 

der vrucht van eene vrouw door baar .zelve of 

door anderen; 

6°. mishandeling die den dood ten gevolge beeft, 
or' ziekte welke geen nitzicb.t op volkomen ge

nezmg overlaat, of voortdurende ongeschiktheid 

tot nitoefenio~ zijner ambts- of beroepsbezigheden, 

of afdrijv ing of dood van de vrucht eener vrouw, 

en mishandeling met voorbedachten rade; 

6°. verkrachting; ont uchtige handelingen ge• 

pleegd met _geweld of met bedreiging met geweld; 

het feit van buiten echt vleeschelijke gemeenschap 

te hebben met eene vrouw beneden den leeftijd 

van zeAtieo jaren of met eene vrouw boven dien 

leeftijd, wanneer de schuldige weet dat zij in staat 
van bewusteloosheid of onmacht verkeert; ontuch

tige handelingen, wanneer de schuldige weet dat 

de persoon met welke bij ze pleegt in stn~t van 

bewusteloosheid of onmacht verkeert, of wanneer 

die : persooi, den leeftijd van zestien jaren niet 

beeft bereikt; verleiding van een persoon beneden 

dir.n leeftijd tot het plegen of dulden van on

tuchtige handelingen of buiten echt van vleesche

lijke gemeeu~cbap met een derde; 

7°. opwekking van ongehuwde personen beneden 

den leeftijd van drie en twintig jaren tot het plegen 

van ontnrbtige handelingen en iedere daad welke 

ten doel heeft de ontucht van dergelijke personen 

met een derde opzettelijk te begunstigen uit winst

bejag of uit gewoonte, of zelfs zonder deze beide 

laatste omstandigheden, indien het p:eldt den 

vader, de moeder, den voogd of den toezienden 

voogd; 

8°. dobbel huwelijk; 
9°. oplicLtiog of wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind; 

l()o. oplichting of wegvoering van ongehuwde 

personen beneden den leeftijd van drie en twin

tig jaren; 
11 °. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muntpapier met het oogmerk om die 

muntspeciën of dat montpapier als echt en on• 

vervalscbt uit te geven of te doen nitge1•en of 

het opzettelijk in omloop brengen van valsche of 

vervalscbte muntspeciën of munt papier ; 

12°. het namaken of vervalschen van van Rijka
wege uitgegeven zegels, het plaatsen van valsche 

Rijksmerken of van valscbe door de wet vereischte 

meesterteekenen ~p gouden en zilveren werken, 

hel. verval.schen en bedriegelijk plaatsen van die 

merken of tee kenen; 

Ia0 • valschheid in geschriften en het met opzet 

gebruik maken van het valsche of vervalschte ge

schrift, voor zoover het betreft een geschrift waar

uit een~ recht, eenige verbindtenis of eenige be-
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vrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd 
is om tot bewijs van eenig feit te dienen; het 
in voorraad hebben of invoeren uit het buitenland 
van biljetten eener krachtens wettige verordeningen 
opgerichte circulatiebank met het oogmerk om die 
als echt en onverrnlscht nit te geven, ingeval de 
dader, toen hij die stukken ontving, met de 
valsehheid of vervalsching bekend was; 

14°. meineed; 

16°. omkooping van openbare ambtenaren, straf
baar ingevolge de artt. 178, 363 en 364, van het. 
Nederlandsche Strafwetboek en de artt. 118, 
120 en 121 van het Deensche Strafwetboek; 
knevelarij; verduistering door ambtenaren of daar-
1Dede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting , indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voor 
een ander te duchten is; brandsticht ing met het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van deu wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. opzettelijke eu wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn iteheel of gedeel
telijk aan een ander 1.oebehoort of van een gebonw 
of getimmerte, indien daarvan gemeen gevaar voor 

goederen of levens11:evaar voor een ander te doch
ten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen ; 

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken .of doen stranden, vernielen , onbruikbaar 
maken of beschadigen van eeu schip, indien daar• 
van levensgevaar voor een ander te duchten ia ; 

20°. muiterij en verzet van passagier• aan boord 
van een schip te!l(en den schipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen in rang; 

21°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein ; 

22°. diefstal (Tyveri, Ran og Röveri); 

23°. oplichting eu verduistering; 
24°. misbruik van eene haodte~kening in blanco; 
25°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande qualificatiën zijn begrepen 

de po~ing en de medeplichtigheid , voor zoover 
zij strafbaar zijn bij de wetgeving van het land, 
aan hetwelk de uitlevering wordt gevraagd. 

De verplichting tot uitlevering strekt zich niet 
uit tot de onderdanen. Denemarken behoudt zich 
bovendien de bevoegdheid voor, de in het land 
gevestigde en woonplaats hebbende vreemdelingen 
niet uit te leveren, tenzij de aanvraag om nit
levering eene daad betreffe, door den vreemdeling 

v66r 1ijne aankomst in Denemarken gepleegd en 
de aanvraag gedaan zij v66r dat de vreemdeling 
sedert twee ,olie jaren zijne woonplaats d11ar t"e 
lande ge,eatigd heb be. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben: 
1 °. ingeval het feit in een derden Staat is ge

pleegd en de Regeering van dien Staat de uit
levering aanvraagt ; 

2°. wanneer de aan_vrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit , waarvoor de opgeëischte 
persoon in het land, waaraan d6 uitlevering wordt 
aangevraagd , heeft terecht gestaan en ter zake 
waarvan hij aliiaar i• veroordeeld, van rechts
Yenolging ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des lands, waaraan de uit

levering wordt aangevra81!=d, verjaard is v66r de 
aanhouding van den opgeëischteo persoon of, zoo 
er nog ii:eeoe aanhouding heeft plaats gehad, voor 
de oproeping om door de rechtbank te worden 
gehoord. 

3. De uitlevering zal ~en plaats hebben , zoo
lang de opgeëischte persoon in het land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraaf,(d, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 

of straf onilergaat wegens een ander misdrijf, 
dan dat waarvoor zijne uitlevering wordt aange
vraagd, zal zijne uitlevering niet worden toege
staan, dau na afloop der vervolging ingesteld in 
het land waaraan de uitlevering wordt aangevraagd 
en, in geval van veroordeeling , nadat hij de hem 
opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem 
daanan gratie zal zijn verleend. Indien evenwel, 
volgens de wetten van het land dat de uitlevering 
aanvraagt, dat tijdsverloop de verjaring der ver
volging ten gevolge zou kunnen hebben, zal zijne 

uitleverinii: worden toe~estaao, tenzij er bijzonder6 
redenen mochten aanwezig zijn die er zich tegen 

verzetten en onder gebondenheid tot terugzending 
van den uitgeleverde, zood ra de vervolging in 
genoemd land zal zijn afgeloopen. 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het land, waar
aan de uitlevering is toegestaan , ter zake van 

een strafbaar feit niet in het tegenwoordig ver
drag genoemd en v6ór zijne uitlevering gepleegd, 
noch aan een derden Staat uitgeleverd zonder de 

toestemming van den Staat, die de uitlevering 
heeft toegestaan, tenzij hij de vrijheid heb be ire
had om het eerstgenoemde land weder te ver
laten gedurende ééne maand nadat de tegen hem 
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ingestelde vervolp:ing zal zijn afgeloopen en hij, nomen goederen zullen worden overgegeven aan 
in geval van veroordeeliog, de hem opgelegde de\ opeischenden Staat, indien de bevoegde macht 
straf zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie vRD' den Staat, waaraan de nillevering wordt 
zal zijn verleend. ' aangevraagd, de over!(ave daarvan heeft bevolen. 

Hij zil evenmin mop:en worlleo vervolgd of 9. In afwachting van de Ranvrage om uit-
gestraft ter zake van eenig feit in .het tegen- levering langs diplomatieken weg zal de voor
woordig verdrag genoemd en v66r de uitlevering loopige aanhouding van den persoon, wiens uit
gepleegd zonder de toestemming der Regeering , levering volgens het tegenwoordige verilrag kan 
die den uitp:cleverde heeft. overgegeven, en die, gevraagd worden, kunnen verzocht worden: 
indien zij zulks wenschelijk acht, de overlegging van de 1.ijde van Nederland, door eiken officier 
zal kunuen vorileren van een der bescheiden in van justitie ~f door elkec. rechter van instructie 
art. 7 van het tegenwoordig verdrag ,·ermeld. (rechter-commissaris); 
Intosschen zal die toestemming niet noodig zijn, van de zijde van Denemarken, door eiken 
wanneer de beklaap:de nit eigen beweging zal rechter van instructie en door den president der 
hebben verzocht terecht te staan of zijn straf te handelsrechtbank te Kopenhagen. 
ondergaan of wanneer hij binnen den bovenge- De voorloopige aanhouding is ooJerworpen aan 
noemden termijn het grondgebied van den Staat, de vormen en de regels voorgeschreven door de 
waaraan hij is uitgeleverd, niet zal hebben ver• wetgeving van den Staat, waaraan de uitlevering 
laten. gevraagd wordt. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 10. De vreemdeling, die krachtens de bepa-
zijn niet toepasselijk op staatknndige misdrijven. lingen van het voorgaand artikel voorloopig is 
Hij die, ter zake van een der in art. 1 genoemde aangehouden, zal, ten ware hij nit anderen hoofde 
gemeene feiten, is uitgeleverd, kan derhalve in behoorde in hechtenis te blijven, in vrijheid 
geen geval worden vervolgd of gestraft in den worden gesteld, indien niet binnen twintig dagen 
Staat, waaraan de uitlevering is toegestaan ter na de Jagteekening van het bevel van voor loopige 
zake vau een staatkundig misdrijf door hem ge- aanhouding de aanvruge tot uitlevering langs 
pleegd vóór zijne uitlevering, noch van eecig feit diplomatieken weg geschied is, onder overlegging 
met zoodanig staatkundig misdrijf_ samenhangende, der bescheiden bij het tegenwoordig verdrag voor• 
tenzij hij de vrijheid hebbe gehad het land weder geschreven. 
te verlaten gedurende eene maand nadat de tegen 11 . Wanneer bij vervolging ter zake van een 
hem ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen en gemeen misdrijf eene der Regeeringen het hooren 
hij, in geval van veroordeeling, de hem opgelegde van getuigen, die zich in den anderen Staat be
straf ral hebben ondergaan of hem daarvan gratie vinden, noodig oordeelt, zal daartoe eene rogatoire 
zal zijn verleend. commissie langs diplomatieken weg gezonden worden 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs · · en zal daaraan gevolg gegeven worden met. in
diplomatieken weg en alleen toegestaan worden achtneming der wetten van het land, waar de 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een getuigen znllen worden uitgenoodigd te verschijnen. 
gewaarmerkt afächrift hetzij van een vounis van °Intnsschen zal in spoedvereischende gevallen eene 
veroordeeling, hetzij van eene beschikking tot in rogatoire commissie rechtstreeks door de rechter
staat van beschuld.igingstelling of van eene be- lijke overheid in den eenen Staat kunnen worden 
schikking waarbij rechtsingang is verleend met toegezonden aan de rechterlijke overheid in den 
bevel tot gevangenneming , hetzij van een bevel anderen Staat. 
van gevangenneming, afgegeven in de vormen Elke rogatoire commissie strekkende tot aan• 
voorgeschreven door de wetgeving van den Staat, vrage van een getuigenverhoor zal van eene Fransche 
die de aanvrage doet, en waarbij het feit waarvan vertaling vergezeld moeten zijn. 
sprake is op zoodauige wijze wordt omschre..-en 12. Indien, in eene strafzaak een gemeen mis
dat de Staat, waaraan de uitlevering wordt ge- drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
vraagd, in staat zij te beoordeelen of het volgens een getuige in het andere land noodig is of ver
zijne wetgeving een geval daarstelt in het tegen- -langd wordt zal zijne Regeering hem verzoeken 
woordig verdrag voorzien, alsmede vermeldende aam de tot hem te richten uitnoodiginic gevolg 
de op het feit toepasselijke strafbepaling. te geven en, in geval hij daaraan voldoet, zullen 

8. De op en bij den opgeëischte in beslag ge- hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 
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volgens de besliseing der rechtbank krachtens cle 

tarieven en re!(lementen van kracht in het land, 
waar het verhoor zal moeten plaats hebben, tof, 
bij gebreke van zoodanige tarieven en reglementen, 

door hem te verleenen de vergoeding toegekend 
door de aanvrairende Regeering op het langs diplo
matieken weg overgebracht verzoek der Regeering 
van het andere land. 
· Een getuige van welke nationaliteit ook, die 

in een van beide Stalen opieroepen vrijwillig 
voor de rechters van den anderen Staat verschijnt, 

zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan

gehouden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of legen hem wegens misdrijf 

uitgesproken veroordeelingen, zelfs niet onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 

die het onderwerp uitmaken van het p:eding, waarin 
hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 

misdrijf betreffende, de mededeeling van over

tnigingsstukken of van bescheiden, welke zich in 

handen bevinden der antoriteiten van het andere 
land, nuttig of noodig zal worden geoordeeld, 
zal de daartoe strekkende aanvraag langs diplo

matieken weg geschieden en zal daaraan gevolg 
gegeven worden, tenzij er liijzondere redenen 

mochten . bestaan die er zich tegen verzetten en 
onder gehoudenheid tot terugzending van de stukken. 

14. De doorvoer over het grondg~bied van een 

der contracteerende Staten, van een door eene 
derde Mo,ze11dheid aan de andere Partij uitge
.Jeverden persoon, die niet behoort tot het land 

door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal worden 
toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij van 

het oorspronkelijke hetzij van een gewaarmerkt 

afschrift, van een der stukken genoemd in art. 7, 
mits het feit, waarop de uitlevering gégrond is, 

in het tegenwoordig verdrag vermeld zij · en niet 

valle onder de bepalingen voorzien bij de artt. 2 

en 6, en mits de doorvoer, wat het medegeleide 

betreft, geschiede met medewerking van beambten 

van het lsoil dat den doorrner over zijn grond

gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer znllen komen voor 

rekening van den Staat die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
16. De wederzijdsche Regeeringen doen over 

en weder afstand van alle aanvrage om terug

betaling van de kosten van onderhoud, van ver

voer en a11dere die, binnen de 1trenzeo van haar 

wederzijdsch grondgebied, zo1Hlen kunnen voort

vloeien uit de nitlevering van beklaagde, in staat 

' 

van beschuldiging gestelde of veroordeelde personen, 
evenals van .die voortvloeiende uit de tenuitvoer

legging van rogatoire commissiën en uit de toe
zending en terugzending der overtuigingsstukken 
of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkie,lijk mocht 
worden geacht, z11I de uit te leveren persoon 
worden overgebrachl naar de haven, aan Ie wijzen 
door den di plomatieken of consulairen agent van 

den Staat, die de uitlevering beeft aanii;evraagd, 

eu op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

16. Het tegenwoordig verdt~, dat niet toe
passelijk is op de koloniën, zal eerst in werking 
treden te rekenen van den twintigsten dag na 

zijne afkondiging in de vormen bij de wetten der 
beide landen voorgeschreven. 

'fe rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 
verdrag van 28 Juli 1877 ophouden van kracht 

te zijn en vervangen worden door het tegen

woordig verdrag, dat van kracht zal blijven tot 

zes maanden na verklaring in tegenovergestelden 

zin door eene der beide Regeeringen gedaau. 
Het z~l worden bekrachtigd en de bekrnchti

giogen er van zullen worden uitgewisseld binnen 
den tijd vau zes weken of, zoo mogelijk, vroeger. 

Ten blijke waarvan de weJerzijdsche gevol

machtigden het tegenwoordig verdrag hebben 

onderteekend en van hunne ze~els voorzien. 
In dubbel opgemaakt · te Kopenhagen, den 

18 Januari 1891. 
(L.-S.) (get.) R. voN PESTEL. 

• REEDTZ-'l'HOTT. 

5 Maart 1894. ARREST van den Hoogen Raad 

der N ederlaoden, houdende beslissing dat de in 
eene plaatselijke verordening op het gebruik 

van terrein, waarop het openbaar gemeentelijk 

slachthuis is gevestigd, voorkomende bepaling. 

waarbij aan burgemeester en wethouders is 

opgedragen voorschriften te geven omtrent 

de wijze van het aldaar dooden van ilieren, 

evenals het ingevolge die opdracht genomen 

bePluit van burgemeester en wethouders, 
mist verbindende kracht. 

De Hooge Raad enz. , 
Ovtrrwegende dat noch bij de aanteekeniog •no 

het bèroep, no~h naderhand door · of vanwege den 

req. eenige gronden voor dat beroep zijn aangevoerd; • 

0. ambtshalve, dat bij het bestreden vonnis 
is bewezen verklaard het den req. bij dagvaarding 

ten Jaste gelegde feit, dat hij op 21 September 189:J, 
des middags omstreeks ten 12 nur, te Rotterdam 
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op het terrein van het openbaar slachthuis io het 
slachtlokaal 10 eene koe heeft gedood met een 
slagersmes en niet met deu daarvoor voorgeschre
ven harpoen; 

0. dat de kantonrechter dit feit heeft geqnali
ficeerd, gelijk blijkt uit het hoofd van dit arrest, 
en met toepassing van de daar genoemde artikelen, 

den req. heeft veroordeeld tot de daar vermelde 
straf; 

0. dat art. 20 der verorden-ing op het gebruik 
van het terrein waarop is gevestigd het openbaar 
slachthuis te }!.otterdam van 28 Maart 1889, 

gelijk het laatstelijk is ~wijzigd en aangevuld bij 

verordeoiog van 26 Januari 1893, luidt: 
• De dooder van stieren , ossen en koeien moet 

zorgen, dat deze voor het slach te11 stevig be
vestigd worden aan den riog, die zich in den 
grond van het slachtlokaal bevindt. 

• Het dooden van alle dieren moet op snelle 
wijze plaats vinden en overeenkomstig de voor

schriften door burgemeester en wethouders te 

geven"; 
0. dat de bierbedoelde voorschriften zijn ge

geven bij besluit van burgemeester en wethouders 

van 17 Maart 18\J3, waarbij onder meer is be

paald: • De neksteek mag uitsluitend door middel 

van den ha~poen worden oitl{evoerd"; 
0. dat volgens art. 14.5 der gemeentewet, in 

overeenstemming met art. l4o4o der grondwet, aan 

den gemeenteraad de regeling behoort van hetgeen_ 
in het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid vereischt wordt, en borgemeeste1· en 

wethouders wel volgens art. 179a van eerstge
melde wet geroepen zijn, om bij wijze van uit

voering, waar dit noodiir mocht blijken, maat

regelen te nemen of voor te schrijven ter toe

passing van 's raads algemeeue regeling gevorderd, 
maar dat zij zijn onbevoegd om zonder zoodanige 

regeling, zij het dan ook ingevolge opdracht van 
deo raad , zelfstandig voorschriften te geven, · 
waarop dan daadwerkelijk, zooals in het aanwezig 

geval, zonden worden toegepast de door den raad 
bij :rijns verordening binnen de grenzen der wet 

bepaalde straffen; 
O. mitsdien, dllt art. 20 der verordening , van 

welk artikel de. inhoud hierboven is medegedeeld, 

voor zoover d..arbij aan burgemeester en wethou

ders ia opgedragen de in het tweede lid bedoelde 

voorschriften te ge\·en, verbindende kracht mist, 
evenals het, ingevolge de daarin vervatte onwettige 

opdracht genomen besluit van burgemeester en 

wethouders; 

dat derhalve de kantonrechter, door de toepas
sing van een en ander , heeft geschonden de 

artt! 185 en 161 der gemeentewet in verband 
met art. 24, der wet van 15 April 1886 (Staat.
blad n•. 64,) en de artt. 1 en 216 Strafvordering ; 

0. dat het ten laste van den req: als bewezen 
aangenomen feit ook niet valt onder het bereik 

van eenige andere wettelijke strafbepaling; 
Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 

in het kanton Rotterdam n•. 2 op 19 Decem
ber 1893 in deze zaak gewezen; 

Uit kracht van art. 105 R. 0. ten principale 
rechtdoende op het bij dat vonnis bewezen ver

klaarde feit : 

Verklaart dat feit niet strafbaar; 
Ontslaat den req. deswege van alle rechtsver

volginp:, de kosten, ook die in cassatiP, gevallen, 

te dragen door den Staat. 

6 Maart 1894,, B11sLt1lT, tot w1Jz1grng van het 
Koninklijk besluit van 12 September 1886 
(Staaûblad n°. 163), tot bepaling van het 

maximum der verpleegden en het minimum 

van geneeskundigen in het gedeelte van het 
St. Antoniusgesticht aan den nieuwen Binnen
weg te Rotterdam gelegen , en ingericht tot 
verpleging van vrouwelijke idioten en lijde
ressen aan epilepsie die in hare verstandelijke 
vermogens gestoord zijn, alsmede van kinderen 

van beide kunne, beneden den leeftijd van 

tien jaren , lijdende aan idiotisme of epilepsie, 
die in hunne verstandelijke vermogens ge• 

stoord zijn. S. 4.2. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de _ voordracht van den Minister van Binnen• 

landsche Zaken, van 3 Maart 1894,, n•. 917, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver

zoek van het · bestuur der Vereenigicg van den 
Heiligen Antonius ter verpleging van ongenees

lijke 1ieken en blinden te Rotterdam om, nu het 
aantal patienten, verpleegd in Je voor krank• 

zinnigen bestemde afdeeling van het St. Antonius

gesticht aldaar, tot acht is gedaald, eeuige voor 
dezen bestemde lókalen aan die bestemming te 

mogen onttrekken en de krankzinnigen alleen in 

enkele daartoe nader in overleg met de Inspee• 

tenrs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen 

aangewezen benedealokalen te mogen verplegen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, (Staaû
blaà n•. 96), gewijzigd bij de wet van 15 April-
1886 (Staaû!Jlad n°. 64.); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dal in het Koninklijk besluit van 

12 September 1888 (Staatablad n°. 183), tot 

bepaling van het maximum der verpleegden en 
het minimum van geneeskundigen in het gedeelte 
van het St. Ant~niusgesticht, aan den nieuwen 
Binnenweg te Rotterdam gelegen, en ingericht 
tot verpleging van vrouwelijke idioten en lijde
ressen aan epilepsie, die in hare verstandelijke 

vermogens gestoord zijn, alsmede van kinderen 
van beide kunne, beneden den leeftijd van tien 

jaar, lijdende aan idiotisme of epilepsie, die in 

hunne verstandelijke vermogens gestoord zijn , 
in de plaats van •40" gelezen wordt ,8". 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den Maart 1894. 

(!Jet.) EMMA. 

De Mini-ater van Binnenlandaclte Zaken, 
(!Jet.) TAK. VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 15 Maart 1894.) 

8 Maart 1894. BESLUIT, betreffende den werk
kring der collegiën van zetters voor 's Rijks 

directe belastingen, hunne belooning en ver

goeding voor bureaukosten en de belooning 
der Adviseurs voor de belasting op bedrijfs

en andere inkomsten. S. 43. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën, van 7 Februari 1894, n°. 68, afdeeling 

directe belastingen ; 

Gezien artikel 18, eerste lid en art. 111, § 4 

der wet van 2 October 1893 (Staatsblad n°. 149); 
Overwegende dat het noodig is bepalingen vast 

te stellen omtrent den werkkring der collegiën 

van zetters, zoo voor de belasting op bedrijfs

en andere inkomsten als voor 's Rijke overige 

directe belastingen , hunne belooning en vergoeding 

voor bureaukosten en omtrent de belooning der 

Adv.isenrs voor eerstgenoemde belasting; 

Gelet op de wet van 5 April 1870 {Staata
blad n°. 63); 

Herzien de Koninklij ke besluiten van 26 Au

gustus 1870 (Staat~blad n°. 166) en 29 Mei 
1872 (Staatsblad n°. 53); 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 Fe

bruari 1894, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van den voor-

melden Minister van 6 Maart 18114, n°. 28, 
afdeeling directe belastingen; 

Hebben hesloteo en besluiten: 

Art. 1. De bestaande collegiën van zetters te 
Àmaterdam, Rotterdam en 'a Gra~enltage blijven 
werkzaam, behalve voor aanslagen betreffende 
het recht van patent bedoeld bij art. 68, § 4 
der wet van 2 October 1893 (Staatablad n°. 149), 
voor de grondbelasting en de personeele belasting. 

2. Voor de belasting op bedrijfs- en andere 

inkom.ten worden in de genoemde gemeenten 

collegiën van zetters ingesteld , bestaande uit den 

voorzitter en vier leden I te weten : 

een collegie van zetters voor elk der zes 

kantoren te À·ma terdam, 
een collegie van zetters voor elke der drie 

afdeelingen te Rotterdam , 
een coll"!lie van zetters voor elke der twee 

afdeelingen te 'a Gravenhage. 
Onder kantoren of afdeelingen worden voor de 

toepaasing van dit besluit verstaan de kringen, 

van de ontvangkantoren der directe belastingen 

in de genoemde gemeenten, zooals die kringen 

door Ons zijn of nader zullen worden omschreven. 

3. Met ingang van 1 Mei 1894 wordt voor 

de in art. 1 bedoelde collegiën van zetters , 

het bij art. 2 van het Koninklijk besluit van 

26 Augustus 1870 (Staatsblad n°. 156) vastge
stelde presentiegeld voor elk duizendtal inwoners 

der gemeente verminderd. tot / 5. 
4. Voor de leden der gezamenl ijke in art. 

2 van dit besluit bedoelde collegiën van zet
ters in elke der daar genoemde gemeenten 

wordt, met uitzondering van de voorzitters , toe

gekend een presentiegeld als schadeloosstelling 

tot gelijk bedrag als is bepaald bij artt. 2 en 

3 van het _ Koninklijk besluit van 26 A ugnstns 

1870 (Staatablad n°. 156). 

5. Met ingang van 1 Mei 1894 wordt de ver

goeding voor bureaukosten der bestaande collegiën 

van zetters, vastgesteld bij art. 1 van het Koninklij k 

besluit van 26 Augustus 1870 (Staatablad n°. 156) 

en het Koninklijk besluit van 29 Mei 1872 (Staata• 
blad n°. 63), verminderd als volgt: 

voor elk duizendtal inwoners wordt als ver

goeding voor bureaukosten toegekend : 

in gemeenten van 50,000 zielen en daarbo
ven f 2.-, 

in gemeenten van 10,000 zielen tot 60,000 

zielen f 1.25 , 
in gemeenten van 1600 zielen tot 10,000 

zielen f 1.- . 
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De voorschriften van artt. 4 en 5 ran eerst
gemeld besluit zijn ook van toepassiag op de 
in artt. :J, 4 en 5 van dit besluit bedoelde 

presentiegelden en vergoedingen voór bureaukosten. 

6. De krachtens art. 19, § 4, der wet vau 
2 October 1893 (Staatsblad n•. 149) te benoemen 
Adviseurs genieten ieder zes gulden voor eiken 

dsg, waarop zij v.oor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten met den voorzitter werkzaam zijn. 

Duurt die werkzaamheid minder dan drie uren 
dan wordt dat bedrag met de helft verminderd. 

De declaratiën wegens dit preoentieeeld worden 

per drie · maanden ingezonden aan het Departe

ment van Financiën, voorzien van eeue verklaring 

van den voorzitter nopens hare juistheid. Zij 

vermelden de dagen, waarop de werkzaamheden 

hebben plaats gehad. 

De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit be.luit, dat in het Staatsblad 
en in de Nederlandache Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge

zonden aan den Raad van State en aan de 

Algemeene Rekenkamer. 

'e Gravenhage , den 8sten Maart 1894 

(get.) E MM A. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERBON. 

(Uitgeg. 15 ,Haart 1894.) 

10 Maart 1894. BESLUIT, houdende machtiging 

tot uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist

promessen volgens de wetten van·4 April 1870 

(Staatsblad n•. 62) en van 6 December 1881 

(Staat,blad n°. 186). S. 44. 

14 Maart 1894. BESLUl!l', tot intrekking der 

goedkeuring door wijlen Zijne Majesteit den 

Koning verleend op de additioneele artikelen, 

den 20sten October 1868 te Genève getee

kend, tot herziening der overeenkomst van 

22 Augustus 1864 ter verbetering van het 

lot der gewonden bij de legers te velde in 
oorlogstijd (Staatsblad 1865, n~. 85). S. 45. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 
W 1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vao Bui

tenlandsche Zaken, van 3 Maart 1894, n•. 418; 
In aanmerking nemende dat het raadzaam 

voorkomt over te gaan tot intrekking der goed-

keuring door wijlen Zijne Majesteit den Koning 
verleend op de adtlitioneele artikelen , den 20sten 
October 1868 te Genèo(I geteêkend, tot herziening 

der overeenkomst van 22 Augustus 1864 ter 
verbetering van het lot der gewonden bij de 

legers te velde in oorlo)!:stij d (Staatsblad 1865 , 
n•. 86) van welke artikelen de plaatsing in het 
Staatsblad van 1869, ·n•. 22 heeft JJlaats gehad 
krachtens Koninklijk besluit van 10 Februari 
van dat jaar, n•. ó7; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 10 Maart jl., n•. 2727 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Benig ar{ikel. 

De goedkeuring blijkens het Koai11klijk besluit 

van I O Jt'ebruari 1869, n•. 57, door wijlen Zijne 

Majesteit den Koning verleend op de den 20sten 

October 1868 te Genève geteekende additioueele 
artikelen tot herziening der overeenkomst van 

22 Augnatns 1864, ter verbetering van het lot 
de; gewonden , bij de legers tè velde in oorlogs

tijd, wordt ingetrokken. 

De Ministers, Hoofden der Departementen van 

Algemeen Bestuur, wor,len , ieder voor zooveel 

hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 

besluit, 't welk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 14den Maart 1894. 

(get.) E M M A. 
De Minilter van Buitenlandache Zaken, 

(get.) VAN T!l!NHOVEN. 
(Uitgeg. 21 Maart 1894".) 

14 Maart 1894. RESOLUTIE van den Minister 

van F inanciën, houdeade indeeliag van con
troles der directe belastingen. 

De Minister van Financiën, 

Heeft goed~evonden en verstaan te doen op

nemea in de Verzameling van wetten, enz. inlig

gende lijst van de tot elke controle der directe 

belastingen behoorende gemeenten of deelen van 
gemeenten, met vermelding van de inspectiiln der 

registratie, de kringen der commissiën van aanslag 
en de kringen der raden van beroep , waarbij die 

gemeenten of deelen van gemeenten zijn ingedeeld. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris- Generaal, (get.) BARTSTRA. 
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L IJ S T van de tot elke contróle de1· directe belaatingen beltoorende gemeenten of 
deelen van _qemeenten met vermelding van' de inlJ'f)ectiën der regutratie, de krin
gen der. Oominissië-n van aanalag en de kringen der Raden van beroep, waarbij 
die gemeenten of deel11n van gemeenten zijn ingedeeld. 

Inspectie Standplaats Standplaats 
Contr6le. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Provinciale Inspectie Rotterdam. 

1 
Rotterdam, (dir. bel. Rotterdam. · Rotterdam, dir. Rotterdam. 

le afd.). Kadastrale Sectiën Rotterdam, belast. 1 e afd. 
G, H, I, 0, Peo Q. Lae divisie. 
F, K, L, M eo N. 14e divisie. 

Rotterdam, (dir. bel. Rotterdam. Rotterdam, dir. Rotterdam. 
2e a.fJ,). Kadastrale Sectiifn Rotterdam, belast. 2e afd. 

C, n, Ren U. 14e divisie. 

Rotterdam, (dir. bel. Rotterdam, Rotterdam. dir. Rotterdam. 
8e afd.). Kadastrale Sectiën Rotterdam, belast. ::ie afd. 

A, S en T en d!l b-
da~trale geiµliente l8e divisie. 
Delfshaven. 

Capelle a/d, Uasel. 14e divisie. id. id. 
Kralingen. 14e divisie. id. id. 
Ni~uwerkerk a/d. 

IJssel. 14e divisie. id. id. 

Schiedam. Schiedam. Delft, 12e divisie. Schiedam. Rotterdam. 

Vlaa.rdingeli. Vlaardinllen Delft, 12e divisie. Vlaardingen . Rotterdam. 
Vlaardinger-

Ambacht. id. id. id. 
Maassluis. id. id. id. 
Rozenburg . id. id. id. 
Overschie. id. id. id. 
Kethel. id. id. id. 
Schiebroek. Rotterdam, id. id. 

14e divisie. 
's Gravenzande. Delft, 12e divisie. 's Gravenzande. 's Gravenhage. 
Naaldwijk. id. id. id. 
Monster. id. id. id. 
Loosduinen. id. id. id. 
·de Lier. id. id. id. 
Schipluiden. id. id. id. 
Maasland. id. id. Rotterdam. 

Delft. Delft. Delft, 12e divisie. Delft. 's Gravenhage. 
Hof van Dëlfl id. id. id. 
Vr_ijeoban. id. id. id. 
Pijnacker. id. id. id. 
Nootdorp. 's Gravenhage, 

lle divisie. 
id. id. 

Rijswijk. id. id. id. 
W aterin11eo·. Delft, 12e divisie. id. id. 

1894. 6 
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Inspeetie Standplaats Standplaats 
Controle. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

registrátie. van aanslag. van beroep. 

Delft. Voorburg. 's Gravenhage, Delft. 's Gravenhage. 
I Ie divisie. 

Veur. 's Gravenhage, id. id. 
' l0e divisie. 

Zegwaard. 's Gravenhage, id. id. 
lle divisie. 

Zoetermeer. id. id. id. 
Stompwijk. 's Gravenhage, id. id. 

l0e divisie. 

's Gravenhage, 'sGravenlia!(e, leafd. '• Gravenhage, '•Gravenhage, 's Gravenhage. 
Ie afd. en Scheveningen. l 0e divisie. Ie _afd. 

's Gravenhage, 's G:ra venhage, 's Gravenhage, 's Gravenhage, 's Gravenhage. 
2e afd. 2e afd. I0e divisie. 2e afd. -

Leiden. Leiden. Leiden, 9e divisie. Leiden. Leiden. 
Leiderdorp. id. id. id. 
Zoeterwoude. id. id. id. 
Oegstgeest. · Haarlem, Be divisie. id. id. 
Warmond. id. id. id. 
Voorschoten. Leiden, 9e divisie. id. id. 
Sassenheim. Haarlem, Se divisie. id. id. 
Lisse. id. id. id. 
Hillegom. id. id. id. 
Noordwijk. id. id. id. 
Noordwijkerhout. id. id. id. 
Voorhout. ièl. id. id. 
Katwijk. id. id. id. 
Rijnsburg. id. id. id. 
Valkenburg. id. id. id. 
Wassenaar. 's Gravenhage, id. 's Gravenhage. 

lOe divisie. 

Alphen. Alphen. Leiden, 9e divisie. Alphen. Leiden. 
Aarlanderveen. id. id. id. 
Oudshoorn. id. id. id. 
Bodegraven. id. id. id. 
Zwammerdam. id. id. id. 
Hazerswoude. id. id. id. 
Benthuizen. id. id. id. 
Boskoop. id. id. id. 
Koudekerk. id. id. id. 
Woerden. id. id. id. 
Waarder. id. id. id. 
Barwoutswaarder. id. id. id. 
Rietveld. . id. id. id. 
Nieuwkoop. id. Wonbrngge. id. 
Nieuwveen. id. id. id. 
Zevenhoven. id. id. id. 
Ter Aar. id. id. id. 
Alkemade. id. id. id. 
Leimuiden. id. id. id. 
Rijnsaterwoude. id. id. id. 
Woubrugge. id. id. id. 
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Inspecti_e Stand plaats Standplaats 
Controle. Gemeente. der der Commissie van den. Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Gouda. Gouda. Gouda, 15e
0 

divisie. Gouda. 's Gravenhage. 
Reeuwijk. id. id. id. 
Waddinxveen. id. id. id. 
Bergschenhoek. Rotterdam, id. Rotterdam. 

14e divisie. 
Berkel. id. id. id. 
Hillegersberg. id. id. id. 
Bleiswijk. id. id. id. 
Zevenhuizen. id. id. id. 
Moerkapelle. id. id. id. 
MoorJrecht. Gouda, 15e divisie. id. 's Gravenhage. 
Oudewater. id. id. id. 
Papekop. Leiden, 9e divisie. id. Leiden. 
Lange-Ruige Weide. id. id. id. 
Hekendorp. id. id. id. 
Haastrecht. Gouda, 15e divisie. id. 's Gravenhage. 
Vlist. id. id. id. 
Bergambacht. id. id. id. 
Ammerstol. id. id. id. 
Schoonhoven. id. id. id. 
Lekkerkerk. id. id. id. 
KrimJJeU a/d. Lek. id. . id. Rotterdam. 
KrimJJen a/d. IJssel. id. id. id. 
Ouderkerk a/d. 

IJssel. id. id. 's Gravenhage. 
Berken wonde. id. id. id. 
Stolwijk. id. id. id. 
Gonderak. id. id. id. 

Hellevoetsluis. Hellevoetsluis. Delft, 12e divisie. Hellevoetsluis. Rotterdam. 
Nieuw-Helvoet. id. id. id. 
Oudenhoorn. id. id. id. 
Nieu weuhoorn. id. id. id. 
Zuidland. id. id. id. 
Heenvliet. id. id. id. 
Zwartewaal. id. id. id. 
Ab ben broek. id. id. id. 
Spijkenisse. id. id. id. 
Hekelingen. id. id. id. 
Geervliet. id. id. id. 
Brielle. id. id. id. 
Oostvoorne. id. id. id. 
Vierpolders, id. id. id. 
Rockanje. id. id. id. 
Middelharnis. Rotterdam, Middelharnis. id. 

14e divisie. id. id. 
Sommelsdijk. id. id. id. 
Dirksland. id. id. id. 
Melissant. id. id. id. 
Herkingen. id. id. id. 
Oude-Tonge. id. id. id. 
Nieuwe-Tonge. id. id. id. 
Stad aan 't Haring• id. id. 

vliet. id. id. id. 
den Bommel. id. id. id. 
OoltgensJJlaat. id. id. id. 
Goedereede. id. id. id. 

6* 
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. 

Inspectie Standplaats Stand plaats 
Contrlile. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

'Hellevoetsluis. Stellendam. Rotterdam, Middelharnis. Rotterdam. 
14e divisie. 

Ouddorp. id. id. id. 

\ 

Zwijndrecht. IJsselmonde. Gouda, l5e divisie. Zwijndrecht. Rotterdam. 
Charlois. id. id. id. 
Hoogvliet. id. id. id. 
Pernis. id. id. id. 
Poortugaal. id. id. id. 
Rhoon. id. id. id. 
Ridderkerk. id. ·fö. id. 
.Barendrecht. id. id • id. 
Heerjansdam. Dordrecht, id. Dordrecht. 

l 6e divisie. 
Zwijndrecht. id. id. id. 
Hendrik-Ido-Am· 

bacnt. id. id. id. 
's Gravendeel. id. Oud-Beijerland. i,l. 
Strijen. id. id. id. 
Maasdam. id. id. id. 
Puttershoek. id. id. id. 
Numansdorp. id. id. id. 
Klaaswaal. id. id. id. 
Oud -Beijerland. id. id. id. 
Nieuw-Beijerland. id. id. id. 
Zuid-Beijerland. id. id. id. 
Piershil. id. id. id. 
Goudswaard. id. id. id. 
Heinenoord. id. id. id. 
Mij nsheereuland. id. id. id. 
Westmaas. id. id. id. 

Dordrecht. Dordrecht. Dordrecht, Dordrecht. Dordrecht. 
l 6e divisie. 

Alblasserdam. id. Alblasserdam. id. 
Papenbrecht. id. id. id. 
Oud-Alblas. id. id. id. 
Nieuw-Lekkerland. id. id. id. 
Bleskensgraaf. id. id. id. 
Streefkerk. id. id. id. 
Brandwijk. id. id. id. 
Molenaarsgraaf. id. id. id. 
Dubbeldam. id. id. id. 

Gorinchem. Sliedrecht. Dordrecht, Sliedrecht. Dordrecht. 
l(le divisie. 

Giessendam. id. id. id. 
Wijngaarden. id. id. id. 
Hardinxveld. Gorinchem, id. id. 

l 7e divisie. 
Giessen-Nieuw kerk. id. id. id. 
Peursum. Dordrecht, id. id. 

16e divisie. 
Ameide. Gorinchem, id. id. 

l 7e divisie. 
Meerkerk. id. id. id. 
Tienhoven. id. id. id. 
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Inspectie Standplaats Standplaats 
Contr&le. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Gorinchem. Langerak. Dordrecht, Sliedrecht. Dordrecht. 
l 6e divisie. id. id. 

Nienwpoort. id. id. id. 
Groot-Ammers. id. id. id. 
Ottoland. id. id. id. 
Goudriaan. id. id. id. 
Noordeloos. id. id. id. 
Gorinchem. Gorinchem, Gorinchem. Dordrecht. 

1 7 e divisie. id. id. 
Arkel. id. id. id. 
Hoornaar. id. id. id. 
Schelluinen. id. id. id. 
Hoogblokland. id. id. id. 
Leerdam. id. Leerdam. id. 
Schoonrewoerd. id. id. id. 
Asperen. id. id. id. 
Henkelnm. id. iJ. id. 
Kedichem. id. id. id. 
Leerbroek. id. id. id. 
Nieuwland. id. id. id. 
Vianen. id. id. id. 
Lexmond. id. id. id. 
Hagestein. id. id. id. 
Hei- en Boeikop. id. id. id. 
Everdingen. id. id. id. 

Provinciale Inspectie Amsterdam. 

Amsterdam, (dir. bel. Amsterdam. Amsterdam, dir., Amsterdam. 
le kantoor). Kadastrale Sectie Amsterdam, belast. l e en 2e 

G. 3e divisie. kantoor. 

Amsterdam, (dir. bel. Amsterdam. Amsterdam, dir. Amsterdam. 
2e kantoor). Kadastrale Sectiën Amsterdam, belast. l e en 2e 

0 en P. Se divisie. kantoor. 
A, N en S. lie divisie. 

Amsterdam, (dir. bel. Amsterdam. Amsterdam, dir. Amsterdam. 
3e kantoor). Kadastrale Sectiën Amsterdam, belaat. :le en lie 

F. :Je divisie. kantoor. 
ged. I en K. 4,e divisie. 

Amsterdam, (dir. bel. Amsterdam. Amsterdam, dir. Amsterdam. 
4ie kantoor.) Kadastrale Sectiën Amsterdam, belaat. 4,e en 6e 

E. ae divisie. kantoor. 
ged. I en ged. Q. 4e divisie. 
ged. R. lle divisie. 

Amsterdam, (dir. bel. Ameterdam. Amsterdam, dir. Amsterdam. 
5e kantoor). Kadaatrale Sectiën Amsterdam, belast. :Je en lle 

C, L, Menged Q: 4e divisie. kantoor. 

Amsterdam, (dir. bél. Amsterdam. Amsterdam, dir. Amsterdam. 
6e kantoor). Kadastrale Sectiën Amsterdam, belaat. 4e en 6e 

ged. 1. 4,e divisie. kantoor. 
ged. R. lle divisie. 
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Inspectifl Standplaats Standplaats 
Contrale. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Haarlem. Haarlem. Haarlem, Se divisie. Haarlem. Haarlem. 
Bloemendaal. id. id. id. 
Spaarndam. id. id. id. 
Haarlemmerliede en id. id. 

Spaarnwoude. id. id. id. 
Heemstede. id. id. id. 
Bennebroek. id. id. id. 
Zandvoort. id. id. id. 
Sehoten. id. id . id. 
Haarlemmermeer. id. id. id. 
Aalsmeer. Amsterdam, id. Amsterdam. 

6e divisie. 

Helder. den Helder. Alkmaar, le divisie. den Helder. Alkmaar. 
Texel. id. id. id. 
Vlieland. id. id. id. 
Terschelling. id. id. id. . Wieringen . id. id. id. 
Schagen. id. Schagen. id. 
St. Maarten. id. id. id. 
Barsingerhorn. id. id. id. 
Zijpe. id. id. id. 
Anna Paulowna. id. id. id. 
Wieringerwaard. · id. id. id. 
Petten. id. id. id. 
Callantsoog. id. id. id. 
Nienwe-Niedorp. id, id. id. 
Oude-Niedorp. id. id. id. 
Winkel. id. id. id. 
Oudkarspel. id. id. id. 
Harenkarspel. id. id. id. 
W armenhnizen. id. id. id. 

Alkmaar. Bergen. Alkmaar, le divisie. Bergen. Alkmaar. 
Sehoorl. id. id. id. 
Egmond-binnen. id. id. id. 
Egmond aan Zee. id. id. id. 
Koedijk. id. id. id. 
Oudorp. id. id. id. 
St. Pancras. id. id. id. 
Broek op Langendijk. id. id. id. 
Noord-Scharwoude. id. id. id. 
Zuid-Scharwoude, id. id. id. 
Heiloo. id. id. id. 
Limmen. id. id. id. 
Akersloot. id. id. id. 
Alkmaar. id. · Alkmaar. id. 
Beverwijk. Amsterdam, 

6e divisie. 
Beverwijk. Haarlem. 

Velsen. id. id. id. 
Wijk aan Zee en 

Dnin. id. id. id. 
Assendelft. id. id. id. 

1 

Uitgeest. id. id. id. 
Heemskerk. id. id. id. 
C81ltricum. id. id. id. 
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Inspectie Stand plaats Standplaats 
Contrllle. Gemeente. der der CommiBaie van den Raad · 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Hoorn. Hooro. Hoorn, 2e divisie. Hoorn. Hoorn. 
Berkhout. id. id. id. 
Avenhorn. id. id. id. 
Oudendijk. id. id. id. 
Beets. id. id. id. 
Wognnm. id. id. id. 
Sijbekarspel. id. id. id. 
Spanbroek. id. id. id. 
Hoogwoud . id. id. id. 
Obdam. id. id. id. 
Opmeer. id. id. id. 
Heus broek. id. id. id. 
Schermerhorn. Alkmaar, Ie divisie. id. Alkmaar. 
Oterleek. id. id. id. 
Heerhugowaard. id. id. id. 
Ursem. Hoorn, 2e divisie. id. Hoorn. 
Z.- eo N.- Schermer. Alkmaar, Ie divisie. id. Alkmaar. 
Enkhuizen. Hoorn, 2e divisie. Enkhuizen. Hoorn. 
Bovenkarspel. id. id. id. 
Grootebroek. id. id. id. 
Hoogkarspel. id. id. ; id. 
Urk. id. id. id. 
Medemblik. id. id. id. 
Abbekerk. id. id. id. 
Wervershoof. id. irl. id. 
Twisk. id. id. id. 
Opperdoes. id. id. id. 
Midwoud. id. id. id. 
Andijk. id. id. id. 
Blokker. id. id. id. 
Zwaag. id. id. id. 
Westwond. id. id. id. 
Schellinkhout. id. id. id. 
Wijdenes. id. id. id. 
Venhuizen. id. id. id. 
Nibbixwoud. id. id. id. 

Weesp. Nieuwer-Amstel. Amsterdam, Nieuwer-Amstel. Amsterdam. 
5e divisie. id. id. 

Watergraafsmeer. id. id. id. 
Ouder-Amstel. id. id. id. 
Uithoorn. id. id. id. 
Sloten. id. id. id. 
Hilversum. Hilversum, Hilversum. id. 

7e divisie. id. id. 
's Graveland. id. · id. id. 
Kortenhoef. id. id. id. 
Ankeveen. id. id. id. 
Naarden. id. id. id. 
Bussum. id. id. id. 
Blaricum. id. id. id. 
Huizen. id. id. id. 
Laren. id. id. id. 
Weesp. id. id. id. 
Weesperkarspel. id. id. id. 
Nederhorst den Berg. id. id. id. 
Muiden. id. id. id. 
Diemen. id. id. id. 
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Inspectie Standplaats Standplaats 
Controle. Gemeente. der der Commissie van den Raad 

re~istratie. van aanslag. van beroep. 

Zaandam. Zaandam. Amsterdam, Zaandam. Haarlem. 
6e divisie. 

Oostiaan. id. iJ. id. 
Koog aan de Zaan. id. id. id. 
Westzaan. id. id. id. 
Wormerveer. id. id. id. 
Wormer. Hoorn, 2e divisie. id. Hoorn. 
Jisp. id. id. id. 
Krommenie. Amsterdam, id. Haarlem. 

6e divisie. 
Z•andijk. id . id. id. 
Purmerend. Hoorn, 2e dlli ie. Purmerend. Hoorn. 
Beemster. id. id. id. 
Ilpendam. i<I. t id. id. 
Wijdewormer. id. id. id. 
Oosthuizen. id. i,I. id. 
Edam. id. id. id. 
Middelie. id . id. id. 
Warder. id. ï.t. id. 
Kwadijk. id. id. id. 
l\'l.onnikendam. id. id. id. 
Broek in Waterland. id. id. id. 
Marken. id. id. id. 
Katwoude. id. id. id. 
Buiksloot. id. id. id. 
Nieuwendam. id. id. id. 
Ransdorp . id. id. id. 
Landsmeer. id. id. id. . de Rijp. id. ' id. id. 
Graft. id. id. id. 

Utrecht. IJsselstein. Utrecht, 34e diriaie. Vreeswijk. Utrecht. 
Benschop. id. id. id. 
Polsbroek. id. id. id. 
Lopik. id. id. id. 
Jaarsveld. id. id. id. 
Willige Lange ra k. id. id. id. 
Vreeswijk . . id. id. id. 
Jutphaas. id. id. id. 
Bonten. Zeist, 29e dim.ie; id. id. 
Schalkwijk. id. id. id. 
Tnll en 't Waal. id. id. id. 
Utrecht Utrecht, 34e diriaie. Utrecht. id. 

Amersfoort. Amerefoort. Amersfoort, Amersfoort. Utrecht. 
33e diviBie. 

Hoogland. id. id. id. 
Bunschoten. id. id. id. 
Stoutenburg. id. id. id. 
Leusden. id. id. id. 
Woudenberg. id. id. id. 
Soest. id. id. id. 
Baarn. id. - id. id. 
Eemnes. id. id. id. 
Zeist. Zeist, 29e difllie. Zeist. id. 
de Bildt. Utrecht, 114e ~ifie. id. id. 
Bunnik. Zeist, 29e di-Yrue.. iJ. id. 
Odïk. id. id. id. 
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Inspectie Standplaats Stand plaats 
Contr6le. Gemeente. der der Commisaie van den Raad 

registratie. van aanslag. nn beroep. 

Amersfoort. Werkhoven. Zei1t, 29e di'l'iaie. Zeist. Utrecht. 
Driebergen. id. id. id. 
Rijseuburg. id. id. id. 
Hoorn. id. hl. id, 
Maarn. id. j,)_ id. 
Langbroek. id. id. id. 
Cothen. id. id id. 
Wuk bij llunrstede. id. id . id. 
Leersum. id. id. id. 
Amerongen. id. id. id. 
Rhenen. id. id. id. 
Veenendaal. id. id. id. 
Renswoude. id. id. id. 

Brenkeleu. Mijdrecht. Hilversum, Breukelen-Nij en• Utrecht. 
7e divisie. rode. 

Wilni,. id. id. id. 
Vinkeveen. id. id. id. 
Loenen. id. id. id. 
Lo~nersloot. id. hl. id. 
Loosdrecht. id. id. id. 
A bcoode-Proostdij. id. id. id. 
A bcoude-Baam-

brugge. id. id. id. 
Vreeland. id. id. id. 
Nigtevecht. id. id. id. 
Breukelen-Nijen-

rode. id. id. id. 
Breukelen-St. 

Pieters. id. id. id. 
Rnwiel. id. id. id. 
Kockengen. id. id. id. 
Laaguienwkoop. id. id. id. 
Maarssen. id. Utrecnt. id. 
Maarseveen. id. id. id. 
Tienhoven. id. id. id· 
Znijlen. id. id. id. 
Westbroek. id. id. id. 
Achttienhoven. id. id. id. 
Maartensdijk. id. id. id. 
Harmelen. id. id. id. 
Haarzuilens. id. id. id. 
Vleuten. id. id. id. 
Oudenrijo. Utrecht, 34e divisie. id. id. 
Veld huizen. id. id. id. 
Kamerik. Hilversum, id. id. 

7e divisie. 
Zegveld. id. id. id. 
Montfoort. Utrecht, 34e divisie. id. id. 
Willeskop. id. id. id. 
Linschoten. id. id. id. 
Snellewaard. id. id. id. 
Hoenkoop. id. id. id. 
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Provinciale Inspectie Leeuwarden. 

Leeuwarden. Leeuwarden. Leeuwarden, Leeuwarden. Leeuwarden, 
40e divisie. · 

Leenwarderadeel. id. id. id. 
Menaldumadeel. id. irl. id. 
Baarderadeel. id. id. id. 
Heonaarrleradeel. Leeuwarden, id. Heerenveen. 

4le divisie. 

Harlingen. rraneker. Leeuwarden, Franeker. Leeuwarden. 
4le divisie. 

Franekeradeel. id. id. id. 
Barradeel. id. id. id-. 
't Bildt. Leeuwarden, iJ. id. 

40e divisie. 
Harliugeo. Leeuwarden, Harlingen. id. 

41 e divisie. 

Dokkum. Dokkum. Leen warden, Dokkum. Leen warden. 
40e d i • isie. 

Oostdongeradeel. id. id. id. 
W estdongeradeel. id. id. id. 
Ameland. id. id. id. 
Schiermonnikoog. id. id. id. 
Ferwerderadeel. id. Rinsumageest. id. 
Dantumadeel. id. id. id. 
Kollumerland. id. id. id. 

1 

Sneek. Sneek. Heerenveen, Sneek. Heerenveen. 
39e divisie. 

Wijmbritseradeel. id. id. id. 
IJlst. id. id. id. 
Bolsward. Leeuwarden, Bolsward. id. 

4le divisie. 
W onseradeel. id. id. id. 
Workum. id. id. id. 
Gaasterland. Heerenveen, Balk. id. 

39e divisie. 
Sloten. id. id. id. 
Hemelumer-Olde-

pbaert. Leeuwarden, id. id. 
4le divisie. 

Hindeloopen. id. id. id. 
Stavoren. id. id. id. 

H eereo veen. Se boterland. Heerenveen, Heerenveen. Heereo veen. 
39e di viiie. 

A.engwirdeu. id. id. id. 
Weststellingwerf. MeppP.l, 37e divisie. id. id. 
Haskerland. Hee ren veen, Langweer. id. 

39e divisie. 
Do11iawerstal. id. id. id. 
Lemsterland. id. id. id. 
Idaarderadeel. Leeuwarden, Akkrum. Leeuwarden. 

40e divisie. 
Rauwerderhem. id. id. id. 
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Heerenveen. Utingeradeel. Heerenveen, Akkrum. Heerenveen. 
39e divisie. 

Dragten. Smallingerland. Heerenveen, Bergum. Heerenveen. 
39e divisie. 

Achtkarspelen. Leeuwarden, 
4,le divisie. 

id. Leeuwarden. 

Tietjer ksteradeeL id. id. id: 
Opsterland. Heerenveen, Gorredijk. Heerenveen. 

39e divisie. 
Ooststellingwerf. Meppel, 37e divisie. id. id. 

P rovinciale Inspectie Groningen. 

Groningen. Groningen. Groningen, GroninKen. Groningen. 
(le afdeeling). 42e divisie. 

Groningen. Leens. Groningen, Winsum. Groningen. 
(2e afdeeling). 42e divisie. 

Ulrum. id. id. id. 
Kloosterburen. id. id. id. 
Eenrum. id. id. id. 
Winsum. id. id. id. 
Adorp. id. id. id. 
Ba.6.o. id. in. id. 
Haren. id. id. id. 
Noorddijk. id. id. id. 

Groningen. Ezinge. Groningen, Zuidhorn. Groningen. 
(2e afdeeling). 43e divisie. 

Oldehove. id. id. id. 
Grootegast. id. id. id. 
Grijpskerk. id. id. id. 
Oldekerk. id. id. id. 
Zuidhorn. id. id. id. 
Aduard. id. id. id. 
Leek. id. id. id. 
Marum. id. id. id. 
Hoogkerk. id. id·. id. 

Hoogezand. Hoogezand. Groningen, 
42e divisie. 

Hoogezand. _Groningen. 

Sappemeer. id. id. id. 
Zuidbroek. id. id. id. 
Slochteren.- id. id. id. 
Noord broek. id. id. id. 
Veendam. id. Wildervank. id. 
Meeden. id. id. id. 
Muntendam. id. id. id. 
Wildervank. id. id. id. 
Onstwedde. Groningen, id. id. 

43e divisie. 

Winschoten. Winschoten. Groningen, 
43e divisie. 

Winschoten. Groningen. 

Beerta. id. id. id. 
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Winscboten. Finsterwolde. Groningen, Wiuschoten. Groningen. 
4::le divisie. 

Nieuwe Schans. id. id. id. 
Bellingwolde. id. id. id. 
Scheemda. Groningen, id. id. 

42e divisie. 
Midwolda. id. id. id. 
Oude-Pekela, Groningen. Oude Pekela. id. 

43e divisie. 
Nieuwe-Pekela. id. id. id. 
Wedde. id. id. id. 

, Vlagtwedde. id. id. id. 

Delfzijl. Delfzijl. Groningen, Appingedam. Groningen. 
4:le divisie • 

. \ ppingedam. id. id id. 
Bierom. id. id. id. 
Loppersum. id. id. id. 
Nieuwolda. Groningen, id. id. 

42e divisie. 
't Zandt. Grouiogen, id. id. 

43e divisie. 
Termunten. Groningen, id. id. 

42e divisie. 
Bedum. id. Bedum. id. 
Warffum. id. id. id. 
Middelstum. id. id. id. 
Uithuizen. id. id. id. 
Uithuizermeeden. Îd. id. id. 
Kantens. id. id. id. 
Usquert. id. id. id. 
Stedum. Groningen, id. id. 

43e divisie. 
Ten Boer. id. id. id. 

Assen. Assen. -~•sen, 38e divisie. Asaeo. Assen. 
Smilde. id. id. id. 
Rolde. id. id. id. 
Peize. id. id. id. 
Roden. id. id. id. 
Eelde. id. id. id. 
Vries. id. id. id. 
Zuidlaren. id. id. id. 
Nor1f. id. id. id. 
Beilen. id. id. id. 
Westerbork. id. id. id. 
Gieten. id. id. id. 
Gasselte. id. id. id. 
Anlo. id. id. id. 
Ruinen. id. id. id. 
Meppel. Meppel, 37e divisie. Meppel. id. 
Ruinerwold. id. id. id. 
de Wijk. id. id. id. 
Nijeveen. id. id. id. 
Diever. id. id. id. 
Uwirigelo. id. id. id. 
Havelte. id. id. id. 
Vledder. id. id. id. 
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Emmen. Emmen. Assen, 31le divisie. Emmen. Assen. 
Odoorn. id. id. id. 
Borger. id. id. id. 
Coevorden. id. Hoo11:eveen. id. 
Dalen. id. id. id. 
Schoonebeek. id. id. id. 
Hoogeveen. id. id. id. 
Zuidwolde. id. id. id. 
Zw~elo. id. id. id. 
Oosterhesselen. id. iJ. id. 
Sleen id. id. id. 

Provinciale Inspectie Zwolle. 

Zwolle Zwolle. Zwolle, 36e divisie. Zwolle. Zwolle. 
Hasselt. id. id. id. 
Staphorst. id. id. id. 
Dalfsen. id. id. id. 
Zwollerkerspel. id. id. id. 

Ueventer. Deventer. Deventer, Deventer, Zwolle. 
S2e divisie. 

Wijhe. Zwolle, 36e di,isie. id. id. 
Olst. Deventer, id. id. 

S2e divisie. 
Bathmen. id. M. id. 
Diepenveen. id. id. id. 
Raalte. Zwolle, 36e divWe. id. id. 
Heino. id. id. id. 
Hellendoorn. id. id. id. 

Almelo. Stad-Almelo. Almelo, 35e divisie. Almelo. Hengelo. 
Ambt-Almelo. id. id. id. 
Rijssen. id. id. id. 
Wierden. id. id. id. 
Holten. Deventer, id. Zwolle. 

S2e divisie. 
Ootmarsum. Almelo, 35e divisie. Ootmarsum. Hengelo. 
Denekamp. id. id. id. 
Tubbergen. id. id. id. 
Weerselo. iJ. id. id. 
Vriezenveen. id. id. id. 

Enschede. Enschede. Almelo, 3óe divisie. Enschede. Hen11elo. 
Lonneker. id. id. id. 
Haaksbergen. id. id. id. 
Losser. id. id. id. 
Oldenzaal. iJ. id. id. 
Hengelo. id. Hengelo. id. 
Stad-Uelden. ld. id. id. 
Ambt- Delden. "id. id. id. 
Borne. id. id, id. 
Goor. id. id. id. 
Uiepenheim. id. id. id. 
Markelo. id. id. id. 
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Kampen. Kampen. Zwolle, 36e divisie. Kampen. Zwolle. 
Genemuiden. id. id. id. 
Grafhorst. id. id. id. 
Kamperveen. id. id. id. 
Wilsum. id. id. id. 
IJsselmuiden. id. id. id. 
Zalk en Veecaten. id. id. id. 
Steenwijk. Meppel, 37e divisie. Steenwijk. id. 
Giethoorn. id. id. id. 
Steenwijkerwold. id. id. id. 
Oldemarkt. id. id. id. 
Zwartsluis. id. Zwarts! uis. id. 
Wanneperveen. id. id. id. 
Stad-Vollenhove. id. id. id. 
Ambt-Vollenhove. id. id. id. 
Kuinre. id. id. id. 
Blokzijl. id. id. id. 
Blankenham. id. id. id. 

Ommen. Stad-Ommen. Meppel, 37e divisie . Ommen. Zwolle. 
Ambt-Ommen. id. id. ,id. 
Stad-Hardenberg. id. id. id. 
Ambt-Hardenberg. id. id. id. 
Gramsbergen. id. id. id. 
den Ham. id. id. id. 
Avereest. Zwolle, 36e divisie. Avereest. id. 
Nieuwleusen. id. id. id. 

Provinciale Inspectie Arnhem. 

Arnhem. Arnhem. Arnhem, Arnhem. Arnhem. 
30e divisie. 

Brammen. Deventer, id. Zutphen. 
82e divisie. 

Rheden. Arnhem, id. Arnhem. 
80e divisie. 

Rozendaal. id. id. id. 
Wageningen. Zeist, 29e divisie. Wageningen. id. 
Ede. id. id. id. 
Doorwerth. id. id. id. 
Renknm. id. id. id. 

Zutphen. Apeldoorn. Deventer, Apeldoorn. Zutphen. 
32e divisie. 

Voorst. id. id. id. 
Zutphen. Zutphen, 

31 e divisie. 
Zutphen. id. 

Lochem. Deventer, id. id. 
32e divisie. 

Warnsveld. Zutphen, id. id. 
31e divisie. 

Gorssel. id. id. id. 
Laren. Deventer, id. id. 

32e diviaie. 
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Doetinchem. Doesburg. Zutphen, Doesburg. Arnhem. 
3le divisie. 

Hummelo. id. id. id. 
Angerlo. id. id. id. 
Ze.lhem. id. id. id. 
Wehl. id. id. id. 
Hengelo. ' id. id. id. 
Steenderen. id. id. id. 
Vorden. Deventer, id. Zutphen. 

32e divisie. 
Stad- Doetinchem. Zutphen, Doetinchem. Arnhem. 

3le divisie. 
Ambt-Doetinchem. id. id. id. 
Wiseh. Arnhem, id. id. 

30e divisie. 
Dinxperlo. Zutphen, 

:lle divisie. 
id. Zntphen. 

Gendringen. Arnhem, id. Arnhem. 
30e divisie. 

Bergh. id. id. id. 

roenlo. Winterswijk. Zutphen, Winterswijk. Zutphen. 
3le divisie. 

Aalten. id. id. id. 
Groenlo. id. Groenlo. id. 
Lichtenvoorde. id. id. id. 
Eibergen. id. id. id. 
Borculo. Deventer, id. id. 

32e divisie. 
. 

Neede. Zutphen, id. id. 
:l le divisie. 

Ruurlo. Deventer, id. id. 
32e divisie. 

Lobith. Zevenaar. Arnhem, Zevenaar. Arnhem. 
30e divisie. 

Didam. Zutphen, id. id. 
3 le divisie. 

Duiven. Arnhem, id. id. 
30e divisie. 

Westervoort. i,J. id. id. 
Herwen en Aerdt. id~ id. id. 
Pannerden. id. id. id. 

Nijmegen. Nijmegen. Nijmegen, 
27e divisie. 

Nijmegen. Tiel. 

Millingen. id. id. id. 
Ubbergen. id. id. id. 
Groesbeek. id. id. id. 
Heumen. id. id. id. 
Beuningen. id. id. id. 
Ewijk. Tiel, 28e divi~ie. id. id. 
Wijchen. Nijmegen, id. id • . 

27e divisie. 
Balgoy. id. id. id. 
Bergharen. id. id. , id. 
Batenburg. Tiel, 28e divisie. id. id. 
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Nijmegen. Overasselt. Nijmegen, Nijmegen. Tiel. 
27e divisie. 

Bemmel. Zeist, 2\le divisie. Bemmel. id. 
Huissen. id. id. id. 
Gent. id. id. id. 

Tiel. Kesteren. Tiel; 28e diviaie. Kesteren. Tiel. 
Lienden. id. id. id. 
Dodewaard. id. id. id. 
Echteld. id. i-i. id . 
IJzendoorn. id. id. id . 
Elst . Zeist, 29e divisie. id; id. 
Valburg. id. id. id. 
Heteren. id. id. id. 
Hemmen. id. id . id. 
Maurik. Tiel, 28e divisie. id. id. 
Wadeuoijen. id. id . id. 
Zoelen. id. id. id. 
Ophemert. id. id. id. 
Varik. id. id. id. 
Wamel. id. Drnteo. id. 
nreomel. id. id. id. 
Heerewaarden, 's Hertogenbosch, id. id. 

23e divi,ie. 
.Appeltern Tiel, 28e divisie . id. id. 
Druten. id. id . id. 
Horssen. hl. id. id. 
Tiel. id. Tiel. id. 

Zaltbommel. Z•ltbommel. 's Hertogenbosch, Za.It.bommel. '!'iel. 
23e divisie. id. 

Kerkwijk. id. id. id. 
Gameren. id. id. id. 
Hurwenen. id. id. id. 
Rossum. id. id. id . 
Brakel. id. id. id. 
Zuilichem. id. id. id. 
Poederoijen. id. id. id. 
Hedel. id. id. id. 
.Ammerzoden. id • id. id. 
Nederhemert. id. id. id. 
Driel. 1 id. id. id. 
W aardenborg. ·Tiel, 28e divisie. Geldermalsen. id. 
Herwijnen. id. id. id. 
Voren. id. id. id. 
Haaften. id. id. id. 
Elst en Opijnen. id. id. id. 
Culenborg. id. id. id. 
Beusirhem. id. id. id. 
Geldermalsen. id. id. id. 
Buurmalsen. id. id. id. 
B11ren. id. id. id. 

· Beesd. id. id. id. 
Deil. id. id. id. 

Harderwijk. Elborg. .Amersfoort, Harderwijk • 

1 

Zotphen. 
aae divisie. 

Doorus ,ïk. id. id. id. 
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Harderwijk. Harderwijk. Amersfoort, 
38e divisie. 

Harderwijk. Zutphen. 

Ermelo. id. id. id. 
Nijkerk. id. id. id. 
Hoevelaken. id. id. id. 
Putten. id. id. id. 
Barneveld. id. id. id. 
Scherpenzeel. id. id. Arnhem. 
Hattem. id. Epe. Zutphen. 
Oldebroek. id. id. id . 
Epe. Deventer, id. id. 

32e divisie. 
Heerde. Amersfoort, - id. id. 

33e divisie. 

Provinciale Inspectie Middelburg. 

Middelburg. Middelbnrg. Middelburg, Middelburg. Middelburg. 
20e divisie. 

Oost- en West-
Souburg. id. id. iil. 

Ritthem. id. id. id. 
Grijpskerke. id. id. id. 
Koudekerke. id. id. id. 
Nieuw- en St. 

Joostland. id. id. id • 
Arnemuiden. . id. id. id. 
Domburg. id. id. id. 
Oostkapelle. id. id. id. 
Westkapelle. id. id. id. 
Aagtekerke. id. id. id. 
Zoutelande. id. id. id. 
Big~ekerke. id. id. id. 
Meliskerke. id. id. id. 
Veere. id. id. id. 
Vronwenpolder. id. id. id. 
St. Laurens. id. id. id. · 
Serooskerke. id. id. id. 
Vlissingen. id. Vlissingen. id. 

Zierikzee. Zierikzee. Goes, 2le di'l'isie. Zierikzee. Middelburg. 
Kerkwerve. id. id. id. 
Noordgouwe. id. id. id . 

. Noordwelle. id. id. id. 
Haamstede. id. id. id. 
Burgh. id. id. id. 
Renesse. id. id. id. 
Serooskerke. id. id. id. 
Ellemeet. id. id. id. 
Elkerzee. id. id. id. 
Brouwershaven. id. id. id. 
Dreischor. id. id. id. 
Zonnemaire. id. id. id. 
Duiveodijke. id. id . id. 
Nieuwerkerk. id. id. id. 
Bruinisse. id. id. id. 

' Ouwerkerk. id. id. id. 
1894. 7 
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Zierikzee. Oosterland. Goes, 21e divisie. Zierikzee. Middelburg. 
Tholen. Bergen op Zoom, 

l 9e divisie. 
St. Maartensdijk. id. 

Oad-Vossemeer. id . id. id . 
Poortvliet. id. id. id. 
St. Maartensdijk. id. id. id. 
Scherpenisse. id. id. id. 
St. Annaland. id. id. id. 
Stavenisae. id. id. id. 
St. Pbili psland. id. id. id. 
Colijnsplaat. Goes, 21 e divisie. Kortgene. id. 
Kats. id. id. id. 
Kortgene. id. id. id. 
W issekerke. id. id. id. 

Hansweert. Goes. Goes, 2le divisie. Goes. Middelharg. 
Kloetinge. id. id. id. 
Kapelle. id. id. id. 
Wemeldinge. id. id. id. 
Kattendijke. id. id. id. 
Krniningen. id. id. id. 
Krabbendijke. id. id. id. 
Waarde. id. id. id. 
Rilland-Bath. id. id. id. 
Schore. id. id. id. 
Yerseke. id. id. id. 
Heinkenszand. id. id. id. 
's Heer-Arends-

kPrke id. id. id. 
's Heerenboek. id. id. id. 
Bonselen. id. id. id. 
Wolphaartsdijk. id. id. id. 
's Gravenpolder. id. id. id. 
's Heer• Abtskerke. id. id. id. 
Hoedeken·skerke. id. id. id. 
Baar]aoa. id. id. id. 
Driewegen. id. id. id. 

- Ellewoutsdijk. id. id. id. 
Oudelande. id. id. id. 
Niase. id. id. id. 
Ovezande. id. id. id. 

Axel. Neuzen. Goès, 2le divisie. Axel. Middelburg. 
Hoek. id. id. id. 
Zaamslag. id. id. id. 
Axel. id. id. id. 
Koewacht. id. id. id. 
Overslag. id. id. id. 
Zuiddorpe. id. id. id. 
Holst . id. id. id. 
Graauw en Lan• 

gendam. id. id. id. 
St. Jansteen. id. id. id. 
Clinge. id. id. id. 
H onteniaae. id. id. id. 
Hengstdijk. id. id. id. 
Osseniaae. id. id. id. 
Stop eldijk. p id. id. id. 
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Axel. Bosch kapelle. Goes, 2le divisie. Axel. Middelbnrg. 
Sas van Gent. id. id. id. 
Philippine. id. id. id. 
Westdorpe. id. id. id. 

Oostburg. Ooatborg. Middelburg, 
20e divisie. 

Oostburg. Middelburg. 

W aterlaodkerkje. id. id. id. 
Zoidzaode. id. id. i,1. 
Cadzand. id. id. id. 
IJzendij ke. id. id. id. 
Biervliet. id. id. id. 
Hoofdplaat. id. id. id. 
Breskens. id. id. id. 
Groede. id. id. id. 
Nieuwvliet. id. id. id. 
Schoondijke. id. id. id. 
Aardenburg. id. id. id. 
Eede. id. id. · id. 
St. Kruia. id. id. id. 
Sluia. id. id. id. 
Retranchement. id. id. id. 

Provinciale Inspectie 's Hertogenbosch. 

'• Hertogenbosch. 's Hertogenboach. 's Hertogenbosch, 
22e divisie. 

's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch. 

Vlijmen. id. id. id. 
Hedikhuizen. Gorinchem, id. id. 

17 e divisie. 
Drunen. 's Herto![enboach, id. id. 

22e divisie. 
Nienwkuijk. id. id. id. 
.Engelen. id • id. id. 
Bokhoven. Gorinchem, id. id. 

17 e divisie. 
Vught. 's Hertogenbosch, id. id. 

22e divisie. 
Helvoirt. id. id. id. 
Cromvoirt. id. id. id. 
St. Michielsgestel. id. id. id. 
den Dungen. id. id. id. 
Boxtel. id. id. id. 
Esch. id. id. id. 
Liempde. id. id. id. 

088. Oss. 's Hertogen boach, Osa. '• Hertogenbosch, 
23e divisie. 

Heesch. id. id. id. 
Berghem. id. id. id. 
Nistelrode. id. id. id. 
Rosmalen. 's Hertogenbosch, id. id. 

22e dhisie. 
Geffen. 's Hertogenbosch, id. id. 

23e divisie. 
Nuland. id. id. id. 

7• 
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re11istratie. van aanslag. van beroep. 

Oss. Berlicum. 's Hertogenbosch, 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch. 
22e divisie. 

Dinther. id. id. id. 
Heeswijk. id. id. id. 
Empel en Meerwijk. id. id. id. 
Lith. '• Hertogenbosch, id. id. 

23e divisie. 
Lithoijeu. id. id. id . 
Alem , Maren en 

Kessel. id. id. id. 
Ooijen en Teeffelen. id. id. id. 
Ravenstein. Nijmegen, Ravenstein. id. 

2 7 e divisie. 
Huisseling en Neer• 

loon. id. id. id. 
Dieden, Demen en 

Lanii:el. id. id. id. 
Deursen en Dennen• 

bnrg. id. id. id. 
Metren, Haren en 

Macharen. 's H ertogenbosch, id. id. 
2Se divisie. 

Herpen. Nijmep;en, id. id. 
27e divisie. 

Schaijk. id . id. id. 
Grave. id. id. id. 
Velp. id. id. id. 
Gassel. id. id. id. 
Escharen. id. id. id. 
Reek. id. iol. id. 
Zeeland. id. id. id. 

Helmond. Helmond. Eindhoven, Helmond. 's Hertogenbosch. 
24e divisie. 

Aarle-Rixtel. id. id. id. 
Stiphout. id. id. id. 
Bakel en Milheeze. id. id . id. 
Mierlo. id. id. id. 
Asten. id. id. id. 
Vlierden. id. id. id. 
Denrne en Liessel. id. id. id. 
Someren. id. id. id. 
Lierop. id. id. id. 
Veghel. 's Hertogenbosch, id. id. 

22e divisie: 
Uden. id. id. id. 
Erp. id. id. id. 
St. Oedenrode. id. id. id. 
Schijndel. id. id. id. 
Son en Breugel. Eindhoven, id. id. 

24e divisie. 
Gemert. id. id. id. 
Boekel. 's Hertogenbosch, 

22e dh·isie. id. id. 
Beek en Donk. Eindhoven, 

24e divisie, id. id. 
Lieshont. id. id. id. 
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Inspectie Standplaats Standplaats 
Contröle, Gemeente. de·r der CommiBSie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Eindhoven. Eini!hoven. Eindhoven, Eindhoven. 'e Hertogenbosch. 
2<ie divisie. 

Stratum. id. id. id. 
Strijp. id. id. id. 
Gestel en Blaarthem. id. id. id. 
Woenael. id. id. id. 
Geldrop. id. id. id. 
Zesgehuchten. id. id . id. 
Veldhoven en Mere-

veldhoven. id. id. id. 
Waalre. id. id. id. 
Aalst. id. id. id. 
Oerle. id. id. id. 
Zeelet. id. id. id. 
N anen, Gerwen en 

Nederwetten. id. id. id. 
Tongelre. id. id. id. 
Leende. id. id. id. 
Heeze. id. id; id. 
Budel. id. id. id. 
Maarheeze. id. id. id. 
Soerendonk, Sterk-

sel en Gassel. id. id. id. 
Valkenswaard. id. id. id. 
Bergeyk. id. id. id. 
Luyksgestel. id. id. id. 
Borkel en Schaft. id. id. id. 
Westerhoven. id. id. id. 
Dommelen. id. id. id. 
Riethoven. id. id. id. 
Bladel en Netersel. id. id. id. 
Reusel. id. id. id . 
Hoogeloon, Hapert 

en Casteren. id. id. id. 
V eBSem, Wintelre en 

Knegsel. id. id. id. 
Eersel. id. id. id. 
Duizel en Steensel. id. id. id. 
Hooge- en Lage-

Mierde. id. id. id. 

Ti '!burg. Tilbnrg. 's Hertogenbosch, Tilburg. Breda. 
23e divisie. 

Goirle. id. id. id. 
.Baarle-Nassau. Breda , l Se divisie. id • id. 
Alphen en Riel. id. id. id. 
Oisterwijk. 's Hertogen bcsch , id. id. 

23e divisie. 
Berkel. id. id. id. 
Haaren. 'a Hertogenbosch, id. 'a Hertogenbosch. 

22e divisie. 
Moergestel. Eindhoven, id. id. 

24e divisie, 
Udenhout. 's Herto11;enboach, id. Breda. 

23e divisie. 
Oirschot. Eindhoven, id. 'a Hertogenbosch. 

24,e divisie. 
Beat. id. id. id. 
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Controle. 
Inspectie Standplaats Standplaats 

Gemeente. der der Commissie van den Raad 
registratie. van aanslag. van beroep. 

Tilburg. Oost-, West- en Mid- Eindhoven, Tilburg. 'a Hertogenbosch. 
delbeera. 24.e divisie. 

Hilvarenbeek. id. id. id. 
Diessen. id. id. id. 

Breda. Breda. Breda, l Se di viaie. Breda. Breda. 
Teteriug~n. id. id. id. 
Ginneken en Bavel. id. id. id. 
Prineenhage. id. id. id. 
Chaam. id. id. id. 
Dongen. • s H ertegen bosch , id. id. 

2:le divisie. 
Gilze en Reijen. Breda, l8e diviaie. id. id. 
's Gravenmoer. id. id. id. 
Znndert. id. id. id. 
Rijsbergen. id. id. id. 
Oosterhout id. id. id. 

Roosendaal. Roosendaal en Nis- Bergen op Zoom, Roosendaal. Breda. 
pen. l 9e divisie. 

Zevenbergen. id. id. id. 
Klnndert. id. id. id. 
Oudenbosch, id. id. id. 
Oud- en Nienw-

Gastel. id. id. id. 
Standdaardbniten. id. id. id. 
Hoeven. id. id. id. 
Etten en Lenr. id. id. id. 
Rncphen en Vorens-

einde. id. id. id. 

Bergen op Zoom. Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, Bergen op Zoom. Breda. 
l 9e divisie. 

Halsteren. id. id. id. 
Wouw. id. id. id. 
Ossendrecht. id. id. id. 
Woensdrecht. id. id. id. 
Huijbergen. id. id. id. 
Putte. id. id. id. 
S~eenbergen en 

Kruisland. id. Steen bergen. id. 
Dinteloord en Prin11-

land. id. id. id. 
Nienw-V oHSemeer. id. id. id. 
Willemstad. id. id. id. 
Fijnaart en Heinin-

gen. id. id. id. 

Waalwijk. Waalwijk. 'a Hertogenbosch , 
22e divisie. 

Waalwijk. 'a Hertogenbosch. 

Baardwijk. id. id. id. 
Besoijen. id. id. id. 
Geertruidenberg. Breda, 1 Se di vi1ie. id. Breda. 
Raamsdonk. id. id. id. 
Waspik. '• Hertogenbosch , id. '• Hertogenbosch. 

22e diviaie. 
Made en Drimmelen, Breda, 18e dirilie. id. Breda. 
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Inspectie Stand plaats Stand plaats 
6le. Gemeente. der der Commi88ie van den Raad Contr 

registratie. van aanslag. van beroep. 
, 

Waalwijk. Loon op Zand. 'a Hertogenbosch, Waalwijk. 'a Hertogenbosch. 
22e divisie. 

Capelle. id. id. id. ' 
Sprang. id. id. id. 
Vrij hoeve-Capelle. id. id. id. 
Hooge en !..ge Zwa-

luwe. Bergeu op Zoom, id. Breda. 
l 9e diviaie. 

Terheijden. Breda, 18e diviaie. id. id. 
Hensden. Gorinchem, Henaden. '• Hertogenbosoh. 

l 7e divisie. 
Herpt. id. id. id. 
Oodheusde_o. id. id. id. 
Heesbeen, Eethen en 
Genderen. id. id. id. 

Wijk en Aalburg. id. id. id. 
Veen. id. id. id. 
Woudrichem. id. id. id. 
Rijswijk. id. id. id. 
Giessen. id. id. id. 
Op- en Neerqdel. id. id. id. 
Werkendam. id. id. id. 
de Werken en Sleen-

wijk. id. id. id. 
Dassen, Mooater en 

Moilkerk. id. id. id. 
Almkerk. id. id. id. 
Meeuwen, Hil en 

Babyloniönbroek. id. id· id. 
Drongelen, Hangoort, 

Ganaoyen en Doe-
veren. id. id. id. 

Provinciale Inspectie Maastricht. 

Maastricht. Maastricht. Maastricht, Maastricht. Roermond. 
26e diviaie. 

Oud-Vroenhoven. id. id. id. 
St Pieter. id. id. id. 
Cadier en Keer. id. id. id. 

. Gronsveld. id. id • id. 
Heer. id. id. id. 
Mheer. id. id. id. 
Rijckholt. id. id. id. 
St. Geertniid. id. id. id. 
Eysden. id. id. id. 
Mesch. id. id. id. 
Ambij . id. id. id. 
Bemelen. id. id. id. 
Borgharen. id. id. id. 
Bunde. id. id. id. 
Itteren. id. id. id. 
Meerssen. id. id. id. 
Schimmert. id. id. id. 
Ulestraten. id. id. id. 

'-
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Ins e tie Stand plaats Stand plaats 
Contr6le. Gemeente. de der Commissie van den Raad 

r~istratie. van aanslag. van beroep. 

Valkenburg. Berg en Terblijt. Maastricht, V allrenburg. Roermond. 
26e divisie. 

Houthem. id. id. id. 
Hulsberg. id. id. id. 
Klimmen. id. id. id. 
Ond-Valkenbnrg. id. id. id. 
Schin op Geulle. id. id. id. 
Valken borg. id. M. id. 
Wijnandsrade. id. id. id. 
Gulpen. id. iJ. id. 
Margraten. id. id. id. 
Noorbeek. id. id. id. 
Slenaken. id. id. id. 
Wittem. id. id. id. 
Wijlre. id. id. id. 
Vaals. id. id. id. 
Bocholtz. id. id. id. 
Simpelveld. id. id. id. 
Eijgelshoven. id. id. id. 
Heerlen. id. id; id. 
Nieuwenhagen. id. id. id. 
Schaesberg. id. id. id. 
Ubach over Worms. id. id. id. 
Voerendaal. id. id. id. 
Kerkrade. id. id. id. 

Sittard. AmstP.nrade. Roermond, Sittard. Roermond. 
25e divisie. 

Bingelrade. id. id. id. 
Brnnssnm. id. id. id. 
.Tabeek. id. id • id. 
Merkelbeek. id. id. id. 
Oirsbeek. id. id. id. 
Schinnen. id. id. id. 
Schinveld. id. id. id. 
Geleen. id. id. id. 
Spaubeek. id. id. id. 
Urmond. id. id. id. 
Born. id. id. id. 
Broekaittard. id. id. id. 
Grevenbicht. id. id. id. 
Limbricht. id. id. id. 
M onstergeleen. id. id. id. 
Nieuwstadt. id. id. id. 
Obbicht en Papen• 

hoven. id. id. id. 
Sittard. id. id. id. 
Echt. id. id. id. 
Maasbracht. id. id. id. 
Ohé en Laak. id. id. id. 
Roosteren. id. id. id. 
Stevensweert. id. id. id. 
Susteren. id. id. id. 
Hoensbroek. Maastricht, id. id. 

26e divisie. 
Nnth. id. id. id. 
Beek. id. id. id. 
E lsloo. id. id. id. 



14 MA.ART 1894. 105 

Inspectie Standplaats . Standplaats 
Contr8le. Gemeente. der der CommiBBie van den Raad 

registratie. van aanslag. van beroep. 

Sittard. Geolle. Maastricht, Sittard. Roermond. 
26e divisie. 

Stein. id. id. id. 

Roermond. Roermond. Roermond, Roermond. Roermond. 
26e divisie. 

St. Odiliënberg. id. id. id. 
Herten. id. id. id. 
Melick- en Herken• 

boscb. id. id. id. 
Linne. id. id. id. 
Montfort. id. id. id, 
Posterholt. id. id. id. 
Vlodrop. id. id. id. 
Horn. id. id. id. 
Maasniel. id. id. id. 
Swalmen. id. iil. id. 
Heijthuijzen. id. id. id. 
Haelen. id. id. id. 
Nunhem. id. id. id. 
. Roggel. id. id. id • 
Baexem. id. id. id. 
Buggenum. id. id. id. 
Neer. id. id. id. 
Weert. id. Weert. id. 
Stamproy. id. id. id. 
Nederweert. id. id. id. 
Ittervoort. id. id. id. 
Thorn. id. id. id. 
Heegden. id. id. id. 
Grathem. id. id. id. 
Heel en Panheel. id. id. id. 
Hans~!. id. id. id. 
Wessem. id. id. . id. 
Neeritter. id. id. id. 

Venlo. Venlo. Roermond, Venlo. Roermond. 
26e divisie. 

Arcen en Velden. id. id. id. 
Keseel. id. id. id, 
Maasbree. id. id. id. 
Meijel. id. id. id. 
Beesel. id. id. id. 
Belfeld. id. id. id. 
Tegelen. id. id. id. 
Helden. Eindhoveo, id. id. 

24.e divisie. 
Broekhuizen. id. id. id. 
G robben vont. id. id. id. 
Horst. id. id. id. 
Sevenum. id. id. id. 

' Gennep. Genoep. Nijmegen, Gennep. Roermond. 
27e divieie. 

Mook en Middelaar. id. id. id. 
Ottenum. id. id. id. 
Bergen. id. id. id. 
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IospeÇ$ie Slaodplaats Standplaats 
Contr8le. Gemeente. der de" Commissie van den Raad 

registratie. van aanslag. · van beroep. 

Gennep. Meerlo. Eindhoven, Gennep. Roermond. 
24e divisie. 

Venray. I id. id. id. 
Wansanm. id. id. id. 
Boxmeer. Nijmegen, Boxmeer. '• Hertogenbosch. 

2 7 e divisie. 
Beogen en Rijke• 

voort. 
MB88hees en Over• 

loon. 
Oploo, St. Anthonis 

en Ledeacker. 
Sambeek. 
Vierlingsbeek. 
Wanroy. 
Beers. 
Cuijk en St. A~atha. 
Haps. 
Linden. 
Mill en St. iln berL 
Oeffelt. 

17 Maart 1894. BESLUIT, tot WIJZigmg en aan• 
vulling van het Koninklijk besluit van den 
28sten Mei 1892 (Staataólad no. 122), tot 
vaststelling van eeu Bijzonder Reglement 
van politie voor de schntaluis te St. Andries 
en hare ha,ens. S. 46. 

IN NA.All VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;, EMMA, ENz. 

Op de voordracht van den Minister van Water• 
staat, Handel en Nijverheid van 14, Februari 1894, 
:C,.. C, afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Febrnari 1891 (Staat,. 
l>lad n°. 69) en artikel 1 van het l"q!;lement van 
politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
brnggen en daartoe behoorende werken onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 

van 12 Augustus 1891 (Staat16latl n°. 168); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 Maart 1894 n°. U.); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 14, Maart 1894., n•. 102, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, het navol

gende te bepalen : 
Art. 1. In artikel 2 van het Koninklijk be

slnit van 23 Mei 1892 (Staat16latl n•. 122) tot 

id. id. id. 

id. id. id. 

id. id. id. 
id. id . id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id . id. id. 
id . id • . id. 
id. id. id. 
id. id. id . 
id. id. id. 
id. id. id. 

vaststelling van een Bijzonder Reglement van 
politie voor de sohutslnis te St. ;/ndrie, en hare 
havens wordt gelezen in plaau van: 

•slnismeester", ,sluiswa.ehtor". 
TnBBchen de woorden : • aan11Jij1t" en • 6lijf t" 

wordt ingevoegd . het volgende: 
•alsmede zoodra en zoolang t11&schen den 

waterstand op de Waal en dien op de Maas een 
verschil bestaat van 3 meter of meer". 

2. In artikel 3 van bovengenoemd regltllllent 
wordt gelezen in plaats van: 

•slnismeester", •sluiswachter". 
3. In artikel 5 van hetzelfde reglement wordt 

gelezen in plaats van: ,sluismeester", •slnia
wachter'', en in plaats van: 

• buitenhavens" en ,havens", •toeleidiogska• 

nalen". 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
dat in het Staatlólad geplastst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 17den Maart 1894. 
(Jdt.) E M M A, 

De Mi11. oan W ater,taat, Handel en Nijoerlseid, 
(.gtt.) C. LKLY. 

(Uitgeg. 22 Maart 1894..) 
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20 Maart 1894. Bzsr.uIT, betreffende de ont
binding tan de Tweede Kamer der Staten
Generaal. S. 47. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 

W1,1 EMMA, .ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Ministen 
van 19 Maart 1894; 

Gezien artikel 73 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
wordt ontbonden met de dagteekening van het tegen
woordig betluit. 

2. De verkiezingen der leden van eeoe nie11we 
Tweede Kamer zullen plaats hebben op. Dinsdag 
10 April 1894; waar . herstemming noodig is zal 
deze plaats hebben op Dinsdag 24 April daaraan
volgende. 

3. De eerate samenkomst der Kamers van de 
Staten-Generaal zal plaats hebben in vereenigde 
vergadering, op Woenadag 16 Mei 1894. 

De Miniater van .Binnenlandaohe Zaken is be
last met de uitvoering van dit bealuit, hetwelk 
in het Staaû!Jlad zal worden geplaatat en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad van 
State, aan de Departementen van algemeen be
stoor en aan de Algemeene Rekenkamer. 

'a Gravenhage, den 20sten Maart 1894. 
(9,t.) EMMA. 

JJe Miffiller van Binnentand.rcl,e Zaken, 
v,,t.) T.u: VAN Pooe.TVLIET. 

(Uitgeg. 20 Maart 1894.) 

22 Maart 1894. .B11SLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Grauw 
en Lang,ndam, van 23 Februari 1894, 
waarbij een hoofd der openbare lagere school 
aldaar ia benoemd. S. 4,8. 

Ge,c!,or,t tot 1 Juti 1894. 

27 Maart 1894. Ae.e.1:sT, van den Hoogen Raad 
der Nederlanden houdende beslissing dat 
onder den in art. 1 van het Koninklijk be
sluit van 10 Jnli 1892 (Staat16lad n°. 186) 
bedoelden arbeid zijn te begrijpen die werk
zaamheden, welke strekken om het ter be
waaschiog gegevene voor het gebruik in orde 
te maken, speciaal ook het strijken daarvan. 

De Hooge Raad enz., · 
Gelet op het middel van cassatie, voorgesteld 

bij memorie: 
Schending en verkeerde toepe.ssing van de artt. 

5 en 17, der wet van 5 Mei 1889 (Staat1h[atl, 
n•. 4.8) in verband met art. 1 Koninklijk be

. sluit van 10 Juni ]8\12 (Staat1htad n•. 186), 
en van art. 216 Strafvordering ; 

Gehoord den raadsman van de gereq. in zijne 
bestrijding van het beroep; 

Ooerw,gende dat het bestreden vonnis de gereq. 
ia ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake 
van het bewezen verklaarde feit, dat op 15 en 
16 Augustus 1893, des avonds respectievelijk 
ten 8 uur 30 minuten en 8 nnr 56 minuten, 
in eene werkplaats van eene waseh-, bleek- en 
strijlrinrichtiug te 's Gravenhage, waarvan zij het 
hoofd is, eene vrouw op haar last met strijken 
voor dat bedrijf bezig was, - en zulks op 
grond dat, naar het oordeel der rechtbank. de 
inrichting van de gereq., waarin geen kracht
werktuig wordt gebezigd en niet meer dan ó 

personen beneden de 16 jaren of vrouwen arbeid 
verrichten, behoort tot de wal!l'il- en bleekinrich
tingen, bedoeld in art. 1 Koninklijk besluit van 
10 Juni 1892 (Staatl!Jlatl, n°. 186), waarin het ge
oorloofd is den arbeid van de vrouwen, die daar 
werk verrichten, in het tijdstip van Ui Maart 
tot 16 September te doen eiudigeo op zijo laatst 
te 9 nnr; 

O. dat tot staving van het tegen deze be
slissing gericht middel van cassat-ie in hooîdzaak 
is aangevoerd, dat de bij de Koninklijlce be

·slniten van 9 December 1889 (Staal86lad n•. 176) 
en 10 Juoi 1892 (Staats!Jlad n•. 136) verleende 
onthetliogen voor sommige bedrijven van het ver
bod van art. 6, 1• liJ, der wet van 6 Mei 1889 
(Staat16lad n•. 48) omtrent bet vroeger doen 
aanvangen en later doen eindigen van den arbeid 
dan aldaar is bepaald, als zijnde uitzonderingen 
op den algemeenen regel, strikt moeten worden 
uitgelegd; 

dat derhalve de ontheffing ia het aangehaald 
Koninklijk besluit van 10 Juni 1892 (Staat,hlad 

n•. 186) voor •wasch- en bleekinrichtingen" niet 
mag uitgestrekt worden tot het ·strijken der 
goederen, dat een afzonderlijke tak van bedrijf 
ia, die misschien met dat van eene waseh• en 
hleekinrichting kan worden •erbonden, doch nit 
zijn aard geen onderdeel Jaarvan uitmaakt; 

0. dienaangaande, dat al kon de ontheffing 
vao een verbod als eene nit2ondering op den 
regel wordén beschouwd, hieruit niet volgt, dat 
de rechtbank in dit geval de bedoelde ontheffing 
voor •wasch- en bleekinrichtiogen" buiten hare 
grenzen heeft uitgebreid; 

\ 
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dezelfde hoeveelheid en op dezelfde wijze slechts 
met eene p;elijke hoeveelheid van andere minerale 
zoren, met uitzondering van bromium, en met 
andere, uocb tot de ontplofbare, noch tot de 
bijtende en onlvlambare stoffen behoorende voor• 
werpen in één collo vereenigd worden. 

ZwavelkoolstoC mag tot een p;ewicht van ten 
hoogste 2 K.G. met andere, noch tot de ontplof
bare, noch tot de bijtende en ontvlambare stoffen 
behoorende voorwerpen in één collo vereenigd 
worden, wanneer de zwavelkoolstof zich in dicht 
gealoten metalen 11.esschen bevindt, die met den 
overigen inbond des collos in een stevige kist, 
met stroo, hooi, zemelen , zaagsel of andere los 
sámeuhangende stoffen vast ingepakt zijn. 

De vereeniging van phosphorns en Bi1chersche 
extincteurs met andere voorwerpen in één collo 
is, ook in kleine hoeveelheden, niet geoorloofd. 

9. De in de artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
genoemde pakmiddelen (vaatwerk van metaal, 
vaten, kisten, kuipen en manden) moeten op de 
tchepen zoo geslowd zijn, dat zij noch tegen 
elkander stooten, noch naar beneden vallen kunnen. 

10. Licht ontvlambare stoffen mogen op stoom
booten alleen op het dek, op schepen voor per-
110nenvervoer bestemd, in het geheP.l niet ver
voerd worden. 

11. Scheepsruimten, waarin licht ontvlambare 
stoffen geborgen zijn , mogen alleen met veilig
heidslampen worden betreden en daarin mag niet 
gerookt worden. Bevinden zulke ruimten zich 
onder dek, dan moeten zij een goed werkend, in 
het dek aanp;ebrecht ventilatie-toestel hebben. 

Open vuur mag op vaartuigen, die licht ont
vlambare sloffen aan boord hebben, niet branden. 

De schoorsteenen ·der kombuizen van zulke 
vaartuigen moeten van vonken vangers voorzien zijn. 

Op dek geladen; licht ontvlambare stoffen 
moeten met dicht gesloten dekkleeden bedekt ge
honden worden. 

12. Vaartuigen, welke licht ontvlambare stoffen 
aan boord hebben, moeten bij dag eene blauwe 
vlag met eene groote witte F (latljnsche drnkM
ter), bij nacht eene blauwe lantaarn voeren; deze 
moeten ten minste 4 meter boven boord aan den 
mast of aan eene staak bevestigd 1ljn. 

Zulke vaartuigen moge!! slechts op eenen af. 
stand van ten minste 160 meter van andere 
vaartuigen of van bewoonde gebol!wen eene lig
plaats kiezen, voor zoover niet r de haven
autoriteiten en, buiten de havens, -d or de plaat
selijke politie, eene ligplaats op een grooteren 

afstand voorgeschreven of op een klflinere11 af
stand vergund wordt. 

Deze bepalingen vinden geene toep sios 6p 
vaartuigen, die slechts kleine hoeveelbedtn (ten• 
hoogste 10 K.G. en bij zwavelkoolstof ten hoogste 
2 K.G., verg. art. 8) van enkele licht ontvlam
bare stoffen, hetzij volgens de voorschriften af. 
zo11derlijk, hetzij volgens de voorschriften met 
andere voorwerpen (art. 8) samen verpakt, ver
voeren, indien namelijk het gezamenlijk gewicht 
der aldus vervoerde hoeveelheden Jicht ontvlam
bare stoffen geen 40 K.G. bedraagt. 

13. Zoodra een met licht ontvlambare stoffen 
beladen vaartuig zijne bestemmingsplaats bereikt 
heeft, moet degene, die het vaartuig voert, de 
geladen licht ontvlambare stoffen, naar hare l10e• 
veelheid en soort, onverwijld aan de bevoegde 
politie- oC havenautoriteit aangeven en zijn vaartuig 
terstond op de aangewezen ligplaats vastleggen. 

14. Indien een vaartnig licht ontvlambare 
stoffen moet laden of lossen, moet degene, die 
het voert, daarvan aan de bevoegde politie- of 
havenautoriteit kennis ~even. 

Deze autoriteit wijst de ligplaats aan, waar het 
laden of lossen moet geschieden, en den termijn, 
binnen welken het moet beginnen en eindigen. 
De ligplaats moet zoover mogelijk van bewoonde 
gebonwen verwijderd zijn. Zonder aan het be
roep ontleende aanleiding, is de toegang tot de 
ligplaats niet geoorlooCd. 

Bij het laden en lossen mag niet gerookt, op 
het vaartuig en in de nabijheid der ligplaats 
noch gestookt, noch open licht gebruikt worden. 

Gedurende de dnisternia is het laden en lossen 
slechts met bijzondere toestemming vergund, en 
slechts onder verlichting met vaststaande lantaarns, 
die · ten minste twee meter boven den werkvloer 
zijn gebracht. 

Bij het laden en bij het lossen mogen de 
manden en knipen met glazen of steenen pakmid
delen, welke stoffen bevatten die tot de klassen II 
en III der in artikel 1, litt. a en ~. aangeduide 
voorwerpen behooren, niet op karren vervoerd, 
noch op de schonders of op den rug, maar alleen 
aan de aan bedoelde pakmiddelen aangebrachte 
handvatsel, gedragen worden. 

15. De all.ader moet den schipper, en deze, 
behalve aan de bevoegde politie- of havenautori
teit (verg. artt. 13 en 14), ook aan allen, die 
bij het laden of lossen der licht-ontvlambarp 
stoffen werkzaam zijn, van hare ontvlambaarheid 
kennis geven, ook dan, wanneer de ontvlambaar-
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heid reeds uit den aard der verpakking en uit 
de dlÎardl_J gestelde aanduiding af te leiden zoo zijn. 

Dezelfde kennisiceving moet geschieden : 
a. ioor hem, die den aflader goederen ter af

lading toezen.l t, aan den aflader ; 
6. door hem, die de goederen aan een ander 

dan den aflader ter verdere verzending met het 
oog op de aflading toezendt, aan zijnen onmiddel
lijken op•olger. 

De vorenstaaude voorschriften zijn op de ver
zending van gezuiverde petroleo:n niet van toe• 

passing. 
16. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van het 

8taat16lad en van de Staataco11rdnt, waarin het 
ie geplaatat. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en van Buitenlandscbe Zaken zijn belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatahlail, en gelijktijdig in de Staat1eourant zal 

worden geplaatst eo aan den Raad van State in 

afschrift medegedeeld zal worden. 
'a Gravenhage, den 29steo Maart 1894,. 

(get.) E MM A. 
De Mitt. 11an Watt!'f'afaat, Hattdel m Nijverkeid, 

(get.) C. LELY. 
De Minister van Bnitenlanthcke Zalem a. i., 

(get.) J. C. JANSIIIN. 
(Uitgeg. 31 Maart 1894.) 

30 Maart 1894,, BESLUIT, houdende organisatie 
van het wapen der Koninklijke marechaussee. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
van 18 Maart 1894,, Kabinet, Litt. D11 ; 

Gezien het rapport vao den Minister van J ns
titie van 24, Maart 1894,, n•. 188, 2de afd. C ; 

Overwegende, dat het noodig is eene wijziging 
te brengen in de organisatie van het wapen der 

Koninklijke marechaussee; 
Hebben goedgevonden en verstaan, met intrek

king van het Koninklijk besluit van 4, Maart 1893, 
n•. 16, zooals dat besluit is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 20 .Tnli 1893, n•. 34,, 

te bepalen : 
Art. 1. Het wapen der Koninklijke marechaussee 

bestaat uit flier divisiën. 

De late divisie is verdeeld over flier districten; 
de 2de divisie en de 3de divisie zijn elk verdeeld 
over drie districten; de 4,de divisie is verdeeld 
over twee districten. 

De samenstellinic en de indeeling der divisiën 
zijn aangegeven in de bit dit besluit behoorende 

tabellen, bijlagen A. en B. 
2. De Minister van Oorlog wordt gemachtigd, 

aan de bepalingen van art. 1 van dit beslnit, 

voor zooveel deze nog niet in werking zijn ge
treden, uitvoering te geven naarmate de aan het 
aantal officieren , onderofficieren en manschappen 

van het wapen te geven uitbreiding zulks zal 

toelaten. 
De Minister van Oorlog ia belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Mini.ters vao Justitie, 
van Binnenlandeche Zaken en van Financiën, 

alsmede aan de .Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 80sten Maart 1894,. 

(get.) EMMA. 

De Minister 11an Oorlog, (get.) SEYl!'l!'ARDT. 
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. Behoort bij het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1S94, n•. 9. 

81JLAGE A • 

SAMEN S T E L t IN G "an ket wapen der Koninklijke MareckaU8aee. 

STERKTE 

EN 

SAMENSTELLING 

VAN: 

1. De late Divi.iie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie•commandant. 

Kapitein, toegevoegd aan den In
specteur der Cavalerie, belast 
met het algemeen toezicht over 
het wapen . 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadiers. 
Schrijver 

1 

1 

4, 

{ 
der lste klasse • 1 

Marechaussees der 2de klaase • j -
Hoefsmeden 

Totaal 

2. De 2de Di,,i,i.e. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di-
visie-<:ommandant. • 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadiers • 
Schrij ver . • . • 

6 

3 

{ 
der lste klasse •• 1 

Marechaussees der 2de kl88B8 -

Troepen. 

Onder
officieren 
en man
schappen. 

8 
15 

74, 

97 

9 
16 

92 

.... 
" 0 .. 

1 
10 
.20 

l 

94, 

2 

128 

1 4, 
8 
l 

Hoefsmid • - -
39 

1 

Totaal 1-4,- -Jl-7 64, 

Paarden 
van 

J 
0 

2 

2 

8 

--

8 
u 

78 

-:; 
12 1)6 

2 

6 

9 
16 

92 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

a. Van de oier Divisie-comman
danten kunnen t111ee den rang 
van luitenant-kolonel hebben. 

6. De opperwachtmeesters zijn tevens 
dienstdoend kwartiermeester. Zij 
hebben den graad van adjudant
onderofficier. 

c. De wachtmeesters hebben den 
graad van sergeant-majoor. 

d. Van de wachtmeesters te paard 
der lste Divisie is er één be
stemd om te worden werkzaam 
gesteld bij den Inspectenr der 
Cavalerie, belast met het alge
meen toezicht over het wapen. 

e. Bij een incompleet aan wacht
meeaters , waarin niet dadelijk 
kan worden voorzien, door be
vordèring van brigadiers, kan het 
aantal brigadiers tijdelijk met 
zoovelen worden vermeerderd 
als het aantal ontbrekende wach~ 
meesters bedraagt. 

/. De brigadiers hebben den itraad 
van sergeant. 

g. De marechaussees en de hoef
smeden hebben den graad van 
korporaal. 

/ 
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STERKTE 

EN 

SAMENSTELLING 

VAN: 

3. De llde Diuuie. 

Luitenant-Kolonel or Majoor, Di
visie-commandant. 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadiers. 
Schrijver • • • • • • 

~ 
" ·s 

iEl 
0 

3 

M h { 
der lste klasse ·.1· 

" arec aossees der 2de klasse -
Hoefsmeden • . • • • 

'l'otaal 

4. De 4dt Diwie. 

Lnitenant-Kolooel of Majoor, Di-
visie-commandant. 1 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 2 

Opperwachtmeester • -
Wachtmeesters -
Brigadiers. -

Schrijver ·:l -_ 
{ 

der lste klasse 
Marechaussees der 2de klasse 
Hoefsmeden . . . -

Troepen. 

Onder
officieren 
en man
schappen. 

12 
22 

97 

l 

129 

1 

-" 0 
> 

3 

1 

1 

Totaal 3 167 3 

ó. Het wapen der Koninl&lij"8 
MarecliaU11a8e. 

D~ lste Divisie • 
• 2de • 
, 3de • 
• 4de • 

6 1'7 128 
4 ll'l 54 
4 182 3 
3 ,1-6'7 3 

Paarden 
van 

2 

6 

12 
22 

97 

l 

8 132 

2 

12 
26 

- 129 

1 

6 167 

12 96 
8 117 
8 132 
6 167 

Totaal 17 US- 188 34 512 

(!Jet.) 

1894. 

113 

BI.JZONDEBE BEPALINGEN. 

n. Van de marechaussees te paard 
der lste Divisie is er één be
stemd voor oppasser van den 

, kapitein toegevoegd aan den In
specteur der Cavalerie, belast 
met het algemeen toezicht over 
het wapen. 

Die marechaussee is niet be
reden. 

i. De marechaussees der 2de klasse 
worden, bij goed gedrag en 
dienstijver, na zes jaren dienst 
bij het wapen, tot de lste klasse 
bevorderd. 

De marechausees der 2de 
klasse genieten de '!!oldij, vast
gesteld voor de marechaussees 
in de Tabel, behoorende bij he 
Koninklijk besluit van 31 De
cember 1887, n•. 29, die dar 
lste klasse genieten de soldij' 
met eene verhooging van 10 
centen per dag. 

Mij bekend, 

• De Minilter van Oorwg, 
8EYl'PABDT. 

8 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1894., no. 9. 

BIJLAGE B. 

INDEEL IN G van ket wapen der Koninklijke MareckaU8aee . 

.. Standplaatsen Standplaatsen ., 
Standplaatsen ... 

:a .=! van de van de 
e"; Divisie- Districts- der 

e" comman- comman-
::,-

danten. danten. 
Brigades. 

z 

1 
'a Hertogen-

1 ~-·· late 
'a Hertogen- Eindhoven, 

/Joack. Breda 
en 

Sas van Gent. De 

1 
standplaatsen 

der 

l 
Maastricht, 

brigades 
2de Maaatrickt. Roermond 

en marechaussee 
Nijmegen. 

1 

worden 

door den 

l 
Zwolle, Minister 

Sde Zwolle. Almelo van 
en 

Zutphen. Oorlog 
... 

' 1 

vastgesteld. 

'1 

) Leeuwarden. { 
Leen warden 

~ eu 
Winschoten. 

. , 

31 Maart 189-!i. BESLUIT, waarbij aan de ver
eeniging •Tot Christelijke Liefdadigheid" te 
lr agenhorgen, gemeente Termunten, vergun
ning wordt verleeud , aldaar een gesticht 
voor idioten op te richten. S. 60. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken, van 29 Maart 18114, n°. 126-!i, 

afdeeling Medische Politie , betrefre11de een ver
zoek van het Bestn nr van de Vereeniging .Tot 
Christelijke Liefdadigheid" te "Tl' agfflhorgen, ge• 

Omschrijving van het door elke Divisie te 
bezetten gebied. · 

1 l Hot ,o;d,IUk ,-1,ollo .,, do pro,;..;, ••"""'-
benevens het westelijk deel van het eiland Wal-
cheren; voorts de provincie Noordbrabant, met 
uitzondering van het noordoostelijk gedeelte. 

1 l D, ,...;,,;, Limbo,g, lret ,oon!oo,t,lijk g,-
deelte van de provincie Noordbrabant, benevens 
het zuidoostelijk gedeelte van de provincie Gelder-
land, ten zuiden van de Waal. 

1 1 Hot ,.ioollo m do provincie Gelderland ten 
oosten van den IJssel en enkele gemeenten ten 
westen van die rivier, benevens de provincie 

1 

O,orij~I . 

J l)e provinciën Groningen en Dreuthe, benevens 
de provincie Friesland, behalve het zuidwestelijk 
gedeelte. 

1 

Mij bekend, 
De Minister r,an Oorlog, 

S11:Il'PABDT. 

meente Termunten, om Yergunning tot oprichting 
van een gesticht voor idioten te -,Y agenhorqen, 
op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter
munten, sectie G n°. 1616; 

Gelet op de wet van 27 .A.pril 188-!i (Staatl
hl,ad, n°. 96), gewijzigd bij de wet van 16 April 
-1886 (Slaaühl,ad, n°. 6-!i); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art.1. Aan de Vereeniging •Tot Christelijke Lief

dndigheid" te -,Yagenhorgen, gemeente Termuntm. 
wordt vergunniug verleend, op het perceel ka
dastraal bekend gemeente TermU1Sten, sectie G 



STERKTE 

EN 

SAMENSTELLING 

VAN: 

8. De 3de Ditl'Î8Ïe. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant. 

Kapiteins of Luitenants, Districts• 
commandanten 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadiers. 
Schrijver . . . • . . 

30 

é 
" ra ·s 
a 
0 

3 

{ 
der lste klasse ·.1· · Marechanssees der 2de klasse -

Hoefsmeden • . . . . . 

MA.ART 

Troepen. 

Onder-
officieren 
en man-
schappen. 

'È .. .. 
a., 

!l 

12 
22 

97 
1 

~ 
0 
> 

!l 

1 

'l'otaal 4 182- 3 

4. D6 4d6 DitJia-ie. 

Luitenant- Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant. 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 
Brigadiers. 

2 

Schrijver . ·: l -
{ 

der lste klasse 
Marechaussees der 2de klasse -
Hoefsmeden . . . 

12 
2!i 

129 

1 

Totaal 3 167 

6. Het wapen der KoninlelijlefJ 
Marecnaw,ee. 

De lste Divisie . 6 17 
• 2de . 4 117 . 3de . 4 182 
" 4de . 3 lst\7 

-- - .-
Totaal 17 lilS 

1 

1894. 

1 

3 

128 
64 

3 
3 

--
188 

1894. 

Paarden 
van 

é 
f 
" ·s 
a 
0 

2 

6 

., 
" é 
" " .,_ f .. .,_ ·- .. ä i5 
0 m .. " ., .. 

'-g El 
0 

12 
22 

97 

1 

8 132 

2 

4 

12 
26 

- 129 

1 

6 167 

12 96 
8 117 
8 132 
6 167 

-- --
34 612 

(§et.) 

113 

BI~ZONDEKE BEPALINGEN, 

k. Van de marechaussees te paard 
der 1 ste Divisie is er één be
stemd voor oppasser van den 

. kapitein toegevoegd aan den In
specteur der Cavalerie, belast 
met het algemeen toezicht over 
het wapen. ,... 

Die marechaussee is 11iet be
reden. 

i. De marechanssees der 2de klasse 
worden, bij goed gedrag en 
dienstijver, na zes jaren dienst 
bij het wapen, tot de lste klasse 
bevorderd. 

De marechauseos der 2de 
klasse genieten de '\oldij, vast
gesteld voor de marecha088ees 
in de Tabel, behoorende bij het 
Koninklijk besluit van 31 De• 
cember 1887, n•. 29, die der 
late klasse genieten de soldt" 
met eene verhooging van 10 
centen per dag. 

. 

Mij bekend, 
De Mmuter tJall Oorlog' 

SEYl'l'AKDT. 

8 
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Behoort bij het Koni nklijk besluit van 
30 Maart 189,, no. 9. 

BilLAGE 8 , 

INDEEL IN G van ket wapen der Koninklijke MareckaU8aee . 

.. 
" .., 
lt·i 
e'; s;:: .,-
z 

late 

2de 

Sde 

Standplaatsen 
van de 
Divisie-

comman-
danten. 

', Hertogen
boach. 

Maa1tricht. 

Zwolle. 

Standplaatsen 
van de 

District&-
comman-
danten. 

1 

l 
's Hertogen- , 

bosch 
Eindhov;n, 

Breda 
en 

Sas van Gent. 

1 

1 
Maastricht, 
Roermond 

en 
Nijmegen. 

1 

J 
Zwolle, 

l 
Almelo 

en 
Zutphen. 

1 

Leeuwaràm. { 
Leeuwarden 

en 
Winschoten. 

1 

Standplaatsen 

der 

Brigades • 

De 

standplaatsen 

der 

brigades 

marechaussee 

worden 

door den 

Minister 

van 

Oorlog 

vaatgesteld. 

31 Maart 189,. BESLUIT, waarbö aan de ver
eeniging .Tot Christelij ke Liefdadigheid" te 

agenborgen , gemeente Termut1tm, vergun
ning wordt verleend , aldaar een gesticht 
voor idioten op te richten. S. liO. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA. EN:1:. 

Wu- EMMA, xn. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 29 Maart 1894, n°.1264, 
afdeeling Medische Politie , betrefl'ende een ver• 

zoek van het Beatu or van de Vereeniging •Tot 
Christelijke Liefdadigheid " te 1Y agenborgm , ge-

1 

Omschrijving van het door elke Divisie te 
bezetten gebied. · 

Het soidelijk gedeelte van de provincie Zeeland, 
benevens het westelijk deel van het eiland Wal
cheren; voorts de provincie Noordbrabant, met 
uitzondering van het noordoostelijk gedeelte. 

l 
De provincie Limburg , het noordoostelij k ge-

deelte van de provincie Noordbrabant, benevens 
het zuidoostelijk gedeelte van de provincie Gelder
land, ten zuiden van de Waal. 

1 

l 
Het gedeelte van de provincie Gelderland ten 

oosten van den IJssel en enkele gemeenten ten 
westen van die rivier, benevens de provincie 

1 

Overijssel. 

} 

Oe provinciën Groningen en Drenthe, benevens 
de provincie Friesland, behalve het zuidwestel ijk 
gedeelte. 

1 

Mij bekend, 
De Mi11uter 11a10 Oorrog, 

Sl!YPl'ARDT. 

meente Termu10tm, om nrgunning tot oprichting 
van een gesticht voor idioten te 1fT agett!Jor9en , 
op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter
m1111ten, sectie G n°. 151 6 ; 

Gelet op de wet van 27 .!pril 188" (Staaû
blaà n°. 96), gewijzigd bij de wet van 15 April 
1886 .(Staaû"!Jlad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art.1. Aan de Vereeniging •Tot Christelijke Lief

dadigheid" te 1fT agen!Jorgen, gemeente Teraauntett, 
wordt vergunning verleend, op het perceel ka
dastraal bekend gemeente Termu11ten , sectie G 
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n°. 1516, een ge•ticht voor idioten op te richten, 
overeenkomstig de door haar bestuur overgelegde 
teekeningen en beschrijving. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken bepaalt, 
na de voltooiinl{ van het gesticht, het tijdstip waarop 
dit in gebruik mag worden genomen. 

2. In het gesticht mogen niet meer dan 50 
idioten, 20 mannen en 30 vrouwen, verpleegd 
worden. 

3. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd ia. 

4. Zonder goedkenring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de localen, 
noch iu hunne bestemming eene verandering ge• 
maakt worden, die invloed heeft op de plaata
rnimte of den aanvoer van versche lncht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nachtver
blijven. 

5. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt aan ten minste één- geneeskundige 
opgedragen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staaublatl zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 3lsten Maart 1894. 

(get.) EMMA. 

De Minilter van Bi1111enlantllclte Zali:en, 
(get.) TA.K VA.N Poo&TVLrET. 

(Uitgeg. 10 April 1894.) 

31 Maart 1894. BESLUIT, tot schorsing van 
het bealnit van den raad der gemeente 
Neuzen van 8 Maart 1894, tot vaststelling 
van art. U der verordening op het bonwen 
en op de verplichtingen van eigenaars van 
naburige erven aldaar. S. 51. 

Ge1cAor1t tot 1 Juli 1894.. 

31 Maart 1894. BESLUIT, betreffende het genees
kundig onderzoek omtrent de geschiktheid 
voor den krijgsdienst van vrijwilligers voor 
het Reservekader. S. 52. 

IN NUK VA.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
van 28 Maart 1894., Kabinet, Litt. X 1 • ; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 2 Novem
ber 1883 (Staatablatl n°. 161), hondende vast
stelling van nieuwe reglementen op het genees-

kundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor 
den dienst bij de Zee• en Landmacht, en 

van 29 September 1893, n°. 5 , betreffende 
de vorming en opleiding van reservekader ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met aan
vnlling in zooverre van het laaslaan~ebaalde 
Koninklijk beslnit, te bepalen : 

Het geneeskundig onderzoek nopens de g~ 
schiktheid voor den vr\jwilli!(en dien•t bij het 
reservekader zal, behondena het navolgende ge
schieden: 

1°. naar de beginselen en voorschriften van 
het bij eerstgemeld besluit, onder B, vastgestelll: 
reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent 
de geschiktheid voor den krijgsdienst van militie• 
plichtigen en van hen, die als vrijwilliger, plaat~ 
vervanger of nummerverwisaelaar bij de Militie 
wenschen te worden toegelaten of als zoodanig 
zijn ingelijfd ; 

2°. met inachtneming van het bepaalde b~e 
Koninklijke besluiten van 80 November 1883 
(Staaublatl n°. 162) en van 21 December 188a 
(Staaûblatl n•. 247). 

Bij dat onderzoek zullen echter de nommera 
166, 190 en 192, bij art. 7 van gemeld regle• 
ment bedoeld, worden gelezen , met inachtneming 
van hetgeen voorkomt in de ~l~ .va11; dit 
besluit. 

De Minister van Oorlog ia belast met de uit
voering van dit besluit , dat In het Staat,IJlatl 
zal worden geplaatst. · 

's Gravenhage, den Blaten Maart 1894. 
(get.) E l\1 MA.. 

DB Mini3ter ~an Oorlog, (get.) SEYJl'URDT. 
(Uitgeg . 12 .,Jprit 1894.) 

BllLA.OE. 

Be:~o~a~ l~;:i;;:~t,b~~n!!. ::;.• 

No. 156. In plaats van de aan het slot v 
komende woorden : 

,zonder aanwending van glazen" 
te ' lezen: 
• met de meeat verbeterde glazen; zullende !it 

tevens in acht genomen moeten worden bij het 
bepalen der gezichtsscherpte, in het geval, be
doeld bij n°. 186". 

NO. 190, te lezen als volgt : 
• Bijziendheid (myopia); 
4 • van 8.5 en meer Dioptrieën van het rechter

oog, ook wanneer het linker-oog normaal is; 
8* 
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lJ. van IS eu meer Dioptrieën van het linker
oog, ook wanneer het rechter-oog normaal is." 

N°. 192, te lezen als volgt: 
• Verschil van breking in twee tegenovergestelde 

meridianen van het oog (regelmatig astfgmatiemne): 
I. eenvoudig astigmatismns: 
a. van 4,_ IS en meer Dioptrieën van het ret"hter

.toir;, ook wanneer het linker-oog normaal is; 
li. van 6 en meer Dioptrieën van het linker

oog, ook wanneer het rechter-oog normaal is; 
Il. samengesteld en gemengd astigmatism as : 
a. op het rechter-oog, wanneer in den sterkst 

afwijkenden meridiaan een brekiogse.fw\jking van 
4.6 Dioptrie of meer beste.at, ook wanneer het 

linker-oog normaal is; 
lJ. op het linker-oog, wanneer in den sterkst 

afw~nden meridiaan eene brekingsafwijking van 
6 Dioptrieën of meer bestaat, ook wanneer het 

- ter-oog normaal is. 
Mij bekend, 

De Mini8ter van Oorlog, (get). SEYFFAR'DT. 

3 April 1894. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
uitvoering der wet van 12 December 1892 

(StaatDJlt n°. 268). 
De Minister van J nstitie acht hel wenscbelijk, 

bij de àankondiging der kennisgevingen, naar aan
leiding van de wet op het Nederlanderschap en 
het ~ezetenscbap van i2 December 1892 (Staats
frad n°. 268)·, in de Staat8courant ook te vermel
den de data waarop de verklaringen zijn afgelegd. 

Ook komt het hem , naar aanleiding van het
geen in enkele gemeenten heeft plaats gevonden, 
noodig voor, aan de gemeentebesturen mede te 
deeleo, dat wanneer bovenbedoelde verklaringen, 
ingevolge art. 7, 5° der wet, wor,len gedaan door 
miruwrjacigen of gehuwde vrouwen, de ambtenaar, 
t11> wien zij gericht zijn, die verklaringen niet 
m'bet aannemen, maar de aandacht van de be
trokken personen er op moet .vestigen, dat aan 
ha.a,e verklaring toch geen rechtsgevolg verbon
~ is, aangezien, volgens de wet, minderjarigen 
en geho-wde vrouwen tot het afleggen van zoodanige 
verklaring rechtens onbevoegd zijn. 

Ik heb de eer o te verzoeken , de gemeente
besturen in uwe provinr.ie overeenkomstig den 
wensch van den Minister van J nstitie in te lichten. 

De Minûter 11an Jrutitie, 
Voor den Minister , 

De Secretaris-Generaal , (get.) DIJCKKEES'l:ER, 

· 6 April 1894. liEBLUIT: houdende bepaling.en 
betreffende de toelating van jongelieden in 
Nederla,ukcl,-Indië tot het admissie-examen 
voor de Cadettenschool. S. 63. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Kolo• 
niën en van Oorloir, d.d. 9 December 1893, 
litt. C., n°. 33; 

Gezien het Reglement voor de Cadettenschool, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 
1893 (Staatsblad n°. li8); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Januari 1894, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, dd. 27 Maart 1894, litt. C n°. 61, 
en van 3 April 1894,, n°. 7; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
als volgt : 

Art. 1. De vader, moeder of voogd van den 
jongeling, die in Indië het toelatingsexamen voor 
de Cadettenschool wenscht af te le,cgen, wendt 
zich daartoe tot den Minister van Oorlog met 
aanbieding van de in artikel 67 van het Regle
ment voor de Cadettenschool genoemde bescheiden, 
gelegaliseerd ter Gouvernements-Secretarie. 

Die stokken , allen in tweevoud in te dienen , 
moeten zijn ingericht naar de hier te lande 
geldende modellen en voorschriften, met uitzon
dering van het bij pont 4°. van genoemd arti
kel 67 voorgeschreven bewijs van goed gedrag, 
waarvoor in de plaats treedt eene verklaring, op• 
gemaakt naar het bij dit besluit behoorend model 
letter A. 

Bove_ndien moet bij de in te dienen bescheiden, 
mede in tweevoud, worden overgelegd eene nota
rieele akte, waarbij aan een. in Nederland geves
tigd persoon volmacht wordt gegeven om in de 
plaats van den vader, de moeder of den voogd, 
ged nrende de aanwezigheid van den jongeling in 
Nederland al datgene te doen wat de vader, 
moeder of voogd zou moeten doen, indien deze 
zelf in Nederland ware gevestigd. 

2. E111U expeditie van de in artikel 1 ver
melde bescheiden behoort bij den Minister van 
. Oorlog te zijn ingekomen vóór den 16den April 
van het jaar, waarin de adspirant het examen 
wenscht af te leirgen. 

De duplicaten van die bescheiden behooren 
aan ir;enoemden Minister te worden gezonden met 
-de mail volgende op die, waarme,je de eenrte 
verzending plaats had. 
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Desverlangd kao voor de toezending der ÎD 

de twee voorgaande alinea's aangeduide stukken 
gebruik worden gemaakt van de tnsschenkomst 
van den Commandant van het Leger en Chef 
van het Departement van Oorlog in N ederlandsch
lndië, bij wien deze bescheiden alsdan v6ór of 
op den 16den Februari te voren in tweevoud 
moeten zijn ingekomen. 

Deze autoriteit toetst de bescheiden aan de 
voorschriften , en zendt ééne expeditie van de 
stukken - zoo ze volledig en in orde worden 
bevonden - met de eerdt1 mail en de dupli
caten met de twt1etle mail in de maand Maart 
rechtstreeks naar het Departement van Koloniën. 

Onvolledige of niet naar den eisch opgemaakte 
stukken worden door den genoemden Opperoffl< 
cier ter aanvulling of verbetering aan de inzen
ders teruggezonden, met uitnoodiging de. stukken 
na redres rechtstreeks en met twee elkander op• 
volgende mailgelegenhedeu aan den Minister van 
Oorlog in te zenden. 

3 . De namen der adspiranten die tot het af
leggen van het e:i:amen worden toegelaten , wor
den door den Minister van Koloniën aan den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië ge
seind en door dezen onmiddellijk schriftelijk ter 
kennis gebracht van den Commandant van het 
Lefcer en Chef van het Departement van Oorlog. 

Volgens regelen, door den Gonvernenr-Gene
raal zooveel mogelijk in overeenstemming met 
het Reglement voor de Cadettenschool vast te 
stellen, worden de adspiranten opgeroepen tot 
het ondergaan van een militair geneeskundig on
derzoek en tot het afleggen van het e:i:amen. 
Regelen voor de samenstelling van de e:i:amen
commissie worden eveneens door den Gou vernenr
Generaal vastj(esteld. 

De benoeming van de CoJDmissie tot genees
kundig onderzoek en van den voorzitter , de 
leden en den secretaris der examen-commissie 
geschiedt jaarlijks overeenkomstig die regelen 

cloor den Commandant van het leger en Chef 
van het Departement van Oorlog in Nederlandsch
Indië. 

Het toelatingsexamen wordt schriftelijk en 
mondeling in de eerste dagen van Juni te Batavia af. 
genomen; het tijdstip waarop dit e:i:amen aan
vangt, wordt door den genoemden Opperofficier 
bepaald. Overigens worden nopens dit e:i:amen ge• 
Yolgd de bepalingen , vervat in de artikelen 69, 

70, 71, 73, 74., 76, 76, 77 en 78 van het Reg
lement voor de Cadettenschool. 

De in laatatgenoemd artikel bedoelde lijaten 
betreffende de r11ngschikking der adspiranten wor
den, dadelijk na de vast.telling, in tweevoud ge
zonden aan den Commandant van het Leger en 
Chef van het Departement van Oorlog in Neder
landsch-lndië, die daarvan onverwijld een exem
plaar aan den Gouverneur-Generaal doet toekomen. 

Gelijktijdig met de afzending van het telegram, 
omschreven in het derde lid van artikel 1 van 
meergenoemd Reglement, zendt de Gouverneur
Generaal het door hem ontvangen exemplaar van 
de lijst der rangschikking aan den Minister van 
Koloniën. 

Het later door de Commisaie uit te brengef 
verslag, bedoeld bij artikel 8 der wet van 
21 Jnli 1890 (Staats!Jl,ad n•. 126), wordt even
eens in tweevoud gezonden aan den Commllfdabt 
van het Leger, die daarvan een exemplaar aan 
den Gouverneur-Generaal doet toekomen; deze 
zendt dit vervolgens aan den Minister ran Koloniën. 

4. De Gouvernenr•Generaal doet aan den Com
mandant van het Leger terstond mededeeling van 
het telegram, omschreven in het vierde lid van 
artikel 1 van het Reglement voor de Cadetten
achool. 

De Commandant van het Leger geeft daarop 
aan de oudere of voogden kennis van de nopen• 
hunne zonen of pupillen genomen beslissing, en 

doet die kennisgeving in geval van plaatsing vèr
gereld gaan van het model der, ingevolge arti
kel 23 vau het hooger bedoelde Reglement, ver
eiachte akte van borgstelling. Hij geeft daarbij 
tevens op wanneer die akte uiterlijk door Aem 
moet zijn ontvangen. 

Na ontvangst van de bedoelde akte doet de 
Commandant van het Leger de ter plaatsing aan
gewesen jongelieden, zoodra doenlijk, de reia ale 
gonvernementspasssgi.ers eerste klasse naar Nedel'• 

land aannemen , zoo mogelijk gezamenlijk , en 
steeds onder geleide van een officier, die met 
verlof naar Enropa vertrekt of om andere rede
nen als gouvernementspassagier de reis naar Ne
derland moet aannemen, dan wel van een gepen
sionneerd of eervol ontslagen officier, die in h~ 
genot ia van overtocht voor gonvernementare

kening. 
K,mnen de jongelieden niet gezamenlijk de 

reia . aanvaarden, dan vertrekken de o,erblijven
den met eene volgende gelegenheid , doch immer 

onder geleide als hierboven ia aangeduid. 
De aanwijzing van de geleider, geschiedt door 

den Commandant van het Leger. 
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Op gelijke wijze, als hierboven is vermeld, 
wordt gehandeld ten aanzien van de adspiranten, 
die, ten p:evolge van den nitslag van het in 
Nederland gehouden toelatingee:i:amen voor de , 
Cadettenschool, blijkens nader telegram van den 
Minister van Koloniën, alsnog voor de ver
vullinir van de in verband daarmede opengebleven 
plaatsen in aanmerking komen; met dien ver
stande, dat hnn vertrek zoodanig wordt bespoe
digd, dat zij ZQOàra mogeliji in Nederland kun-

nen nkomen. 
6. De in artikel 4, bedoelde officieren ontvan

gen van den Commandant van het Leger de 
alten van borgstelling, in dat artikel bedoeld , en 

worden van eene schriftelijke instructie voorzien , 

waarin hun onder meer wordt opgedragen: 
'1. 0 , de aan hunne zorg toe te Yertrouwen jon• 

gelie en gedurende de reis zooveel mogelijk nut

tig bezig te houden ; 
2°. bij aankomst te Genna of te Mareeille met 

de jongelieden te debarkeeren , onverwijld per 
draad aan den Directeur der Cadettenschool de 

namen der aangekomen j ongelieden op te geven; 

hen vervolgens met bekwamen 1poed tot Alkmaar 
te begeleiden en zich met hen aan te melden bij 
genoemden Directenr of bij dèn~ne, die bem ver
vangt, aan wien dan tevens de akten van borg

ete!Hng worden overhandigd. 
6. Aan elk der in artikel 4, bedoelde officieren 

wordt na volbrachte reis, door de zorg van het 
Departement van Koloniën, een bedrag van hon
derd golden nitbetaald voor eiken jongeling die 

aan zijn toezicht was toevertrouwd. 

Voorts worden aan die oflicieren, mede door 
de zorg van genoemd Departement, na inzending 

van eene gespecificeerde en op zegel geschreven 
declaratie, voor zooveel mogelijk door jnatifica
toire bescheiden gestaafd, nitbetaald de kosten 
van de reis van Genua of Marseille tot Alkmaar, 

na aftrekking van de sommen die, krachtens de 
door de Regeering met de stoomvaartmaatschap• 
pijen wNederland" en Rotterdamsche Lloyd" ge
geelbten overeenkomsten, te Gen na of te Mar
seille aan hen voor hen zelve en voor de jonge

lieden zijn ter hand gesteld door den gezagvoer
der van het schip, dat hen derwaarts heeft over• 

gevoerd. 
Voor zooveel de reis bnitenslands betreft, wor

den op die decl~ratie vrachtprijzen per spoorweg

rijtnig 2t!e klasse in rekening geleden. 
De Ministers van Koloniën en van Oorloir zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft, 'belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatl• 
l,laà zal worden geplaatst. 

'a Gravenhage , den 6den April 1894.. 
(.get.) 

De Mi"üter Pa" Koumim, 
De Mi"üter Pa" Oorlog, 

(Uifgeg. 

E MM A. 
(get.) v. D1mn1. 
(.get.) SEUPARDT, 

16 Ápril 1894..) 

Behoort bij het Koninklijk bealnit van 

6 April 1894. ( Staat,l,lad n°. 63). 

MODEL LITT. A. 

De ondergeteekende • • • • • • • Resident 
(Gouverneur) Hoofd van het gewestelijk bestnur 

van • • • • • • • • • • • • • • • • . . verklaart op 
dim eed aan den lande gedaan, dat • • • • • 

••.• zoon van •••.••• 
•••••• en van • ..• ••••..•.•..• 

geboren te • • ••.•••• den •••• .' • 18 , 
zich goed gedraagt , en dat hem, Resident (Gou· 
vernenr), niet& ten nadeele van dien jongeling 

ie gebleken. 

Afgegeven te • • • • • den • • • . • , 18 

Het ltoofd 
Pa" gewe,telijl: l,e1tuur vcornoemd, 

Aanteekeniog: de handttekening van het 
hoofd van gewestelijk bestuur behoort te 
worden gelegaliseerd, in de laatste plaats 

ter Gonveroementa-eecretarie. 
Ons bekend, 

De Mi"üfer pan Kol<mim, (get.) v. DEDEJC. 

De Mi"i,ter Pan Oorlog, (.get.) SBYPPARDT. 

7 Ápril 1894.. BESLUIT, houdende aanvulling 
van artikel 8 der Instructie voor den Ad

ministrateur van het Kroondomein, vaetge• 
steld bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1863 
(S{aat,l,l,ad n°. 61). S. 64.. 

IN IIAA)( VAN H. M. WILHELMINA , EIIZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan• 
ciën, van den 4,den April 1894., n°. 32, Domeinen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 8 der Ioetrnctie van den Administra

teur van het Kroondomein , vastgesteld bij Konink
lijk Besluit van 17 Mei 1863 (Staatsl,lad n°. 61) 

tusechen de 4.de en ode zinsnede in te lasschen 
het navolgende: 

• Wanneer verandering van den terreinstoestand 
dit, naar het oordeel van den Administrateur 

noodig maakt, kunnen door splitsing en ver• 
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eeniging van bestaande artikelen van den alge
meenen Legger, nieuwe artikelen worden gevormd 
mits dan bij elk dier nieuwe artikelen wordt 
vermeld, nit welke vroegere artikelen het is 
voortgekomen en bij elk der ve~vallen artikelen 
naar de nieuwe boekingen verwezen wor,lt." 

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 aau de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 7den April 1894. 
(.get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, (.get.) PIERSON. 
(Uitgeg. 21 Àpril 1894.) 

13 À.pril 1894. BESLUIT, tot vaststelling van 
de formnlieren der beRchrijvingsbiljetten voor 
de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. 
s. 66. , 

IN KAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 17 Februari 1894, n°. 41, afdeeling 
directe belastingen ; 

Gelet op art. 12, ; 1 der wet van 2 Octo
ber 1893 (Staatablad n°. 149) tot heffing eener 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
13 Maart 1894, n•. 13); · 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën, van 11 April 1894, n•. 99, af
deeling directe belastingen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De beschrijvingsbiljetten voor de be• 

lasting op bedrijfs- en andere inkomsten worden 
ingericht volgens de bij dit besluit behoorende 
formulieren. (1) 

2. Op de beschrijvingsbiljetten B voor het 
dienstjaar 1895/96 en vervolgens wordt wegge
laten de zinsnede: •voor het belastingjaar 1 Mei 
1894-30 April 1896 blijft deze vraag onbe
antwoord." 

De aanteekening op die biljetten van het be
paalde bij art. 57 der bovengemelde wet, luidt 
voor de dienstjaren 1896/96 en 1896/97: 

•Zij, die meenen wegena door !,en op te geven 
bijzondere redenen dat de inkomsten van jaren, 
voorafgegaan aan 1 Mei 1894 geen betrouwharen 
maatstaf opleveren voor de b~rekening van ver-

(1) Deze formulieren zijn hierna niet opgenomen, 
omdat ze van Rijkswe!!e worden uitgereikt. 

moedelijke inkomsten, mogen hunne inkomsten 
berekenen naar de sedert 1 Mei 1894 ontvangen 
bedragen." 

Die aanteekening wordt op de beschrijvinga
biljetten voor het dienstjaar 1897 /IJS en vervol
gens weggelaten. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien, der dagteekening van het Staata
blaà en de Staatscourant waarin het geplaatst is. 

De Minister van Financiën is belast mijt de 
nihoering van dit besluit, dat in het Stau.t1blad 
en gelijk tijdig in de Staatscourant zal woraen 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den l 3den April l81l4. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, (.get.) Plli!IB0N. 
(Uitgeg. 29 Àpril 18~.) 

14 .d.pril 1894. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen omtrent het korps opzichters 
van den Rijkswaterstaat. S. 66. 

IN NAAM VAN H. M. WILHE1.MINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 28 Febr~ari 181)4, 
Il'. E, afdeeling Waterstaat; 

Den Raad -van State gehoord (advies van den 
3 April 1894, n•. 14); 

Gezien het nader rapport van voornoemden Minis
ter van 11 April 181)4, n•. 136, afd. Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, in te trekken 
de Koninklijke besluiten van 23 Juli 1876 (Staata
blad n•. 166) en van 1 Maart 1882 (Stu.ata
blad n•. 41) en te bepalen: 

Er is een korps van door . Ons te benoemen 
vaste opzichters van den Rijkswaterstaat, tot een 
getal van ten hoogste honderd veertig, verdeeld 
in vier klassen en op jaarwedden als volgt: 

36 opzichters van de lste klasse op / 1800 ; 
36 • 2de • • 1500 ; 
35 
36 

• 3de 
• 4de 

• • 1200; 
• • 1000. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de nitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatablad geplaatst en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

'aGravenhage, den 14den April 1894. 
(get.) E M M A. 

De Min. van Wu.terataat, Handel en Nijverneid, 
(qet.) C. LELY. 

(Uitgeg. l IJ À.pril 181J4.) 
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16 .Jpril 1894. ABBEST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, hoodeode beslissing dat 
het !(emis van de in art. 102 litt. a der 
politieverordening voor Je gemeente Middel
burg van 80 Maart 1892 bedoelde vergun
ning van den burgemeester is een bestanddeel 
der overtreding van gezegd art. 102 aanhef 
en a, en moet als 1.oodanig in de dagvaar
ding wordeo vermeld. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requ'l"rant voorgesteld bij memorie, lnidende: 
Schending door niet-toepassing van de artt. 102 

en 106 der plaatselijke. verordening van Middel
bug in verband met de artt. 216, 211 en 2ö3 
Strafvordering; 

OfS"Wegende dat den gereq uireerde bij de dag
vaar'.ring is ten laste gelegd, dat hij op 27 Ao
gustns 1893, des avonds ongeveer te 8 ure, in 
de tapperij, gehouden door P. J. J. in de Graaen
straat te Middelbnrg, op eene harmonica muziek 
heeft gemaakt, alzoo aldaar het bedrijf ·van muzi
kant heeft aitgeoefend; 

0. dat de kantonrechter de ten laste gelegde 
feiten -wettig en overtuigend bewezen heeft ver
klaard, doch geoordeeld heeft dat zij bij geene 
wet of wettige verordening zljn strnfhaar gesteld, 
met name niet bij art 102 letter a der verorde
ning van politie voor de gemeente Middelburg 
van 20 Maart 1892, waarvan door het openbaar 
ministerie de toepassing was gevorderd en hetwelk 
luidt: • liet is verboden, tenzij met schriftelijke 
vergonniog van den burgemeester: a. aan ee~igen 
muzikant, zanger of onderneme! van eene vertoo
lting zijn bedrijf in een logement, koffie- of bier
huis, eene herberg, tapperij. kroeg of langs de 
straat oit te oefenen"; · 

dat de kantonrechter die uitspraak grondt ~p 
de overweging, dat het ontbreken van vergunning 
een bestanddeel uitmaakt der overtreding van dit 
artikel, zoodat hier, waàr bij de dagvaarding dat 
ontbreken van vergunning niet is ten laste ge
legd, dit artikel niet van toepassing is; 

0. dat tot staving van het middel van cassatie, 
dat tegen deze beslissing is gericht, is aangevoerd, 
dat voornoemde bepaling een algemeen verbod is, 
hetwelk (zooals blijkt uit de redactie en met name 
uit het bezigen der uitdrukking •tenzij") slechts 
dan is opgeheven, waooeer de muzikant (zooals 
hij i11 =~ was) eene schriftelijke vergunning van 
den burgemt:eater heeft bekomen; dat . blj deze 
uitlegging aan het aldus geredigeerde artikel ge-

geven, de ambtenaar van het openbaar ministerie 
kan volstaan met aan den beklaagde de overtre• 
ding van het algemeen verbod (het uitoefenen 
van zijn bedrijf) ten laste te leggen en te bewijzen 
en het aan den bekluirde overgelaten is, het 
bezit eener schriftelijke vergnoning, wier bezit is 
een zoogenaamd / ait d' ezt:u1e, en wier ii:emis niet 
is een bestanddeel der overtreding, nader te staven·; 

0. tea aanzien van het voorgestelde middel, 
dat het uitoefenen van zijn bedrijf door· een mozi• 
kant op de plaatsen ia het boven medegedeeld 
art. 102a geooemd, is eene op zichzelve geoor 
loofde handeling en ook tot dusverre niet verbo
den bij eenige wet of wettelijke verordening, 
uitgegaan van hooger gezag dan den gemeente
wetgever, zoodat in zooverre te Middelburg ieder 
m ozikant de vrijheid zou hebben op de voornoemde 
plaatsen zijn bedrijf oit te oefenen zonder ver• 
gunning van het openbaar gezag; dat echter het 
gemeeotebesiuur van Middelburg, gebruik makende 
van de bevoegdheid die het aan art. 13 6 der ge
meentewet ontleent, bij voornoemd art. 102 aan
hef eo a aan muzikanten het uitoefenen van hunne 
bed rij ven op de bedoelde plaatsen heeft verboden 
en bij art. 106 zijner verordening van algemeene 
plaatselijke politie heeft strafbaar gesteld; dat dit 
verbod echter ·niet is absoluut, maar afhankelijk 
is gesteld van eene voorwaarde, namelijk het ont
breken vao de schriftelijke vergunning van den 
burgemeester; 

0. dat mitsdien het kenmerk, waardoor de 
andt:rs geoorloofde en oostrafbare handeling ge• 
maakt wordt tot een verboden eo strafbaar feit, 
bestaat in het gemia der meergenoemde vergun
ging, zoodat dit gemis is een bestanddeel der 
overtreding van gezegd art. 102 aanhef en a en 
ala zoodanig in de dagvaarding te vermelden; 

0. dat derh~ve het middel is ongegrond; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep; de kosten daarop gevallen 

te dragen door den Staat. 

17 .Jpril 1894. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 Angostus 1891 
(Staatsblad n•. 168) tot vaststelling van een 
algemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken, onder beheer van het 
Rijk. S. 57. 

IN NAA.ll VAN H. M. WILHELMI NA , ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water-
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staat, Handel en Nijverheid van 28 Februari 1894, 
La. D, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
lJlad n•. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 April 1894, n•. 15); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 18 April 1894, n•. 89, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstann, het Konink
lijk besluit van 13 Angustns 1891 (StaatalJlad 
n•. 168) tot vaststelling van een algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, te wijzigen als volgt: 

Art. 1 wordt gelezen als volgt: 
Dit reglement is toepasselijk: 
1 °. op de hierna genoemde rivieren en de 

Rijkskanalen, met hunne oevers, havens, grond
en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en wat 
daartoe verder behoort; 

2°. op de hierna genoemde verspreide havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken; 

alles voor zoover die wateren en werken 1.ijn onder 
beheer van het Rijk en voor zoover van dit regle
ment bij bijzondere reglementen niet is afgeweken. 

De rivieren onder 1 •. bedoeld zijn: 
de JJaael met zijne uitmondingen in de Zuider

zee, de Nieuwe Merweàe, het Wantij, het Malle

gat, de Dordtache Kil, de KralJbe, de Maa,, 
het Heuademch lcaMal, de krachtens de wet van 
26 Januari 1883 (Staatablad n°. 4) in aanleg 
zijnde rivier de Maa,, voor zoover die mor het 
openbaar verkeer is of zal worden opengesteld , 
het Oude Maaaje, de Donge van het separatie
punt met den linkeroever der 'a Gravemoer,clut 

vaart tot hare uitmonding in den .Ämer, de Ámer, 
de Killen in het Bergache · 11elà, het Hollanthcli, 

Diep, de Koningali,a11en , de Oude Maiu, de Nieuwe 

Maas onder de gemeente Rotterdam, de rivieren 
beneden Rotterdam tot in zee, het Spui met het 
B eerengat, het Hartel8che . gat, de Hollanà8che 
IJaul met de Slïlealoot, het Zwarte water en 

het Zwolse/te diep. 
De verspreide werken onder 2°. bedoeld, zijn: 
a. de havens te Moerdijk, Breaken, en Yeert 

en die der eilanden Ter,c/zelling, Ylieland, 

Wieringen, Urlc en Marken; 
lJ. de Rijkssluizen en beweegbare bruggen in 

de provincie Friesland; 
c. de Rijkssluizen en bruggen in den waterweg 

van ,1.materdam naar Rotterdam; 

· à. de schutsluizen te St . .Jnàriea en in de af
gesloten killen van het Berg,che veld, met hare 
)l.avens; 

e. de draaibrug te Raamadcnlc en de rolbrug 
\lij Geertrtndenberg, _beide over de rivier de Donge; 
de ophaalbrug over het Oude Maaaje onder Capelle 
én de rolbrug onder Besoijen; 

/. de beweegbare bruggen over de rivier de 
Mark en D;ntel te Standdaarbu;ten, te Stamper8• 
gat en na bij Dinteloord. 

Art. 62 wordt gelezen als volgt: 
Het is verboden eenig op of in den bodem of 

den oever met ankers of andere voorwerpen be
vestigd vischtuig te plaatsen of te doen ver blij ven : 

1 •. in het vaarwater, tenzij met vergunning 
van den Minister; 

2°. buiten het vaarwater, tenzij duidelijk aan
gewezen des daags door helder geschilderde boeien, 
des nachts door een helder wit licht en loodrecht 
daarboven op een afstand van ten minste 0.60 M. 
·en ten hoogste 1 M. een helder rood licht, welke 
beide lichten van alle zijden duidelijk zichtbll8r 
moeten zijn. 

Dit verbod is niet toepasselijk op aan een 

vaartuig verbonden blijvende visehtnigen (anker• 
kuilen). Bij het bezigen daarvan moet echter 

het vaar1-uig zoodanig worden geplaatst dat het 
met het vischtuig de vaart niet belemmert. 

Art. 87 wordt gelezen als volgt: 
Voor de doorvaart en het verder geltroik van 

. de in art. 1, derde lid, sub b, c, d, een/ 
genoemde werken gelden de voorschriften, die 
omtrent het gebrnik maken van -sluizen, brnggelf 
en verdere werken in Titel II, 111 en IV van 
dit reglement zijn opgenomen. 

Voor de in het eerste lid genoemde w·erken 
alsmede voor de in art. 1, derde lid, sub a ge
noemde havens gelden voorts de voorschriften, 
die ter instandhouding van de sh1izen, bruggen, 
havens en verdere werken, tot de kanalen be
hoorende, in Titel V zijn opgenomen. 

De !ifinister van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsolad geplaatst en aan den Raad 
van State meilegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den l 7den April 1894. 

(get.) EMMA. 

Df. Min . van Waterataat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. ~LY. 

(Uitgeg. 24 .,/.pril 1894.) 
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17 Àpril 1894.. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk beslnit van 1 IS Febrnari I 892 
(Staatabtad n°. 4,4,), houdende vaststelling 
van een reglement op het baggeren, graven 
en visschen van voorwerpen en het werpen 
van grond of andere zinkende stoffen in de 
rivieren, ond11r beheer van het Rijk, en 
langs de zeekusten, onder beheer van het 
Rijk. S. 58. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Wa• 
terstaat, Handel en Nijverheid van 28 Februari 
1894., L•. D, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Staau
blad no. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
B April 1894., n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 13 April 1894,, n°. 89, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben izoedgevonden en verstaan, het Konink
lijk besluit van 15 Februari 1892 (Staatabl.ad 

n°. 4,4,), tot vaststelling van een reglement op 
het baggeren, graven en visseheo van voorwerpen 
en het werpen van grond of andere zinkende 
atoffen in de rivieren, onder beheer van het 
Rijk, en langs de zeekusten onder beheer van 
het Rijk, te wijzigen als volgt: 

Artikel 1 wordt gelezen : 

Voor het baggeren en graven in den B011m
-en Neder-Rijn, de Lek, de Traaf, dm IJ11el 

met zijne uitmondingen in de Zuûlerllee, de Oude 
en de Nieu111e Mer111ede, het Trantij, de Nourd 

met hare armen, het Mallegat, de Dorducll8 

Kil, de Krabbe, de Maaa, het Hezeademck ka

naal, de krachtens de wet van 26 Januari 18SS 
(Staata/Jlad n°. 4.) in aanleg zijnde rivier de 
Maaa, het Oude Maaaje, de Do,,ge van het 
seperatiepunt met den linkeroever der 'a Grave• 

moer,clte tJaart tot de uitmonding in den Àmer, 

den .J.mer, de Killett in het Berg,cke fJeld, het 
Hollanuck Diep, de Koningakauen, de Oude 

Maaa, de Nieullle Maas met hare vertakkingen 
tot in zee, het 8p11i met het Beerengat, het 
Harteucke gat, den Hollandecken IJuel met de 
Slil&aloot, het Z111arte 111ater en het Z111okcke Diep, 

gelden de voorschriften in de artikelen 2 tot en 
met 7 opr.,nomen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit · be-

sluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 17 den April 1894. 
(get.) E M MA. 

De Min. tJan Traler,taat, Handel en Nijverlteid, 

(!/el.) C. L11LY. 
(Uitgeg. 24 .,/pril 1894..) 

111 Àpri/ 1894.. BaLUJT, bepalende de plaataing 
in het Staafa/Jlatl van de op 16 Novem• 
ber 1887 te ', Graqfflkage gesloten intern&• 
tionale overeenkomst tot het tegengaan der 
misbruiken, voortvloeiende uit den verkoop 
van sterken drank, onder de visschers op de 
lioord!lee buiten de territoriale wateren, en 
van het daarbü behoorend protokol van den 
14. Februari 1898, alsmede van het proces• 

verbaal betreffende de nederlegging der akten 
houdende de bekrachtiging van voorzegde 

overeenkomst en protokol. S. 59. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ 

Gezien de -op 16 November 1887 te •, Graum• 

liage gesloten internationale overeenkomst tot het 
tegengaan der miabruiken, voortvloeiende uit den 
verkoop van sterken drank onder de visschers op 

de Noordue buiten de territoriale watereu en het 
daarbij behoorend protokol van 14. Februari 1893, 
alsmede het proces-nrbaal betreffende de neder• 
legging der akten van ratificatie van die staten, 
welke voornoemde overeenkomst en protokol be
krachtigd hebben, te weten: Nederland, Bel,gii, 

Denemarken, I>uiuckland en Groot-Britannië, 

van welke overeenkomst, protokol en proces• 
verbaal en derzelver vertaling een afdrnk aan dit 
besluit gehecht ie en blijft. 

Gezien de wet van 7 Au!I'.ustus 1888 (Staat,. 

/Jlatl n°. U3), waarbij de overeenkomst, en de 
wet nn i2 Joni 1893 (Staata/Jlatl n°. 92), waarbij 
gezegd protokol ia goedgekeurd; 

Overwegende dat de nederlegging der akten 

van bekrachtiging op de overeenkomst en het 
protokol den 11 April 1894. te •, Gravenhage 

heeft plaats gehad; 
Overwegende verder dat die beide stukken be

stemd zijn om zes weken na die uitwisseling in 
werking te treden ; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken ad interim van 17 April 1894, 
n°. 4.308 , Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend• 
making van bovenvermelde overeenkomst, protokol 
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en proces-verbaal te bevelen door plaatsing van 
dit besluit in het Staatahlad. 

De Miniaters, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast , ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der voor
achreven drie internationale 11kten. 

'a Gravenha6e, den l 9den April 189,. 

l.911t.) E MM .A. 

De Min. van B uitenlanàacke Zaken ad interim, 
(!let.) J. C. JANSEN. 

(Uitgeg. 21 .J.pril 189,.) 

VBRTALING. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, 
Zijne Majesteit de Keizer van Dnitschland, 

Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk, 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken, 
De President der Franscbe Repnbliek en 
Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 

Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland, 
De noodzakelijkheid erkend hebbende om de 

misbruiken tegen te gaan, die voortvloeien nit 
den verkoop van ster ken drank onder de vissehere 
op de Noordzee , buiten de territoriale wateren; 

Hebben besloten te dieu einde eene overeen
komst aan te gaan en hebben tot Hunne gevol
machtigden benoemd, te weten : 

Zijne Majeateit de Koning der Nederlanden a 
jonkheer ABRAHAM Pu,'TER CORNELIS VAN 

KARNEBEEK, ridder der orde van den Neder
landschen Leeuw enz., enz., Hoogstdeszelfs Mi
nister van Bui tenlaodsche Zaken, en 

den heer EDUARD NICOLAAS RAHUSEN. ridder 
der orde van den Nederlaodschen Leeuw enz., 
enz., voorzitter van het college voor de zee
visscherijen; 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen : 

den . heer JEAN ANTOINE baron VON SAURMA 
JJ:LTSCH, ridder der tweede klasse van de orden 
van den Rooden Adelaar en van de Kroon, enz., 
enz., Hoogstdeszelfs Geheimraad van Legatie en 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
te 's Gravenhage; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer AUGUSTE baron »' ANETHAN. com

mandeur der Leopoldsorde, ridder der orde van 
den N ederlandschen Leeuw, grootkruis der orde 
van de Eikenkroon van Luxemburg, enz., enz., 

Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant · e~ Gevol• 
machtigd Minister te 's Gravenhage, en 

den heer LEOPOLD ÜRBA:-1, commandenr der 
Leopoldsorde, commandeur der orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Hoogstdeszelfs Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister~ directeor• 
generaal der Politieke Zaken aan het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken te Brosse!; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den heer CORNELIS MARIUS VrnULY, ridder 

van de Danebrogsorde, Consul van Denemarken; 
De President der Fransche Republiek: 
den heer Louis DÉS!RÉ L.EGRAND, officier der 

nationale orde van het Legioen van Eer, groot• 
kruis der orde van den N ederlandschen Leeuw, 
enz., enz., Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Fransche Republiek te 's Gravenhage; 

Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland : 

the honorable sir WILLIAJl STUART, comman
deur der orde van Sint Michel en Sint Joris, 
ridder der Bathorde, Hoogstderzelver Bniteoge• 
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's Gra
venhage ; 

Welke,. na elkander hunne volmachten, die in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, te 
hebben medegedeeld, zijn overeengekomen omtrent 
de volgende artikelen : 

Art. I. De bepalingen der tegenwoordige over
eenkomst zijn op de Noordzee, buiten de terri
toriale wateren en binnen de grenzen aangewezen 
bij art. 4 der overeenkomst, den 6den Mei 1882 
te 's Gravenhage gesloten aangaande de politie der 
vi88Cherijen, toepaaselijk op alle personen die zich 
aan boord van een schip of vaartuig van eene 
der Hooge Contracteereode Partijen bevinden. 

II. Het is verboden sterke dranken te verkoopeo 
aan de personen welke zich aan boord van vi■-

schersvaartuigen bevinden, of welke tot die vaar• 
· tuigen behooren. Het koopen daarvan is aan die 

personen verboden. Het ruilen van sterke dranken 
tegen eenig voorwerp, en bepaaldelijk tegen ge• 
vangen visch, voorwerpen van scheepsuitrusting 
of risehtuig is verboden. Als sterke drank wordt 
beschouwd elk vocht door distillatie v~rkregen en 
meer dan 6 liters alcohol op eiken hectoliter be
vattend. 

lil. Het recht om aan de vi88Chers proviand 
en andere tot hno gebruik dienende voorwerpen, 
met uitzondering van sterke di-anken, te verkoopen, 
is onderworpen aan eeoe vergunning verleend door 
den Staat, tot welken het schip behoort. Die 
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vergunning · moet onder andere de volgende voor-
1'.f&arden behelzen : 

1 °. het ecbip kan geene grootere hoeveelheid 
sterken draok aan boord hebben dan noodig ge
oordeeld wordt •oor het gebruik der bemanning; 

2°. elke rniling van de hierboven bedoelde voor
werpen tegen gevan!(en viach, voorwerpen van 
soheepsnitrusting of viachtni1_1; ia verboden. 

De van die veritnnning voorziene vaartuigen 
zullen het bijzondere en gelijkvormige merkteeken 
moeten voeren, waaromtrent de Hooge Contrac
teerende Partijen zullen overeenkomen. 

IV. De Hooge Contracteerende Partijen ver
binden zich om de maatregelen noodig tot ver
zekering van de ten uitvoerlegging der tegen woor
dige overeenkomst en in het. bijzonder tot bestraf
fing van overtreden van de artikelen II en 111, 
hetzij met hechtenis, hetzij met boete, hetzij 
met die beide straffen te nemen of aan hare 
respectieve wetgevende machten voor te stellen. 

V. De rechtbanken bevoegd om kennis te 
nemen van de overtreding van de artikelen Il 
en Hl zijn die van den Staat waartoe het be
klaagde vaartuig behoort. 

Wanneer vaartuigen van verschillende nationa
liteit bij eeoe zelfde overtreding betrokken zijn, 
zullen de Mogendheden, tot welke die vaartui
gen behooren, elkander wederkeerig mededeeliug 
doen nn de door de rechtbanken gewMen von-

• 1 
011880. 

VI. De vervolging der overtredingen heeft plaats 
door den Staat of in zijn naam. 

De overtredingen kunnen bewezen worden door 
alle bewijsmiddelen, die toegelaten worden in de 
wetgeving van den Staat waar de betrokken 
rechtbank litting hondt. 

VII. Het toezicht wordt uitgeoefend door de met 
de politie op de viucherljen belaste krnisera der 
Hooge Contracteerende Partijen. 

Wanneer de bevelvoerders dier kruiaera reden 
hebben te meenen dat eene overtreding heeft 
plaats gehad van de maatregelen bij de tegen
woordige overeenkomst voorzien , kunnen zij van 
den kapitein of den echipper de vertooninit vor
deren van de ambtelijke beecheiden waaruit de 
nationaliteit van zijn vaartuig blijkt en in voor
komende gevallen van de vergunning. Op die 
beecheiden wordt onmiddellijk eene korte aantee
kening van die vertooning gesteld. 

Buitendien knnnen processen-verbaal door ge
zegde officieren worden opgemaakt welke ook de 
nationalit~it van het beklaagde vaartnig zij. 

Die processen-verbaal worden opgemaakt met 
inachtneming der vormen en in de taal gebruike
lijk in het land waartoe de officier behoort; 
zij kunnen ale bewij8middel dienen in het land 
waar zij ingeroepen worden en overeenkomstig 
de wetgeving van dat land. De beklaagden en 
de getnigen hebben het recht om daaraan in 
hunne eigene taal alle verklari ogen toe te rnegen 
of te doen toevoegen, die sij nuttig achten ; die 
nrklaringen moeten behoorlijk onderteekend zijn. 
Verzet tegen de bevelen van de bevelvoerders der 
krniaen of van degenen die op bun last hande
len, wordt, tot welke nationaliteit de krni8er ook 
behoore, beechouwd ale verzet tegen de nationale 
·overheid. 

Indien het feit den bevelvoerder van den krni
aer ernstig genoeg voorkomt om zoodanigen maat
regel te wettigen, zal hij het recht hebben om 
het vaartuig, dat de overtreding gepleegd heeft, 
op te brengen naar eene haven van de natie 
waartoe dat vaartuig behoort. 

VIII. De strafvordering wegens overtredingen van 
de bepalingen der tegenwoordige overeenkomst, 
heeft altijd plaats op zoo anmmiere wijze als de 
wetten en reglementen veroorloven. 

IX. De Hooge Contracteerende Partijen zullen 
elkander, bij de uitwisseling der akten van be
krachtiging, mededeeling doen van de wetten, die in 
hnnne Staten zullen zijn uitgevaardigd aangaande 
het onderwerp der tegenwoordige overeenkomst. 

X. De Staten welke niet aan de tegenwoordige 
overeenkomst hebben deelgenomen , zullen, op 
bon venoek tot toetreding, worden toegelaten. 
Die toetreding zal langs diplomatieken weg worden 
bekend gemaakt aan de Regeering der Nederlan
den en door deze aan de andere Regeeringen die 
de overeenkomst hebben onderteekend. 

XI. De tegenwoordige overeenkomst zal ten 
nitvoer gelegd worden van af den dag waarom
trent de Hooge Contracteerende Pariijen zullen 
overeenkomen. 

Zij aal, van dien dag af gerekend, gedurende 
vijf jaren van kracht blij ven en ingeval geene der 
Hooge Contracteerende Partijen twaalf maandeo 
v66r het einde van gezegd vijf.jarig tijdvak haar 
zal hebben opgaegd, zal zij weder één jaar van 
kracht blijven en zoo vervolgens van jaar tot jaar. 

Indien de overeenkomst, den 6den Mei 1882 
te •• Gravenhage gealoten aangaande de politie 
der vi88Cherijen ophield van kracht te zijn, zal 
artikel 26 van die overeenkomst van kracht 
blijven ten khoeve van de tegenwoordige schikking. 
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XII. De tegenwoordige overeenkomst zal be- ■al worden te gelijker tijd met 
krlll!btigd worden; de akten van bekrachtiging r wt welke het betrekking beeft, 

de overeenkomst 
is opgemaakt in 

daarvan zullen, zoo spoedig doenlijk en indien l 'tlijf exemplaren. 
mogelijk, binuen verloop van één jaar te 'a Gra- (get.) VAN T!ENUOVKN. 

RANTZAU. venhage worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach
tigden deze overeenkomst hebben onderteekend en · 
bezegefd. 

Gedaan te 's Gravenhage in zes exemplaren den 
16den November 1887. 

(L. S.) (get.) VAN KARNEBBKK. 

• E. N. RAHUSEN. 

Baron SA URlli. 

Baron A. n'ANl!TUAN. 
LÉOPOLD ÜRBAN. 

C. M. Y!RULY, 

LOUIS L!!GRAND. 

W, 8TUAB.T. 

PROTOCOL. 

Overwegende dat blijkens de door de Regeering 

der Nederlanden ontvangen mededeelingen de Re
g,iering der Fransche Repn bliek niet bij machte 
is, voor het oogenblik over te gaan tot de be
krachtiging der op 16 November 1887 te 'a Gra

venhage onderteekende overeenkomst , tot het tegen

[laan der mishrniken voortvloeiende uit den ver

koop van sterken drank onder de visschers op de 
Noordzee buiten de territoriale wateren, zijn de 

ondergeteekenden, Minister van Buitenlandscbe 

Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en 
Gevolmachtigden van Duitschland, België, Dene
marken en Groot-Brittannië, op heden den Uden 
Februari 1893 in conferentie vergaderd aan het 
Departement van Buitenlandsche Zaken te 's Gra
venhage en behoorlijk daartoe gemachtigd, omtrent 
het volgende overeengekomen: 

1 °. De voorzegde overeenkomst zal door de 
overige Mogendheden die baar onderteekend heb- · 

ben, te weten Duitsohland, België, Denemarken, 
Groot-Britannië en Nederland, in werking worden 
gebracht zes weken nadat zij de bekrachtigingen 
daarvan znllen hebben uitgewisseld. 

2°. De bevoegdheid om toe te treden, bij arti• 
kel 10 der overeenkomst voorbehouden voor de. 
Staten die baar niet onderteekend hebben, wordfl 
uitgestrekt tot Frankrijk. 

8°. In afwijking van artikel 11 der overeen

komst worden de termijnen van vijf jaren en van 
iwaalf maanden respectievelijk verminderd tot één. 
jaar en tot drie maanden. 

4'9. Het teKenwoordig Protocol, dat bekracbti11cl-

Baron .n' AN STRAK. 
C. M. VIRULY. 

HORA.GE RUHBOLD, 

PROCES-VERBA AL. 

De ondergeteekenden, Gemachtigden van Dnitseh

·e.nd, België, Denemarken, Groot- Britanoië en 
Nederland, Staten die de hieronder vermelde 

overeenkomst en protokol bekrachtigd hebben, zijn 

heden aan het Departement vau Buitenlandsche 

Zaken te 's Gravenhage bijeengekomen : 

1 °. om over te gaan tot nederlegging der akten 
van bekrachtiging de~ overeenkomst den Hiden 
November 1887 te 's Gravenha!(e gesloten, to?het 
tegengaan der misbruiken, voortvloeiende nit den 
verkoop van sterken drank onder de visschers op 
de Noordzee, buiten de territoriale wateren, als

mede van het protokol den l 4den Febrnari 1893 
te 's Gravenhaite gesloten, betrekking hebb~e 
op gezegde overeenkomst; 

2°. om, ter voldoening van het laatste lid van 
artikel 3 der bovenvermelde overeenkomst, het 
bijzondere en gelijkvormige merkteeken vast te 

stellen dat de schepen, voorzien van de vergunning, 

welke bun het recht geeft om aan de visscbers 

proviand en andere tot hun gebruik dienende 
voorwerpen met uitzondering van sterke dranken 
te verkoopen, zullen behooren te voeren; 

3°. en eindelijk om, overeenkomstig artijè't 9 ' 
der voormelde overeenkomst, over te gaan tot 
wederkeerige uitwisseling van een exemplaar der 

wetten, die in voormelde staten betreffende het 
onderwerp dier overeenkomst zijn nitgevaardigd. 

De akten van bekrachtiging der gezegde vijf 
staten zijn, na te zijn overgelegd en jnist en 
overeenstemmend te zijn bevonden, overhandigd 
aan den Minister van Bnitenlandsche Zaken van 
Hare Majt1Steit de Koningin der Nederlanden om 

nedergelegd te worden in de archieven van den 
Staat der Nederlanden. 

Vervolgens zijn de ondergeteekenden overeen
gekomen dat het bijzondere en gelijkvormige merk
teeken der vergunning, bedoeld bij artikel 3 der 

overeenkomst, zal bestaan nit een vlag, die altijd 

gebeaoben moet zijn boven aan den grooten mast 
van het vaartnig. Die vlag zal wit zijn, waarop 
in het midden in zwart de letter S; de afmeting 



126 20:.._23 APRIL 1894. 

van gezegde vlag is van twee meter in het vier
kant en die van de letler S van een meter hoogte 
bij twee decimeter dikt~. 

Ten slotte is overgegaan tot de uitwisseling van 
een exemplaar der bovengemelde wetten. 

Ter oirkonde · waarvan de Gemachtigden het 
tegenwoordig proces-verbaal hebben onderteekend 
en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan te 's Gravenhage den 11 April 1894, 
in enkelvoudig exemplaar, waarvan een voor gelijk
lnidend verklaard, afschrift zal worden toegezon
den aan ieder der onderteekend hebbende Staten. 

(L. 8.) (iet.) v. REICHENAU. 
Baron o' ANETBAN. 
C. M. VIBULY. 
ÜORAGE RUKBOLD. 
J. C. JANSEN. 

20 ,/pril 1894. BESLUIT, hondende bepaling van 
den dag waarop de wet van 15 April 1891 
(8taatablaà u0 • 84) gewijzigd bij de wet van 
30 December 1893 (8taatablad n°. 262) in 
werking zal treden. S. 60. 

!epaald op 23 Msi 1894. 

21 .J.pril 1894. BESLUIT, betreffende verandering 
van ambtstitels van ambtenaren der directe 
belastingen. 

IN NAAK VAN H. M. WlLHELMINA, XNZ. 
WIJ EMMA, XNZ. 
Herzien de Koninklijke beslniten van 20 Mei 

l86i, n°. 28 en 30, 31 Jnli 1882, n°. 26 en 
6 ra.iari 1884 (8taatablatl, n°. 4); 

dp de voordracht van den Minister van Finan
cii!n van 19 April 1894, n°. 7, afdeeling Personeel. 

Hebben goedgevonden en t'erataan : 
Art. 1. Met wijziging van artt. 2 en 8 van 

eerstgemeld beslnit wordt bij het dienstvak der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen de 
benaming van inspectie vervangen door die van 
directie en de benaming van contr&le door die 
van inspectie. 

2. De provinciale inspecteurs, de controleurs 
en de ad.j unct-controleurs voeren voortaan den 
ambtstitel van directeur, inspectenr en adjunct
inspecteur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen; dé hoofdcommiezen en de commiezen 
ter inspectie dien van hoofdcommies en van commies 
ter direotie. 

3. Dit besluit treedt in werking 1 Mei 1894. 
De Minister van Financiën is belast met de uit-

voering yan dit besluit, waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

'1 Gravenhage, den 21sten April 1894. 
(get.) EMMA. 

De Miniater i,an FiMnciën, (.get.) PtERBON. 

23 .J.pril 1894. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedepn teerde Staten van 
de provincie Overijssel, tot toepassing van 
art. 26 , tweede lid der gemeentewet, wegens 
middellijke levering aan eene gemeente door 
een raacklid-wethouder. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA.. ENZ. 
Beschikkende op het beroep , ingesteld door 

A. J. A. N I8UWENHUIS, te Oldenzaal, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 01Jerij88el, 
d.d. 4 Januari 1894, 2° Afd., no. 31/67, 
waarbij hlj vervallen is verklaard van het lid
maatschap van den raad dier gemeente. 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 27 
Maart J894, n°. 21. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 20 April 1894, n°. 1706 
Afd. B. B. 

Overwegende, dat in de vergadering van den 
gemeenteraad van Oldenzaal, d.d. 1 December 
1893, met zes tegen vier stemmen werd besloten, 
het raadslid A. J. A. NIEUWENHUIS als zoodanig 
te ,chorsen wegens middellijke levering van metsel
steenen ten behoeve eener voor rekening dier ge
meente te bouwen school; 

dat dit beslnit werd genomen op grond van 
het geconstateerde feit, dat op den 22 November 
1893 eene vracht metselsteenen van de fabriek 
van genoemden NIKUWENHUIB naar het terrein 
voor de nienwe school ve"oerd en aldaar afge
laden werd, alsmede op de verklaring van den 
aannemer der te bonwen school G. J. VELTHU:s, 
dat die steenen van de fabriek van genoemden 
NIEUWENHUIS afkomstig waren, terwijl door dezen 
werd aangevoerd, dat hij reeds den 14den Angnstus 
1893 met V1!:LTHU18 eene overeenkomst had aan
gegaan, tot levering van pl. m. 150,000 steenen en 
aanvankelijk niet, doch later wel wist, dat die 
ateenen voor den schoolbouw werden gebro.ikt, waar
in hij echter geene bij de wet verboden levering zag; · 

dat het geschorste raadslid, door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel opgeroepen om in zijne 
verdediging ter zake te word~n gehoord, in de 
vergadering van gemeld college van 14 December 
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1893 het door hem ingenomen standpunt nader 
heeft toegelicht met de opmerking , dat· noch bij 
het aangaan der overeenkomst met VELTHUIS, 

noch ook later over den schoolbouw was gesproken; 
dat, .al wist hij, dat genoemde aannemer de 
steenen voor dat doel gebruikte, hij dit niet zou 
hebben kunnen belet, omdat hij tot levering van 
steenen verplicht was en de aannemer Vt:LTHUis, 

bU weigering zijnerzijds de nakoming der over
eenkomst in rechte had kunnen vorderen; dat 
terwijl hij geheel zelfstandig met VELTllUIS en 
deze geheel zelfstandig met de gemeente handelde, 
de gemeente geeu steenen kocht, zelfs niet van 
VELTHUIS, maar dat deze bij publieke besteding 
het werk had aangenomen met bijlevering van 
alle benoodigdheden en daartoe de steenen ge
bruikte, welke hij, NrEUWl!:NHUIS, verplicht was 
te leveren, zoodat hij de steen en aan den aan
nemer, doch niet door diens bemiddeling aan de 
gemeente leverde , terwijl hij er nog op wees, 
dat bij de stemming oYer het vo!lrstel, om hem 
als raadslid te schorsen, het voorschrift van art. 46 
der gemeentewet niet was in acht genomen , daar 
in strijd met dat voorschrift het raadslid K1RCH, 

die met eene dochter van zijn broeder is gehuwd, 
en hem dus in den derden graad van aanver
wantschap bestaat, aan de stemming heeft deel
genomen; 

dat Gedeputeerde Staten vun Overijssel, bij 
hun besluit van 4 Januari 1894, A. J. A. NIEWEN• 

HUIS, \'an zijn lidmaatschap van den raad der 
gemeente Oldeuzaal vervallen hebben verklaard, 
hoofdzakelijk. op grond, dat hij ook blijkens zijne 
erkentenis metselsteenen heeft geleverd aan den 
aannemer eener voor rekening dier gemeente te 
bon wen school en heeft geweten, dat die aan
nemer ue geleverde steenen regelrecht van de 
fabriek liet vervoeren naar het terrein, waar de 
school werd gebouwd en die steenen voor den 
houw der school gebruikte; 

dat hij bij het aangaan van de overeenkomst 
tot levering van steenen zooilanige voorwaarden 
had moeten stellen , dat hij niet in de noodzake
lijkheid kwam , om te handelen in strijd met 
art. 24 der Gemeentewet, te meer daar hij op 
14 Augustus 1893 wist, dat nog dienzelfden dag 
hij den gemeenteraad een voorstel tot schoolhouw 
in behandeling zon komen; dat een raadslid, 
materialen leverende aan den aannemer van een 
gemeentewerk met de wetenschap, dat die materi
alen voor dat werk znllen gebezigd worden, ge
acht moet worden middellijk aan eene levering 

ten behoeve van de gemeen te deel te nemen, 
terwijl Gedeputeerde Staten voorts van oordeel 
waren, dat aangezien zes raadsleden, waaronder 
genoemde KrncH, voor en vier raadsleden tegen 
het voorstel tot schorsing gestemd hadden , de 
door het raadslid K IRCEI uitgebrachte stem op den 
uitslag der stemming niet van invloed is geweest; 

dat A. J. A. NIEUWENHUIS, zich door het 
besluit van den gemeenteraad tot schorsing en 
door dat van Gedeputeerde Staten tot vervallen 
verklaring ~bezwaard achtende, zich tot Ons heeft 
gewend met het verzoek, die besluiten te willen 
v-eroietigen en in zijn aan Ons gericht adres het 
door hem bij Gedeputeerde Staten a~ngev'Qerde, 
i,ader beeft ontwikkeld, door o. a. er op te 
wijzen, dat zijne belaugen niet in 't minsf. be
trokken waren bij het tnsschen de gemeente en 
den aannemer gesloten contract; dat hij slechts 
beeft voldaan aan de door hem met VELT1u1s 

gesloten overeenkomst, toen deze nog geen aan
nemer van den schoolbouw was en dat het toch 
geen reden kan zijn, om hem van zijn lidmaat
schap van den gemeeuteraad vervallen te ver
klaren; dat hij niet aan ieder van zijn afneqllln 

de voorwaarde stelile, dat zijne steenen niet \'Oor 
gemeentewerken mochten worden gebruikt, terwijl 
hij de juistheid betwist ~an de bewering van 
Gedeputeerde Staten dat het me.Jestemmen van 
het raadslid KrncH op den uitslag der stemming 
niet rnn invloed zou zijn geweest en ten sterkste 
protesteert tegen zijne schorsing eu vervallen-ver
klaring ten gevolge van een besluit , waartoe een 
onbevoegde heeft medegewerkt; 

Overwegende, dat het besluit van een gerornte. 
raad, waarbij krach'ens art. 26 der gemeent!wet, 
een raadslid in zijne betrekking wordt geschorst, 
aan de kennisneming van Geileputeerde Staten 
wordt onderworpen en dat slechts van het besluit 
van Gedeputeerde Staten, waarbij, hetzij na voor
afgaande schorsing, hetzij ambtshulve, een raada
lid van zijn lidmaatschap vervallen wordt ver
klaard, beroep bij Ons openstaat ; 

dat A. J. A. NIEUWENHUIS derhalve niet hij 
wege van hooger beroep van Ons de v ernietigi11g 
kon vrageu vau het besluit van den gemeenteraad 
van Oldenzaal, waarbij . hij in 2ijne betrekking 
werd geschorst en dat, aangezien het beroep 
slechts kan loopen over het besluit van Gedepu
teerde Staten tot vervallen-verklaring, de vraag, 
of het besluit tot schorsing al of niet overeen
komstig de voorschriften der wet is genomen hier 
hniten beschouwing- behoort te blijven; 
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Overwegende, nu, wat het tegen het beslnit 
van Gedeputeerde Staten ingesteld beroep betreft, 

dat b!Ukens de hierboven vermelde feiten wel 

dege!Uk dflOr A. J. A. NtKUWBNHUIS, raadslid, 
tevens wethouder der gemeente Oldenzaal, middel

lijk aan eene levering ten behoeve van die ge

meente is deelgenomen; 
dat appellant wel heeft beweerd, dat dit niet 

bet geval zou zijn, omdat de gemeente noch van 

hem, noch ook zelfs van den aannemer steenen 

kocht, daar het hier betrof een bij publieke be
,teding aangenomen werk met bijlevering van alle 
benoodigdheden, doch dat bet geen onderscheid 

maa!Q,. of eene levering op zich zelf staat of 

wel in eene aanneming is begrepen en de aan• 

gehaalde woorden •met bijlevering van alle be

noodigdheden" hier juist bewijzen, dat appellant, 

die de metselsteenen aan den aannemer leverde, 

,piidl1ellijk aan eene levering ten behoeve van de 

gemeente deelnam; 

dat voorts door appellant wel wordt aange

voerd, dat hij reeds op 14. Augo•tos 1893 met 

G. J. V BLT1Iu1s eene overeenkomst had gesloten 

iat, levering van pl. m. 150,000 steenen, doch 

dat het niet ter zake doet, of eene levering ge• 

schiedt te11 gevolge van eene bestelling op het 
oogenblik zelf of wel het nitvloeisel is van eene 

vroeger 11:emaakte overeenkomst; 

dat bij het aangaan van eene overeenkomst als 

de hier bedoelde eeu raadslid-leverancier zich door 

het maken van het noodige voorbehoud of het 

stellen van eene ontbindende voorwaarde voor de 

mogelijkheid van eene overtreding van art. 24. 

der""',emeentewet kan vrijwaren; 

dllt echter bij het aangaan der overeenkomst 

van 14, An11,ustns 1893 tot levering van eene 

zoo 8jlnzienlijke hoeveelheid steenen op denzelfden 

dag, ~p tot den schoolbouw werd besloten, 

met iemand , die allicht aannemer van dien school

bon w kon worden, door den wethouder N!EUWBN• 

HUIS tegen een mogelijken strijd met art. 24, 

der gemeentewet niet behoorlijk is gewaakt; 

dat appellani, die reeds op 14, Aognstos 1893 

de mogelij)[heid heeft kannen en moe~en voorzien, 

dat zijne steenen voor den schoolbouw konden 

worden gebezigd, toen V11:LTHU1s daarop aan

nemer van dien schoolbonw werd, geen onwetend

heid meer kon voorwenden omtrent de bestem

ming tot dat doel van een deel der door hem te 

~everen steenen ; 
dat hij wel heeft verklaard, aanvankelijk niet 

geweten te hebben , dat zijne ateenen voor den 

schoolbouw werden gebruikt, doch tevens heeft 
erkend, dat hij dit later wel wist, terwijl hij 

niettegenstaande die wetenschap, geen bezwaar zag, 

om met de levering voort te gaan en daarmede 
dan ook voortgegaan is; 

dat door het raadslid NumwENHUIS derhalve 
in strijd is gehandeld met art. 24. der gemeente

wet en Gedeputeerde Staten van Overijssel hem 

terecht van zijn lidmaatschap vervafün hebben 

verklaard; · 
Gezien de wet van 29 Juni 1861 (Staaû

/Jkul n°. 85) 1 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 

Met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Overija.el, het daartegen 

door den appellant A J. A. NIEUWENHUIS inge• 

steld beroep te verklaren ongegrond. 

De Minister van Binnenlaodsche Zaken is be

last met de nitvoering van dii besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeelin!t voor de geschillen van bestuur. 

'•Gravenhage, 28 April 1894.. 

(get.) EMMA. 

Ds Mi,oi,ter r,a,o Bi,o,oe,,la11tuc!ie Za'l:tm, 

(get.) TA!t VAN Po0R'l'VLIET. 

27 ..J.pril 1894,. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staau/Jlad van de op 24. April 1893 

tueschen Nederlatld en den Orar,je-Yrij,taat 
gesloten O\"ereenkomst tot wederlreerige nit• 

levering van misdadigers. S. 61. 

IN N.Ull VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WI~ EMMA, ENZ. 

Gezien de op 24. April 1893 te •, Grar>tmnage 
tnsschen Nederlatld en den Ora,ije- Yrij1taat ge

sloten overeenkomst, tot regeling der wederkeerige 

uitlevering van misdadigers, van welke overeen

komst een afdruk aan dit besluit gehecht blijft en 

daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Overwegende, dat de wederzijdsche akten van 

bekrachtiging van gezegde overeenkomst den 

9den April 1894, te•, Grar>tmliage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van den Minister vao Bniten

landsche Zaken a. i., van den 25sten April 1894., 

n°. 4,610, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend• 
making van bovenvermelde overeenkomst te bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het 8taat16kul. 
De Ministers, Hoofden der Departementen van 

Algemeen Bestnnr, worden belast, ieder voor 
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zooveel hem betreft, met de uitvoering der voor
schreven overeenkomst. 

'e Gravenhage, den 27sten April 1894.. 
<.g,t.) EMMA. 

De IJi"ûter va" Buitmui1'tkcl,e Zaltm a. i.., 
(.get.) 1. C. JANSJo:N. 

(Uitgeg. 16 Mei 1894..) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en in Hoogatderzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Reicentea van het Koninkrijk, 
en Zijne Hoop;Edele de Staats-President van den 
Oranje-Vrijstaat , overeengekomen zijnde een nienw 
nnlrap; te sluiten betreffende de oitleveriug vao 

misdadigers, hebben te dien einde tot Hunne ge
·volmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Nederlanden : 

den heer mr. GIJSBJ:RT VAK T!EKHOVF:N. kom
mandeor der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
enz., enz., Minister van Bnitenlandsche Zaken; 

en Zijn HoogEdele de Staats-President van den 

Oranje-Vrijstaat: 
den heer mr. HBKDRI.K ÀNTONTB LooBWI~K 

HAMELBERO , kommandeur van de orde van Leo
pold van België , Consul Generaal van den Oranje
Vrijstaat in Nederland; 

die, na elkander hu noe volmachten .te hebben 

medegeoleeld, welke in goeden en behoorlij ken 
v~rm zijn bevonden, omtrent de volgende arlikelen 

1ijn overeengekomen : 
Art. 1. De Re!{eering der Nederlandeu en de 

. Regeeri1;1g van deo Oranje-Vrijstaat verbinden zich, 

volgens de voorschriften bij de volgende artikelen 
vastl(esteld, met uitzondering hunner onderdanen, 

_wederkeerig aan elkander nit te leveren de personen, 
welke veroordeeld of beklaagd zijn ter zake van 
een der feiten hieroader vermeld , gepleegd bniten 
het g'rondl(ebied van den Staat, aan welke de 
uitlevering wordt aangevraagd : 

1°. a. aanslag tegen het leven ot de vrijheid 

van den Koning, van de rep:eereride Koningin, 
van den Regent, van den Staats-President of van 

het Hoofd van een bevrienden Staat , of onder
nomen met het oogmerk hen tot regeeren onge

schikt te maken ; 
6. aanslag tegen het levep of de vrijheid van 

de niet regeerende Koningin , van den vermoede

lijken 1.'roonopvolger of van een lid van het 

Vorstelijk Huis ; 

2•. doodslag of moord, kinderdooolslag of kinder

moorJ ; 
1891. 

8°. bedreigingen, schrifteliik en onder eene be
paalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 
der ~eide landen op dien grond nitlevering toe
laten; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving 
der vrucht van eene vrouw door haar zelve of 
door anderen ; 

li0
• mishandeling, voor zoover de wetten der 

beide landen op dien grond uitlevering toelaten ; 

6°. het dwingen eener vrouw door geweld of 
bedreiging met geweld om met den AChuldige 
buiten echt vlee,chelijke gemeenschap te hebben; 
het hebben buiten echt van vleeschelijke ge)Peen
achap met eene vrouw van wie de schuldita weet 
dat zlj in staat van bewusteloosheid of onmacht 
verkeert; verii:rijp tegen de zedelijkheid {milt ge

weld of bedreigingen) ; on tochtige handelingen met 
een persoon beneden den leeftijd van 14 jpeo; 

7°. opwekking van minderjarig,m tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 
ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 
begnnstigeo, strafbaar volgena de wetten der beide 
landen ; 

8°. dobbel huwelijk; 
9°. oplicLting , wegvoering, verberging, wegma

king of onderschuiving van een kind; 
100. oplichting of wegvoering van minderjarigen ; 
11°. het namaken of vervalschen van munt

speciën of muntpapier, met het oogmerk om die 

muntspeciën of dat mnntpapier ale echt en on
vervalscht uit te geven of te doen uitgeven , of 
het opzettelijk in omloop brengen van valsche of 
vervahchte muntspeciën of mnnt[>Ppier ; 

12°. het namaken of vervalschen van z~pla en 
"'111erken of van meesterteekenen door de wet ge
vo;derd , voor zoover de wetten der beide landeb 
op dien grond uitleveriog toelaten; 

18°. valschheid in geschriften en het ,_et opzet 
gebruik maken van het valsche of vervalschte ge

schrift, voor zoover de wetten der beide landen 
op dien grond uitlevering toelaten; het invoeren 

nit het bnitenlaud van biljetten eener krachtens de 

wet opgerichte circulatiebank, met het oogmerk 
om die als echt en onverrnlscht nit te geven, 
ingeval de dader, toen hij die stukken ontving, 

met de valacbheid of vervalschiog bekend was, 
en hij in gemeen overleg met den falsaris ot zijne 
medeplicbtigen gehandeld heeft; 

14°. valsche getuigenis, omkooping van getui
gen, meineed; 

111•. omkooping van openbare ambtenaren, voor 

zoover de wetten der beide landen op dien grond 

9 
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uitleverinp; toelaten, knevelarij, verduistering door 
ambtenaren of daarmede gelijk gestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voor 
een ander te dachten ia; brandstichting met het 
oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 
den verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoor
deelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn geheel of gedeel
telijk aan een ander 1.oebehoort; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen foederen voor zoover de wetten der beide 
landen op dien grond uitlevering toelaten,; 

111•. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 
makeQ of beschadigen van een schip, indien daar
van levensgevaar voor een andêr te dachten is; 

20°. muiterij en verzet van passagieu te,:en den 
schipper en van mindere schepelingen jegens hunne 
meerderen in. rang, voor zoo ver de wetten der 
beide landen op dien grond nitlevering toelaten; 

2l 0 • het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein , voor zoover de wetten der 
heide landen op dien grond nitlevering toelaten; 

22°. diefstal; 
23°. oplichting; 
24,0. misbrnik van eene handte~kening in blanco; 
2ö0 • verduistering, misbruik vau vertrouwen; 
26°. bedriegelljke bankbreuk. 
Onder de voorgaande qualificatiiin zijn begrepen 

de Jlll~iog en de medeplichtig heid, voor zoover 
zij str11fbaar gesteld zijn bij de wetgeving van het 
land, aan hetwelk de nitlevering gevraagd wordt. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben: 
1°. ingeval het feit in een derden Staat is ge

pleegd en de Regeeriug van dien Staat de uit
levering aanvraagt; 

20. wanneer de aanvrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëiscbte 
persoon in het land , waaraan dc uiU(lvering wordt 
aangevraagd, heeft teret-ht gestaan en ter zake 
waarvan bij aldaar ia veroordeeld, van rechts
vervolging ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf . 
naar de wetgeving · des lands, waaraan de nit
levering wordt aangevraagd• verja11rd is op het 
oogenblik dat de nitlevering zou kunnen plaats 
hebben. 

3. De ,uitlevering zal iteen plaats hebben, zoo
lang de opgeëiscbte persoon in het land, waaraan 

. de uitlevering wordt aangenaagd, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 
- of straf ondergaat wegens een ander misdrijf 

dan dat waarvoor zijn nitlevering wordt aange
vraagd, zal zijne nitlevering niet worden toege
staan , d&.n na afloop der vervolging, ingesteld in 
het land waaraan de uitlevering wordt aangevraagd, 
en , in geval van veroordeeli ng, dan nadat hij de 
hem opgelegde strrl zal hebben ondergaan of 
hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

Niettemin, wanneer naar de wetgeving des lands, 
dat de uitlevering vraagt, de verjaring der ver
volging uit dat uitstel kon voortvloeien, zal de 
uitleverinit worden to~estaan, tenzij bijzondere rede
nen er zich tegen verzetten en onder gehoudenheid 
tot terugzending van den uitgeleverde, zood ra de 
vervolging in dat land zal zijn afgeloopen. 

5. De .uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het land, waar• 
aan de uitlevering is toegestaan, noch aan een 
derden Staat mogen worden uitgeleverd, ter zake 
van een strafbaar feit niet in het tegenwoordig 
verdrag genoemd en v66r zijne uitlevering gepleegd, · 
tenzij hij in beide gevallen de vrijheid bebbe JZe• 
had om het eerstgenoemde land weder te ver
lateu gedurende eene maand nadat de tegen hem 
ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen, en hij , 
in geval van veroordeeli ng , de hem opgelegde 
straf zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. 

Hij ui evenmin moiten worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eenig strafbaar feit . in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en vóór de uitleve
ring gepleegd, maar waarvoor de nitlevering oie t 
heelt plaats gehad, zonder de toestemming der . 
Regeeriog die den uitgeleverde beeft overgegeven, 
en die, indien zij zulks wenschelijk acht, de over
legging zal konuen vorderen van een der bescheiden 
in art. 7 van het tegenwoordig verdrag vermeld. 
De toestemming dier Regeering zal insgelijks wor
den vereischt om de nitlevering van den beklaagde 
aan een derden Staat toe te staan. Intusscben 
zal die toestemming niet noodig ziju, wanneer de 
beklaagde nit eigen beweging zal hebben verzocht 
terecht te staan of zijn straf te ondergaan, of 
wanneer hij binnen den bovengenoemden termijn 
het grondgebied van den Staat, waaraan hij is 
uitgeleverd, niet zal hebben verlaten. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 
zljn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 

Hij die ter zake van een der in art. 1 genoemde 
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gemeene feilen is ni1gelererd. kan in geen geval; 
worden vervolgd of gestraft in den Staat, wa~r-: 
aan de uitlevering ia toegesjaan ter zake vau een 
staatkundig misdrijf door hem gepleegd v66r zijne 
uitlevering, noch van eenig feit, met zoodanig' 
staatkundig misdrijf samenhangende, tenzij hij de 

vrijheid hebbe gehad het land weder te verlaten, 
gedurende eeoe maand, nadat de tegen hem inge
stelde ve~Yolgiog zal zijn afgeloopen, en bij, in ,.:eval 

van veroordeeliog, de hem opgelegde straf zal hebben 

ondergaat!, of hem daarvan gratie znl zijn verleend. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 
di plomatieken weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmerkt afschrift, hetzij van een vounis van 

veroordeeling, hetzij van eene beschikking tot in 

staat van beschulditzingstelling of van eene be
schikking waarbij rechtsingang is verleend met 

bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 

van gevangenneming, afgegeven in de vormeu , 

voorgeschreven door de wetgeving van den Staat, 
die' de aanvrage doet, en_ waarbij het feit, waarvan 

sprake is , op zo odanige wijze wordt omachrernn 
dat de Staat , waaraan de uitlevering wordt ge• 

vraagd, in staat zij te beoordeelen of het, volgens 
zijne wetgeving, een geval daarstelt in het tegen

woordig verdrag voorzien, alsmede vermeldende 
de op het feit toepasselijke strafbepaling. 

8. De op en bij den opgeëischte in beslag ge• 

nomen goederen zullen worden overgegeven aan 
den opeischenden Staat, indien de bevoegde macht 

van den Staat, waaraan de nitlevering wordt 

aangenaagd, de over!(ave daarvan heeft bevolen. 
9. In afwachting van de aanvrage om uit

levering langs diplomatieken weg zal dt1 voor
loopige aanhouding van den persoon, wiens nit
levering volgens het tegenwoordige verdrag kan 

gevraagd worden, kunnen verzocht worden: van 
de zijde van Nederland : door eiken officier van 

ju~titie of door elkec rechter van instrnctie (rechter

commissaris) ; van de zijde van den Oranje-Vrij

staat: door den Staatsprocureur. 

De voorloopige aanhouding is on.lerworpen aan 

de vormen en de regels voorgeschreven door de 

wetgeving van den Staat, waaraan de uitlevering 

gevraagd wordt. 
10. De vreemdeling, die krachtens de bepa

lingen van het ~oorgaand artikel voorloopig is 

aangebonden, zal, ten ware hij nit anderen hoofde 
behoort in hechtenis te blijven, io vrijheid 

· worden gesteld, indien niet binnen twee maanden 
ua de Jagteekening van het bevel van voor Jo opige 

aanhooding, de aanvrage tot uitlevering langs 
diplomatieken weg geschied ie, onder overleggi og 
der bescheiden, bij het tegenwoordig verdrag voor• 
~hreven. 

11 . Wanneer, bij vervólgiog ter zake van een 
gemeen misdrijf, eene der Regeeringen het hooren 
van getuigen, die zich in den anderen Staat be
vinden, noodig oordeelt, zal daartoe eene rogatoire 
commissie langgdiplomatieken weg !':e&onden worden 
en zal daaraan gevolg gegeven worden mP.t in

achtneming der wetten van het land, waar de 
getnlgen zullen worden uitgenoodigd te vefl!Chijnen, 

Intnsachen zal in spoedvereischende gevallen eene 

rogatoire commissie rechtstreeks door de r.eehter
lijke overheid in den eenen Slaat kunnen worden 

toegezonden aan de rechterlijke overheid in den 
anderen Staat. 

12. Indien in eene strafzaak, een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke vel'!lcbijning van 

een getuige in het andere land noodig is of ver

langd wordt, zal zijne Regeeriug hem verzoekea 
aan de tot hem te richten nitnoodiginp: gevolg 
te geven, en, in geval hij daaraan voldoet, znllen 

hem reis- en verblijfkosten worden toegekend, 
volgens de tarieven en reglementen van kracht in 

het land, waar het verhoor zal moeten plaats 

hebben, behoudens het geval, dat de aanvragende 
Regeering het nootlig zal achten eene hoogere 

schadevergoeding aan den getnige toe te kennen. 
Een getuige, _van welke nationaliteit ook• die 

in één van beide Staten opgeroepen , vrijwillig 
voor de rechtel'!I van den anderen Staat verse hij nt, 

zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan

gebonden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten , of tegen hem wegens misdrijt 
uitgesproken veroordeelingen, zelfe niet onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten, 

die het onderwerp uitmaken van het 11eding, waarin 
hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak, een gemeen 

misdrijf betreff'ende, de confrontatie van misdadi• 

gers, gedetineerd in den anderen Staat, of wel 

de mededeeling van overtnigingsstukken or van 

bescheiden, welke zich in handen bevinden der 
antoriteiten van het andere land , nuttig of noodig 
zal worden geoordeeld, zal de daartoe strekkende 
aanvraag langs diplomatieken weg geschieden en 

zal daaraan gevolg gegeven worde■, tenlij er 
bijzondere redenen mQChten bestaan, die er zich 
tegen verzetten en onder gebondenheid tot terug
zending van de misdadigers en van de etnkken 

len bescheiden. 
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14. De doorvoer over het grondgebied van een 
der contracteerende Staten, van een door eene 
derde Mo~e11dheid aan de andere P11rtij uitge
leverden persoon, die niet behoort tot het land, 
door hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal worden 
toegestaan op het eenvo,ulig vertoon, hetzij van 
het oor,pronkelijke, hetzij van een gewaarmerkt 
afschrift van een der stukken genoemd in art. 7, 
mits het feit, waarop de nitlevering gegrond ia, 
in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet 
valle onder de bepalingen, voorzien bij de arU. 2 
"n 6, en mits de doorvoer, wa4 het medegeleide 
betreft , geschiede met medewerking der beambten 
van het land, dat den doorvoer over zijn grond• 
gebied heeft toegestaan. 

Ue kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat, die de uitlevering heeft 
aangevraagd. 

15. De wederzijdsche Regeeriogen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage om terug
betaling van de kosten van onderbond , van ver
voer en andere, die binnen de 11renzen van haar 
wederzijdsch grondgebied zonden knnnen voort

vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in staat 
van beschuldiging gestelde of veroordeelde personen, 
evenals van die voortvloeiende nit de tennitvoer
legging van rogatoire commisaiën, nit het vervoer 
en de terogzendin!t van misdadigere ter confrontatie, 
•.m uit de toezending en terugzending der over
tuigingsstokken of der beacheiden. 

De uit te leveren persoon zal gebracht worden 
naar de haven, die de consulaire ambtenaar van 
den opeischendeo Staat zal aanwijzen, en op kosten 

. van diecs Regeeriog worden ingescheept. 
16. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe

passelijk ia op de koloniën, zal eerst in werking 
treden te rekenen van den twintigsteo dag na 
1ijoe afkondiging in de vormen bij de wetten der 
beide landen voorgeschreven. 

Te rekenea van zijne iowerkingtredmg zal de 
overeenkomst van 1' November 1874 opbonden 
van kracht te zijn, eu vervangen worden door 
het tegenwoordig verdrag, dat van kracht zal 
blijven tot zes maanden na verklaring in tegen• 
overgestelden zin door eeoe der heide Regeeringen 
gedaan. 

Het zal worden bekrachtigd en de bekrachti
gingen er van sollen zoodra mogelijk te 's Gra
venhage worden uitgewisaeld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tel(eowoordig verdrag hFbben 
ooderteekend en van hnn zegel voorzien. 

In dubbel opgemaakt te 'è Gravenhage, den 
24sten April 189a. 

(L. 8.) VJBI.) VAN TIENHOVEN. 

H. A. L. HUIIELDlrnG· 

27 .tlprü 18114.. B&SLUIT van den Miniijter van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, hondeode 
uitvoerio![ van art. 7 der bij de wet van 
30 Uecember 18113, S. 262, gewijzigde wet 
van lli April 18111, S. 84. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verheid; 

Gelet op art. 7 van de wet van lö April 1891 
(Staat,blaà o0 • 84), gewijzigd bij de wet van 
30 December 1893 (Staatablaà n°. 262), hou
dende bepalingen ter nitvoering van de op 16 No
vember 1887 te '• Gravenhage gesloten inter
uatiooale overeenkomst, strekkende tot het tegen
gaan der misbruiken, voortvloeiende uit clen ver
koop van sterken drank onder de visschers op 
de Noordzee buiten de territoriale wateren, goed• 
gekenrd bij de wet van 7 Angnstos 1888 (Staat,
blatl n°. 123) en tot het tegengaan van soort

gelijke misbruiken in de territoriale wateren des 
Rijks; 

Heeft goedgevonden: 

te bepalen, dat het merkteeken dat ingevolge 
het aangehaalde wetsartikel gevoerd moet worden 
door schepen of vaartuigen ten behoeve waarvan 
eene vergnnning volgens het eerste lid van art. 6 

is afY,egeven, zal bestaan uit een boven in den 
grooten mast geheacheo witte vlag, w1111rop in 
het midden in zwarte kleur de letter S. 

De afmeting van de vlag zal zijn twee meter 
in het vierkant , die van de letter S een meter 
hoog bij twee decimeter dik. 

'a Gravenhage, den 27st.en April 1894.. 

De Mini,ter vo<1rnoemd , 

1.tJet.) C. LELY. 

2 Il .,/pril l 8114. BKSLUIT, waarbij, met hand 
haviog van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Gro.aitcge#, van 26 Jaooari 18114, 
tot aanwijzing voor den dienst bij de militie 

van J. A. Ho.rsTETrER, loteling voor de 
lichting der nationale militie van 18114 uit 

Yta9tw11tlàe, het daarte~en doilr zijn l"ader 
in1,eateld bel'Oèp ongegrond wordt ,·erklaartl. 
s. 62. 

IN NAAJ[ VAN H. M. WILHELM I NA, ENZ. 

Wt.r EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door JAN 
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HoFSTETTEB te Y!àgtwedde, tegen de uitspraali 

van Gedcpntcerde Staten van Groninge" van den 
20 Januari 1894, n•. 109, 3de afdeeling, til 
aanwijzing voor den dienst bij de militie van zijn 
zoon .ÎOHAN ALEXANDER, loteling uit genoemd& 
gemeente voor de lichting vao 1894; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van besta ar iehoord (ad vies van 4 April 1894, 
n•. 30); 

Op de voor<lracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 26 April 1894, afdeeling 

Militie en Schutterijen, n•. 778 M.; 
Overwegende: 

dat JOHAN ALEXANDER Hol'ST.KTTER, geboren 

te Vlagtwedde op 11 September 1874, blijkens 
zijne geboorte-akte zoon van JoHAN ALEXANDER 
HDPST1':TTER eu van ANNA GKZINA BEKENDS, 
loteling voor de lichting van 1894 uit genoemde 
gemeente, blj uitspraak van de militieraad in 

Groninge" van 12 December 1893, 011 grond van 

het bepaalde bij art. 48, in verband met art 60 
snb 1°. der wet betrekkelijk de Nationale Militie 
wegen~ broederdienst van den dienst bij de militie 

is vrijgesteld op overlegicing van een getuigschrift 
model n•. 106, voorgeschreven bij Koninklijk be

•luit van 17 Februari 1870 (Staat8blad 0 1• 84), 
volgens welk stok uit het huwelijk van JOHAN 
ALEXANDER Hol'STETrER met ANNA GEZINA 
BEKENDS geboren en in leveu zijn drie zonen, 

namelijk: 1°. ANTOON, geboren op 12 Juli 1872, 
die, blijkens het mede overgelegd uitlreksel uit 
het stamboek, als loteling voor de lichting van 
1892 bij het le regiment infanterie dient; 2°. de 

bovengenoemde loteling JOHAN ALEXANDER, en 
8°. JAN, geboren op 18 April 1883; 

dat GEERT VAN Wm1., loteling uit de gemeente 

fTlagtwedde voor de lichting van 1894, overeen
komstig art. 97, 2°. der wet betrekkelijk de 
Nationale Militie op 18 December 1898 tegen 

de nitspraak van den militieraad betreffende den 

mede-loteling .ÎOHAN ALEXANDER HoFSTE'l'TKB 
bezwaren heeft ingebracht, op grond dat aan dezen 

ten onrechte vrijstelling wegens broederdienst zou 

verleend zijn, omdat , volgena door hem bekomen 
inlichtingen, de ouders van dien loteling nooit 

zonden 1.ijn getrouwd, hoewel hunne zoons als 

hunne wettige kinderen in de geboorteregisters 
van 1'lagtwedd, voorkomen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
hunne bovenvermelde uitepraak de uitspraak van 

<len militieraad betreffende den loteling J ORAN 
Au:x&.NDER HoFSTETTER hebben vernietigd en 

dezen alsnog tot den dienst hebben aangewezen, 
daarbij overwegende, dat de va-ier van dien 
loteling in hunne vergadering heeft te kennen 

gegeven, dat hij , voor ongeveer 22 jaren geleden, 
te JUitmbroelt (Koninkrijk Pruisen) door den 
toenmaligen, doch sedert overleden pastoor Voss 

in de Roomsch -Catholieke kerk in den echt . ver
eenigd ia met ANNA GEZINA BEREIIDS; dat dit 
huwelijk gesloten is buiten tegenwoordigheid van 
getuigen en het hem niet bekend ia dat het door 
afkondigingen is voorafgegaan; dat hij n n onlangs 
te BiUenbroelt heeft doen ondenoeken, of zijn 

huwelijk door genoemden pastoor ook ingeschreven 
ia geworden in het kerkregiater, doch dat het 

hem gebleken ia dat zulks niet het geval is; dat 

. hij on dezer dagen bij den ambtenaar van den 
burgerlijken stand der gemee.1te Plaghoedde huwe
lijksaangifte heeft 11:edaan met boven11tenoemde 
ANNA GEZINA BEREN os; welke laatste verklaring 

bevestigd wordt door eene bij de stokken over
gelegde missive van den burgemeester der ge

meente Plagt10edrle, dd. 2 .Tannari jl., n•. 16; 
dat Gedepnteerde Staten wijden hebben over

wogen, dat, nu de vader van den loteling JOHAN 
.ALEXANDER HorsT.BTTER in gebreke is gebleven 
het bestaan van zijn huwelijk met ANNA GEZ!NA 
BxRENDS te bewijzen en zelfs heeft erkend dat 

de voltrekking van dat huwelijk alsnog moet 

plaats hebben, het er voor moet worden gehouden, 
ook in verband met de omstandigheid dat beide 

genoemde personen dezer dagen huwelijksaangifte 
hebben gedaan bij den ambtenaar van den burger• 
lijken stand der gemeente Plagtwedlk, dat JOHAN 
ALEXANDER HOFSTE'l'TER en ANNA GBZtNA BE
BENDS, ouders van den loteling JoHAN ALKX&.NDEB 
Hol'STETrER, nimmer op wettelijke wijze gehnwd 

zijn en dat hnnne drie in leven zijnde, in het 
overgelegd getuigschrift vermelde en hierboven 
genoemde zonen buiten huwelijk geboren zijn en 

mitsdien de hoedanigheid van wettige kinderen 
missen, welke hoedanigheid vereischt wordt in• 
gerolge art: 48 der militiewet, zal een loteling 

aanspraak kunnen maken 011 vrijstelling van dienst, 
ter zake van broederdiellst, en dat de loteling 

JOHAN ALEXANDEK HorSTBTTER, als zijnde niet 
geboren uit een wettig huwelijk, alzoo ten onrechte 

door den militieraad ter zake van broederdienst 
'VBO den dienst bij de nationale militie ia vrijgesteld; 

dat de vader vun dien loteling tegen deze nifr 
-a.praak van Gedeputeerde Staten bij verzoekschrift 
van 28 Januari 1894. b(i Ons is gekomen in be
fllep, met erkenning dat hiJ in Nederland niet 
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burgerlijk ia getrouwd, en hij, Onitscber no 

geboorte, in Duit.cblaod ouder gewoonte slechts 

kerkelijk ia gehuwd, doch dat zijne kinderen 

allen in Nederland in de gemeente Vlagtwedde 
geboren en aldaar in de registers van den burger

liJken stand ingeschreven zijn teo zijoeo name, 
als . wettige kinderen, onder ,relk~n naam twee 

sijner zoons hebben geloot en zilo oudste zoon 

thans nog in militiedienst ia; op welke gronden 
bij Or,s verzocht heeft, met vernietiging van voor

melde uitspraak van Gedeputeerde Staten, zijn 
zoon J"oH,Uf ALEXANDK& alsnog van militiedienst 

vrij te stellen wegens broederdienst; 

Overwegende: . 

dat voor . de toepassing van art. 48 der wet 

betrekkelijk de Nationale Militie vereischt wordt 

'de wettigheid van den broeder of bah-en broeder, 

op grond van wiens dienst de toepassing van dat 

wetsartikel wordt gevraagd; 

dat , behoudens het geval voorzien · bij art. 330 

van het Burgerlijk Wetboek, de wettigheid van 

kinderen afhankelijk is van het beslaan van een 

wettig bnwelljk tusscheo bonne ouders; 
dat noch door den appellant noch door den 

loteling JOHAN ALEXANDER HOl'STETTER het be

wijs van een wettig huwelijk toaschen JOHAN 

AL EXAND.r.R Ho:FSTETTER en ANNA GKZINA BE

KENDS ia geleverd, maar dat de appellant daareo

tegêo bij de behandeling van zijn beroep voor 
den Raad van State, Afdeeling voor de geacbilleo 

van bestnnr, evenals bij zijne ondervraging door 

den burgemeester van Ylagtwedde, bij Gedepu

teerde Staten en bij zijn aPI,ellatoir verzoekschrift 

beeft opgegeven, dat bij in I 872 te Rüten,ln•oek 
(Hanover) naar de aldaar gebruikelijke wijze 
kerkelijk is getrouwd; er bijvoegende dat hij door 

bijzondere omstandigheden ook hiervan geeu enkel 

bewijs kan overlegl(eD; 

dat Gèdepoteerde Staten alzoo te recht de ·nit

apraak van den militieraad, waarbij die loteling 

van den dienst werd vrijgesteld wegens broeder

dienst, vernietigd en hem tot den dienst aan

gewezen hebben; 

Gezien de wet betrekkelijk de Nationale Militie; 

Hebben goedgevonden en venlaao: 

met handhaving van de bestreden uitspraak 

vau Gedeputeerde Staten yan Groningen, het 

daartegen door JAN Hol'STETTER ingesteld beroep 

ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binoeolandscbe Zaken is be

last met de uitvoering vau dit besluit, dat in 

het Staat16lad geplaatst en tegelijk met de in 

den hoofde dezes vermelde voordracht van ge

noemden Minister in de Nederland8che Staa,t,. 
courant opgenomen zal worden en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, Afdeeliog voor de geschillen van bestuur. 

'e Gravent.age, den 28eteo April 189i. 

(!Jet.) E MM A. 
De Miniat,r van Binnen.land3che Zaken, 

(get.) TAK. VAN PoORTVLil!.'T. 
(Uitgeg. 17 Mei 1894.) 

30 April 1894-. M1ss1v1< van den Commissaris 

der Koningin in de provincie Friesland, aan 

de bnrgemeesters in die provincie, betreffende 

zegelrecht van verklaringen van oorsprong 

weitena verzending van landboowproduclen 

naar elden. 
Door eene firma, handelende in . landproducten, 

in een der gemeenten van Friesland werd bij mij 

er over geklaagd, dat de burgemeester de VPr• 

klaringen van oorsprong van aardappelen ter ver

zeodicg naar Dnitschland slechts wilde afgeven 

op een zegel van f 0.50 in hoofdsom, terwijl 

zoodanige verklaringen in andere gemeenten, op 

een zegel van f 0.15 in hoofdsom, zelfs op on

gezegeld papier, zouden worden afgegeven. 

De burgemeester, door mij over de klacht ge

hoord, deelde mij mede, zijne handelwijze te 

gronden op eene onlangs aan de ontvangers der 

registratie gezonden resolutie van den Minister 

van Financiën, van 29 November 1893, o0 • 2802, 

betreffende de bedoelde certificaten, luidende: 

• Voor zooverre niet vrijgesteld, zijn ze onder

worpen aan een zegelrecht van f 0.50 p. p. , in

dien ze door ambtenaren in hunne hoedanigheid 

worden afgegeven." 

De directeur der registratie en domeinen te 

Leeuwarden, wiens adviet ik hierop over de zaak 

inwon, voud, dat de bnrgemeester terecht handelde. 

Gelijk de directeur mij echter verder meldt, 

kan het bezwaar van belanghebbenden tegen een 

zegelrecht van f O.liO in boofd~om grooteodeels 

-rernlleo, door voor alle landen , waarvoor niet 

nitdrokkelijk een andere vorm ie voorgeschreven 

(waarvan de belanghebbendea zelven zich znllen 

hebben te vergewissen), te volgen het formulier 

D, gevoegd bij het Tractaat van handel eu scheep• 

vaart, den 20 September 1851 tusecheo Nederlao<l 

en België gesloten (Slaata6lad o•. Il van 1862). 

De in dit formulier voorkomende verklaring 

van den afzender is - indien !(een papier van 

te groole oppervlakte wordt gebruikt - slechts 
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aan een zegelrecht _van / 0.15 in hoofdsom onder• 
worpen, terwijl de bevestiging door het gemeente
bestuur, Qvereenkomstig art. 7, n°. 2, der zegel
wet, op hetzelfde gezegelde papier mag worden 
gesteld. 

Ter bevordering van een vormig heid in de na
leving der wettelijke bepalin!(en in zaken als de 
onderwerpelijke, heb ik gemeend, U van den 
inhoud van het. advies v11n den directeur der 
registratie en domeinen in kennis te moeten stellen. 

1 Mei 1894. BESLUIT, houdende aanvnlling van 
artikel 4 van Indück Staatshlad 1889, 

n°. 170. S. 63. 
IN N.U.M VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Gezien het Koninklijk beslnit van 28 Mei 1889, 
n°. 19 (Inducli Staatshlaà n°. 170) ; 

Op de voordracht van den Mini-1ter van Kolo
niën van 26 April 1894, litt. A ', n°. 20; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Aan artikel 4 van het Koninklijk besluit van 

28 Mei 1889, n°.19 (IndiscliStaatshladn°.170), 
worden toegevoegd de volgende _woorden : 

•doch genieten vrije geneeskundige behandeling 
op denzelfden voet als burgerlijke Europeesche 
ambtenaren en worden bij opneming in een militair 
hospitaal verpleegd tegen betaling van de voor 
ambtenaren op hetzelfde inkomen bepaalde kosten." 

De Minister van Koloniën ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk geplaatst 
wordt in het Staatshlad en in de Nederlandlclze 
Staatscourant. 

Soestdijk, den lsten Mei 1894. 

(!Jet.) EMMA. 

De Minister uan Koloniën, (get.) v. l>EDXM. 

(Uitgeg. 17 Mei 1894.) 

2 Mei 1894. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefport. 

IN N.U.H
0 

VA!i' H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, !!NZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 27 April 1894, 
n°. 1061, E, Post. en 'l'el.; 

Gelet op art. l van het Koninklijk besluit 
van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284) en 
op dat van 8 April 18113, n°. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van laatstgenoemd Koninklijk be

sluit: 

A. Vrijstellin~ van port te verleenen voor de 
verzenaingen in zake de belasting op de bedrijfs
en andere inkomsten; 

1°. Voor de verzending van: 
a. formulieren van aangifte bij aanvang van 

belastingplichtigheid, in den loop van het dienet• 
jaar, door de ontvangers der direrte belastingen 
aan de belastingplichtigen of hunne gemachtigden ; 

b. oproepingen van belastingplichtigen door de 
voorzitters, van collegiën van zetters of van com
missiën van aanslag; 

c. uitspraken op bezwaarschriften van belasting
plichtigen, · ingediend bij collegiëe van zetter 
of commissiën van aanslag; 

d. keunisi:i;evingen van de voorzittel"$ van col

legiën van zetters of commissiën van B11nslag aan 
de belanghebbenden, omtrent door eerstgenoemden 
ingesteld beroep; 

e. oproepingen van belanghebbenden door de 
voorzitters of secretarissen van den raad van 
beroep; 

f. de nitspraak van den raad van beroep aan 
den belanghebbende; 

g. uitspraken van de directeurs der directe be
lastingen, invotrrechten en accijnzen op door be
langhebbenden ingediende verzoekschriften qm ont
heffing van belasting of kennisgevingen van ont- · 
heffing; 

li. waarschuwingen van de ontvangers der directe 
. belastingen aan de belastingplichtigen tot inleve
ring van uitgegeven beschrijvingsbiljetten ; en 

i.. aangiften van rondtrekkende belastingplieh
tigen door de gemeentebesturen .aan de betrokken 
ontvangers der directe belastingen; 

2°. Voor de briefwisaeling .over dienstzaken 
tnsschen: 

a. den voorzitter van elk collegie van zetters 
en de leden van dat collegie; 

b. den voorzitter van· elke commissie van aan

slag met de leden en plaatsvervangende leden 
van die commissie ; 

c. de in verscliitlende ge111eenten ,oonentJ,e leden 
en plaatsvervangende leden van elke commissie 
van aanslag onderling; 

d. den voQrzitter van elk collegie van zetters 
of van elke commissie van aanslag, en de v<:>or

zitters der overige collegiën van zetters en com
missiën van aanslag; 

e. de adviseurs en den voorzitter van .het 
coilegie van zetters of van de commissie van aan• 
slag in den kring, waarin de adviseurs dien&t doen; 

f. de voorzitters der collegiën van zetters of 
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commisaiën van aanslag en de voorzitters en 
secretarissen van de raden van beroep ; 

B enz. 
De genoemde Minister ia belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Ministers van Financiën 
iln Binnenlandsche Zaken. 

Soeatdijk, den 2den Mei 1894, 
(get.) E M M A. 

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

Il Mei 1894. BESLUIT, betreffende de opening 

der buitengewone zitting van de Staten-Gene
raal. S. 64. 

IN NAAM VAN H. M. WILHE1.MINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 10 Mei 18114, n°. 82, 
Kabinet; 

Gezien artt. 100 en 103 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten: 

de buitengewone zitting van de Staten-Generaal 
wordt op Woensdag 16 Mei 18114., des namiddags 
te één uur, in eene vereenigde vergadering der 

beide Kamers, in naam van Hare Majesteit de 
Koningin geopend door eene Commissie , waartoe 
worden benoemd de Ministers, hoofden van minis
terieele departementen. 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit beslnit, waarvan af•chrift zal 
worden gezonden aan de beîde Kamers der Staten
Generaal, aan den Raad van State, aan de departe

menten van algemeen bestu nr. en aan de Alge
meene Rekenkamer en hetwelk in het Staatsblad 

zal worden geplaatst. 
Soestdijk, den llden Mei 1894. 

(get.) • EMMA. 

De Minüter van Binnenlantlache Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN, 

(Uitgeg. 12 Mei 18114.) 

15 Mei 1894.. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden , houdende beslissing dat 
art. 184, aanhef en sub 2°. der wet op de 

nationale militie niet toepasselijk is op hem 
die niet voldoet aan eene oproeping krach
tens art. 115 dier wet gedaan. 

De Hooge Raad enz. , 
Gezien eene verklaring van den griffier bij het 

kantongerecht te Groningen van 15 Maart 1894, 
houdende, dat tegen bovengenoemd vonnis geen 

verzet, hooger beroep of cassatie ter griffie van 
het kantongerecht is aangeteekend; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req. voorgesteld : 

Schendin1,t van art. 184 aanhef en snb 2°., in 
verband met art. 111 der wet van 19 Augustus 1861 
(Staatsblad n°. 72) door niet-toepassing, en van . 
de artt. 216 en 264. Strafvordering door ver
keerde toepassing; 

Overwegende dat de beklaagde voor het kanton
gerecht te Groningen ia gedagvaard ter zake: 
•dat hij, als dienstplichtig loteling der gemeente 
Beerta, op 10 Augnstns l 893 niet heeft voldaan 
aan de oproeping hem gedaan krachtens art. ll 5 
der wet van 111 Augustus 1861 (Staatsólad n°. 72), 
om op dien dag te 11 unr in het provinciehuis 
te Grouingen aanwezig te zijn, ten einde bij de 
nationale militie te worden ingelijfd, terwijl hij 
als honder van n°. 36, ingevolge m1ss1ve van 
deu Commissaris der Koningin in de provincie 
Groningen, dd. 1 Augustns 1893, was aange
wezen om opgeroepen te worden, ten einde vol
tallig te maken het aandeel voor de gemeente 
Beerta in de lichting voor het dienstjaar 18113"; 

0. dat dit feit door den kantonrechter bewezen 

is verklaard, doch niet strafbaar is geoordeeld, 
op grond in hoofdzaak, dat Je strafbepaling van 
art. 184, no. 2 der militiewet, die door het 
ope'ubaar ministerie was ingeroepen, doch waarin 
geen melding wordt gemaakt van de oproeping 
bedoeld in art. 115, hier niet toepasselijk is, en 
het bewezen feit ook - bij geene andere wetsbe
paling strafbaar is gesteld; 

O. dat tot ondersteuning van het middel van 
cassatie is aangevoerd, dat art. 184, der militiewet 
strafbaar stelt het niet-voldoen aan de oproeping, 

vermeld in art. 111 , alzoo het niet-voldoen aan 
de oproeping, gedaan aan den voor den dienst 
aangewezen loteling tot het voltallig maken van 
het aandeel der gemeente in de lichting; dat 
dit het feit is, den beklaagde ten laste gelegd, 
ook al wordt in de dagvaarding gezegd, dat de 
oproeping geschied was krachtens art. 115; 

dat toch dit laatste artikel alleen een voor
schrift inhondt voor den Commissaris des Koninga 
hoe te handelen, wanneer op 1 Augustns van 
het jaar der aflevering lotelingen aan het aandeel 
eener gemeente ontbreken, doch aan de op
roepin1,t, die ingevolge dat voorschrift van den 
Commissaris des Konings nitgaat, geen ander 
karakter toekent dan dat van de oproeping ver
meld in art. 111 , terwijl de overbodig~ bijvoe-
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cging in de dagvaarding , dat de oproeping ge
schiedde krachtens art. 115 , dat karakter evenmin 
kan veranderen; dat derhalve het niet-voldoen 
,ian die oproeping opleverde de overtreding van 
het niet-voldoen BRD de oproeping, bedoeld in 
art. 111 , uitdrnkkel ijk strafbaar gesteld bij art. 184, 
=nhef en snb 2: dat eindelijk dit ook de be
-doeling van den wetgever was p:eweest, daar 
toch, volgen• art. 172, de vr ijwilliger of de 
loteling, die niet aan de in art. 11 l bedoelde 

-0proq,i119 heeft voldaan, voor Gedeputeerde Staten 
der provincie wordt gebracht , en dit voorschrift 
nooit in dien zin is verstaan, dat die overbrenging 

niet zon beh11even plaste te hebben, wanneer de 
-oproeping van den loteling eerst was geschied, 

nadat de Commissaris des Konings gevolg had 

. gegeven aan hetgeen art. ll li hem voorschrijft; 
0. daaromtrent , dat volgens het aangehaald 

art. 184 der wet van 111 Augustus 1861 (Sta11t1-
Uad n°. 72; strafbaar is •hi), die niet un de 
-oproeping, bedoeld in de artt. 73, 111 r.n 174 
beeft ~oldaao"; 

0. dat, wat er zij van de vraag, of bij niet
voldoening aan eeoe oproeping krachtens art. 115 
dier wet glldaan, ten aanzien van de nalatigen 
kan worden gehandeld overeenkomstig art. 172, -
welke vraag buiten deze strafzaak is gelegen - io 
elk geval bij het bestreden vonnis met juistheid is 

beslist, dat de strafbepaling van art. 184 te dier 

zake niet op de nalaligen . kan worden toegepast; 
O. to~h, Jat de oproeping, die krachtens het 

voonchrift van art. 1 lli geschiedt , al heeft zij , 

evenals de oproeping van art. 111, de strekking 
om het aandeel van elke gemeente io de lichting 
vollallig le maken, niet is de oproeping bij 

laatstgemeld artikel voorgeschreven, zoodat, no 
art. 184 niet in het algemeen etrafbaar stelt het 

niet- voldoen aan eene oproeping tot het voltallig 

maken van het aandeel eener gemeente in de 
Iicbtinl(, maar de gevallen, waarin het niet-voldoen 
aan eene krachtens de militiewet gedane oproeping 
strafbaar is, met name beeft aangewezen , en 
deze gevallen niet op grond vao den onderstelden 
wil van den wetgever met andere kunnen worden 

aangevuld, de omstandigheid dat het niet-voldoen 
aan eeoe oproepi ng, krachtens art. 116 gedaan, 

niet onder die gevallen is vermeld, de toepaase

lijkheid van art. 184 op dat feit uitsluit ; 
0. dat het middel van caseatie misdien is on• 

aannemelijk; 
· Verwerpt het beroep; de koelen te dragen door 

den Staat. 

17 Mei 1894. Bij arrest van den Hoogeo Raad 
der Nederlanden is beslist dat de kanton
rechter die weigert een hem aangeboden 
dwangbevel, als bedoeld bij art. 269 der 

gemeentewet, executoir te verklaren op grond 
dat hem door den ontvanger niet is opge

geven of, en zoo ja, wanneer aan den in het 
dwangbevel genoemden persoon zoowt>I eene 
waarschuwing, als eene BBomaoiog was toe
gezonden, handelt in overeenstemming met 

gemelde bepaling. 

25 Mei 1894. BKS~l1IT, tot v11ststelling van een 

R eglement voor 's Rijks Veeartsenijschool. 
s. 65. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA . ENZ • 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 11 April 1894, n°. 1577, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet vau 8 Juli 1874 (Staatablaà, 
n°. 99), tot regeling van het onderwijs in de 
veeartsenijkunde en van de voorwaarden tot ver

krijging vao het diplom11 van veearts; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

8 Mei 1894, n°, 6); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Jlinneolaodsche Zaken, van 22 .Mei 1894, 
o0 • 2062, afdeeliog Medische Politie; 

Hebben go~evonden en verst.an: 
I. vast te stellen het bij dit bealnit behoorend 

Reglement voor ' s Rijks V eeartseoijschool; 
Il. te bepalen, dat dit Reglement in werking 

zal treden op 1 s~ptember 1894 en met dat tijd

stip het Reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 2 September 1874 (Staatsblad n•. 125) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1889 
(Staatsblad n°. 71), zal vervallen: 

111. te bepalen, dat op hen die voor het echool
jaar 1894--1895 als leerlinii; aao •• Rijks Vee
artsenijschool wenecheo te worden toegelaten , niet 

toep888elijk zijn de bepalingen omtrent den leeftijd, 
voorkomende in art. 20, eerste lid, en in arti
kel 23, eerste lid, van het bij dit besluit be
hoorend Re!(lement, maar dat op dezen alsnog 
toepasselijk zal zijn het bepaalde omtrent den 

leeftijd in artikel 22, eerste lid, van het thans 

geldend Reglement. 
De Minister van Binoenlaodsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaû"6lad zal worden geplaatst en waarvan af-
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schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Soestdijk, den 25slen Mei 1894. 
(get.) E MM A. 

De Miniater van Bin11enlantkclie Zaken, 
(get.) VAN Houu:N. 

( Uitgeg. 8 Juni 1894.) 

REGLEMENT uoor 'a Riju Yeeartaenij
acliool. 

§ 1. Yan den direct,mr en van den raad van 
l,eatriur. 

Art. 1. Overeenkomst.ig artikel 5 der wet van 
8 Juli 1874 (StaatalJlad n•. 99) is het bestunr 
van 's Rijks Veeartsenijscboor opgedragen aan 
eenen directeur en eenen raad van bestnur, samen
gesteld uit de leeraren der school. 

2. De directeur is voorzitter en. is hij levens 
leeraar, ook lid van den raad van bestuur. 

De secretaris wordt jaarlijks door den raad 
nit zijn midden gekozen. 

Slokken, van den raad uitgaande, worden door 
den voorziLter en den secretaris ooderteekeod. 

3. Lle raad vergadert zoo dikwijls hij door den 
directeur wordt samengeroepen. 

De samenroeping moet geschieden indien twee 
leden schriftelijk het verlangen daartoe aan den 

• directeur te kennen geven. 
De voorzitter en ieder lid van den raad is be

voegd in die vergaderingen zoodanige onderwerpen, 
het onderwijs en de school betreffende, ter sprake 
te brengen als hij zal goedvinden. 

4. De directeur stelt, voor zoover daarin niet 
volgens een der volgende artikelen op andere wijze 
moet worden voorzien , na overleg mèt den raad 
van bestuur, onder nadere goedkeuring van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, zoodanige 
voorschriften vast, als ter uitvoering van dit regle
ment noodig worden bevonden. 

5. Hij heeft het algemeen toezicht over de ge
bouwen, verzamelingen, werkplaatsen en meubelen 
en zorgt voor het behoud en onderhoud van het 
materieel. 

Hij voert de huishoudelijke administratie. 
6. Hij draa11t jaarlijks v6ór den lsten Juni aan 

den Minister van Binnenlandscbe Zaken eene be• 
grooting voor van uitgaven ten behoeve van het 
volgende jaar, voor zoover betreft de kosten van 
het nnderwijs overeenkomstig art. 35 in overleg 
mel den raad van beslnur; alsmede eene raming 

der inkomsten·, welke gedurende dat tijdvak uit 
hel beheer der inrichting voortvloeien. 

7. De invordering en verantwoording der inkom
sten, voor zoover deze niet vallen· in de termen 
van artikel 5 van het Koninklijk besluit van 31 De

. cember 1847, n•. 106, is hem opgedragen. 
8. Hij is verplicht zich naar de bepalingen• 

bij het reglement op het rekenplichtig beheer vast
gesteld of nog vast te stellen, te gedragen en tot · 
verzekering der ricbti/;theid van zijn beheer borg te 
stellen tot het bedrag en op de voorwaarden , door 
den Minister van Binnenlandscbe Zaken te bepalen. 

9. Hij heeft het algemeen toezicht op het onder
wijs en is bevoegd de lessen en practische oefeningen 
zoo dikwijls bij te wonen als hij noodig oordeelt. 

10. Hij regelt de leefwijze der inwonende leer
lingen bniten den tijd der lessen en waakt voor 
hunne gezondheid en zedelijkheid. 

t 1. Hij benoemt en ontslaat de bedienden. der 
school, waarvan het aantal door den Minister van 
BiunenlanJsche Zaken bepaald wordt. 

Hij regelt de werkzaamheden van de beambten 
en de beJieuden, behoudens het bepaalde bij arti
kel 19 en bij artikel 45 , lste lid. 

12. Hij doet jaarlijks vóór den laatsten No
vember aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken een uitvoerig verslag van den staat der 
school gedurende het afgeloopen schooljaar. 

13. Hij ia verplicht te wonen in het daarvoor 
bestemde hnia op het terrein der school. 

14.' Hij mag zich, zonJer verlof van den Mi
nister van BÎnnenlandsche Zaken, nieL langer dan 
drie dagen verwijderen. Bij het verleenen van 
zoodanig verlof belaat de Minister een der leer
aren met de waarneming van het directeurschap. 

Bij ongesteldheid of afwezigheid van den direc
teur gedurende ten hoogste drie dagen wijst hij 
een der leeraren aan, die hem, op zijne verant
woordelijkheid, vervangt. Bij ontstentenis van 
den directeur of zoo deze door plotselinge onge
steldheid of eenig ander geval in de onmogelijk
heid verkeert om aan dit voorschrift te voldoen, 
treedt de oudste leeraar der school voorloopig in 
zijne plaats en geeft deze ten spoedigste van het 
gebeurde kennis aan den Minister van Binnen
land■che Zaken, die alsdan in de waarneming van 
het directeurschap voorziet. 

§ 2. 17 an de leeraren, de onderwijzer,, de atkia
tmtn, de 6eambten en de 6edienden der 

aclwol. 

15. De leeraren, de onderwijzers en de adsis• 
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tenten mo11èn geen andere dan consultatieve praktijk 
uitoefenen. 

Zij behoeven de vergnnniog van den Minister 

van Binnenlnndsche Zaken tot het beldeeden van 
openbare of bijzondere betrekkingen en hel geven 
van prinat onderwijs. 

In zaken, .die op de schooltucht ofop de inwen
dige hnishoudiog der school betrekking hebben, 
g,,dragen zij zich naar de beslisein,1t van den direc
teur, behondens beroep op den Minister. 

16. Is een der leeraren of onderwijzers door 
ongesteldheid of andçre wettige reden verhin• 

defd onderwijs te p:even, Jan verwittigt hij daar
van aanetonds den directeur, die eveneens in 

kennis wordt gesteld van het ophouden van de 
reden van verhindering. 

Om geen andere reden dan de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde, mag het onderwijs 

worJen nagelaten zon,ler vergunning van deu 

directeur. 
Voor eene afwezigheid van een leeraar of onder

wijzer gedurende langer Jan eene week wordt de 

vergunning van den Minister van BinoenlandP.che 

Zaken gevorderd , welke door tusschenkomst van 
den directeur wordt gevraap:d. 

17. Worden door een · leeraar of onderwijzer 

leasen gegeven ter vervanging van die, welke hij 
verhinderd was te geven, dan geschiedt dat op 
uren, in overleg met den directeur te bepalen. 

Bij ongesteldheid , afwezigheid of ontatentenia 

van een leeraar of van een onderwijzer gednreude 

langer dan eene week, kan , in overleg met den 

raad van beatuur, overeenkomstig artikel 36, door 
. den directeur tijdelijk het onderwijs aan een of 

meer anderen, leeraren, onderwijzers of adsistenteu, 

worden opgedragen. Hiervan wordt onmiddellijk 

kennis gegeven aan den Minister van Binnen

landsche Zaken. 
18. De adsistenten en de beambten (waaronder 

de prosector anatomes) der school worden benoemd 

en ontslagen door den Minister van Binneulandsche 

Zaken na voordracht van den directeur, voor zoo

ver betreft de adsistenten en de bij het onderwija 

behnlpzame . beambten, overeenkomstig artikel Bö 
op te maken in overleg met den raad van bestunr. 

19. De instructies van de adsistenten, van den 

prosector anatomes en van de verdere bij het 
onderwija behnlpzame beambten worden, ouder 
goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, vaslji;esteld door den directeur, overeen

komstig artikel 85 in overleg mel deu raad van 

bestuur. 

Zoo de prosector anatomes tevens custos der 
· kabinetten ia, trèedt de leeraar, bij wien hij werk
zaam ia, omtrent de verdeeling nn diens functiën 

met den directeur in overleg. 

§ 8. Yan tle leerli11.gen m tle toehoorder,. 

20. Zij , die verlangen als leerling te worden 
toegelaten• moeten op 1 September van het jaar 

hunner toelating den leeftijd van 17 jaar bereikt 

hebben en bij examen doen blijken, goed leesbaar 

te knnnen schrijven en voldoende kennis te be• 

zitten van: 
a. de gronden van de spraakkunst der Neder• 

landsche taal; 

l,, de beginselen van de Hoogduitscbe en de 

Fransche taal , zoodat de adspirant ook op het 
eerste gezicht nit ieder dier talen in het Neder
landsch kan overbrengen; 

c. de beginselen der algemeene en vaderlandsche 
geschiedenis ; 

d. de beginselen der aardrijkskunde ; 

e. reken- en stelknnde, met inbegrip van ver

gelijkingen met meer dan één onbekende, verge
lijkingen van den 2den graad, reken- en meet
kunstige reeksen en het pra.cti&ch werken met 
loga.rithmen; 

f. meetkunde: de planimetrie; 

bovendien wordt verlang,!, dat de adspirant, 

ook al ia hij niet bekend met den geheelen om
vang van hoek-, driehoeks- en lichaamsmeting, 

toch de voornaamste formules kan toepassen, 
welke dienen voor de opl088ing van recht- en 

scheefhoekige platte driehoeken en ter berekerung 

der oppervlakken en inhouden van prisma, pyra• 
mide • kegel, cylinder, bol, bolvo1 mig segment 
en seetor. 

21 . Dit uamen wordt jaarlijks v6ór den aan

vang van het schooljaar door de leeraren der 

school in het openbaar afgenomen. De directenr 
ie voorzitter der examen-commissie, welke zich 
door deskunJigen kan doen bijstaan. 

De r~geling van het examen 1teachiedt, overeen

komstig artikel 311, door den directeur in overleg 
met den raad van bestnur. 

Zij• die verlangen te worden toegelaten, mel
den zich aan liij den directeur met overlet?ging 
van hunne geboorteakte , een bewijs van hun goed 

gedrag, afgep;even door het gemeentebestuur hunner 

woonplaats, en eene verklaring ,an een genees
kundige, dal zij met . goed gevolg of meer dan 

eens de inentinit der koepokken hebben ondergaan 
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of aan de natuurl ijke kinderpokken (variolae) 
hebben geleden. 

22. Vrijgeslelrl van het afleggen van een toe
latingeexamen - indien zij niet overeenkometig 
artikel 24, eerste lid, wenachen mede te dingen 
naar plaatsing als inwonend leerling - zijn zij, 
die bij een schriftelijke aan den directenr te rich
ten aanvraag om toelating als leerling, beha! ve • 
de in artikel 21 gevorderde stukken, overleggen 
een getnigschrift, waarnit blijkt, dat zij bevoegd 
zijn tot het aflegiten van de examens, bedoeld in 
artikel 84, van de wet van 28 April 1 876 
(Staat1btaà n•. 102) tot regeling van het hooger 
onderwijs, of het getuigschrift verkregen door het 
met goed gevolg afleggen van het eindexamen 
voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus, bedoeld in artikel 67, of van het examen 
A, bedoeld in art. 69 der wet Ho 2 Mei 1863 
(Staat1blad n•. 50) houdende regeling van het 
middelbaar onderwijs. 

23. Zij, die op 1 Septem her van het jaar 
hnoner toelating den leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben, mogen niet behalve onderwijs tevens als 
inwouende leerlingen huis~estiog en verpleging in 
de echool ontvangen. 

De inwonende leerlio!{en betalen jaarlijks ah 
bijdrage voor onderwijs, hnisveeting en verpleging 
f 350, te voldoen in twee gelijke termijnen op de 
dagen, dat de winter- en de znmercurans een aan
vang nemen (eerste Dinsdag in September en 
l Februari). 

24. Indien er zich voor inwonend leerling meer 
adspiranten aanmelden dan er kannen geplaatat 
worden, znllen zij , die bij het toelatingsexamen 
het meest hebben voldaan , de voorkeur genieten. 

Uitwonende leerlingen, die bij hunne toelating 
wegens gebrek aan plaats niet overeenkomstig hun 
verlan11en iowonead konden worden, kunnen na
dien, indien ·er gelegenheid voor bonne inwoning 
ontataat, inwonend worden, mits daartegen bij 
den directeur, na overleg met de leeraren, geen 
bezwaar beetaat wegens onvoldoenden studieijver, 
gebrekkige vorderingen or berispelijk gedrag. 

Moet een inwonend leerling meer dau twee 
jaren in hetzelfde stndiejaar blijven , dan wordt 
hem zijne verdere inwoning en verpleging in het 
gebonw ontzegd. · 

Het staat hem dan vrij ais uitwonend leerling 
van het onderwijs gebruik te maken. 

25. De uitwonende leerling~n (d. i. zij die geen 
huisveeting en ver11leging in de school ontvangen) 
betalen jaarlijks ale bijdrage voor onderwije f 100, 

te voldoen in twee gelijke term ij oen op de dagen, 
dat de winter- en de zomercurans een aanvang 
nemen. 

26. De leerlingen moeten zich, ter goedkeuring 
van den direclenr, voorzien van de noodige boe
ken en instrumenten; de inwonende bovendien van 
de noodige kleederen en linnengoed. 

Ieder leerling ontvangt bij zijne komst aan de 
school een uittreksel nit dit reglement, vermeldende 
datgene, wat daarin voor hem van belang is. 

27. Wie, behalve de leerlingen, het onderwijs 
in enble vakken als toehoorder wenscht bij te 
wonen, moet daartoe vergunning verkrijgen "an 
den directeur. Die vergunning wordt niet ver
leend tenzij de belanghebbende vooraf: 

a. overlegge zijne geboorteakte, een bewijs van 
goed gedrag, afgegeven door het gemeentebestunr 
zijner woonplaats, en eene verklaring van een 
geneeaknndige, dat hij met icoed gevolg of meer 
dan eens de inenting der koepokken heeft onder• 
gaan of aan de natnurlijke kinderpokken (variolae) 
heeft geleden ; · 

l,. betale voor het onderwijs in de kennis van 
den hoef en het hoefbeslag per hal/Jarigen cursus 
/ !i en voor een der overige vakken bedoeld in 
artikel 32 per halfjarigen cnraus / 16, te vol• 
doen op den dag, dat hij het onderwijs begint 
bij te wonen. 

28. De leerlin!llln en toehoorders zijn verplicht 
zich gedurende de lessen ordelijk te gedragen. 

Indien zij de orde storen , moeten zij zich op 
bevel van den leeraar verwljderen. 

De leeraar geeft van het voorgevallene onmid
dellijk kennis aan den directeur. 

29. .Bij herhaald onorrlelijk gedrag gednrende 
de lessen of bij onzedelijk of on betamelijk gedrag 
en bij wederkeerende ongehoorzaamheid aan de 
reglementaire voorschriften in het Rlgemeen , kan 
de raad van bestuur aan den Minister van Binnen
landsche Zaken voorstellen , eenen leerling van 
de school te verwijdtren , kan de directeur eenen 
toehoorder de verdere bijwoning van lessen ont
zeggen en kan de directeur aan den Minister voor
stellen aan eeuen inwonenden leerling zijne verdere 
iuwoning en verpleging in de school te ontzeggen. 

Ieder leerling ia verplicht voor den directeur 
of voor den raad van beetnur te verschijnen, 
wanneer hij daartoe van den directenr eene op• 
roeping ontvangen heeft, 

30. Lterlingen en toehoor.tera konnen in geen 
geval terugbetaling der reeàs gestorte bijdragen 
voor onderwije of verplegi n1t vorderen. 
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§ 4. Van het onderwijl en oan de ezamens. 

31. Aan 's Rijke Veear tsenijschool wordt, in
gevolge artikel 2 der wet van 8 Juli 187 4 
(Staatablad n•. 99) , onderwijs gegeven in: 

1°. uatourk uode; 
2°. scheikunde; 
3°. natuurlijke historie (plant-, dier-, delfstof

en aardkunde); 

4°. kennis der voeder-, vergift- en artsenij- • 
planten en artsenij wa renkennis; 

ó•. ontleedkunde der huisdieren; 
6°. weefselleer en physiologie der huisdieren; 
7°. natuurlijke historie, leer vao het uitwen-

dig voorkomen (zoogenaamd extérieur) en ras
kennis der huisdieren; 

8°. gezondheidsleer der huisdieren en veeteelt; 
9°. kennis van den hoef en het hoefbeslag; 

10°. ziektekundige ontleedkunde der huisdieren ; 
11°. algemeene en bijzondere ziektekunde en 

geneesleer der huisdieren ; 
12°. heelkundige ontleedknnde , heelkunde, 

operatie- en verbandleer der huisdieren en leer 
der hoefziekten ; 

13°. verloskunde der huisdieren; 
l 4°. veeartsenijkundige geneesmiddelleer eu ver- . 

giftleer; 
16•. veeartsenijkundige kliniek en artsenijmeng

kunde; 
16°. gerechtelijke veeartsenijkunde en veeartse

nijkundige politie; 
17°. geschiedenis en litteratuur der veeartsenij -

kunde. · 

Practisch onderwijs wordt, behalve de kliniek, 
gegeven in: 

l•. scheikunde ; 
2°. pll\ntkunde ; 
3°. microscopie ; 
4°. ontleedkunde; 
5°. extérieur; 
6°. hoefbeslagleer; 
7°. artsenijmengkunde; 
S•. operatie- en verbandleer; 
9°. verloskunde; 

10°. voederken~is. 
Theoretisch en practisch onderwijs wordt ge

~even in vleeschkeuring. 
32. Het onderwijs wordt over vier studiejaren, 

verdeeld als volgt: 

Eerste studiejaar. 

THEO RE T I 8 C H ON DE R W Il S, 

Wititercurm,. 

Natuurkunde; 
onbewerktuigde scheikunde ; 
dierkunde; 
ontleedkunde. 

Zomercurw~. 

Natuurkunde; 
onbewerktuigde scheikunde; 
aard- en delfstofkunde; 
plantkunde; 
natuurlijke historie ; 
leer van het uitwendiir voorkomen (zoogenaam rl 

extérieor) en raskennis der hoisdiere n ; 
ontleedkunde. 

PRACTISCH ON D ERWIJS, 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag; 

Wintercursu,. 

artsenij meng kunde, 

Zomercuraus. 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag ; 
artsenijmengk11nde; 
plantkunde. 

Tweede studiejaar. 

T HE O R E T I S C li ON D E R W IJ S. 

ff'intercuraw. 

Ontleedkunde; 
weefselleer en physiologie; 
bewerktuigde scheikunde ; 
artsenij warenkennis; 
artsenijmengknnde. 

Zomercur,ua. 

Ontleedkunde; 
weefselleer en physiologie ; 
bewerktuigde scheikunde ;· 
keunis der voeder-, artsenij• en vergiftplanten ; 
leer vau den boef en van het hoefbeslag ; 
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gezondheidsleer ; 
veeteelt; 
a·rtseoijmengkunde. 

PR ACT l S C H ON DER W (,1 8. 

Wintercursus. 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag; 
artsenijmengkunde; 
plantkunde; 
scheikunde. 

ZomeJ:cursu.r. 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag; 
artsenijmengkunde; 
plantkunde; 
scheikunde; 
microscopie. 

Derde studiejaar. 

THEORETISCH ONnJ;RWIIS. 

Wintercursiu. 

Algemeene . ziektekunde en ziektekundige ont
leedkunde; 

heeÎkundige ontleedknnde; 
verlhskunde. 

Zomercursm. 

Algemeene geneesleer ; 
bij zondere ziektekunde, ziektekundige ontleed-

kuode en geneesleer ; 
heelkunde; 
operatieleer; 
geneesmiddel• en vergiftleer; 
verloskunde; 
leer .der hoefziekten. 

P RAC'l'JS CH ONDER Wl.18. 

Ontleedkunde; 
hoefbeslag ; 
microscopie ; 
klinid<:; 

W intercurm4. 

heelkundige operatiën en verbanden; 
behandeling van zieke dieren; 
toegepast extérienr; 
artsenijmengknnde. 

Zomerc1<r,m.1. 

Kliniek; 
heelkundige operatiën en verbanden; 
verloskunde; 
behandeling van zieke dieren. 

Vierde studiejaar. 

T HE OR ET 1 8 C H O N D E R W IJS. 

Wintncuraiui. 

.Bijzondere ziektekunde, ziekt~kundige ontleed-
kunde eo genee~leer; 

heelkunde; 
operatieleer; 
p;eneèsmiddel- en vergiftleer. 

Zomercurm4. 

Gerechtelijke veeartsen ij kunde; 
veeartsenijkundige politie; 
vleeschkeoring; 
geschiedenis en litteratnor der veeartsenijkunde; 
11eschiedenis der epizoötische ziekten. 

PRACTISCH ONDERWI.JS 

Wintercursiu. 

Kliniek; 
heelkundige operatiën en verbanden; 
toegepl'8t extérieor en raskennis der huisdieren; 
voederkennis; 
behanileling van zieke dieren. 

Zomercursus. 

Kliniek; 
heelkundige operatiën en verbanden ; 
behandeling van zieke dieren; 
vleeschkeoring; 
artsenijmengkonde. 
33. De leeraren geven aan het onderwijs de 

meest doelmatige, vooral pmctische richting met 
het oog op de toekomstige bestemming der leer
lingen. 

34. De directeur doet zich , zoo dikwijls hij 
zulks noodig oordeelt, door de leeraren en onder
wijzers .schriftelijk verslag p;even van den toestand 
·van het hun opgedragen onderwij s en van de 
vorderingen der leerlingen. 

Deze verslagen, benevens een soortgelijk ver-
• slag van den directeur, indien hij ternns leeraar is, 

.worden ten minste éénmaal 's jaars in eene. ver-
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gaderinit van den raad van bestuur door den 
directeur medegedeeld eo door den raad over
wogen; v66r I November van elk jaar moet dit 

geschied zijn ten aan,ien van de verslagen, be
trekking hebben"le op het afgeloopeu schooljaar. 

35. De regeling van het onderwijs geschiedt 
door den dfrectenr , in overleg met den raad 
van bestnur. 

Bij verschil van gevoelen tusscheo den directeur 

en den raad onderweqit de directeur de door 
hem in den raad gedane voorstellen, met het 

gevoelen van den raad, aan den Minister van 

Binnenlandsche Zaken. 
36. l~der jaar in de maand Juli wordt het 

programma der lessen voor het volgend school

jaar in eeue vergadering van den raad van be
stuur vastgesteld en v6ór 20 Juli aan de goed
keuring van den Minister van Binoenlandsche 
Zaken onderworpen. 

Het programma vermeldt het getal lesuren 
wekelijks aan elk vak te wijden, de namen der 
leeraren en onderwijzers die het onderwijs geven, 

eo de daarbij te gebruiken boeken. 

Het 1,rogramma wordt "tijdig gedrnkt; ieder 
leeraar en onderwijzer ontvangt v66r den aanvang 

van het schooljaar een exemplaar daarvan, be

nevena eeoe lijst van de leerlingen en toehoorders, 

die zijne lessen zullen bijwonen. 
Ieder leerling ontvangt bij den aanvanir van 

bet schooljaar een gedrukt exemplaar van het 

programma. 
Bij het programma wordt een door den directenr 

overeenkomstig artikel 136 in overleg met den raad 

van bestuur vastgestelde rooster der lenen gevoegd. 

37. Het schoolj aar vangt aan op den eersten 

Dinsdag in September en is, met betrekking tot 
die vakken, welke niet gedurende het geheele 

schooljaar onderwezen worden, verdeeld io een 

wintercursus, - die den laatsten Januari eindigt, 
en een zomercursus , die van 1 Februari tot lö Juli 
loopt. . 

Er zijn jaarlijks drie vacantiën, eeoe van 
16 Juli tot den aanvang van het volgend school

jaar, eene met Kerstmis en eene met Paschen, 

elke van ten hoogste 17 dagen, met inbegrip 
van Zon- en feestdagen, 

Deze bepaling l(eldt niet voor den leeraar be

last met de praktijk; zijne vacantie gaat iu op den 
eersten Dinsdag in September en dnurt vier weken. 

De directeur bepaalt, overeenkomstig artikel 

85 in overleg met den raad van bestuur, den dag 
waarop de Kent- en Paaschvacantiën aanvangen. 

38. Bij het einde van het schooljaar wordt 
door de leeraren der school, onder voorzitterschap 
van den directeur, van de leerlingen van het 
late en van het 3de studiejaar een examen afge
nomen , om daarnaar te beoordeelen of zij respec
tievelijk tot het 2de eo het 4de studiejaar kunnen 
overgaan. 

Indieu de leerling aan het examen geen deel 
neemt of daarbij geene blijken van voldoende be
kwaamheid geeft , blijft hij in hetzelfde studiejaar. 

Tot het 3de studiejaar worden alleen to~e

laten de leerlingen, die, na met goed gevolg 
het natuurkundig examen te hebben afgelegd , 
het diploma · volgens artikel 13 van de wet van 

8 Juli 1874 (Staat,blad n°. 99) verkregen hebben. 

39. De examens worden geregeld als volgt: 

bij het einde van het late atodiejaar : examen 

in alle theoretische vakken van dit studiejaar ; 

bij het einde van het 3de studiejaar : examen 

in alle theoretische vakken van dit studiejaar; 

bovendien practisch examen in heelkundige ont
leedkunde. 

Overigens geschiedt de regeling van de in 
artikel 38 bedoelde examens, overeenkomstig 

artikel 35, door den directeur io overleg met 

den raad van bestuur, voor zoover daarin niet 

- wat het natuurkundig examen betreft - is 
voorzien bij de wet van 8 Juli 187 4, (Staah
blad n•. 119). 

6. Van de lmlpmidtlelen voor het Offderw{J, en 
va11 de l:li11iel:. 

40. De directeur versrhaft den leeraren en 

onderwijzers bbneo de lokalen der school het 

vrije gebruik van de verzamelingen en andere 

hulpmiddelen voor het onderwijs, welke de in
richting bezit. 

Hij staat hun, tegen bewijs van ontvangst en 

voor een daarop bepaalden tijd, ook bniten de 
school het gebruik van !ml pmiddelen voor het 
onderwija toe. 

De ~eereren en onderwijzers zijn aansprakelijk 
voor het · behoud van hetgeen aldus te hunner 

beschikking ia gesteld. 

41 . De zorg voor eu het gebruik van ~ 
bibliotheek der school worden geregeld bij een 

reglement, door den directeur, io overleg met 

den raad van bestuur, onder goedkeuring van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken vast te 

stellen. 
42. V6ór den aanvan~ van elk dienstjaar, 

nadat de Minister van Binneu landscbe Zaken 
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heeft beriGb.t, welke gelden voor koeten van het 
onderwijs in dat jaar beschikbaar zijn, wordt d<lor 
den directeur, in overleg met den raad van 
bestuur overeenkomstig artikel a5, het bedrag 
vastgesteld , te bestemmen voor de verz11melingen , 
werkplaatsen en andere hulpmiddelen, dienende 
voor elk van de onderscheidene vakken van 
onderwijs. 

43. Aankoop of bestellingen van wege de school 
worden niet gedaan zonder machtiging van den 
directeur. 

De directeur gaat met de leeraren, wien het 
aangaat, te rade onr de noodzakelijke- vermeer• 
deriug der hnlpmiddelen voor het onderwijs; ter 
zake van de aanschalling van buitengewoon kost
bare hulpmiddelen wordt overleg gepleegd met 
den raad van bestuur en bij verschil van ge
voelen overeenkomstig artikel 35 gehandeld. 

44. De leiding bij de oefeningen in de Apotheek 
en het toezicht over de bereiding der genees
middelen wordt opgedragen aan een deskundige , 
door den Minister van Binnenlandscbe Zaken aan 
te wijzen. 

45. De directeur voorziet , in overeenstemmiDg 
met de leeraren, wien dit aangaat, in den dienst 
der ziekenstallen , in de ontleedkundige oefeningen 
en in het practisch hoefbeslag. 

De directeur is bevoegd ten behoeve der kliniek, 
aan leerlingen van het 8de en 4.de studiejaar 
diensten op te leggen; met b no goedvinden ook 
op vrije dagen gedurende de Kerst- en Paasch
vacaotiën en een gedeelte der groote vacantie. 

46. De behaodeliug van zieke dieren iD de 
stallen der school en de uitoefening der kliniek 
buiten het terrein der school zijn ter verant
woording van de leeraren, die daarmede belast zijn. 

De leeraren dragen zorg, dat de directeur 
kennis drage van het('een er buiten~ewoons ter 
zake van de verpleginiz en behandeling van dieren 
in de inrichting voorvalt. 

Van elke kennisgeving, die, ingevolge artikel 11 
der wet van 8 Juli 1874, (Staat1blad n•. 118) 
aan den districtsveearts en asn den burgemeester 
door de leeraren gedaan wordt betreffende ziekte
gevallen , die in de kliniek van de school door 
hen zijn opgemerkt , zenden zij onverwijld een 
afschrift aan den directeur. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 25 Mei 
18114. (Staa tablaà n°. 611). 

Mij bekend, 
De Mi,iiafer va,i BinM1t,/anàlche Zaken, 

(.get.) VA:11 HOUTEN, 

26 Mei 1894,, .Bi,:sLUIT, tot wijziging van het 
eerste lid van art. 5 , van liet Koninklijk 
besluit van 24, December 188a (Staat.sblatl 

n•. 24.8) bondende bepalingen ter ui tvoering 
der overeenkomst tot wering der drniffuis 
(phylloxera). S. 66. 

111 NAAM'. VAII H. M. WILHELMINA, EIIZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 17 Februari 1894., 
La. D, afdeeling Handel en Nijverheid, en van 
den Minister van Financiën van l 7 Februari 
181H, n•. 81:1, a!deeling Invoerrechten en accijnzen; 

Gelet op de wet van 6 December 1883 (Staat1-

IJlaà n•. 181), zooals die is !(ewijzigd bij · de wet 
van 16 April 1890 (Staat,blaà n•. 4,~) , ·en op 
het Koninklijk besluit van •24, December . 1883 
(Staat1blad n°. 24.8); 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 April 
1894., n•. 12) ; 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 26 April 1894,, La. R, afdeeling 
Handel en Nijverheid en van 2 Mei 18114,, 
n•. 49, afdeeling Invoerrechten en accijnzen, ale
medo het gemeenschappelijk rapport van de Minis
ters van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 

van Ji'inanciën, dd. ; Mei 18114. ~:: ! , af

deeling Handel on Njjver~eid: 
Invoerroohten en accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Het eerste lid van art. 6 van het 
Koninklijk besluit van 24. December 1883 (Staat,. 

blad n•, 24.8) wordt gelezen als volgt: 

• De in- en doorvoer van planten, heesters en 
alle niet tot dtn wijnstok behoorende gewassen, 
die niet genoemd zijn in art. 2, afkomstig uit 
boomkweeker ijen, tuinen of broeikassen is toege
laten, doch ma11: alleen plaats hebben langs de 
door de Ministers van _Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van Financiën aan te wijzen kantoren." (1) 

2. De Koninklijke besluiten van 7 Mei 1888 
(Staat16la.à n°. 84.), 7 April 18112 (Staat1blaà 

(1) Bij besluit van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid en van den Minister 
van Financién, van 14/18 Juni 1894 is bepaald 
dat de in• en doorvoer van de bedoelde ge
wassen mogen geschieden langs ,Ie doneneknntoren: 

bij invoer ter zee: Á1111terdam, Rotterdam, 
DordrecAt, Yliannge11, Delfzijl en Harlingm; 

bij invoer lanirs de rivieren en kanalen: de 
vijf eeratgenoemJe kantoren, benevens Maaatriclt.t, 
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n°. 80) en 12. Jannari 1893 (Staat,blad n•. 20) 
worden ingetrokken. 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetw~lk in het Staat~-
6/arl, zal wor.ten geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 26sten Mei 1894. 

(get.) EMMA. 

De Min . van Water,taat, Handel en Nijuerlteid, 
(get.) VAN DER SLEYDKN. 

De Miniater van Financiën, 
(qet.) SPBENGER VAN En:. 

(Uitgeg. 7 Juni 1894.) 

26 Mei 1894. BESLUIT, houdende macbtiging 
tot nitgifte van schatkistbiljetten en schatkist

promessen volgens de wetten van 4 April 18 70 
(Staat,blaà n•. 62) en van 5 December 1881 

(Staat1blaà n•. 185). S. 67. 

26 Mei 1894. Bt;SLUIT, belreffende het eere
teeken voor het deelnemen aan belangrijke 
krijgsverrichtingen. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' KNZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van Marine van 17 Mei 
1894, Litt. C n•. 19 en van 21 Mei 1894, 
Bnrean 8 n•. 6; 

Gezien het Koninklijk Beslnit van 19 Febrn
ari 1869, n•. 18 (Staat,Maà n•. 24); 

Hebben goedl{evonden en verstaan : 
Het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, 

bij voornoemd besluit ingeiteld , wordt toegekend 
aan hen die hebben deelgenomen aan de krijgs
verrichtingen op en nabij de Tamiao~rivier iu de 
residentie 0o8'iult van Sumatra, loopende van 
21 lanuari tot 11 November 1893. 

De ho n deawoge nittereiken gesp d~aagt het 
opachrift, •1'amiang 1893". 

·ne Ministers vau Koloniën en van Marine zijn 
belast met de nitvoering van dit bealnit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Minister 

Lolntlt, NijtTUgtm, Arrtkem, &u van Gent, Sluia 
en Han1111eert ; 

bij invoer te lande : Yeltuickt (IJzendijke), 
ffT ernkout en Kerkrade ; 

Voorts, voor zopveel die invoer geachiedt langs 
Je spoorwegen, alle daarvoor aan~ewezen los
plaatsen. 

1894. 

van Oorlog, aan den Kanselier der Nedetlnndsche 
Ordén en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 26sten Mei 1894. 
(get.) EMMA . . 

De Minilter oan Koloniën, (get.) 8.ERGSIIA. 

De Miniater van Marine, v,et.) v. n. W1JCK. 

28 Mei 1894. ARREST van deu Hoogeo Raad 
·der Nederlanden, houdende besliHiog dat de 
toepasselijkheid ,an ut. 20 der jachtwet niet 
wordt uitgesloten door het bezit van eene 
builtmgewone machtigio!! in art. 26 dier wet 
bedoeld, die niet betreft het terrein waar 
hee ten laste gelegde feit heeft plaats gehad. 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op de middr.leo van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 20 der jachtwet , en 

II. Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 20, in verband met ut. 26 der jachtwet; 

Ovenoegtmàè dat ten deze als bewezen ia aan
genomen, dat de req. den 18 November 18Qa, 
des morgens omstreeks kwart v66r 11 uren, zich 
heeft bevonden met een geladen tweeloopsschiet

geweer in het veld onder Haamstede, in een hem 

toebehoorend bosch, zonder voorzien te zijn van 
de vereischte jachtakte, noch van het conl'eol 
van art. 16, maar dat hij was voorzien van een 

consent om konijnen te schieten op de door hem 
bebouwd wordende gronden in de gemeente Haam
stede, eo dat daarop is gevolgd de schuldiirver• 
klaring en veroordeeling, in het booid van dit 
arrest vermeld ; 

0. dat tot staving der hiertegen gerichte cassatie
middelen is aangevoerd, wat betrert het eerlte, 
dat, al mocht de req. van de door hem verkregen 
machtiging gem gebruik kunnen maken in zijn 

voormeld bosch , zij hem toch recht gaf zich al• 
daar met geladen schietgeweer te bninden, en, 
wat betreft het t11Jeede middel, rlat voormelde 
machtiging ook gold voor het bosch, omdat dit 
onder •bebouwd wordende gronden" zon zijn 

begrepen ; 
eo alen o ten aanzien van het tweede middel : 
0. dat de vraag, of bedoelde machtiging den 

req. ook bevoegdheid gaC om iu zijn bosch konijnen 

te schieten, door den rechter ontkennend ie be
antwoord, omdat de in die machtiging gebezigde 
oitdrokldng •bebouwde grond" (uitgezonderd grond, 
waarop gebouwen zijn geplaatst) ,uiûluitenà be
teekent larul, dat g1fJruikt 11J01'dt tot ket tekff 

10 
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van ta,ad,- en t11inbouwgewtU1en, terwijl gronden , 
die met boomen of houtgewaa beplant zijn, daaren
tegen uitsluitend met den naam van boBSchen of 
bon wgronden worden aangeduid; 

0. dat de rechter, alzoo oordeelende, dat onder 
voormelde uitdrukking der machtiging een bosch 
niet ia begrepen, hiermede heeft gegeven eene 
feitelijke besliBBing, waarop de stelling van het 
tweede middel moet afätniten in cassatie; 

en ten aan1ien van het eerste middel: 
O. dat art. 20 der wet van la 1 ani 1867 

(Staatabtad n°. 87) het zonder de buitengewone 
machtiging van art. 26 zich met geladen schiet

geweer ia het veld bevinden van hem , wien ook 
eene jachtakte en het bij art. 16 bedoelde con
sent ontbreekt, evenzeer strafbaar stelt, als het 
zonder die machtiging aldaar door hem doen van 
eenige poging om wild op te sporen, te bemach
tigen of te dooden, dat dos de buitengewone 
machtiging moet betrefl'en het tern,in, waar het 
feit plaats vindt, en dat, no feitelijk is beslist, 
dat de door den req. ingeroepen machtiging niet 
betrof net ben, waarin hij 1ich met geladen 
schietgeweer bevond, dit feit terecht is geoordeeld 
te vallen in het tweede lid van 1111.. 20 voormeld, 

waarin geeoe uitzondering is erkend voor het hier 
aanwezig geval, dat de req. machtiging bezat om 

elders konijnen te schieten ; 
0, dat mitsdien beide middelen van cassatie 

zijn ongegrond; 
Gezien art, 370 Strafvord.; 
Verwerpt het beroep in caBBatie en veroordeelt 

den req. in de kosten daarop gevallen. 

11 Juni 1894. 81!:SLUIT, houdende wijziging van 
het Reglement voor gemeenschappelijke mili
taire en burgerlijke telegraafdieo11t in tijden 
van oorlog en van voorbereiding tot oorlog, 
goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van 
10 Aogo11tos 1880 (SlaaûfJl,a,J, n°. 158) en 
aaoi,:evuld bij het Koninklijk besluit van 

18 October 1892 (Staaûbladn°. 234). S. 68. 

IN NU.ll VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Oorlog en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, dd. 25 Mei 1894, Kabinet, litt. 
Z • • en dd. 4 J ooi 1894, Kabinet, o0 • 161; 

Overwegende, dat het noodig is eenige wijzi
ging te brengen in het • Reglement voor gemeen
schappelijke militaire en burgerlijke telegraafdienst 

in tijden van oorlog en van voorbereiding tot 

oorlog", zooals dat Reglement werd vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1880 
(Staaubtad n°. 158) en aangevuld bij het Koninklijk 
besluit van 18 O~tober 1892 (Staat1ótad n°. 234); ' 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1 °. Art. 11 van voorschreven Reglement wordt 

gelezen als volgt : 

• De militaire diensttelegram men worden als 
Regecrinirstelegrammen, dat is, met voorrang v66r 
andere telegrammen overgeseind. 

,Zij worden in afrekening, dat is, zonder 
voorafgaande betaling, aangenomen en komen ten 
laste van het Departement van Oorlog._ 

•Aan de Rijkstele!(l'D.afkaotoren wordt medege
deeld, welke autoriteiten, enz. bevoegd zijn tot 
het çerzenden van militaire dieosttelegrammen 
met den rang van Regeeringstelegrammen. 

• Ueze autoriteiten kunnen in bijzondere om
standigheden in het belang van den dienst andere 
per:ionen machtigen militaire dieosttelegrammen 

als Regeeringstelegrammen af te zenden. 
• De betrokken kantoren worden dan met zoo

danige machtiging in kennis gesteld". 

2°. Het woord •dienstberigten" voorkomende 
in Art. 12 ·van bedoeld Reglement wordt ver
vangen door •dieosttelegrammeo", 

De voornoemde Minister■ zijn belast· met de 
nitvoeriog van dit besloit, hetwelk in het Staau
ól,a,J, zal worden geplaatst. 

Vnlpera, den Uden Jnni 1894. 
(._qet.) E M M A. 

De Mi11üter 11an Oorl,og, (gt!t,) SCHNEIDB&. 

De Min. van W'ater,taat, Handel en Nijr,er/und, 
(get.) VAN DER SLEYDK!f. 

(Uitgeg. 80 Jwa 189t.) 

13 Juni 1894. WET, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in F:ri,eita,ad,. S. 69_ 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de hefllog, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 

de provi.ncie Friesland , van bruggeld bij de brug 
te Ritzumazijl over de Leeuwarder-Harlinger trek

vaart, in de gemeente Menaldumadeel. 

13 Ju11i 1894. WBT, tot bekrachtiging eener 
provinciale helling in Frieatand. S. 70. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de heffing, gedurende vijl jaren, ten bel1oeve van 
de provincie Friesland, van schot-, tol-, nitvaarts
en van de zoogenaamde opslaggelden, bij de nr

laten te Lippenhuizen, Hemrik, Wijujeterp, aan 
het Naoninga-, Fochteloo, Stokers- en Bovenst-
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verlaat, gelegen op de Opsterlandscbe en Ooeotel
Jingwerfsche Compagnonsvaart, zoomede van brog-

. of draai gelden 1'8n de over die vaart gelegen brug
gen te Donkerbroek, Oosterwolde en over hel 
Stokersverlanl onder Appelscha en van opslaggel
den te Appelscha en Donkerbroek. 

l:! Ju11i 1894.. WET, tot bekrachtiging eeuer 
provinciale heffing in FrieslaM. S. 71. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de helling, gedurende vijf jaroo, ten behoeve van 
de prol'incie Friesland, van kanaalgeld bij de voor
malige Nesserzijl en van brnj!geld bij de doorvonrt 

van de draaibrug te Nes (gemeente U~ingeradeel). 

13 Ju11i 1894.. WET , tot bekrachtiging eener 

provinciale heffing in Frie,Jattd,. S. 72. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 

de helling, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 

· de provincie Friesland , van schut- of kanaalgeld 

aan de schutsluis in de ri,ier de Linde onder 
Oldetrijne, gemeente Weststellingwerf. 

13 Ju11i 1894,. Wrr , tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Frieslattd,. S. 78. 

Bij deze wel word, bekrachtiging verleend aan 

de helHng, gedurende vijf jaren , ten behoeve van 

de provincie Friesland, van kanal\l• en bruggeld 

bij de 'ferbandsterbrng, bij Heereo veon. 

13 Ju11i 1894,. W.:r, tot · bekrachtigio11 eeoer 
provinciale helling in Frie1la11d. S. 7 4,. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de heffing , gedurende vijf jaren, ten behoeve van 

de provinc'e Friesland , van kanaal-, brug-, opslag

en tolgelden op het vaarwater van Stroobos naar 
de Lemmer. 

UI Ju11i 1S94.. W:m, tot bekrachtiging eener 

provinciale heffing in Frie,lattd,. S. 75. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de helling, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 
de provincie Friesland, van schut-, tol-, brug
en w11,lgelden bij het verlaat en de daarovtr ge

legen brug in de Opsterlandsche en OoststeJling

werfsche CompagnnDBvurt te Gorredijk. 

13 Jum 1894.. Wrr, tot wijziging der begroo

ting von oitgaven van de Algemeeoe Lands

drukkerij voor het dienstjaar 1893. S. 76. 
'By deze wet wordt art. 4, verhoogd met/ 6000, 

daarentegen wordt art. 6 met gelijk bedrag ver

minderd. 

18 JUt1i 1894.. Wm, tot wijz,g,ng van het vijfde 
hoof<lstuk der Staatsb~rootiog voor het diend
jur 1893. S . 77 • 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen vno 
dit hoofdstuk : 

a. 11erlwogtl: 
bt. 60 met f ó,000. Art. 65 met / 1,000. 

Art. 69 met / 125,000. Art. 78 met / 12,000 . . 
Art. 84 met f ,o,ooo. Árt. !!l met f 7,000. 
Art. 126 met f 6,000. Árt. 127 met/ 8,100. 

Art. J4,4, met /150,000. 
6. 11ermitttlertl: 

Árt. 14.5 met f 2,100. Árt. 14,7 met / 32,000. 
Ten gevolge van voorschreven verhoogiogen en 

verminderingen wordt het totaal der :.!de Afd. van 

dit hoofdstuk gebracht op/ 1,217,040; 1h1t der 

4.de Afd. op f 818,860 ; dat der óde Afd. op 

/ 9,228,518 66' · en het eindcijfer nader vas,ge• 

gesteld op f 12,663,~24,.611• . 

l:! Juni 1894,. WETTEN, tot afwijking van de 

reti:els der gemeentewet omtrent plaatselijke 
bolastingeo ten behoeve van de gemeenten: 

(S. 78-79.) 
Hoorn : zoo noodig tot 31 December 1896, van 

wik- en weegloooen tot een bedrag van ten hoogste 

zeatig cent per honderd hilogram. S. 7S. 

Edam: zoo noodig tot 31 December 1896, van 

wik- en weegloooen tot een bedrag van ten hoogste 

zestig cent per honderd kilogram. S. 7 D_. 

13 Ju11i 1894.. WET, tot bekrachtiging eener 
provinciale heflinti: in Gr{)flingen. S. 80. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de aaovnlling van de onder H van art. 1 der wet 

van 81 December 1890 (Staaü6lad n•. 216) ver

mrlde vrijstellingen van rechten, ten behoeve der 

provincie Groningen, voor het gebruik van het 

Eemskanaal met daarbij behooreode werken. 

13 JU11i 1894.. Wrr, tot goedkeuring van den 

afetand aan de gemeente 'a Gra11enAage van 

een gedeelte van den tuin van het Konioklijk 

Paleis aldB11r en van de sloot lusschen dien 
tuin en den Pri,ueaae111al. S. 81. 

13 Ju11i 1894.. Wn, tot voorziening in de dek

king van het nadeelig slot der algemeene 

rekeoin[r wegens de Slaatsontvnugsteo en uit

gaven over hel dienstjaar -1891. S. 82. 
Bij deze wet wordt hP.t nadeelig elot der reke

ning wegens Staatsontrnngsten en uitgaven over 
10• 
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De afacnriften, welke volgen! art. 16 van 

voormeld besluit door de grtîel'!I bij de al\rllndis -

mentsrechtbauken worden opgemaakt , zijn vadl 

zegelrecht vrijgesteld bij Koninklijk besluit van 

11 December 1!!63, n°. 72. 

Ik verzoek U het vorenstaande ter kennis te 

brengen van de ambtenaren in Uwe directie, 

waartoe een voldoend aantal gesteeudrukte exem

plaren dezer missive hierbij 11:aat. 

De Minister van Financiën, 
(get.) SPRENGEB VAN Ent. 

9 Juli 1894. BESLUIT, tol schorsing van een 

besluit van bnrgemeester en wethouders van 

Roermond van I Juli 18!14, betreffende 's Rijks 

archieven te Roermond. S. 91. 

Geaûorsf tot 1 Juli 1896. 

9 Juli 1894. BESLUIT, tot intrekking van het 

Koninklijk besluit v~n ó Mei 1893 (Stoata-
6lad n•. 80), waarbij aan de Vereeniging voor 

christelijke verzorginic van krankûnnigen en 

zen uwlijders in Nederland, gevestigd te Ede, 
.-ergunniug werd verleend hêt lacdgoed -,Eder

oord" aldaar in te richten tot een gesticht 

voor krankzinnigen. S. 92. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM I NA, ENZ. 

WI1 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 2 Juli 1894, n•. 2661, 

afdeeling Me•lische Politie, betreffende een ver

zoekschrift, waarbij tengevolge van de ontbinding 

van de Vereeniging voor christelijke verzorging 

van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland, 
gevestigd te Ede, intrekking wordt verzocht van 

het Koninklij k besluit van 5 Mei 1893 (Staats

blad n•. 80), waarbij aan die Vereenigiag ver

gunning werd verleend, het landgoéd •Ederoord" 

te Ede, in te richten tot eeu gesticht voor krank

zinnigen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats

blad n•. 96), gewijzigd bij art. 10, enb 46°, van 

de wet van lli April 1886 (Staafa6lad n•. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

In te trekken het Koninklijk besluit van den 

5 Mei 1893 (Staata6lad n•. 80), waarbij aan de 

Vereeniging voor christelijke verzorging van krank

zinnigen en zenuwlijders in Nederland , gevestigd 

te Ede, vergunning werd verleend, het landgoed 

• Ederoord" aldaar in te richten tot een gesticht 

voor krankzinnigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be-

last met de ni tvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staa~6/pi" rnl worden geplaatst. 

Vulpera, n 9den Juli 1894. 

et.) EMMA. 

De Minister van Bi",senla11dsr.he Zaken , 
(!J1t.) VAN Houu:N. 

(Uitgeg. 18 J11li 18!14) 

9 J11li 1894. WET, hou,lende goedkeuring der 

toestemming door den Politieken Agent en 

Consul-Generaal der Nederlanden te Caïro, 
namens de Nederlandsche Regeering, ver• 

!eend tot eene hernieuwde verlengin!( van 

den proeftijd der Gemengde Rechtspraak in 

Egypte voor den tijd van vijf jaren. S. 93, 

IN NAAM VAN H. M. WI L HEL MINA, KNZ. 

WIJ EMMA, ENZ .•••••• doen Ie weten: 

Alzoo Wij in overweging 11:enomen hebben, dat 

door den Politiekeu Ageut en Consul-Generaal 

der Nederlanden te Caïro op 29 Januari 1894 

namens de N ederlandsche Regeering toestemming 

is verleend tot eene hernieuwde verlenging van 

den proeftijd der Gemengde Rechtspraak in Egypte 
voor den tijd van vijf jaren; 

Gelet op het 2de lid van artikel 59 der Grondwet; 

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

Art. 1. Wordt goedgekeurd de toestemming 

n~mens de N ederlandscbe Regeering , door den 

Politieken A11:ent en Consul-Generaal der Neder

landen te Caïro verleend tot de verlenging van 

den proeftijd. der Gemengde rechtspraak in Egypte 
voor den tijd yau ó jRl"en, alzoo tot 1 J<'ebruari 

1899 en zulks overeenkomstig de door dien 

Politieken Ageut eo Consul-Generaal op 29 Januari 

1894 tot de Egyptische Reiceering gerichte nota. 

2. Deze wet verbindt met den dag harer af. 
kondiging. 

Lasten eu bevelen, enz. 

Gegeven te V ulpera, den 

(get.) 

9den J nli 1894. 

EMMA. 

De Miniater va" B ttitenlandache Z,rlce", 
{get.) J . RöELL. 

De Mii.iater i,an Juatitie., (get.) VAN Dl':B KAAY. 

(Uitgeg. 3 Á.uguatua 1894.) 

9 Juli 1894. WET houdende goedkeuring der 

op 15 April 1893 te Dreaden gesloten inter

nationale overeenkomst tot wering der cholera. 

s. 94. 
IN NAAM VAN H. M. WI LHEL MI NA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ .•.• . •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
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de internationale overeenkomst tot wering van 
cholera, op den Ióden Apr'I 893 te Dre1den 
gesloten, aau het Rijk geldelijlèe ' rplichtingen 
oplegt en bepalingen inhoudt, wel Ie wettelijke 
rechten betreffen ; 

Gelet op het 2de lid vnn artikel 59 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Art. 1. De nevens deze wet in afdrok gevoegde, 
den lliden "April 1893 te Dre,den tusscheo Neder
land, O08tenrij!t-Hongarije, Dt1it1ck/and, Franl:
rijl:, Italie, Rwland, Belgie, Luxemburg, Mon• 
le,ugro (welke Mogendheid zich echter heeft terug
getrokken) en Zwit,erland gesloten overeenkomst ( 1) 
tot wering '1er .cholera, waartoe ook acdere Mo
gendheden kunnen toetreden, wordt, met het 
protocol , der toetredin!( van Groot-Britanni.ë en 
Ierland goedgekeurd. 

2. De ratificatie der in artikel l omschreven 
overeenkomst, ook na den in artikel IV daarvoor 

bepaalden tijd geschied zijnde, zal als verbindend 

beschouwd wordeu, en de overeenkomst zal van 

kracht zijn tot vijf jaren nà den laten Februari 1894, 

zijnde de dag waarop de cootracteerende Mogend
heden hare akten van bekrachtiging hebben neer

gelegd. 
Lasten en bevelen, 'enz. 
Gegeven te Vulpera, den 9den Juli 1894. 

(get.) EMMA. 
De Minister aan B11itenland1cke Zal:en, 

(get.) J. Rö.t!LL. 
De Minilter van Binnenlandscke Zal:en, 

(qet.) VAN ROUTEN. 
De Minilter van Marine, (get.) VAN DER WIJOK. 

De Minilter van Financiën, 
{gdt.) SPRENGER VAN EIK. 

De Min. van Water,taat, Handel en . Nijuerheid, 
(get.) VAN DER SLEYIJEN. 

(Uitgeg. 31 J11li 1894.) 

9 Juli 181!4. WET, tot verklaring van het alge
meen out van de onteigening van eigendommen 

in de gemeente Maauluil, noodig voor de 
bemaling van een gedeelte van den · Sluis
polder ter bevordering van den vuil-afvoer 

in die gemeente. S. 95. 

9 Juli 1894. WET, tot verandering van de 

grens tusscheu de gemeenten' .Amer1foort en 
Lewden. S. 96. 

(l) Deze overeenkomst wordt hierna niet opge
nomen, omdat de bekenumaking van den Neder• 
landschen tekst · bij Koninklijk besluit oog volgt. 

IN NAAII VAN H. M. WILHEJ;,MINA, ENZ. 

W1:s EMMA, ENZ .•••••• uoen te weten: 
fAlzoo Wij in ove eging genomen hebben, uat 

. het weoschelijk is de grensscheiding tusschen de 
gemeenten Àmerafoort en Len,den te veranderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State en,. 
Art. 1. Ue grcos tusscheo de gemeenten Àmer_1-

foort en Le111ilen wor'1t verande,·d als volgt: 
Beginnende aan den Dievenweg bij het punt 

waar de tegenwooru ige grensscheiding de weste

lijke grens van het .Appelwegje - bij het kadaster 
bekend ouder sectie A , n•. :lbi, , van de ge

meente Le,mlen :-- snijdt, loopt de grens in 
zuidelijke 'richting langs de westelijke !(rens van 
gezeitd Àppelwegje tot aan het verlengde van de 

zuidwestelijke grens van het kazerneterrein -
kadastraal bekend onder sectie A, o•. :381, der 

gemeente Le,i,den - en van daar langs dat ver

lengde en langs de zuidwestelijke' grens van laatst• 

genoemd perceel tot aan den grindweg van Leu,den 
naar Àmer1/oort, zijnde de zuidoostelijke hoek 
van laatstgenoemd perceel, waar zij de bestaande 

grens tusschen de beide gemeenten ontmoet. 
2. Ue overgang van grondgebied, die het ge

volg is van deze grensveranderiug, heeft plaats 
op 1 Januari 1895. 

3. Alle kadastrale en andere stukken, uitslni• 

teud de perceeleo betreffende, welke van de ge
meente Le,11den naar de gemeente Àmersfoort 
overgaan, . worden aan de;e laatste gemee~te uit• 

gekeerd. 
Het gemeentebestuur van Àmer,foort beeft Ie 

allen tijde het recht kosteloos inzage te nemeu 
van de archieven der gemeente leu,den en daaruit 

afschriften of uittreksels op gemeeue kosten te 
vorderen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het grondge• 
bied, dat van de gemeente Leiwten naar de. ge• 

meente Àmer,foort overgaat, worden voor het 
opmaken der kiezerslijsten en voor de verkies

baarheid tot leden van den gemeenteraad van af 
1 Jaooari 1895 beschouwd als ingezetenen van 

de gemeente Àmerafoort. 
5. Deze wet treedt in werking met ueo dag 

harer afkondiging. 

Laaien en bevelen, enz. 

Gegeven te Vulpera, den 9deo Jnli 1894. 
(get.) E M M A. 

De Minilter van Binnenlandsche Zal:m , 
(get.) VAN HOUTEN. 

( Ui1geg. 20 Juli 1894.) 
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Il J11li 18114. WET, tot verhooging van het 
11ijfde hoofdstuk der Staatsbegrootipg voor 
het dienstjaar 18114. S. 117. 

Bij deze wet wordt artil:el 70 iln-llDogà met 
/ 100,000. 

Hierdoor wordt het totaal der 4ae Afd. gebracht 
op / 7"3,360 en het eindcijfer nader vaatgesteld 
op/ 12,936,612.50. 

Il Juli 18114. W11T, tot beschikimar.telling van 
gelden wegens door het Departement van 
Marine gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1894. S. 98. 

Bij deze wet worden de gelden, tot een bedrag 
van / 114,470 23, voorhanden zijnde in 's Rijke 
schatkist, wegens door het Departement van Marine 
geda~e verstrekkin,t, ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1894 beschik• 
baar gesteld. 

9 Juli 1894. W.r:T, tot bekrachtiging van ruiling 
van grond bij het station van den Staats• 
spoorweg te Utrecl,t met C. W, SKULDERS 
aldaar. S. 99. 

Il J11li 1894. W.ET, tot goedkeuring van den 

onderhaoilechen V\lrkoop aan de iremeeote 
Kattoijl: van een stok grond te Kaf.llJijl: 

aan Zee. S. 100. 

Il Juli 18114. Wrr, tot goedkeuring van den 

onderhaodschen verkoop aan 1" gemeente 
MatUtricllt van het voormalig kazernegebouw 

op den Dries aldaar. S. JO l. j 

9 Juli 1894. WBT, tot verhooging van de be· 
grootiog der uitgaven \"BD het Pensioenfonds 
voor weduwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren over het jaar 18911. S. 102. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 

fJerllDogà: 
Art. 6 met / 10,000. Art. 7 met/ 157,000. 

Hierdoor woclt het totaal der nitgaven g;bracht 

op / 1,5114,200. 

9 Juli 1894. W BT, tot wijziging vaq het acnt,te 
hoofdstuk il.er Staatsbegrootiug _v<><jr het dienst• 
jaar 1894. S. 103. 

Die wuz1gmg betreft eene aanvnllinp; der om• 
schrijving van art. 93 van Afd. 16. 

9 Juli 1894. Wm, tot wgz1gmg der wet van 
1 Aogns&u.f 181111 (StaatslJlaà n•. 133), bon• 
dende pàliogen omtrent overtreding van 
art. 1 van het Koninklijk besluit van 17 Fe
bruari 1819 (StaatllJlad n•. 6). S. 104. 

IN NAAK VAN H. M. WIL HEL MINA' ENZ. 
W1.1 EMMA, ENZ .••• , •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het ooodig is in afwachting van wettelijke bepa• 
liugeo omtrent verveningen, nog verder de nako• 
miog te verzekeren van het verbod omtrent het 
venen zonder Onze toeatemming, vervat in het 
Koninklijk besluit van 17 Februari 1819 (Staaû

lJlad n°. 6); 

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

Eetiig artil:el. 

In art. 3 der wet van 1 Anguatna 1893 (Staat&• 

lJlaà n•. 138) wordt in plaat. van •l Septem
ber 1894" gelezen: • l Januari 18116". 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te V nlpera, den 9den Juli 1894. 

(.gef.) EMMA. 

De Min. 11an Water,taat, Handel en Nijver/leid, 
(.get.) VAN DER SLil:YDEN. 

(Uitgeg. 18 Juli 1894.) 

9 Juli 1894. Wn, houdende kwijt.scheiding van 
eene den lande aankomeoue vordering, 

S. 106. 

Il Juli 1894. Wrr, houdende wijzi1ting van het 
aansluitingspunt van den zijtak naar Pasirian 
van den spoorweg ~an ProlJoli'llggo over 
Kuzl:an en Djnwer naar Panaroel:an. S. 106. 

Il Juli 1894. WETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

Gustav Ernst Rohte. S. 107. 
Joannes He nric ns Leyaaen, S. 108. 
Goatav Carl Friedrich Wilhelm 

M o o d t. s. 109. 
Friedrich Georg Jeae. S. llO. 
Pierre Theodor Christian Dries-

s en. S. 111. 
Victor Ulyase , Bock. S. 112. 
Hermann Otto Buck. S. 113. 
Eleszar Johannea. S 114. 

Arratoon Martin Sarkiea. S. llli. 
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10 Juli 1894. WETJ'EN, houdènde natnraliaatie 
van: 

Hypoli te Bruyelle. S. 116. 
Félix Charles Geerling. S. 117. 
Gerhard Heinricb Peter Gnde-

mann. S. 118. 
F r i e' d r i c b H e i n r i c b E m m e r i c b. 

s. 119. 
Hermann Heinrich Meiners. S. 120. 
Karl Wilhelm Gottfried Land

mann. S. 121. 
Johann Winkelmann. S. 122. 
Martin Cornelins van der Grinten. 

S. 12ll. 
A ng u st G n st~ v The od or Jo rd an. 

s. 124. 
Cornelius Otto Schroeter. S. 121>. 
Wilhelm Angnst Scbmitz. S. 126. 
Michael Welter. S. 127. 
J u 1 i u s Gans. S. 128. 
Bernard Heinrich Gerdes. S. 129. 
Adolf Guido Alfred Spalding. 

S. ll!0. 
Franz S pottke. S. 181. 

J 4 Juli 189,1,. BESLUIT, tot wijziging van de 
artt. 35 en 55 van het reglement, betreffende 
de samenstelling en de afmetingen der maten 
en gewichten, vastgesteld bij Koninklijk beslnit 
van 16 October 1869 (Staattblatl n°. lli9). 
s. 182. 

bi NUX VAN H. M. WILHELMIN ! • ENZ. 

Wr1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 6 Jannari 1894, 
I,a. C, afdeeling Handel en Nij verheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
13 Maart 1894, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 7 Jnli 1894 
n°. 11>9, afdeeling Handel en N~verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het reglement betreffende den vorm, de 

samenstelling en de afmetingen der maten en ge
wichten, vastp;esteld bij Koninklijk beslnit van 
den 16den October 1869 ( Staat.s!Jlatl n•. 159), 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

I. Het tweede lid van art. 85 wordt gelezen: 
Deze maten worden aan den bovenrand ver

sterkt met ten minste drie banden van dezelfde 
• soort van blik , als waarnit de maat vervaardigd 

is: De banden • moeten over bonnen gebeelen 
1894. 

omtrek en hunne geheelè breedte, tegen elkander 
en de binnenste tegen den bnitenwand der maat 
gesoldeerd zijn. 

Bij den herijk wordt, zoo de eigenaars dit vers 
langen, art. 35 van het reglement gevoegd bij het 
Koninklijk besluit van 16 October 1869 (Staata
!Jlad 11°. 11>9) ongewijzigd toegepast. 

Il. Tusscben het eerste en tweede lid van art. 5 li 
wordt een nieuw lid inp;evoegd van den vol
genden inhoud : 

De blikken vochtmaten van twee deciliter en 
daarboven worden op den boven band gestempeld. • 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staattblaà zal worden geplaatst• 
en waarvan afschrift zal worden ge1.onden aan 
den Raad van State. 

Munchen, den 14den J nli 1894. 
(get.) E M M A. 

De Min. van W'attJTtfaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDIIN. 

(Uitgeg. 25 Juli 1894.) 

14 Juli 1894. B:r,;swrT, houdende nadere rege
ling van het port der pakketten, een ge
wicht van 5 kilogram niet tebovengaande, 
rechtstreeks over zee tnsschen Nederla,lll, en 
de koloniën Surirsa1M en Ourapao, of tosschen 
die beide koloniën onderling, verzonden 
wordende. S. 133. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

W11 EMMA, EIIZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, van 8 Juni 1894, litt. 
A•, n°. 61, en van 6 Juli 1894, Posterijen en 
Telegraphie, n°. 1778; 

Gelet op artikel 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 70), en artikel 17, § l, van het 
Verdrag van Weenen van 4 Juli 1891, be
treffende de uitwisseling van pakketten met de 
post (Staattblatl 1892 no. IH); 

Hebben goedp;evondeo en verstaan : 
Art. 1 . Het port der pakketten uit Neà,erland 

met bestemming naar de plaatsen in de koloniën 
Suriname en Curaçao, waar poet- of hulppoat
kautoren voor den bnitenlandscheu pakketpostdienst 
zijn opengesteld, of nit die plaatsen met be
stemming naar Nemla1td, bij verzending recht
ttreeu m,er zee, bedraagt: 

f 0.85 voor een pakket tot een gewicht van 
ééo kilogram ; 

11 
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f 1.20 voor eeu pakket van meer dan één tot 
drie kilogram , en 

f 1. 75 voor een pakket van meer dan drie tot 
vijf kilogram. 

Dit tarief is .ook toepasselijk op de pakketten, 
die rechtstreeks uit de kolonie Suriname naar de 
kolonie Curaçao, of nit de kolonie Ouraçao naar 
de kolonie Suri11ame, worden verzonden. 

2. De Nederlandsche postadministratie voorziet 
in het vervoer der pakketten over zee. 

Voor de pakketten nit Nederlattd naar de 
kolonie Suriname of Oura,;ao verzonden, wordt 
door de Nederlandsche aan de Snrinaamsche of 
Curaçaosche postadministratie te goed gedaan : 
, f 0.3() voor een pakket tot een gewicht van 
één kilogram; 

f 0.45 voor een pakket van meer dan één tot 
drie kilo~ram , en 

f 0.60 voor een pakket van meer dan :lrie 
tot vijf kilogram. 

Omgekeerd wordt door do Sorinaamsche of 
Curaçaosohe aan de N ederlaodsche postadministratie, 
voor de oit de kolonie Surirtame of Curaçao naar 
Nederland verzouden pakketten, naar de zooeven 
bedoelde gewichtsschaal, uitgekeerd respectievelijk 

f 0.55, f 0.75 en fl.15 per pakket. 
Voor de pakketten nit de eene kolonie naar de 

andere verzonden, wordt door de afzendende 
koloniale postadministratie, naar de voormelde 
gewichtsschaal, betaald: 

aan de N ederland;iche postadministratie, respec
tievelijk f 0.25, f 0.80 en / 0.55, 

en aan de koloniale postadministratie van be
stemming, respectievelijk f 0.30, f0.411 en /0.60 
per pakket. 

3. Op de pakketten zijn overigens van toe
passing de bepalingen omtrenL de pakketpost in 
het bnitenlandsch verkeer van Nederland en de 
koloniën Suriname en Curaçao geldende. 

4. Het tegenwoordig besluit treedt in werking, 
voor zooveel de verzendingen uit Neikrland naar 
de koloniën Suriname en Ouraçao betreft, op tlen 
dag door de Ministers van Waterstaat, Handel 
en Nij verheid en van Koloniën te bepalen, en 
ten aanzien der verzendingen uit d<i koloniën 
Suriname eu Curaçao naar Nederla,sd , alsmede 
voor de verzendingen tusschen de beide koloniën 
onderling, op den dag, door de Gouverneurs van 
Suriname en van Curaçao respectievelijk vast te 
stellen. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid en van Koloniën zijn belast met de nit-

voer,jng nn dit besluit, hetwelk in het Staat16lad 
zal worden geplaatst. 

Monchen, den 14,den Juli 1894,. 
(§et.) EMMA. 

_De Min. van 'Tl' a{erataat, Ha,sdel e,s NijoerJieid, 
(gef.) VAN DER SLEYDEN. 

De Minüter oan Kolo,,ië,t, (§et.) BERGSKA. 

(Uitgeg. 27 Juli 1894,.) 

14, Juli 18114. .8J:SLUIT, tot aanvulling van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
31 Januari 1884 (StaatablAd n°. 25) houdende 
vaststelling van regelen ten aanzien van de 
vergoeding wegens reis- en verblijfkosten, 
toe te kennen aan · personen die hier te 
lande met dienstverrichting worden belast, 
waarvan de kosten gekweten worden nit de 
koloniale geldmiddelen. S. 134,. 

IN NAAM: VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vnn 
Koloniën , van 16 Juni 1894,, litt. D. n°. 29; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3den J oli 1894,, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van den 7den Juli 1894, litt. D, n°. 4i; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 Juli 
1888, n°. 20 (Staat8blad n°. 93) eo 18 Januari 
1889, n•. 111 (Staat86laà n°. 11); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 

31 Januari 1884, (Staat86lad n°. 21i), houdende 
vaststelling van regelen ten aanzien van de ver
goeding wegens reis- en verblijfkosten, toe te 
kennen aan personen die hier te lande met 
dienstverrichtingen worden belast, waarvan de 
kosten gekweten worden uit de koloniale geld
middelen , ondergaat de volgende aanvulling : 

In de eerate klasse worden nog gerangschikt 
de cnrstoren van de Indische Instelling te Delft; en 

in de tweede klasse wordt nog gerangschikt de 
secretaris van het college vau Curatoren der ge
noemde Instelling. 

De Minister van Koloniën is belast met de nitvoe
rin~ van dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer, en dat io de Neàerlanrhclie Staau
courant en in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
•.;iMuochen, den Uden Juli 1894. 

(get.) EMMA. 
De Mi,siafer van Koloniën, (get.) BllRGSICA, 

(U itgeg0 24. Juli 1894.) 
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17 Juli 1894. BEsLUiT, tot toepassing der wet 
· van 26 April 1884 (Staats6laà n•. 80), 

aangevnld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staat86lad n•. 164), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. l 35. 

IN NAU[ VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Ovenvegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staa'86laà n•. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 (Staat8bladn•.164), 
tot vastatelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten en 

tot wering harer uitbreiding en gevolgen, nood
zakelijk is wegens het voorkomen van gele koorta, 
Aziatiache cholera en pokken in verscheidene 
plaatsen in het buitenland; 

Op de voordracht van den Minister van 
Binnenlandsehe Zaken van 20 Juni 1894, n°. 2648, 
afd. Medische Politie, en van den Minister van 
Financiën van 22 Juni 1894, o0

• 80, Invoer
rechten en accijnzen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staaû
blad n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 
1884 (Staaû6laà n°. 164}, en op het Koninklijk 
besluit van 20 Juli 1893 (Staaû6laà n•. 116); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 Juli 1894,, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zakeu van 12 Jnli 1894, 
n°. 281>6, afd. Medische Politie en van den 
Minister van Financiën van 13 Juli 18114,, n°. 9, 
I nvoerrechten en accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1

1
• In-, door- en vervoer van lompen, 

gebrnikte kleedingstukken en ongewasschen lijf
en beddegoed is verboden uit landen of plaatsen , 
door de Ministers van Bionenlandsche Zaken en 

Financiën • aan te wijzen. 
De aanwijzingen worden telkens, ten minste 

één dag voordat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Neàerlandac/ie Staatacoz,rant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd , die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om
standigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoever de bagages , 
door reizigers medegeb.racht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Neàerlanrûche Staat8• 

courant gepllla ts t. 

2. Het tegenwoordig besluit, dat gedurende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekeoing van 
het Staahblaà en van de Staatacourant, waarin 
het is geplaatst. 

De Ministers van Bionenlandsche Zaken en van 
Financiën z!jo belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staat16laà en gelijktij dig in 
de Staatacourant sa! worden geplaatst, en waar• 

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Munchen, den 17den Jnli 1894,. 

<.9,t.) E MMA. 

.D, Miniater van B innenlanrhche Zaim, 
(get.) VAN HOUTEN. 

De MiniJter van l'ina~, 
(get.) SPB.KNGEB VAN Eu. 

(Uitgeg. 29 Juli 1894.) 

21 Juli 1894.. BESL\111', ter bekendmaking van 
den tekst der wet van den 9den Mei 1890 
(Staat,blaà n°. 79) tot regeling van het 
pensioen der weduwen en weezen van bur
gerlijke ambtenaren zooals die is gewijzigd 
bij de wet van den S0sten September 1893 
(Staat16laà n•. 1411). s. 136. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA , ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van den 18den Jnli 1894,, n°. S, Generale 
Thesanrie; 

Gelet op de wetten van den 9den Mei 1890 
(Staata6laà n°. 79) en S0 September 1893 
(Staat.16/aà n•. 145); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der wet van den 9den Mei 1890 

(Staat,blaà n°. 79) tot regeling van het pensioen 
der weduwen en weezen van burgerlijke ambte
naren, zooals die bij de hierboven vermelde wet 
van S0 September 1898 (Staata6faà n°. 146) is 
gewijzigd, algemeen bekend te maken, door bij
voeging van dien gewijzigden tekst in zijn geheel, 

bij dit beslnit. 
De Minister voornoemd is belast met de · wt• 

voering van dit beslnit , hetwelk in het Staata• 

6laà zal worden geplaatst. 
Soestdijk, den 21aten Juli 189i. 

(get.) E M M A. 
De Minût,r 11an Financiën , 

(get.) SPBENGEB VAN Ent. 
( Uitgeg. 3 ..4119. 1894.) 

n• 
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TEKST der wet flan den 9tlen Mei 1890 
{Staat,blaà n°. 79) tot regeling flan l,et 
pe,uÏOffl der toetlutollfl en toeezen van bur
gerlijke ambtllflaren, zoo 1116 die i, gMj
tigà hij de toet van den 808ten Se,ptem• 
ber 1893 {Staat,blatl n°. 14,6.) · 

Art. 1. Aan de wedawen van burgerlijke amb· 
tenarep en aan hunne weezen beneden den leef• 
tijd . van 18 jaren, wordt penaioen verleend ten 
laste van het krachtens deze wet op te richten 
Fonds , in de gevallen, onder de voorwaarden en 
naar de regelen bij deze wet bepaald. 

2. Voor de toepassing dezer wet worden als 
burgerlijke ambtenaren aangemerkt zij, die daar
voor worden gebonden volgens de wet tot regeling 
van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren, 
en die tijdens de invoering dezer wet in dienst 
zijn of daarna benoemd worden. 

Vrouwelijke ambtenaren met een burgerlijk 
ambtenaar gehuwd of in het genot van een krachtens 
deze wet toegekend weduwenpensioen, worden niet 
als borgerlijke ambtenaren aangemerkt, · wordende 
haar nochtans toegestaan tegen etorting van het 
bedrag der in artikel 17 bepaalde kortingen deel
gerechtigd te worden of te blij,en in het bij ar
tikel 18 bedoelde fonds ten behoeve van hare 
niet in huwelijk met een burgerlijk amb\enaàr 
verwekte kinderen. 

Vrouwelijke ambtenaren, die van de · in de 
vorige zinsnede toegekende bevoegdheid gebruik 
maken, zullen hie"an 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 dat zij niet als 
bargerlij ke ambtenaren worden aangemerkt , op 
haar van toepassing wordt. 

Onder weezen worden in deze . wet verstaan 
wettige of gewettigde kinderen van overleden 
burgerlijke ambtenaren. 

Indien een kind, van hetwelk de echtgenoote 
van een burgerlijk ambtenaar bij het overlijden 
van haren man zwanger ia. levend ter wereld 
komt, wordt het aangemerkt als reeds geboren 
toen de vader stierf. 

3. Weduwen en weezen, als zoodaoig gerech• 
tigd tot eenig ander pensioen ait de inkomsten 
van den Staat of uit die van zijne kolouiëo en 
bezittingen in ·andere werelddeelen, hebben i,:een 
recht op pensioen nit het in artikel 1 bedoelde 

fonds, dan voor zoover het door hen genoten 
pensioen lager is dan dat, waarop de bepalingen 
dezer wet aimspraak geven. In dat geval wordt 
hon, behoudens het bepaalde bij artikel 26 , een 
aaovallingspensioen toegekend , gelijkstaande met 
het verschil. 

Als betaald wordende nit de inkomsten ,•an 
·: den Staat en van zijne kolooieo en bezittingen 

in andere werelddeeleo wordt niet aangemerkt 
een pensioen waarop recbt is verkregen door uij
willige deelname krachtena bepalingen in koloniale 
verordeningen. 

4. Indien een burgerlijk ambtenaar in het 
howelijk treedt nadat hij op wachtgeld gesteld• 
gepenaionoeerd of zijn zestigste levensjaar ingetre
den ia, hebben zijne weduwe en lijne bij haar 
verwekte kinderen gee~ aanspraak op pensioen. 

Evenmin hebben aanspraak op pensioen de 
kinderen geboren uit het huwelijk door eene 
vrouwelijke ambtenaar aangegaan nadat zij ,was 
op wachtgeld gesteld of gepeosionueerd. 

Bij herplaatsing worden de ambtenaren voor 
de toepassing dezer wet als oienw aangestelde 
am bteoaren aanp;emerkt. behoudens het bepaalde 
bij het 6de lid van art. 10 en het tweede lid 
van art. l 7, a en ll. 

5. De pensioenen bedragen : 
a. ,oor weduwen van bnrgerlijke ambtenaren, een 

vierde der som, die laatstelijk tot grondslag voor de 
peosioeosberekeuing dier am bteoeren heeft gestrekt; 

b. voor elk der pensioengerechtigde kinderen, 
geboren uit het huwelijk van een burgerlijk ambtenaar 
met de vronw, welke hij als weduwe nalaat, een-twin
tigste der som• die laatstelijk tot grondslag voor 
de pensioensberekening des vaders heeft gestrekt. 

Het geheele bedrag van het weezenpeoaioeo 
kan het een-vierde van den in de vorige zinsnede 
bedoelden pensioensgrondslag niet overschrijden . 

Indien dé wedowe tot pensioen gerechtigd it, 
w.ordt het snb a bedoelde weduwenpensioen ver
hoogd met het ,olgeas de beide vorige zinsneden 
toe te kennen weezenpensioen; 

c. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 
van burgerlijke ambtenaren niet vallende in de ter
men sub lJ bedoeld, een-twaalfde der som, die 
laatstelijk tot grondslag voor de pensioensbereke
ning des vaders heeft gestrekt. 

Indien de kinderen oit verschillende huwelijken 
gesproten zijn , wordt het weezenpeoRioen voor de 
kinderen nit elk dier 'huwelijkeh afzonderlijk ge
regeld, op den voet in de vorige 1.insoede aan
gegeven. 
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Het geheele bedrag van het weezenpensioen o!,' 
de weezenpensioenen volgens de beide. vorige zin 
sneden toe te kennen , kan het een-vierde van deq 
pensioensgrondslag des vaden niet overschrijden ; 

d. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 
van vronwelijke burgerlijke ambtenaren , een- . 
twaalfde der som, die laatstelijk tot grondslag 
voor de berekening van haar ambtenaarspensioen 
heeft gestrekt. 

Indien de kinderen uit verschillende huwelij 
ken gesproten zijn, wordt het weezenpensioen 
voor de kinderen uit elk dier huwelijken afzon
derlijk geregeld, op den voet in de vorige zinsnede 
aangegeven. 

Het geheele bedrag van het weezenpensioen of 
de weezenpensioenen volgens de beide vorige 
zinsneden toe te kennen , kan het een-vierde van 
den pensioensgrondslag der moeder niet over
schrijden. 

Onder de som ,lie laatstelijk tot 11rondslag 
voor de pensioensberekening der ambtenaren heeft 
gestrekt, is, wanneer zij meer dan ééne betrek
lring \ e gel ijk hebben bekleed, te verslaan het 
vereeoii,:d bedrag der pensioensgrondslagen die 
voor hen in elke dier bet~ekkingen het laatst 
hebben gegolden. 

6. Het wednwenpensioen, zoo ook het geza
menlijk bedrag der volgens artikel 6 te verlee
nen weezenpensioenen , kan de som van zeshon
derd gulden niet overschrijden; bij de regeling 
dier pensioenen komt als pensioensgrondslag geen 
hooger bedrag dan/ 2400 in aanmerking. 

7 . Indien het gezamenlijk bedrag der pensioenen 
van uit verschillende huwelijken nagelaten weezen 
f 600 zou overschrijden en dns op grond van 
de voor weezeopensioen gestelde maxima ver
mindering moet ondergaan, geschiedt die ver
mindering z66, dat de verhouding, die volgens 
de aanvankelijke berekening tuSBchen de ver
achillende· pensioenen bestond, dezelfde blijft. 

8. Het eenmaal bepaalde weezenpensioen, daar
onder ook be(rrepen het bedrag waarmede het 
wednwenpensioen in het geval, voorzien bij art. 6, 
lit. ~, 3de sinenede, is verhoogd, wordt tot zijn 
vol bedrag uitgekeerd tot dat het jongste kind 
den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. 

9. De uitbetaling vau weduwen- en weezen
pensioen houdt op na afloop van het kwartaal, 
waarin het recht daarop is bekomen te vervallen. 

10. Am bteoaren gepensionneerd or op wacht
geld gesteld wordende , bebonden recht op pen
sioen voor hunne wedawen en weezen overeen-

komstig art. 6 dezer wet, behoudens de korting , 
omschreven in art. 17 an b tl, en e. 

Indien echter het pensioen eens ambtenaars 
later ingaat dan zijn ontslag, wordt de daarop 
verschnldigde korting over den sedert zijn ontslag 
verstreken tijd ingehouden bij de eerste betaling 
van zijn pensioen, en zoo noodig ook bij volgende 
betalingen. 

Bij latere . herplaatsing van gepensioliit'eerde 
am btenareu blijven deze de korting, omschrev-. 
in art. 17, sub tl of e, betalen, doch wordt 
door hen geene korting over den in hunne latere 
betrekking voor hen geldenden pensioensgrondslag 
voldaan, dan voor zooverre deze, behondens het 
maximum van twee duizend vierhonderd gulden, 
hooger is dan die welke heeft gestrekt tot rege
ling van hun pensioen. 

Ambtenaren die zonder pensioen of wachtgeld, 
onverachillig om welke reden uit hunne bnrger
lijke betrekking ontslagen worden, bebonden 
desverkiezende recht op pensioen voor hunne 

- weduwen en weezen: 
a. tegen atorting, binnen drie maanden na h Dil 

ontslag, van eene som , berekend naar de laatst 
v~ldane korting, volgens onderstaand tarief. 

Le~nijT;;;'; den -
ambtenaar bij zijne nit 

den dienst treding. 

20 t/m 24 jaar 
25 • 29 • 
30 • 34 • 
36 • 39 • 
40 • 44 • 
46 • 49 • 
60 • 64 • 
66 • 69 • 
60 • 64 • 
66 

Storting in eens voor 
eiken golden der laatste 

jaarlijksche korting. 

/ 26.60 
26.10 
23.50 
21.76 
19.70 
17.20 
1U6 
11.80 

9.26 
8.80 

6. tegen betaling van eene jaarlijksche bijdrage 
ten bedrage van / 1.60 voor eiken gulden der 
laatste jaarlijksche korting. Deze bijdrage be
hoort, op straft'e van verlies van alle aanspraken , 
voor de eerate maal binnen drie maanden nà het 
ontslag en in de volgende jaren telken, v66r den 
dag waarop het ontslag ia ingegaan, aan den 
directeur van het in art. 18 bedoelde weduwen
en weezenfonds betaald te zijn. 
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Ambtenaren die gebruik hebben gemaakt van 
de sub a vermelde bevoegdheid zijn bij latere 
pensionneering van betaling van kortingen vrij• 
gesteld. Bij latere herplaatsing zal door deze 
ambtenaren geeoe korting behoeven te worden 
voldaan over den in hunne latere betrekking 
geldeoden pensioensgrondslag dan voor zoover 
deze, behoudens het maximum van f 2400, 
booger is dan die welke vroeger was verkregen. 

Noor ambtenaren die gebruik hebben gemaakt 
van de sub 6 vermelde bevoegdheid, zal in de 
bij het vorig lid genoemde gevallen, de verplieh• 
tiog tot betaling der jaarlijksehe bijdraite ver
vangen- worden door die tot betaling der kortingen 
vermeld bij art. 17. 

Indien ambtenaren die van de sub a of b 
vermelde beveegdheid gebrnik hebben gemaakt, 
Ïn het huwelijk treden nadat zij ontslagen zijn, 
hebben hnnne weduwen en bonne hij _haar ver
wekte kinderen, of wel indien het vrouwelijke 
ambtenaren geldt , hare nit dat howelijk geboren 
kinderen, geen aanspraak op pensioen. 

11 . Het weduwen- of weezenpensioen gaat in 
daags nadat de bezoldiging, het wachtgeld of 
het 1Jeneioeo •an den overledeue is opgehouden, 
of in het geval bedoeld bij het vierde lid van 
art. 10, daags na het overlijden van den belang• 
hebbende. 

12, Bij overlijden eener weduwe komt haar 
pensioen met de verhooging, over het loopende 
kwartaal, ten bate .der pensioengerechtigde weezeu, 
elk voor zijn aandeel. 

Het weezenpensioen voll(ens !it. c van art. ó 

gaat eerst in met het daarop volgende kwartaal. 
13. Door het volgend huwelijk eener weduwe 

gaat de aanspraak op weduwenpensioen, aan haal" 
vorig huwelijk ontleend, voor haar verloren. 

Haar pensioen met de verhooging wordt echter 
over het tijdens het volgend hnwelijk loopend 
kwartaal ten volle nitbetaald. 

Na afloop van dat kwartaal wordt het tot 
dnsver als verhooging genoten bedrag als afzonder
lijk weezenpeosioen uitbetaald. 

Bij overlijden van den lateren echtgenoot 
eener hertrouwde weduwe wordt aan deze, indien 
zij krachtens haar nader hnwelijk geen pensioen , 
hetzij burgerlijk of militair, of wel een minder 
pensioen dan haar krachtens het vorig hnwelijk 
toekwam, geniet , een op den snb a van artikel 
5 bedoelden voet berekend weduwenpensioen of 
het in artikel 8 bedoeld aanvullingspensioen toe
gekend. 

Behondens de bepalingen van art. 14, gaat dat 
_ genot in met den dag volgende op dien, waarop 

de laatste echtgenoot ia overleden, en zoo deze 
Rijkstraktement, wachtgeld op pensioen genoot, 
met den da.ii; volgende op dieu, waarop dit heeft 
opgehouden. 

14. De weduwen- eu weezenpensioenen worden 
verleend op aauvrage van of vanwege de belanit• 
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. Zoowel de aan
vraag als de daarbij over te leggen stukken zijn 
vrij van zegelrecht , ingeval het onvermogen van 
de belanghebbenden blijkt uit een getuigschrift 
argeiteven door den bnrgemeester hnnner woon
plaats en onder voorwaarde dat op de stukken 
van hunne bestemming nitdrnkkelijk worde mel
ding gemaakt. Mede de attestatiën de vita tot 
ontvangtt van wedowen- en weezenpensioenen in
gevolge deze wet toegekend, en de daarvoor af. 
gegevene quitantien zijn vrij van zegelrecht, indien 
het j aarlijksch bedrag van het pensioen de som 
van driehonderd gulden niet te boven gaat. 

De directeur zendt de aanvraag met de stukken 
aan den pensioenraad , geooem.J in art. 27 der 
wet tot regeling van de pensioenen der burger
lijke ambtenaren. Deze brengt zijn advies nit 
omtrent het daaraan te geven gevolg. Dat advies 
wordt aan belanghebbenden medegedeeld. 

Indien de Minister vau Financiën zich met 
het advies van den Raad niet vereenigt, deelt 
hij zijn gevoelen over het ingevolge de wet toe 
te kennen 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 ingewonnen van de afdeeling 
van den Raad van State, bedoeld bij het 2de 
lid vau art. 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 2de lid van art. 13 
der wet van 21 December 1861 (Staaublaà n°. 
129), wordt ingewonnen, wordt de zaak be
handeld op de wijze , vastgesteld voor de be
handeling van geschillen van bestnur. 

Is de in het 2de lid bedoelde aanvrage niet 
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ingediend biuneu een jaar na het tijdstip waarop 
aanspraak op pensioen verkr~en werd, dan gaat 
het pensioen eerst in met het vierendeel jaan 
volgende op dat waarin de aanvrage ia gedaan. 
Is zij niet ingediend binnen vijf jaren d, d11t · 
tijdstip, dan ia alle recht op pensioen verbenrd. 

Dezelfde regelen gelden voor aan vragen om 
verhooging van reeds toegekend pensioen en voor 
de overlegging der stukken, tot staving van het 
recht 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 pensioen is toegekend. 

Aan den voorzitter en de leden van den pen
sioenraad, p;enoemd in art. 27 der wet tot regeling 
van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren, 
kunnen ter zake van de in dit artikel vermelde 
bemoeiingen door Ons vacatiegelden worden toe
gelegd. Deze uitgaven komen ten laste van het 
in art. 18 genoemde fonds en worden geacht tot 
de kosten van beheer daarvan te behooren. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 63 der 
wet van ó October 184,l (Staatsblad n•. 40) 
worden pensioenen die zijn toegekend met inacht
neming van de in dit artikel gestelde regelen , 
door de Algemeene Rekenkamer verevend tot de 
bedragen waarop zij zijn toegekend, tenzij de be
taling daarvan achterwege moet blijven op grond 
van artikel 22 dezer wet. 

15. De weduwen- en weezenpensioenen worden 
op voordracht van den Minister van Financiën 
bij Koninklijke besluiten toegekend. 

16. De pensioenen worden in volle itnldens 
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 ingebonden. 

Die korting bedraagt: 
a. voor de v66r 1 Juli 1868 aangestelde ambt.i

naren, die ·bij het in werking treden dezer wet 
in dienst zijn of later herplaatst worden, vijf ten 
honderd 'ajaars voor de mannelijke en één ten 
honderd 'ajaars voor de vrouwelijke ambtenaren, 
over alle verhoogingen van pensioensgrondslag 
door hen nà de invoering dezer. wet te bekomen; 

b. voor de van af l Juli 1868 tot en met 
31 December 1890 aangestelde ambtenaren, die 
bij het in werking treden dezer wet in dienst iij n 
of later herplaatst worden: 

1 °. voor de mannelijke vijf en voor de vron we-

1 ijke één ten honderd 's jaars, over alle verhoo
gingen van pensioensgrondslag door ben 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 '•jaars, over den tijdens het in werking 
treden dezer wet voor hen geldende pensioens-' 
grondslag, dan wel voor hen die herplaatst wor
den~ over _den pensioensgrondslag welke laa telijk 
voor hen !(egolden beeft; 

c. voor de nll. de invoering dezer wet te beno&, 
men ambtenaren, voor de mannelijke vijf ten 
honderd en voor de vrouwelijke ambtenaren één 
ten honderd 's jaars, over hun neo pensioensitrond
slag; 

,J,. voor gepensionneerde en op wachtgeld ire• 
stelde ambtenaren, die tijdens het in werking 
treden dezer wet in dienst waren, vijf teu bond~rd 
voor de mannelijke en één ten honderd voor de 
vrouwelijke ambtenaren, over dat gedeelte van 
hun pensioen of wachtgeld, hetwelk tot het ge• 
heele pensioen of wachtgeld in dezelfde evenredig
heid staat als de verhooging van den pensioens
grondslag nà het in werking treden der wet ver
kregen tot den laatsten voor hen geldenden J>en
sioeosgrondslag; 

e. voor gepensionneerde en op wachtgeU 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 hno pensioen of wachtgeld; 

f voor ambtenaren, wier na te laten betrek
kingen, ingevolge artikel 3, uitzicht hebben op 
toekenning van een aanvullingspensioen, indien 
zij v66r de invoering dezer wet zijn aangesteld, 
twee, indien zij later zijn aangesteld, vijf ten 
honderd 'sjasrs van het tweevond van het maximum 
bedrag, dat, in verband met hunnen pensioens
grondslag, nà hun ovel'lijden als aanvullingspensioen 
kan worden toegekend; van ambtenaren wier oa 
te laten betrekkingen, ingevolge het bepaolde bij 
artikel 3, geen uitzicht hebben op pensioen nit 
het in artikel 18 bedoelde fonds, wordt geene 
kortiug gehe•en. 

De io dit artikel bedoelde kortingen houden 
op met den dag, waarop een ambtenaar, die on
gehuwd is en geene kinderen beneden den leef
tijd van 18 jaren heeft, wordt gepensionneerd 
of op wachtgeld gesteld , of zijn 60ste levensjaar 
intreedt, zoomede voor ben, die, nadat ze gepen• 
sionneerd, op wachtgeld gesteld of bun 60ste levens
jaar ingetreden zijn, weduwnaar (weduwe) worden 
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en geene kinderen beneden den leeftijd van 18 
jaren hebben. 

De ambtenaren of gepensionneerde ofop wacht
geld gestelde ambtenaren , op wie het vorige lid 
van toepassing wordt, zijn verplicht binnen drie 
maanden nadat de korting ophoudt, daarvan 
kennis te geven aan den directeor van het weduwen• 
fonds. Bij verzuim van tijdige kennisgeving wordt 
ere op buo traktement, wachtgeld of pensioen 
reeds {ngehonden korting niet teruggegeven . 

De op het traktement, het wachtgeld of pen• 
sioen van een vroowelijke burgerlijke ambtenaar 
ingehouden kortingen voor weezenpensioeo wonlen 
teruggegeven, indien zij met een burgerlijk ambte
naar 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. 

De bij litt. a, /J en c van dit artikel bedoelde 
kortingen zullen door de ambtenaren aan wie met 
stilstand van wedde verlof is verleend tijdens den 
duur van dat verlof aan den directeur van het in 
artikel 18 bedoelde fonds betaald moeten worden 
binnen drie maanden na afloop van het jaar waar• 
over ze verschuldigd zijn. 

anbetaliug der verschuldigde kortingen binnen 
gezegaen termijn, heeft verlies der deelgerechtigd
heid ten gevolge. 

Voor de toepassing van deze bepalingen wordt 
de peosioeosgroo·dslag, het pensioen ·o1 het wacht
geld niet hooger berekend dan twee duizend vier• 
honderd galden, met dien verstande dat, zoo de 
pensioensgrondslagen , pensioenen en wachtgelden 
van hem die meer dan ééoe betrekking te gP-lijker 
tijd vervult or vervuld heeft, te zamen meer dan 
twee duizend vierhonderd gulden bedragen, elke 
derzelve eene evenredige vermindering zal ondergaan. 

18. Er wordt opgericht een weduwen en weezeo• 
fonds voor burgerlijke ambtenaren. 

Dit fonds bestaat nit: 
a. de kapitalen aan het fonds toegekend , vol

gens art. 36 der wet tot regeling van de pensioenen 
der burgerlijke ambtenaren, en de rente dier 
kapitalen; 

fJ. de bij artt. l O en 17 dezer wet bedoelde 
bijdragen der amb,tenaren en ontslagen ambtenaren. 

Daaruit worden betaald: 
a. de ingevolge deze wet toe te kennen pensioenen ; 
fJ. de kosten van beheer van het fonds; 
c. de oitkeering aan het Rijk, in de tweede 

zinsnede van art. 81 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 
directenr onder toezicht van vijf commissarissen , 
allen door Ons te benoemen. 

Aan de commiBBarissen wordt ter zake van hunne 
bemoeiingen als zoodanig eene •om van duizend 
galden per jaar toegefogd , waarvan honderd gol
den door elk hunner als vaste toelaag wordt 

, genoten. 
· Na aflOOIJ van elk halfjaar wordt de helft van 

het overschietend bedrag tosscheo hen verdeeld 
naar gelang van het getal der vergaderingen, 
door ieder in dien tijd bijgewoond. 

Minstens drie hunner worden uit de deelhebbers 
in het fonds gekozen. 

In geval van vacature der betrekking, 'tzij 
van den directeur of van een der commissariBBen, 
dienen laatstgemelden aan Ons eene aanbevelings• 
lijst van minstens twee candidaten tot vervulling 
der opengevallen betrekking in, opdat daarop door 
Ons zoodanig acht geslagen wor,le als Wij zullen 
vermeenen te behooreo. 

De directeur en de ambtenaren bij dit fonds 
worden als burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

20. De ontvangsten en uitgaven van het fonds 
worden jaarlijks bij begrootingswet geregeld. 

Bij de indiening dier wet worden overgelegd: 
1 °. een volledig verslag van de werkzaamheden 

van het bestuur van het fonds over het afgeloopen 
jaar; 

2°. eeoe lijst v'an de sedert de indiening der 
vorige begrootiog verleende en vervallen weduwen• 
en weezenpeosioenen. 

Die lijst v~rmeldt: 
a. de namen der gepeosionneerden; 
ll. de laatste dienstbetrekking van den overleden 

echtgenoot , vader of moeder; 
c. de artikelen der wet krachtens welke het 

pensioen is verleend; 
t!,. het bedrag van het weduwenpensioen, van 

de verhoogingen en van de weezenpeosioenen, elk 
afzonderlijk. 

Bovendien wordt om de li jaar nevens de hier• 
voren vermelde stukken nog overgelegd eene weten-

. schappelijke balans van het fonds, opgemaakt 
onder ~eekeoiog van 31 December van het 
laatst afgeloopen jaar. De eerste dier balansen 
zal worden overgelegd bij de begrooting voor het 
jaar 1897. 

Be hiervoren onder 1 •. en 2°. genoemde be
scheiden worden niet overgelegd bij de indiening 
der begrootiog voor het dienstjaar 1892. 
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De regeleo bij de wet omtrent het. doen van 
rekening en verantwoording wegens 'a Rijke bij• 
zondere fondsen vastgesteld of nader vast te stellen, 
zijn op die ontvangsten en nitgaven toepasselijk. 

De rekening en verantwoording geschiedt door 
den Minister van Financiën. 

21. De belegging der kapitalen van het fonds 
geschiedt in inschrijvingen op een der Grootboeken 
van de nationale schold. 

22. De artikelen 21, 30 en 31 der wet tot 
regeling van de pensioenen der burgerlijke ambte• 
naren zijn ook op de weduwen• en weezenpensioenea, 
artikel 22 dier wet is op de weduwenpensioenen 
toepasselijk, met dien verstande, dat i11. het bij 
het tweede lid van dat artikel bedoeld geval aan 
Ons blijft voorbehouden, over het pensioen der 
veroordeelde ten behoeve harer minderjarige kinderen 
te beschikken. 

Overgangabepalingen. 

23. De vorenstaande bepalingen zijn niet toe
passelijk op: 

de legestrekkende ambtenaren, deelgerechtigd 
in het weduwenfonds voor de geëmployeerden tot 
het algemeen best nor beboorende, 

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 nit• 
zondering van hen die deelgerechtigd geworden 
zijn door vrijwillige deelname krachtens het be• 
paalde bij Koninklijk beslnit van 16 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 deelgerechtigd zijn in 
het wedn wen-pensioenfonda van het korps inge• 
nieors bij den waterstaat en in dat van de opzichters 
van den waterstaat, 

de ambtenaren en de gewezen am btenareo be
boorende tot de deelgerecbtigden in het voormalig 
pensioenfonds der ontvangsten , 

de hoogleeraren en de gewezen hoogleeraren , 
wier wednwen en weezeo volgens de daaromtrent 
bestaande bepalingen recht hebben op toekenning 
van weduwen• en weezenpensioen. 

De na te laten betrekkingen van de hierbe
doeld ambtenaren hebben niitsdien geene aan• 
spraak op pensioenen uit het weduwen• en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren, voor zoover 
bon recht toekomt op pensioen uit een der in 

dit artikel genoemde fondsen, behoudens het be
paalde bij artikel 25 dezer wet. 

De bierbedoelde ambtenaren hebben voor hunne 
weduwen en weezen uit tweede of volgend howe• 
lijk, voor welke zij niet deelgerechtigd zijn in 
een der in dit artikel genoemde thans bestaande 
fondsen, aanspraak op pensioen uit het weduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. De 
volgens de bepalingen dezer wet te bepalen korting 
gaat dan in met de dagteekening van het a.eede 
of volgend huwelijk, of indien dit op l Jannari 
1891 reeds voltrokken was met dien datum. 

24. Bij de invoering dezer wet worden de bij 
art. 23 genoemde fondsen voor verdere deelneming 

gesloten. 
De pensioenen der na te laten betrekkingen 

van de deelgerechtigden in die fondsen wortlen, 
ook ten aanzien van ná de invoering dezer wet 
toe te kennen range• en traktemenlsverhoogingen, 
overeenkomstig de daaromtrent tijdens de in
voerin; geldende bepalingen geregeld. Blijven 
mede onveranderd de tijdens die invoering geldende 
bepalingen nopens het bedrag hetwelk deelge• 
rechtigden bij toekomstige range- en traktements. 
verhooging of huwelijk aan de fondsen te betalen 
hebben, met dien verstande even1Vel dat bij het 
in werking treden dezer wet de verplichting tot 
voldoening van de jaarlijlrsche contributie, be
doeld snb 2•. van het Koninklijk besluit dd. 
9 October 1828, n•. 140, zooals dat is ge
wijzigd bij dat van 16 Jnni 1856, n°. 27, ver• 
nlt. Bovendien vervalt de verplichting, ver• 
meld in art. 2 van het Koninklijk besluit van 
20 Maart 1884, n•. 14, alsmede het Koninklijk 
besluit van 8 · Februari 1827, n•. 231 en art. 2 
van het Koninklijk besluit van 26 December 
1844, n•. 59. 

De wijze waarop aan de fondsen zal worden 
betaald hetgeen deelgerecbtigden bij of n~ de in. 
voering .dezer wet aan die fondsen verschnldigd 
zijn of worden, wordt door Ons bepaald. 

Van den toestand der bier bedoelde fondsen 
up 81 December 1890, en verder telkens om de 
vijf jaren, wordt opgemankt eene wetenschappe• 
lijke balans, en het voordeelig saldo waarmede 
de onder dagteekening van 81 December 1890 
op te maken balans sluit, wordt, met de rente 
daarover ad Si pCt. 's jaars sedert 1 Januari 
1891 , in 's Rijke schatkist gestort. 

De aan die gelden te geven bestemming wordt 
bij de wet geregeld. · 

De betaling der ten laste van deze fondsen 
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verleende en nog te v erleenen pensioenen wordt 
door den Staat gewaarborgd. 

25. Burgerlijke ambtenaren, die bij of ná het 
in werking treden dezer wet den dienst der 
administratiën ten welker behoeve de in art. 23 
bedoelde, thans bestaande fondsen zijn ingesteld, 
verlaten en in andere burgerlijke betrekkingen 
treden , knnnen , indien zij , bij den overgang of 
later, ~loor het verkr ijgen van een hoogeren 
pensioensgrondslag komen te verkeeren in het 
geval dat aan hunne weduwen en weezen uit 
die fondsen een geringer pensioen toekomt dan 
waarop do artikelen 5 en volgende dezer wet 
aanspraak zouden geven , in he~ weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren deelge
rech~ worden: des , dat hnnne nagelaten be
trekkingen uit dit fonds een aanvullingspensioen 
genieten tot een bedrag dat, na eerst te zijn 
berekend alsof de belanghebbenden niet deelge
rechtigd waren in een der in artikel 23 ver
melde fondsen, wordt vastgesteld op het aldus 
verkregen bedrag verminderd met dat hetwelk 
uit evenbedoelde fondsen wordt genoten. 

In dat geval zijn deze ambtenaren gehouden 
aan het in artikel 18 genoemde fonds jaarlijks 
bij te dragen vijf ten honderd van het tweevond 
van het maximum bedrag, dat in verband met 
hunnen pensioensgrondslag na hnn overlijden uit 
dat fonds als aanvullings1iensioen kan worden 
toegekend. 

De aanvrage hiertoe strekkende, moet binnen 
drie maanden na den dag, waarop de belang
hebbende ambtenaar ie komen te verkeeren in 
het geval in het eerste lid van dit artikel be
doeld, aan den directeur van het weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren zijn in
gediend. Later ingediend, wordt zij niet meer 
aangenomen. 

Voor 1 Juli 1868 aangestelde burgerlijke 
ambtenaren die v66r het in werking treden dezer 
wet den dieut der hierbovenbedoelde administra
tiën verlaten hebben en in andere burgerlijke be
trekkingen getreden zijn of treden zullen, worden, 
zoodra aan hunne weduwen en weezen uit de bij 
art. 2a genoemde fondsen een geringer pensioen 
toekomt dan waarop de artikelen Il en volgende 
aanspraak zouden geven, zouder deswege iets ver
schuldigd te zijn, in het weduwen- en weezen
fonds voor burgerlij ke ambtenaren deelgerechtigd 
op den in de eerste zinsnede van dit artikel be
paalden voet. 

Na 1 Juli 1868 aangestelde burgerlijke ambte-

naren die in het bij de vorige zinsnede bedoelde 
geval verkeeren , kunnen op hunne aanvrage up 
den in de eerste zinsnede van dit artikel aaqge• 
geven voet deelgerechtigd worden in het wednwen
e!l weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren tegen 
betaling aan dit fonds van twee ten honderd per 
jaar van het tweevoud ~an het maximum bedrag 
dat in verband met hunnen peneioenegrondslag 
nà hun overlijden uit dat fonds als aanvu llings
pensioen kan worden toegekend. 

De in het vorig lid bedoelde aanvraag moet 
aan den directeur van het in artikel 18 genoemde 
fonds zijn ingediend binnen drie maanden na 
den dag, waarop de belanithebbende ambtenaar 
is komen te verkeeren in het geval dat aan zijne 
wedowe en weezen uit de in artikel 2a bedoelde 
fondsen een geringer pensioen toekomt dan waarop 
de artikelen 5 en volgende dezer wet aanspraak 
zonden geven. Later ingediend , wordt zij niet 
meer aangenomen. 

26. De bij het in werking treden dezer wet 
ongehuwde ambtenaren zullen de in art. 17 dezer 
wet vermelde kortingen niet te betalen hebben, 
indien zij binnen drie maanden na het in werking 
treden der wet aan den directen r van het in 
artikel 18 bedoelde fonds schriftelijk verklaard 
hebben, dat zlj in dat fonds niet wenschen deel
gerechtigd te worden. 

Ten gevolge van deze verklaring gaat voor de 
.!oor hen na te laten betrekkingen alle aanspraak 
op weduwen- en weezeopensioen onherroepelijk 
verloren. 

27. Aan de weduwen en weezen van burger
lijke ambtenaren, die uil den !Oden December 
1888 overleden zijn, wordt toegekend het penaioen, 
dat zij zonden bekomen hebben, indien de amb• 
tenaren waren overleden op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt. 

Eveneens zal aan de weduwen en weezen van 
burgerlijke ambtenaren die nà den lOden December 
1888 gepensionneerd of op wachtgeld gesteld 
zijn, toegekend worden het pensioen dat zij 
zouden bekomen hebben indien die ambtenaren 
gepeneionneerd of op wachtgeld 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 v66r het in werking treden van deze 
wet, uit anderen hoofde in het genot vau 
weduwen- en weezenpensioen getreden zijn of 
daarop aanspraak erlangd hebben. 
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Indien dat pensioen echter minder mocht be
loopen dan het bedrag, waarop de vorige leden 
van dit artikel aanspraak zouden geven , wordt 
uit het weduwen- en weezenfonda voor bnrgerlljke 
ambtenaren een aan vnllingspensioen toegekend, ge
lijkstaande met het verschil. 

28. De weduwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren, die v6ór of op den l0den December 
1888 overleden , gepellllionneerd of op wachtgeld 
gesteld zijn, hebben aanspraak op twee derden 
van het pensioen, dat zij zouden bekomen heb
ben, 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 wer
king treden dezer wet uit anderen hoofde in het 
genot van weduwen• of weezenpensioen getreden 
zijn of daarop aanspraak erlangd hebben. 

Indien dat pensioen echter minder mocht be
loopen dan het bedrag , waarop het eerste lid 
van dit artikel aanspraak zoude geven, wordt 
nit het weduwen- en weezenfonds voor burger• 
lijke ambtenaren een· aanvullingspensioen toege• 
kend, gelijkstaande met het verschil. 

29. De bepalingen der artikelen 27 en 28 zijn 
niel van toepassing op de weduwen van de bij die 
artikelen bedoelde ambtenaren, die hertrouwd zijn. 

De bepaling van het vierde lid van artikel 13 
blijft nochtans op de1.e weduwen van toepassing. 

30. Voor de toepassing van de bepalingen 
der artikelen 27 en 28 worden hoofden van 
Ministerieele Departementen als zoodanig niet 
ala burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

3 l. De beide eerste der in het vierde lid van 
artikel 20 bedoelde wetenschappelijke balansen 
worden opgemaakt door drie deskundigen, waar
van een benoemd wordt door Onzen Minister 
van Financiën, een door commisenrissen van het 
in artikel 18 genoemde fonds, eu de derde door 
den Hoogen Raad. 

Indien uit de tweede balans blijkt, dat in het 
evengenoemde fonds een grooter kapitaal aanwe
zig ia dan gevorderd wordt om, in verband met 
de door de11e wet voorgeschreven bijdragen, te 
voldoen aan de door deze wet op het fonds ge• 
legde verplichtingen, wordt dat meerdere, tot 
een bedrag van ten hoogste vier millioen golden,· 
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 
Januari 1891. 

Artikel 2 der wet van 30 September 1898 
(Staau!Juul n°. 145). 

Deze wet wordt geacht op 1 Januari 1891 
in werking te zijn getreden, voor zooveel be
treft het beeaalde in de § § a tot en met i, 
de laatste zinsnede van § J, § k en de § § m tot 
en met , ; voor zooveel betreft het bepaalde in 
·de eerste en tweede zinsnede van f j en in f l 
. treedt zij in werking op l Januari l8\l4. 

Pensioenen of verhoogingen van pensioen, waarop 
door hare bepalingen recht verkregen wordt, 
worden mede gerekend op l Januari 1891 te 
zijn ingegaan. De termijnen, bedoeld in het 
zevende en achtste lid van art. 14 , worden 
voor de aanvragen om die pensioenen en verhoo
gingen gerekend een aanvang te nemen op~en 
dag der afkondiging. Deze wet blijft echter 
buiten invloed op de pensioenen, waarop v66r 
hare afkondiging recht verkregen is, en die bij 
berekening volgens bare bepalingen minder zon
den bedragen dan bij toepassing der tot dnaver 

. geldende regelen het geval is of zou zijn, en 
evenzeer op het bedrag der tot dusver verschnl• 
digde kortingen. Door rechtverkrijgenden van 
v66r de afkondiging overleden wednwen en weezen 
kan op grond van de bepalingen dezer wet gee• 
nerlei aanspraak van pensioen worden gemaakt. 

Ambtenaren die wegens het o ngebrnikt laten 
rnorbijgaan van den termijn gesteld in het 3de 
en in het laatste lid van artikel 25 der wet 
van 9 Mei 1890 (Staah!Jlaà n°. 79), gelijk dit, 
op grond van deze wijzigingswet wordt geacht 
van 1 Januari 1891 af te luiden, niet llleer deel• 
gerecht zouden kunnen worden in Let wed uwen• 
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren, znl
len hnnne aanvrage om deelgerechtigd te wor
den, alsnog kunnen doen tot en met 31 Maart 
1894. Later ingediend wordt zij niet moor aan
genomen. 

Behoort bij het Koninklijk bealnii van 21 Jnli 
1894 (Staau!Jlaá n°. 136.) 

Mij bekend, . 

De Miniater van Financiën , 
{.get.) SPRENGER VAN EYK. 

24 Juli 1894. BESLUIT, bepalende dat de mili
tieraad in Zeeland, behalve in de hoofdplaats 
der provincie, tot het houden zijner eerste 
zitting mede in de gemeenten Zierikzee, Hullt 
en Oo,t!Jurg zal vergaderen. S. 137. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wxz EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandscbe Zaken van 20 Juli 1894, n°.1208 M., 
afdeeling Militie en Schutterijen; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is dat de 
militieraad in de prcvincie Zeelattd tet het hou
den zijner eerste zitting in meer dan ééne ge
meente vergadere ; 

Gelet op de artikelen 84 en 86 der wet be• 
\rekkelijk de Nationale Militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen , 
Art. 1. De militieraad in de provincie Zeeland 

vergadert, behalve in de hoofdplaats der vrovincie,. 
· tot het houden zijner eerste sitting mede in de 
gemeenten Zierikzee, Buut en OoatfJUrg. 

2. Gedeputeerde Staten der prcvincie wijzen 
de gemeenten aan, voor welke de eerste zitting 
van den militieraad , ook in de gemeenten Zierik
zee, Rulat en Oo,tburg te honden, bestemd is. 

Deze zitting wordt in die gemeenten op den 
daartoe door Gedeputeerde Staten te bepalen dag 
geopend, nadat de eerste zitting in de hoofdplaats 
der provincie op den in artikel 86 der wet be
trekkelijk de Nationale Militie bestemden tijd, 
gehouden, is afgeloopen. 

De Minister van Bionenlandscbe Zaken is be
last met de nitvoering van dit besluit, dat in het 
Staata6laà zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 24sten J oli 1894. 
(get.) E MM. A. 

De Mi,ii.ater va,i BinM1'lantllclie Zai:e,J, 
(get.) VAN HoUT.8N. 

(Uitgeg. 1 .lug. 1894.) 

26 Juli 1894. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van het Algemeen reglement voor 
den dienst en het ve"oer op de Spoorwegen, 
bedoeld in art. 1 der wet van 28 October 
1889 (Staata6lad n°. 146), vastgesteld bij 
het Koninklijk beslnit van 26 Mei 1890 
(Staat16laà n°. 93) en gewijzigd bij het Ko
ninklijk beslnit van 19 April 1892 (Staat,-
6laà n•. 90). S. 138. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, ·Handel en Nijverheid van 6 Joni 1894, 
litt. E, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatdlatl n•. 93), 11ewij1.igd bij het Koninklijk 
besluit van 19 April 1892 (Staata6laà n•. 90); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 Juli 1894, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem
den Minister vau 20 Jnli 1894, n•. 166, afdee• 
ling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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 {Staat,. 
6laà n°: 146), vastgesteld bij het Koninklijk 
beslnit van 26 Mei 1890 (Staata6lad n•. 93) en 
itewijzigd bij het Koninklijk besluit van 19 April 

1892 (Staata6lad n°. 90), te wijzigen en aan te 
vollen ale volgt: 

I. Art. 1>7, tweede en derde lid vervallen; 
II. Art. 60, 3° vervalt en in plaats van 4° 

wordt gelezen 3° ; 
III. Art. 73, laatste volzin vervalt; 
IV . Achter art. 81 wordt een nieuw artikel 82 

ingelascht van den volgenden inhoud: 
Tenzij voor bitzondere gevallen door den Mi

nister van Watentaat, Handel en Nijverheid 
anders wordt bepaald, behoeven icoederen door de 
ondernemers der spoorwegdiensten op Zon- en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen niet te 
worden aangenomen , afgehaald , afgeleverd of be· 
steld, en worden die dagen niet medegerekend bij 
de berekening van de termijnen binnen welke 
goederen door de ondernemers behooren te worden 
afgehaald, afgeleverd of besteld , door de afzenden 
behooren te zijn geladen, of door de geadrea• 
seerden behooren te zijn gelost of wep;gehaald, en 
evenmin bij de berekening van de schadevergoe
ding, in art. 71 bedoeld, en van wagenh1111r, 
lig- en magazijngeld , in art. 61 bedoeld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verheid is belast met de nitvoering van dit be• 
sloit hetwelk in het Staata6lad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Soestdijk, den 26sten Juli 1894. 
(/Jet.) E M MA. 

De Mia. 11an Water,taat, Ha#del m Nijverlieitl, 
(/Jet.) VAN DIR 8LEYDBN. 

( Uitgeg . . 6 .lug. 1894.) 

26 Juli 1894. BssLUIT, tot schorsing van be• 
sluiten van den gemeenteraad en van borge• 
meester en wethouders van Roermond, ten 
doel hebbende de verplaatsing van Rijks
archieven uit Roermond te verhinderen. S. 139. 

G11cAor1t tot 1 Juli 1896. 
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26 Juli 1894. BESLUIT van den Mini1ter van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, betreffende 
vaststelling van het in art. 2 der wet van 
21 Jnni 1881, S. 76, bedoeld letterteeken 
enz. voor vaartnigen, bestemd voor de zee-
visscherij en . 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, 

Gelet op de artt. 2 , 3, 4, en 5 der wet van 
21 Juni 1881 (Staataólatl n°. 76), houdende be
palingen omtrent de zeevisscherijen, luidende: 

•(Art. 2.) Alle schepen, schuiten of booten, in 
Nederland tehuis behoorende en die tijdelijk of 
voortdnrend de zee\"isscherij , van welken aard ook, 
hetzij buiten of in de zeegaten, hetzij in de 
Zuiderzee, uitoefenen, moeten het letterteeken 
voeren van de gemeente, waar zij tehnis behooren, 
en het nommer waaronder het vaartuig in het 
bij art. 4, bedoelde register is ingeschreven. 

•(Art. 3.) H~t letterteeken in het vorig artikel 
bedoeld, wordt voor elke betrokken gemeente in 
het bijzonder, op voordragt van het in art. 11 
vermelde collegie, door Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nij verbeid bepaald en in de 
Staat1CQurat1t bekeoo gemaakt. 

H(Art. 4,,) De burgemeesters der gemeenten 
waar de vaartuigen tehnis bebooren, zorgen voor 
het aanleggen en geregeld bijhouden van een 
register, waarin die vaartnigen onder een door
loopend nommer worden ingeschreven, met ver
melding van den naam van het vaartuig en van 
den eigenaar. 

•(Art. 6,) Het letterteekeo ·van de gemeente 
en het nommer, in het vorig artikel bedoeld, 
worden gesteld ter wederzijde van den boeg en 
ter wederzijde van het grootste zeil, dat het 
vaartuig voert, in · kleur en afmetingen, ala, op 
voordragt van ·voormeld collegie, door Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
wordt bepaald en in de Staatscoura11t bekend 
gemaakt. 

• De gezagvoerder is verpligt te zorgen, dat, 
zoolang het schip zich op zee bevindt, het letter
teekeo of het nommer niet worde bedekt of on
kenbaar gemaakt." 

Herzien de beschikking van 26 Januari 1893, 
n•. 121, afdeeling Handel en Nijverheid (late 
onderafdeeling) ; 

Gezien de berichten van het College voor de 
zeevisscherijen, o. a. dd. 3 Maart 1890, n•. 769; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1 •. Het in art. 2 der wet bedoelde letterte~ken 

is voor de verschillende gemeenten achtereeovolgena 
bepaald als volgt: 

Ameland • A.L. 
Amsterdam. 
Anlemoiden 
Avenhorn • 
Bergen-op-Zoom 
Berkhout • 
Biervliet 
Blankenham 
Blokzijl. 
Borssele. 
Boschkapelle 
Bovenkarspel 
Breskens 
Brielle • • 
Broek in Waterland. 
Brouwershaven 

.Bruinisse • 
Bunschoten. 
Clinge •• 
Colijnsplaat. 
Deventer • 
Doornspijk. 
Dordrecht • 
Eenrum. 
Egmond aan Zee. 
Elbnrg • 
Enkhuizen. 
Finsterwolde 
Franeker 
Gaasterland 
Gasselte. 
Geertruidenberg 
Genemuiden 
Goedereede. 
Goes . 
Grafhorst • 
Grauw • 

'• Gravendeel , • 
Groningen. 
Haamstede. 
Harderwijk. 
Hardinneld 
Harlingen 
Hasselt • 
Heenvliet 
Helder • 
Hellevoetsluis • 
Hemelumer Oldephaert en 

wolde. 
Het Bildt • 

. A.M. 
• A.R.M. 
_- A.V. 
• B.Z. 
• B.K.H, 

B.I.E. 
B.L. 
B.L.O, 
B.O.R. 

• B.K. 
• B.C. 
• B.R. 

B.I. 
B.I.W. 
B.H. 
B.R.U. 

• B.U. 
• C.L.N._ 
• C.P. 

D.V. 
• D.S. 

D.D. 
E.E. 
E.G. 
E.B. "' 

• E.H. 
F.L. 
F.R. 
G.A. 

• G.S. 
G.G. 

. G.M. 

. G.O. 
• G.O.E. 
• G.T. 
• G.R.A. 

G-.D. 
• G.R.O. 

H.S. 
• H.K. 

H.D. 
. H.A. 

Noord-

H.A.S •. 
H.T. 
H.D. 
H.V. 

H.L. 
• H.B. 
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Hindeloopen 
Hontenisse • 
Hoofdplaat • 
Hoogeveen. 
Hoogvliet 
Hoogwoud. 
Hoorn 
Hnizen. 
Ilpendam 
Kampen. 
Katwijk. 
Kerkwerve. 
Klundert 

Kolhorn (Barsingerhorn) 
Koog aan de Zaan 
Krabbendijke 
Kruiningen. 
Kuinre. 
Landsmeer. 
Leeuwarden 
Lemsterland 
Leens 
Loppersum . 
Maasland 
Maassluis 
Marken. 
Medemblik. 
Meppel. 

. Middelburg. 
Middelharnis 
Monnickeudam 
Maiden. 
Ter Neuzen 
Nieuwendam 
Nieuwe Niedorp • 
Nienw-Vossemeer. 
Noordwijk • 
Nijkerk. 
Oostdongeradeel 
Oosthuizen. 
Oostzaan 
Onddorp 
Oud-Vossemeer 
Pernis 
Philippine • 
Poortvliet 
Putten 
Ransdorp 
Rotterdam. 
de Rijp. 
Rilland • 

Schellinkhout • 

26 JULI 189 4. 

• H.I. 
• H.O.N. 
• H.P. 
• H.O. 
. H.V.L. 
• H.W. 
• H.N. 
. H.Z. 

I.L. 
K.P. 

• K.W. 
K.E. 

• K.L. 

. K.H. 
• K.O. 

K.B. 
K.N. 
K.U. 

• L.M. 
• L.W. 
• L.E. 
• L.S. 
• L.P. 
• M.L. 
• M.A. 
• M.K. 
• M.E. 

M.P. 
• M.G. 
• M.U. 
• M.O. 
• M.U. 
• N.Z. 
. N.l. 
• N.D. 

N.V. 
N.W. 
N.K. 
O.L. 
O.H. 

. o.z. 

. o.u. 

. o.v. 
. P.R. 

P.I. 
• P.V. 
• P.U. 
• R.U. 
• R.O. 
• R.P. 
• R.L. 
• S.H. 

Scheveningen ('1 Gravenhage) • 
Schiedam 
Sint-Annaland • 
Sint-Philipsland 
Smnllingerland. 
Smilde • 
Sneek 
Spaarndam • 
Stavenisse • 
Stavoren 
Stellendam • 
Stoppeldijk. 
Tel'IIChelling 
Te.i:el 
Tholen • 
'l'ietjerksteradeel 
Urk. 
Usquert. 
Utingeraileel 
Veen . 
Veere 
Vlaardingen 
Vlieland. 
Vlissingen . 
Volendam (Edam) 
Vollenhoven 
Wemeldinge 
W ervershool • 
W estdongeradeel • 
Wieringen • 
Wieringerwaard 
Wildervank. 
Willemstad • 
Wilsum . 
W onseradeel 
Worknm 
Wijdenes • 
Wijmbritseradeel • 
Yerseke. 
IJmuiden (Velzen) 
Zaandam 
Zandvoort 
Zierikzee 
Zoutelande • 
Zoutkamp (Ulrum) 
Znidwolde • 
Zwaluwe 
Zwartewaal. 

• S.C.H • 
• S.D.M. 
• S.A.L, 
• P.S. 
• S.M.A • 
• S.M.I. 
• S.N.E • 
• S.P. 
• S.V. 
• S.T. 
• S.L . 
• S.T.O. 
• T.S. 
. T.X . 
• T.H • 
• T.D. 
• U.K. 
• U.Q. 

u.u. 
V. 

• V.E • 
V.L. 
V.L.L • 
V.L.I. 
V.D • 
V.N. 

• W.M.D. 
. W.F. 
• W.L . 
. W.R . 
• W.R.W • 
. w.v . 
.W.M • 
. w.u. 
• W.O.N. 
• W.K. 
• W.D.N. 
• W.B. 
• Y.E. 
• IJ.M. 
• Z.A. 
. z.v. 
. z.z . 
• Z.O. 
• Z.K. 
• Z.D. 
• Z.L • 
• Z.W. 

Zwarulnis • • Z.S. 
2°. Het letterteeken en nommer van het schip 

worden gesteld ter wederzijde van den boeg, 
8 à 10 centimeter onder het potdeksel, of laat 
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de kleine inhoud van het schip geen genoegzame 
l'llimte onder het potdeksel over, zooveel hooger 
ale zal blijken noodig te zijn. 

De letterteekens en nommers, geschilderd in 
witte olieverf op een zwarten grond, hebben voor 
schepen van vijftien ton en meer eene hoogte 
van 45 en eene dikte van 6 centimeter, voor 
schepen van minder dan vijftien ton eene hoogte 
-van 25 en eene dikte van 4 centimeter. 

Dezelfde letterteekens en nommers moeten even
zeer in olieverf geschilderd worden aan weers
zijden van het grootzeil van het vaartuig, on
middellijk bo\"en den hoogsten rifband, en op 
zoodanige wijze dat zij zeer zichtbaar zijn; zij 
worden op witte zeilen in zwarte verf geschilderd, 
op zwarte zeilen in tl1Ïtte verf en op zeilen eener 
tnaechenli!(gende tint in witte of •warte verf, naar 
gelang de burgemeester der gemeente waar het 
vaartuig tehois behoort, zulks het meP.st doel
treffend zal oordeelen. 

De letters en nommers op de zeilen voorkomende 
zijn één-derde langer en één-derde dikker dan de 
letters en' nommers van den boeg. 

'a Gravenhage, 26 Juli 1894. 

Voor den Minister, 

De Secretaril-Generaal, (get.) »K Bosca K.RXPKB. 

28 Juli 1894. BESLUIT, houdende nadere wljzi
gin~ van het bij de Koninklijke besluiten 
van 4 Juni 1878 (Staaublad n°. 86) en 
22 Juli 1893 (Staatsblad n°. 119)gewijzigde, 
Koninklijk beslait van 27 April 1877 (Staala
blad n•. 87), waarbij de in de artikelen 84, 
88 en 92 der wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 102) bedoelde examens en 
promotiëo zijn vastgesteld, S. 140. 

IN N.U.Jll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen• 
landsche Zaken van 8 Juni 1894, n°. 2925•, 
afdeeling Onderwijs ; 

Gezien de Koninklijke beslniteo van 27 April 
1877 (Staat4blaà n°. 87), 4 Juni 1878 (St11atl
blad n". 86) en 22 Jnli 189a (Staatsblad no. 119); . 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten der 
Rijks-Universiteiten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 Juli 1894, no. 18); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 25 Juli 1894, n°. 3895, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1, Artikel 24 van het Koninklijk besluit 

van 27 April 1877 (Staatablad n°. 87) wordt 
gelezen als volgt: 

Doctoren in de rechtswetenschap, die de be
voegdheid weoscheo te verkrijgen om, behoudens 
nadere vereischten in bijzondere wetten of ver
ordeningen gevorderd, in Nederlandsch-Indië bij 
de techterlijke macht of den burgerlijken dienst 
te worden benoemd , leggen voor de \"ereenigde 
faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren 
en wijsbegeerte een aanvnllingse:i:amen af in: 

a. het Mohammedaansch recht en de overige 
volkainstelliugen en gebruiken in Nederlandsch
Indië. 

b. het Staatsrecht en de inrichting van 'e Rijks 
koloniën en overzeesche bezittingen ; 

11. de land- en volkenkunde van den Oost-
Indischen archipel; 

tl. de Maleische taal ; 
e. de Javaanscbe taal. 
Het examen is schri~elijk en mondeling en 

wordt in het openbaar gebonden. 
De duur van het schriftelijk examen, hetwelk 

zich alleen over de vakken onder à en e vermeld 
nitstrekt, is twee uren. 

De dunr van het mondeling examen ia twee 
nren, waarvan één uur voor de vakken, onder 
a en b, eo één uur voor de vakken, onder 11, 

d en e genoemd. 
De artikelen 7, 2e lid, 9, 10, 11 en het in 

anikel 23 omtrent de promotie bepaalde zijn op 
het examen van toepassing. 

Ten bewijze dat het ei:amen met goed gevolg 
is afgelegd , wordt eeoe door den voorzitter en 
secretaris der vereeoigde faculteiten geteeke de, 
in de Nederlandsehe taal gestelde, verklaring aan 
den geëxamineerde uitgereikt. 

Heeft de geëxamineerde zich door meer dan 
gewone bekwaamheid onderscheiden, dan wordt 
in de verklaring vermeld, dat de toelating met 
lof geschiedt. Zoo omtrent deze bijvoeging de 
stemmen staken , heeft zij niet plaats. 

2. Gedurende twee jaren na het tijdstip van 
het in werking treden van dit besluit, blijft ge
legenheid bestaan tot het afleggen van het ei:amen, 
overeenkomstig de ongewijzigde bepalingen van 
artikel 24 van het Koninklijk besluit van 27 April 
1877 (Staatsblad n°. 87). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar-
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van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1894. 

(9et.) E MM A. 

De Miniater 11a" B infJl!ffla111Hche Zal:m, 
(!Jet.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 7 .dug. 1894.) 

80 Juli 1894. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent meeting van Rijkswege van binnen
vaartuigen en de dnarvoor in rekening te 
brengen kosten. S. 141. 

IN NUH vu H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, BNZ, 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 25 April 1894, n°. 63, afdeeling 
Directe belastingen ; 

Gelet op artikel 55 der wet van 2 October 1893 
(Staatablad n•. 149) tot heffing eener belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
29 Mei 1894, n°, 11); 

Gelet op het nader rapport van genoemden 
Minister van 26 Juli 1894, n°. 50, afdeeling 
Directe belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan de volgende 
bepalingen vast te stellen omtrent meting van 
Rijkswege van binnenvaartuigen en de daarvoor 
in rekening te brengen kosten : 

Art. 1 . Onder binnenvaartuigen verstaat dit 
besluit alle vaartuigen, niet of slechts bij uitzon
dering varende buiten de tonnen in zee. 

2. § 1. Door inbond van een binnenvaartnig 
wordt verstaan het scheepshol, verminderd vol

gens art. 19. 
§ 2. Door scbeepshol wordt verstaan : 
a. in vaartnigen met een dek, dat over de ge• 

heele scheepslengte doorloopt (vaartuigen der eerste 
soort), de ruimte benedendeks; 

l,. in de overige vaartnigen (vaartuigen der 
tweede soort), de ruimte beneden den bovenkant 
der vaste boorden. 

Bij meting van vaartnigen met halfdekken en 
kampagnes wordt het dek geacht, ter plaatse van 
die inrichtingen, volgeca zijne zeeg door te loopen, 
en door sclteepshol verstaan, de ruimte beneden 
het dek of zijn verlengde. 

Zetboorden , waarmede het vaste boord is ver• 
hoogd, blijven voor de meting buiten aanmer
king, tenzij zij daarmede waterdicht zijn ver• 

eenigd. 

Luiken , die een gedeelte van het vaste boord 
vervangen, worden bij de meeting met dat boord 
gelijkgesteld, onverschilllig of zij al dan niet water• 
dicM zijn te sluiten. 

3. De inhoud van een binnenvaartuig wordt 
uitgedrukt in kubieke meters. 

4. Bij de meting worden onderdeelen van cen
timeters, wanneer zij llijf millimeters of minder 
bedragen , verwaarloosd en anders voor één centi
meter genomen. 

Bij berekeningen worden breuken van dnizendste 
deelen, wanneer zij lliJ/ tienduizendste of minder 
bedragen, verwaarloosd en anders voor één duizend• 
ste genomen. 

5. De · lengte wordt gemeten langs eeoe rechte 
lijn, gespannen over het dek of, in vaartuigen 
der tweede soort, ter hoogte van den bovenkant 
van het vaste boord, in beide gevallen tusschen 
de twee ponten, waar de binnenkant der wegering 
gesneden wordt door het langsscheepsche vlak , 
gaande door het midden van het vaartuig. 

6. Bedraagt ile volgens art. li bepaalde lengte, 
twintig meter of minder, dan wordt de opper
vlakte van trijf, bedraagt zij meer dan twintig 
meter, dan wordt de oppervle.k:te van rewen dwars• 
doorsneden berekend. 

Deze doorsneden worden doorloopend genommerd, 
te beginnen in het voorschip . 

7. Zoowel de voorste doorsnede (n•. 1), als de 
achterste (n°. li of 7) wordt genomen: 

in vaartuigen van 20 meter lengte of minder 

op '/, 1 der lengte; 
in de overige vaartuigen op 1 /.. der lengte. 
Dit 1 / 11 of 1 /.. wordt nit de eind ponten iler 

lengte uitgezet naar het midden van het vaartni@:, 
Vervolg~ns woi:dt ·da afstan~ tnsschen de ponten, 

waar de eerste en laatste doorsneden genomen 
worden, verdeeld : voor eerstgenoemde vaartuigen 
in Pier, voor laatstgenoemde in ree8 gelijke deelen. 

De overige doorsneden worden genomen ter 
plaatse van de aldus gevonden drie of vijf deel
pnnten. 

8. Tn vaartuigen der eerste soort wordt van 
iedere doorsnede de holte gemeten midscheeps van 
den onderkant van het dek tot den bovenkant 
der buikdenning (bindhelling) of van den vloer. 

Indien het dek, op de plaats waar eene door
snede moet worden 111enomen, eene opening heeft, 
wordt aan den onderkant van het dek, dwars• 
scheeps eene lijn gespannen (bovenste wijdte) en 
de holte gemeten, te beginnen bij die lijn, waarna 
de bocht van het dek wordt bijgeteld. 
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In vaartuigen der tweede soort wordt dwara
seheepe over den bovenkant der vaate boorden 
eene liin gespannen en de holte op den voet van 
het eerste lid van dit artikel gemeten, te beginnen 
bij die liju. 

9. · In elke dwarsdoorsnede worden, behouden& 
het bij het voorlaatate lid van dit artikel bepaalde, 
tlrü, wijdten genomen. 

De bovenste wordt gemeten: 
in vaartuigen der eerste aoort tusschen de twee 

ponten aan beide zijden van het vaartoiii, waar 

de onderkant van het dek met de wegering 
samenkomt; 

in vaartuigen der tweede soort tuasehen de 
wegering ter hoogte van den bovenkant van het 
vaate boord. 

De onderste wijdte is de lijn, die evenwijdig . 
met de bovenate wijdte tnaschen de wegering door 
het eindpunt der holte gaat. 

Indien de ponten, waar die lijn de wegerinit 
'!inijdt, door oneffenheden der buikdenning of van 

den vloer niet zijn te bepalen, wordt de onderste 

wijdte vijf centimeter boven het eindpunt der 
holte genomen, doch verminderd met tien ten 
honderd. 

De middelste wijdte wordt evenwijdig met de 
bovenate op de helft der holte genomen, van de 

binnenkant der wegering van het eene boord tot 
den binnenkant der wegering van het andere. 

Indien de holte der middelste doorsnede meer 

dan 1, 8 meter bedraagt , worden in elke door
snede, op de '!ijze bepaald bij het vorig lid, 
nog tioee wijdten genomen , de eene op 1 /, , de 
andere op • / • der holte . . 

De wijdten worden genommerd, te beginnen 
van boven: n°". 1, 2 en 3 of n••. 1, 2, 3, 4 en 6. 

10. Indien dm wijdten genomen zijn, wordt 

bij de bovenste en de onderste (n°'. 1 en 3) ge
voegd nmnaal de middelste wijdte. 

Indien rnjf wijdten genomen zijn, worden bij 

de bovenste en de onderste (n°'. 1 en 6) gevoegd 
11iermaal de wijdten n••. 2 en 4 en tweemaal de 

middelste wijdte (n°. 8). 
Ter bepaling van de oppervlakte der dwaradoor

snede wordt de aldus verkregen som vermenig
vuldigd met de holte en het product gedeeld , in 
het eer1te geval door ze,, in het tioeeàe geval 

door tioaalf. 
11 . Bij een en een half maal de oppervlakte 

van de eerste en van de laatste doonnede wordt 

gevoegd: 
wanneer 11ij/ dooraneden zljn genomen tioeemaal 

1894. 

die der doorsnede n° •. 3 en ui6rmaal die der door• 
aneden n••. 2 en 4; 

wanneer zeven doorsneden zijn genomen twee• 
maal die der doorsneden n"'. 8 en· 5 en uiermaal 
die der dooraneden n••. 2, 4, en 6. 

Ter bepaling van het scheepshol wordt de aldus 
verkregen aom vermenigvuldigd met tweemaal de 
lengte en het product gedeeld, in het eerste ge• 
val door 27, in het tweede geval door 39. 

12. Als buikdenning, wegering of vloer gelden 
bij · de meting alleen betimmeringen, kennelijk 
bestemd om tot dnnrzame bedekking van leggers 
(vrangen), kromhouten, spanten of· oplangers te 
dienen. 

Eene wegering , uit latten bestaande, komt 

alleen dàn als wegering in aanmerking, wanneer 

de onderlinge afstand der latten niet grooter ia 
dan hare breedte. 

13. In vaartuigen zonder buikdenning, wegering 

of vloer worden de afmetingen genomen tot het 
vlak, waarin de boven of binnenkant der leggers; 
kromhouten , spanten of oplangers ia gelegen. 

Indien een vaartuig geene leirgera, kromhouten, 
spanten of oplangers heeft, wordt gemeten tot 
den binnenkant der huid. 

14. Bedraagt de afstand van den bovenkant 
der buikdenning of van den vloer of, zoo deze 

ontbreken, de afstand van den bovenkant der 

leggers tot de hnid meer dan tien ten honderd 

der grootste wijdte in de middelste dwarsdoor- . 
anede, gemeten van den binnenkant der. bnid aan 
de eene zijde, tot den binnenkant der huid aan 
de andere zijde, dan wordt die bovenkant, voor 
de meting der holte, geacht te liggen op een 
afstand van de huid van tien ten honderd der 
aldus gemeten wijdte. 

la de binnenkant der wegering of, zoo die 
ontbreekt, de binnenkant der kromhouten, spanten 
of oplangers verder van de huid verwijderd dan 

vijf ten honderd der grootate wijdte in de middelste 
dwarsdoorsnede, mede op bovenomschreven wijze 
gemeten• dan wordt die binnenkant voor de meting 
der wijdte geacht te liggen op een afatand van 
de huid van vijf ten honderd dier grootste wijdte. 

15. Indien eenige afmeting, volgena dit besluit 
genomen, kennelijk afwijkt van het normale, te 
heoordeelen naar de aangrenzende gelijksoortige 

afmetingen, dan wordt zij tot het normale herleid. 
16. Bij de meting van klepschouwen wordt de 

binnenkant der luchtkaateo in de zijden dier vaar• 
tnigen voor wegering gehouden. 

17. Kan eene afmeting wegens de inrichting 

12 
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van het vaartuig niet in ééns worden genomen, 
dan wordt bij gedeelten gemeten. 

Kan eene wijdte eener dwarsdoorsnede door de 
betimmering van het vaartnig niet in haar geheel 
worden gemeten, dan wordt de halve wijdte twee
maal genomen. 
· Indien de onderste wijdte eener doorsnede (n°. 3 
of 6) krachtens artikel 14. beneden den vloer of 
onder den bovenkant der leggers moet worden 
genomen en de meting wegens de betimmering 
bezwaren ondervindt, wordt die wijdte gelijkge
steld aan M{/tmtig ten honderd van de aangrenzende 
wijdte (n°. 2. of 4.). 

Het vorig lid mag op niet meer dan twee door
sneden worden toegepast. 

18. Kan de voorste of de achterste dwarsdoor
snede wegens d~ betimmering van bet vaartuig 
niet gemeten worden, dan wordt hare oppervlakte 
afgeleid nit die van twee andere, . genomen op 
plaatsen, waar de noodige afmetingen wèl zijn 
te nemen. 

De eene doorsnede wordt genomen op den kleinst 
mogelijken afstand ~an de plaats der doorsoede, 
wier oppervlakte wordt gezocht, en de andere 
aan denzelfden kant op driemaal dien afstand. 

Van tweemaal de oppervlakte van eerstgemelde 
doorsnede wordt afgetrokken de oppervlakte van 
laatstbedoelde. Het verschil geldt voor de opper
vlakte der doorsnede , die niet kan worden ge
meten. 

19. Ter bepaling van den inhood van een vaar
tuig wordt het scheepshol verminderd: 

1°. voor vissehersvaartuigen, bekend onder den 
naam van hoogaartsen , blazers, hengsten , botters 
of schokkers , en voor opene vissehersvaartnigen, 
bekend onder den naam van kotters en aken , 
met t1ijftig ten honderd ; 

2°. voor stoom booten met t1errtig ten honderd; 
3°. voor alle overige vaartuigen met vijf en 

twintig ten honderd. 
In de einduitkomst worden gedeelten van een 

kubieken meter verwaarloosd. 
20. De meting der binnenvaartuigen l,l'e&ehiedt 

door scheepsmeters. 
De Minister van Financiën regelt hunee be

noeming, bevordering en ontslag en bepaalt het 
district, waarin zij werkzaem zijn. 

21 . De meting geschiedt op schriftelijke aan
vraag van den belaughebbeude bij den scheeps
meter over de plaats waar het vaartnig zich bevindt. 

De kosten der meting zijn voor rekening van 
den belanghebbende. 

22. De in het vorig artikel bedoelde kosten 
worden berekend naar het volgend tarief: 

1 °. voor de meting van het vaartuig • / 0.60 
Te verhooiien voor eiken kubieken meter 

inhoud boven tien knbieken meter met • • 0.06 
2°. voor reiskosten buiten de standplaats 

van den scheepsmeter, voor ieder nor 
afstand , de terugreis daaronder begrepen. • 0.IS0 

Voor volle vierde deelen van een unr wordt 
het bedrag naar evenredigheid berekend. 

Wanneer terzelfder tijd en plaats meer dan 
een vaartuig wordt gemeten, worden de reiskosten 
over de belanghebbenden omgeslagen. 

lle scheepsmeter kan , alvorens tot de meting 
over te iiaan , zekerheid vorderen voor het bedrag 
van het meetloon en de verdere kosten. 

23. Voor elk gemeten vaartuig wordt een 
meetbrief afgegeven nadat de kosten der meting 
zijn voldaen. 

Voor den meetbrief zelven wordt niets ge
rekend. 

De meetbrief is geldig voor den tijd van vijf 
jaren, ingaande met den dag van afgifte. 

Hij vermeldt den inhoud van het vaartuig 
volgens artikel 19 en is overigens ingericht naar 
de voorschriften van den Minister van Financiën. 

24. Bij verandering van den naam van het 
vaartuig vervalt de meetbrief. 

De inspecteur der invoerrechten en accijnsen, 
in wiens inspectie het vaartuig ligt, kan op 
schriftelijk verzoek van den belanghebbende de 
naamsverandering doen aanteekenen op den meet
brief die alsdan geldig blijft. 

25. Bij vertimmering van het vaartnig, welke 
van invloed is of kan zijn op den volgens dit . 
besluit bepaelden inbond, vervalt de meetbrief. 

26. De belanghebbende ia bevoegd eene her
meting van het vaartuig door een anderen scheeps
meter te vorderen, mits hij die schriftelijk aan
vraagt bij den iu artikel 24 genoemden inspecteur 
binnen acht dagen na de dagteekenini van deu 
meetbrief en het vaartuig sedert de afgifte daar
van niet is vertimmerd. 

De hermeting is beslissend. 
Voor hermeting zijn geene kosten verschuldigd 

indien de daarbij bevonden inhoud grooter of 
kleiner is dan die bevonden bij de eerste meting 
en het verschil meer bedraagt dan : 

eeo kubieke meter voor vaartuigen van meer 
dan 40 kubieke meter; 

twee kubieke meter voor vaartuigen van 4.1 
tot en met 126 kubieke meter; 
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drie kubieke meter voor vaartuigen vau 126 
tot en met 250 kubieke meter; 

vier kubieke meter voor grootere vaartuigen; 
als inhoud genomen dien , bevonden bij de eerste 
metintt. • 

Is het verschil kleiner, dan betaalt de belang
hebbende voor de bermetin11: het dubbel bedrag 
der in artikel 22 bepaalde kosten van meting. 

Het laatste Jid van artikel 22 i• ten deze toe• 
passelijk. 

De scheepsmeter vermeldt de uitkomst der 
hermeting op den meetbrief. 

27. Bij meting of bermeting moet de gebruiker 
van het vaartuig · den scheepsmeter en die hem 
vergezellen veilig aan boord en weder aan den 
wal brengen of doen brengen; hem in de gelegen
heid stellen om alle plaatsen van het vaartuig te 
bereiken, waar hij afmetingen wil nemen; hem 
alle gevorderde inlichtingen geven, losse voor
werpen op zijne aanwijzing verplaatsen en luiken 
openen, die de jniste opmeting kunnen belemmeren, 
en, zoo hij dit noodig oordeelt, de lading geheel 
of gedeeltelijk verstuwen of loSBen. 

Bij weigering of nalatigheid om aan een of 
ander te voldoen , wordt de meting of de her
meting geweigerd of gestaakt. 

28. De meetbrieven , bij invoering van dit 
besluit, krachtens de wet van 22 April 1852 
(Staat,blaà n°. 61) afgegeven, blijven van kracht 
gedurende vijf jaren na den dag der afgifte. 

Gedurende dien tijd wordt de daarin vermelde 
inhoud beschouwd als inhoud van het vaartuig 
volgens dit besluit. 

29. De bepalingen van artikel 24, lste zin
snede, en artikel 25 zijn van toepassing op de 
in het vorig artikel bedoelde meetbrieven en de 
vaartuigen, waarvoor zij zijn afgegeven of worden 
gebruikt. 

30. Het toezicht op de metingen en de hande
lingen der scheepsmeters wordt opitedragen aan 
de inspectenrs der directe belastingen, invoer
rechten eu accijnzen, ieder iu zijne inspectie. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,blaà 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 80sten Juli 1894.. 
(.get. ) EMMA. 

(get.) 

De Minuter van PinancÏ6n, 
SPBBN0ER VAN EYK. 
(Uitgeg. 10 Aug. 1894..) 

10 .A.ugrutlU 1894. Bl!BLUIT, tot tijdelijke VOO?• 

ziening in de regeling van het kiesrecht voor de 
Kamers van koophandel en fabrieken. S. H2. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
Wr:s EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 5 Juli 1894,, 
n°. 118, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien artikel 9 van het reglement bevattende 
algemeene bepalingen betreffende de Kamers van 
koophandel en fabrieken, vastgesteld bij Konink• 
lijk besluit van 9 November 18111 (Staat&blad 
n°. 14.2) en gewijzigd bij de Kouinklijke besluiten 
van 16 Februari 1854, (Staatablad n°. 18), 11 Au• 
gnstns 1869 (Staatablaà n°. 80) en 12 Juli 1878 
(St-aatablaà n°. 108); 

Overwegende dat, ingevolge het bepaalde bij 
art. 60 van de wet van 9 October 1898 (Staall• 
blad n°. 149) is ingetrokken de wet van 21 Mei 1819 
(Staatablaà n°. 84.) laatstelijk gewijzigd bij de 
wel van 17 April 1887 (Staat1lJlaà n°. 64r) en 
dat mitsdiAD in afwachting van eene definitieve 
regeling van het kiesrecht voor de Kamers van 
koophandel en fabrieken, daarin tijdelijk moet 
worden voorzien ; 

Den Raad van State geboord (advies van den 
31 Juli 1894, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van den rnornoemden 
Minister van 7 Augustus 1894., litt. G, afdeeling 
Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Art. 9 , sub 2, eerste Jid , van het 

Reglement bevattende algemeene bepalingen be• 
treffende de Kamers van koophandel en fabrieken 
wordt, te rekenen van 1 November 1894, ge• 
lezen als volgt: 

, ter zake van eenig bedrijf van handel of 
fabriekswezen, over het dienstjaar 1898/94. in 
het patentrecht zijn aangeslagen geweest, voor eene 
door Ons, het Gemeentebestnur en de Gedeputeerde 
Staten gehoord, voor elke Kamer bepaalde som." 

2. Dit besluit wordt v66r 1 Joni 1896 herzien. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat1blaà zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den l0den Angostus 1894.. 
(get.) . E M M A. 

De MJJt. va11 Waterataat, Handel e11 Nijverkeid, 
{.get.) VAN DER SLEYDEN, 

(Uitgeg. 18 .A.ug. 1894.) 
12• 
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17 Áugu,tua 18114. BESLUIT, hondende bepalingen 
omtrent vrijstelling van accijns en invoerrecht 
voor gedistilleerd, bij den invoer aanwezig 
op naturaliën. S. 143. 

IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 
WI.J EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 21 Jnni 18114, n°. 66, I nvoerrechten 
en accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staaû
/Jlad n°. 175) , houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor buitenlandsche · 
pderen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
17 Jnli 1894, n•. 8); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 13 Angnstns 189J., n•. 3, 
Invoerrechten en accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Gedistilleerd , bij den invoer aanwezig 

op naturaliën, bestemd voor instellingen van 
onderwijs • in de natunrknndige wetenschappen, 
wordt onder de volgende bepalingen vrijgesteld 
van den accijns en het invoerrecht. 

2. Bij den invoer van gedistilleerd, waarvoor 
de vrijstelling wordt verlangd, wordt dit opge
geven in de aangüte, voorgeschreven bij art. 120 
der Algemeene wet vau 26 Angustns 1822 (Staat,

/Jlad n°. 38). 
Op die aangifte wordt, nadat voor accijns en 

invoerrecht zekerheid is gesteld, een volgbrief 
afgegeven, waarin ook dat verlangen vermeld wordt. 

Het gedistilleerd wordt geacht eene sterkte te 
hebben van 115 percent. 

3. Het gedistilleerd wordt met den volgbrief, 
onder verzegeling vervoerd naar. de instelling van 
onderwijs, waarvoor het bestemd is en aldaar in
geslagen in tegenwoordigheid van ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen. 

Zij gaan niet over tot de ontzegeling, dan 
nadat hun is ter hand gesteld de schriftelijke 
verklaring van het hoofd der instelling , dat het 
gedistilleerd in den volgbrief vermeld door hem 
is ontvangen en zal worden vernietigd wanneer 
het niet meer tot het bewaren van natnraliën 
wordt gebezigd. 

4. Bij gebreke van de bij het vorig artikel 
bedoelde verklaring , of wanneer in een ande~ 
opzicht de voorschriften · van dit besluit niet zijn 
in acht genomen , wordt de volgbrief niet ge
zuiverd. 

5. In geval van misbruik kan de Mini.ter 

van Financiën verderen vrijen invoer van ge
distilleerd voor de daarbij betrokken instelling 
van onderwijs verbieden. 

De Minister van Financiën is . belast met de 
uitvoering van dit beslnit, ·hetwelk in het Staata
/Jlad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gez~nden aan den Raad van State. 

Soestdijk , den 1 7 den Angustua 1894. 
(get.) E MM A. 

De Miniater 11an Financiën, 
(get.) SPBENOll:R VAN EYK. 

(Uitgeg. 3 Sept. 18114.) 

24 .J.uguatua 1894. MISSIVE van den Minister 
van Biunenlandsche Zaken aan de Commis
sarjsaen der Koningin in de provinciën, be
treffende toepassing van artikel 35, al. 2, der 
wet van 20 Juli 11!70 (Staata/Jlad n°. 131). 

Uit de mededeelingen , die de Algemeene 
Rekenkamer ontvangt omtrent den inhond der 
vonnissen betreffende overtreding der wet van 
20 Juli 1870 (8taat1/Jkd n°. 131), blijkt in 
vele gevallen niet, dat de verbeurdverklaring der 
roerende voorwerpen, waarin of waarmede de 

. overtreding heeft plaats gehad, door den rechter 
bij de veroordeeling is uitgesproken , zooals bij 
art. 36 , al. 2 der genoemde wet wordt voor
geschreven. 

Uit een ingesteld onderzoek is aan den Minia
ter van Justitie gebleken , dat nn en dan de 

. rechter naliet de voorgeschreven verbeurdverklaring 
nit te spreken, en dit wel omdat de bij voor
noemd artikel 36 , al. 2, eveneens voorgeschreven 
voorafgaande inbeslagneming van de daarbij be
doelde roerende voorwerpen werd verznimd, of 
wel omdat van die inbeslagneming geen melding 
werd gemaakt in het procesverbaal. De rijke• 
veldwacht en de marechaussee worden namens den 
Minister van J nstitie op dit ver.imim gewezen. 

Ik heb de eer UH.Ed.G. te verzoeken ook de 
aandacht van de hoofden der plaatselijke politie 
in Uwe provincie daarop te vestigen. 

De Miniater 11an BinnenlandacJie ZakM, 
(get.) VAN HoUTJN. 

28 Áuguatua 1894. BESLUIT, tot afwijzing van 
het verzoek van T. MABBENGA , wednwe 
E. H. THEHPS te '1 GratJmJiage om toe
kenning van pensioen. S. 144. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WI.J EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het verzoek van T. MARBENGA, 
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weduwe E. IL THEK~, wonende te•, Gra11enAage, 
om toekenning· van peusioen; 

Gezien bet daarover uitgebracbt ad vies van den 
Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren van 
2/6 Maart 1894, n°. 6; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen van bestnnr, gehoord, advies van 80 Mei 
1894, n°, 45; 

Op de voordracht van den Minister van Pin an• 
ciën van den 24sten A ngustns 1894., n°. Si, 
Generale Thesaurie; 

Overwegende dat Ta1.JNT.Jlli MARRl!NGA, weduwe 
van den op den 9den October 1893 overleden 
heer EDUARD HENDRIK THEJIPS, laatstelijk 
adjunct-commandant voor «Jen huishoudelijken 
dienst in de militaire strafgevangenis te Leiàett, 
in welke betrekking hij met ingang van 1 J nli 
1884 werd gepensionneerd, eene aanvrage heeft 
ingediend om toekenning van weduwenpensioen; 

dat de Pensioenraad voor burgerlijke ambte
naren, op deze aanvrage gehoord, Ons in over• 
weging heeft gegeven op die aannage afwijzend 
te beschikken op grond · dat de verzoekster onder 
de werking der wet van den 9den Mei 1890 
(Staatsblad n°. 79) namelijk op 18 November 1891 
in het huwelijk is ~etreden met een v66r 10 De• 
eember 1888 gepensionneerd ambtenaar; 

dat de verzoekster, aan wie een afschrift van 
het advies van den Pensioenraad ter kennisneming 
was toegezonden, heeft verklaard zich met de 
strekking daarvan niet te kunnen vereenigen, 
en den wensch heeft kenbaar gemaakt, dat over 
dat ad vies het gevoelen van den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, zou 
worden ingewonnen ; 

Overwegende , dat bij artikel 28 der wet van 
den !lden Mei 1890 (Staat,blad n°. 79) onder 
meer aan de weduwen van v66r of op den l0den 
December 1888 gepensionneerde ambtenaren aan
spraak is toegekend op twee derden van het 
pensioen , dat zij zonden bekomen hebben , indien 
die ambtenaren waren gepensionneerd op den 
dag waarop de wet in werking treedt en der-· 
halve op 1 Januari 189 l; 

dat dus de vraag is te stellen, welk bedrag der 
verzoekster als pensioen zou toekomen, indien haar 
echtgenooi ware gepensionneerd op l Januari 1891; 

dat zij in dat geval geen recht op pensioen 
zon hebben gehad volgens artikel 4 der voor• 
melde wet; 

dat zij dns ook nu geen aauspraak heeft op 
pensioen; 

-Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te verklaren, dat het verzoek van T. MAll.&KNGA, 

weduwe van E. H. TH.llilfi'S, om "toekenning van 
pensioen, voor inwilliging niet vatbaar is. 

De Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit besluit, dat in het Staat•blad 
en tegelijk met het rapport van genoemden Mi
nister in de Staat8courant sa! worden geplaatst , 
en Wl\Brvan afschrift zal worden gezonden àan 
den Raad van State (afdeeling voor de geschillen 
van beatnur). 

Soestdijk, den 28sten Augnstns 18Q4. 
(gil.) EMMA. 

D11 Mini.lter 11an Fina~ , 
(get.) SPRENG.ER VAN EYK. 

(UÏ!g,g. 13 S,pt. 18Qi.) 

29 .J.ug111t111 1894. BESLUIT, betreffende wijzi
ging in de regelen, met inachtneming waarvan 
militieplichtigen knnnen worden toegelaten tot 
de vrij1\;llige verbintenis, bedoeld bij art. 21, 
snb a, der wet van 2 Angnstns 1880 (Staat,
blad no. Uli.) S. 146. 

IN NA&K VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Oorlog 

van 20 Juni 189-', lil• Afd., n°. 78; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

l 7den Juli 1894, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister van 2ii Angustns 1894, JIJ• Afd., n°. 58; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Aan art. l van het Koninklijk besluit van 
80 October l 880 (Staatsblad n°. 188), houdende 
vaststelling van regelen, met inachtneming waarvan 
militieplichtigen kunnen worden toegelaten tot de 
vrijwillige verbintenis, bedoeld bij art. 21 sub a, 
der wet van 2 Augustus 1880 (Staat,bfad n°. U6), 
toe te voegen de volgende zinsnede: 

•Onverminderd het bepaalde bij art. 6, kan 
•de vrijwilliger, bij _uitzondering, op eigen ver
•zoek, door Ons geheel of ten deele worden 
•ontheven van de voorschreven verbintenis.'' 

De M inieter van Oorlog i» belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 29sten Angustns 1894.. 
(get.) E M M A. 

De Minilter 11an Oorlog, (get.) ScHNEIDEII., 
( Ui.tg11g. 13 S~f. 1894..) 
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29 .d.ugu#UI 1894. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 1 der wet •houdende regeling van 
de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot 
het opmaken van burgerlijke akten, en van de 
consulaire rechtsmacht" (Staat,bladen n••.138 
van 1887 en 204 .van 1888). S. 146. 

IN NA.AK VA.N H. M. WILHELMINA , ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Buiten
landsche Zaken , van den I 9den Juni 1894, 
n°. 6479, hte afdeeling, en van J nstitie, van 
den 2hten Juni 1894, n•. 83, late afdeeling; 

Overwegende dat het Koninklijk besluit van 
4, Mei 1890 (8taaublad n°. 77), gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 27 November 1891 
(Staat,bJad n•, 178) en 4 October 1892 (Staau
l>lad n°. 231) nadere wijziging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3lsten Juli 1894, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
yootnoemd, van den Hden Augustus 1894, n•. 8340, 
late afdeeling en van den 16den Angnstua 1894, 
late afdeeling, n°. 94; 
. Hebben goedgevonden en . verstaan, te bepalen : 

Art, 1. De Koninklijke besluiten van 4 Mei 1890 
(Staat,blad n°. 77), 27 November 1891 (8taal1-
blad n•.178) eo 4 October 1892(Staat,l>lad n°. 231) 
worden ingetrokken. 

2. Aan de hoogstgeplaatste consulaire ambte
naren, p;eveijtigd op de hieronder vermelde stand
plaatsen, wordt, tenzij uitdrukkelijk een consu
laire ambtenaar van !ageren rang aangewezen is, 
binnen het bij iedere standplaats aangegeven res
sort de bevoegdheid toegekend tot het uitoefenen 
van R.11:cHTSKACHT. 

EUROPA. 
Turkije • • 
1. Sa/OMw (ressort de vilayeta K0880va, Mo

~tir en Salonika). 
2. Con.,tantinopel (ressort Bulgarije, Oost

Rumelië, de vilayeta Adrianopel en Constantinopel; 
AZilt 

(behoort bij bovenstaand ressort.) 
alsmede de vilayeta Angora, Hodsvendighiar, 

Karassi, Kastamuni, Sywas en Trebizonde}. 
8. Beyrutk (ressort de vilayets Aleppo en de 

Libanon, Beyratb, het Mntessaraflik van Jeru
salem en Syrië}. 

4. Djedda!,. (ressort de vilayets Hedjaz en Y emen). 
11. Smyrna -(ressort de vilayeta .Adana, Aïdin, 

de eilanden van den Archipel, Creta, Ili, Konian, 
Kozan en het Vorstendom Samoe). · 

Cki114. 
6. ÁflW!I (re880rt Amoy , Foochow, het eiland 

I<'ormosa en Swatow). 
7. Can'°" (reasort Can ton, het eiland Haï-Nan 

en Pakoi}. 
8. CJie/oo (ressort Chefoo, New-Chwang, Pe

king , Taku en Tientain). 
9. Ska"flaÏ (re1110rt Shangaï en de havens aan 

de Yangtje rivier; Ningpo en Wenohow). 

Japa•. 
10. Hiogo (ressort het eiland Hondo of Nippon, 

voor het gedeelte gelegen bewesten de d~partementen 
(ken) Kanazawa, Gifo, Aichi en Ten , alsmede de 
eilanden Shikoko, Aw■ji en Oki en de bij deze 
gelegen eilandjes). 

ll. Nag,ua1ti (ressort de eilanden Kiushiu, Iki 
en bnahima , en de bij deze gelegen eilandjes, 
alsmede de Lin-Kiu eilanden). 

12. Yol:onama (ressort de eilanden J easo en de 
Korilen en, van het eiland Hondo of Nippon, 
het 008telij k deel , bestaande uit de departementen 
(ken) Kanazawa, Gifn, Aichi en Tau en die, welke 
ten oosten van deze zijn gelegen, benevens het 
eiland Sado en de daarbij liggende , alsmede de 
eilandengroep Honin). 

Perzië. 
13. Bendir-.Bt11kir (ressort de provinciën Ara

bistan, Fars, Beodir-Bushir met de havens aan de 
Perzische Golf en Beloedjistan ). 

14. Tekeran (ressort de overige provinciën van 
Perzië). 

Siam. 
15. Bangl:oi (ressort het Koninkrijk Siam). 

A E' RIKA. 
Egypu (Noord, en Oostkust). 
16. .l.lezandrië (reseort de gouvernoraten van 

Ale:i:andrië en Rosette. De provinciën Menon
fieh, Behera eo Garbieh}. 

17. Aan den consw te Caïro (reasort het gon
vernoraat van Caïro. De provinciën Kallioubieh, 
Gniseh, Beni-Sonef, Fayonm, Minia, Syont, Gnir
geh, Kena en de grensprovinciën). 

18. Port-Said (re88ort het gonvemoraat-generaal 
van het Suez-kanaal en de gnuvernoraten van 
Damiëtte, Suez en El-Ariche. De proviociën ila
kahlieh en Charkieh. Het Egyptisch grondgebied 
aan de Roode Zee). 

Marocco. 
19. Tanger (ressort het Keizerrijk Marocco). 
Tripoli. 
20. TripoU (ressort het Regentschap Tripoli). 
3. Aan de hoogstgeplaatste consulaire ambte• 
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naren, gevestii1d op de hieronder vermelde stand
plaatsen, wordt, tenzij uitdrukkelijk een cÓnsu
laire ambtenaar van )ageren rang aangewezen is, 
binnen het bij iedere standplaats aangegevP.n res
sort de bevoegdheid toegekend tot het opmaken 
van akten van den Bu&GERLIJKEN STAND. 

EUROPA. 
Griekenland. 
1. .tltl,ene (ressort de nomarchiën: Acarnanië 

en Aetolië, Arcadië, Argolis en Corinthe, Attica 
en Boeotië, Enboea, Laconië, Messenië, Phiotis 
en Phocis en de provincie 'l'hessalië). 

2. Zante (ressort de nomarchiën Achaje en 
Elis, Cepbalonia en Zante). 

8. Corfu (ressort de nomarchie Corfu en de 
provincie Epirns). 

4. Syra (ressort de nomarchie Cycladen). 
Portugal. 
6. Lû,abon (ressort het Koninkrijk Portngal). 
Rualand. 
6. · Helaingfor, (ressort het Groot- Vorstendom 

Finland). 
7. Mo1cou (ressort de Gouvernementen Jaroslaw, 

Kaluga, K-azan, Kastroma, Kursk, Mohilen, Mos
con, Nishny-Novgorod, Orel, Orenburg, Pensa, 
Perm, Riasan, Samara, Saratow, Simbirsk, Smo
lensk, Tambow, Tchernigow, Tule, Twer, Ufn, 
het land . der U ralische Kozakken, Viatka, Wla
dimir en Woronesch). 

8. Nar~a (ressort van het Gouvernement Esth
land, het arrondissement Wierland en, van het 
Gouvernement St. Petersburg, de arrondissementen 
Narva en Gdow). 

9. Odeua (ressort de Gouvernementen Astrakan, 
Bessarabië, Charkow, Cherson, het land der Donsche 
Kozakken, J ekaterinoslaw, Kieuw, het land der 
Kirgiezenhorden, Krim, Podolië, Poltawa, Taurië 
en Transkaukasië). 

10. Pensau (ressort van het Gouvernement 
Esthland, de arrondissementen Harried, J erwen en 
Wieck en, van het Gouvernement Lijfland, de 
arrondissementen Dorpst, Fellin, het eiland Oesel, 
Pernau, Walk, Werro en Wolmar). 

11. St. Peteraburg (ressort de Gouvernementen 
Archangel, Nowgorod, Olonetz, Pskow, Wologda 
en, van het Gouvernement St. Petersburg, de ar• 
rondissemeuten J ambnrg, Ladoga (Nowaïa), Luga, 
Peterhof, St. Petersburg, Schlüsselburg, en Tsar
koë-Selo). 

12. Rigtt. (ressort de Gouvernementen Koerland, 
Kowno, Witebsk en, van het Gouvernement Lijf
land, de arrondissementen Riga en Wenden). 

13. Warachau (ressort het Koninkrijk Polen, 
benevens de Gouvernementen Grodno , Minsk , 
Wilna en Wolhynië). 

Turkije. 
14. Salonika (ressort de vilayets Kossova, Mo

nastir en Salonika). 
16. Con,tantinopel (ressort Bulgarije, Oost

Rumelië, de vilayets Andrianopel en Constantinopel; 

A ZI:lt 

(behoort bij bovenstaand ressort) 
alsmede de vilayets Angora, Hndavendighiar, 

Karassi en Kastamnni). 
16. Trebizonde (ressort de vilayets Sywas en 

Trebizonde ). 
l 7. B,yruth (ressort de vilayets Aleppo en de 

Libanon, Beyruth, het Mutessaraflik van Jernselem 
en Syrië). 

18. Djedda!, (ressort de vilayeta Hedjaz en Yemen). 
19. S1nyrna (ressort de vilayets Adana, Aïdin, 

Creta, Ili, Konian, Kozan, en het Vorstendom Samoe). 
20. Rkodus (ressort de eilanden van den Archipel). 
China. 
21. À1noy (ressort Amoy). 
22. Foockow (ressort Foochow). 
23. Swatow (ressort Swatow). 
24. Tamwi (ressort de noordelijke helft van het 

eiland Formosa). 
25. Taiwanfoo (ressort de zuidelijke helft van 

het eiland Formosa). 
26. Canton (ressort Canton , het eiland Haï-

Nan en Pakoi). 
27. mefoo (ressort Chefoo). 
28. New-Ckwang (ressort New-Chwang). 
29. Tientsin (ressort Peking, Taku en Tientsin). 
80. Sluzngaï (ressort Shan11aï en de havens aan 

de Yangtje rivier). 
31. Ningpo (ressort Ningpo en Wenchow). 
Japan. 
32. Hiogo (ressort het eiland Hondo of Nippon, 

voor het gedeelte gelegen bewesten de departemen• 
ten (ken) Kanazawa, Gifu, Aichi en Tsu, als
mede de eilanden Shikoku, Awaji en Oki, en 
de bij deze gelegen eilandjes). 

33. Naga,aii (ressort de eilanden Kiushiu, Iki 
en lsoshima, en de bij deze gelegen eilandjes, 
alsmede de Liu-Kin eilanden). 

34. Yokohama (ressort de eilanden J esso en de 
Knrilen en, van het eiland Rondo of Nippon, 
het oostelijk deel, bestaande nit de departementen 
(ken) Kaoazawa, Gifu, Aichi en Tso en die, welke 
ten oosten van deze zijn gelel(en, benevens het 
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eiland Sado en ..de daarbij liggende, alsmede de , 
eilandengroep &min). 

Perzië. 
85. Bendir-8"sliir (ressort de provinciën Ara

bistao, Fan, Heodir-Bushir met de havens aan de 
Perzische Golf en BeloeJjistao). 

86. Tel,eran (ressort de overige provinciën van 
Peniëj. 

Siam. 
37. Bangl:al: (reesort het Koninkrijk Siam). 
Spaanscl,e bezittingen. 
ll8. Manilla (ressort de Pbilippijoscbe eilanden). 

AFRIKA. 

Egypte. (Noord- en Oostkust). 
39. .J.te:randrië_ (ressort de gonvernoraten van 

Alexandrië en Rosette. _ De provinciën ~enoufieh, 
Behera en Garbieh). 

4,0. Aan den consul te Caïro (ressort het gon
ve"rnoraat van Caïro. De provinciën Kallionbieh, 

Gniseh, Beni-Souef, . F11yo11m, Minia, Syont, 
Guirgeh, Kena en de grensprovinciën). 

4.1. Port-Saïá (ressort het gonvernoraat-gene
raal van het Suez-kanaal eo de gonvernorateo 
van Damiëtte en El-Ariche. De provinciën 
Dakahlieh en Charkfoh). 

4.2. S11ez (ressort het gouverooraat van Suez 
en het Egyptisch grondgebied aan de Roode Zee). 

Marocco. 
4.3. Tanger (ressort het Keizerrijk Marocco). 

7ripoli. 
44.. 7ripoli (reBSort het Regentschap Tripoli, 

met uitzondering nn het landschap Barka). 
4,6. Bettgazi (reBSOrt het landschap Barka). 

Portugee,cl,e Bezittingen. 
46. Quilimane (ressort het stroomgebied van 

den ZambeaiJ. 
Egypt,. (Westkust). 
Brit,che Bezittingen. 
4, 7. Elmina (reBSort de Britsche bezittingen ter 

kuste van Guinea). 
Ca,.go-Staat. - Fran,cl,e en Portug1e1clu! 

B ezittingen. 
4.8. Ba1tana (reBSort de Coogoslaat, de Portn

geesche bezittingen in Neder-Guinea, ten noorden 
van de Congo-rivier, en de Fransche bezittingen 
in Neder-Guinea lot aan de Sette-rivier). 

49. St. Paul de Loanda (ressort de Portn
geesche bezittingen in Neder-Guinea ten zuiden 

van de Congo-rivier). 
Li.l>ena. 
60. MOt1ro11Îa (ressort de Repnbli~k Liberia). 

A ME U IKA. 

(No or d-.J. m eril:a.) 

Yeremigde Staten oan .J.meril:a. 
61. New-Yorl: (reBSort de Vereenigde Staten 

van Amerika, met uitzondering vim Californië, 
Nevada, Oregon en den Staat Washington). 

62. San Franci8co (ressort Californië, Nevada, 
Oregon en de Staat Washington). 

(.J.ntillm.) 
Dominil:aansche Repu/Jliel:. 

63. St. Dw,ingo (ressort de Dominikaansche 
Rep ubliek). 

Haïti. 

54. Port a11 Prince (ressort de Republiek Haïti), 
Spaa111c"6 Bezittingen. 
66. Cardma, (ressort Cardenas). 
ö6. Oimfu,go, (re110rt Cienfnegos). 
57 . H®anali (re1111ort Havanah). 
68. St. Jago da Ou/Ja (ressort St. Jago da Cuba). 
69. San Juan (ressort het eiland Porto-Rico). 

( Cmtraal- en Zuid-.J.merilca.) 
..J..rgentij111che &publiel:. 
60. Bueno,-.J.yre, (ressort de Argentijosche 

Republiek, met uibonderiog van de provincie 
Cordoba). 

61. Coráoba (ressort de provincie Cordoba). 
Brazilië. 
62. Bio da Ja•eiro (reBSort de Vereenigde 

Staten van Brazilië, met uitzondering van den 
Staat Rio Grande do Sol). 

63. Rio Grande do Sul (ressort de Staat Rio 
Grande do Sol). 

Bolioia. 
64. La Paz (ressort de Repobliek Bolivia). 
Columbia en Co,ta-R.ica. 
65. Baranquilla (ressort, van den Staat Boli

var, de provinciën Baranq oilla, Sabonalarga, 
Magaogué, Mompox en Carmen). 

66. Bogota (ressort de staat Cnndinamarca). 
67. Oartliagena (ressort, van den Staat Bolivar, 

de provinciën Carthngene,, Sincelejo, Corozal, 
Chinu en Lorica). 

68. St. MartAa (ressort, van den Staat Mag
dalena, de provinciën St. Martha, .Tenerifîe . ea 
Banco). 

69. Panama (ressort de Staat Panama en de 
Republiek Costa-Rica). 
· 70. Bio Hat:lur (ressort, van den Staat Mag
dalena, de provinciën Padilla en Valle de Upar). 

Ecuadur. 

71. Guagaquil (ressort de Rrpubliek .Ecuador). 
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Peru. 
72. Lima treasort de Republiek Peru). 
Uruguay. 
78. Mo11t11indeo (ressort de Republiek Urogoay). 

A USTRALI°E EN OCEANIK 

Ha'IOari-ei[andffl. 
74. Bonololu (ressort de Hawaïi-eilaudeu). 
4. Aan de hooggeplaatste consulaire ambte

naren, gevestigd op de hieronder vermelde stand
plaatsen, wordt, tenzij uitdrukkelijk een consulaire 
ambtenaar van !ageren rang aangewezen ia, binnen 
het bij iedere standplaats aangejleven ressort de 
bevoegdheid toegekend tot het opmaken van 
ANDERE BURGERLIJKE AKTEN. 

EUROPA. 

Griekenland. 
1. ..1.tllette (ressort de nomarchieëu : Acarnanië 

en Aetolië, Arcadië, Argolis eu Corinthe, Attica 
en Boeotië, Euboea, Laconië, Messeilië, Phiofü 
en Ph oei• en de provincie Thessalië). 

2. Zante (ressort de nomarchieën Achaje ea 
Elia, Cephalonia en Zante). 

3. C<trfu (reasort de nomarchie Corfa en de 
provincie Epirus). 

4. Sgra (r888ort de nomarchie Cyoladen). 
Groot-Brita1111ië en Ierland. 
5. Lolltltm (ressort het Koninkrijk Groot

Britannië en Ierland). 
'l'urkij11. 
6. Salonika (r888ort de vilayets Kossora, 

Monastir en Salouika). 
7. Co,uta11ti11opel (ressort Bulgarije, Oost• 

Rumelië, de vilayets Adrianopel en Conatanti• 
nopel; 

A Z I "E. 

(behoort bij bovenstaand ressort) 
alsmeile de vilayeta Angora, Hudavendighiar, 

Karassi en Kastamnni). 
8. Tre6izonde (ressort de vilayeta Sywaa en 

Trebizonde). 
9. B;yrutll (reasort de vilayets Aleppo en de 

Libanon, Beyruth, het Mutessara11ik van Jeru
salem en Syrië). 

10. DfetlàaA (ressort de vilayets Hedjas en 
Yemen). 

11, Smyrna (ressort de vilayets Adana, Aïdin, 
Creta, lli, Konian, Kozau en het Vorstendom 
Samoa). 

12. BllotlUII (ressort de eilanden van den Arehipel). 

Brille/Ie Bezittingen. 
lS • ..l.àen (ressort Aden). 
0/IÎflla. 
14,. Àmog (ressort Amoy). 
1 li. FooclwtD (resson Foochow). 
16. StoatOtD (reaaort Swatow). 
17. Tam1ui (ressort de noordelijke helft van 

het eiland Formosa). 
18. Taiwanfoo (ressort de zuidelijke helft van 

het eila!)d Formosa). 
19. Canton (ressort Canton, het eiland Haï• 

Nan en Pakoï). 
20. Cl,4/00 (ressort Chefoo). 
21. New-Gllwang (ressort New-Chwang). 
22. 1'ientri11 (ressort Peking, Tako en Tien~). 
23. 8/langaï (ressort Shangaï en de haven& aan 

de Y angtj e rivier. 
24.. Ningpo (ressort Ningpo en Wenchow). 
Japan. 
21i. Hwgo (ressort heL eiland Hondo of Nippon, 

voor het gedeelte gelegen bewesten de departe• 
men ten (ken) Kanaza wa, Gifa , Ai chi en Tso , 
alsmede de eilanden Shikoku, Awaji en Oki, en 
de bij deze gelegen eilandjes). 

26. Nagua'/ri (ressort de eilanden Kiushiu, 
lki en Isoshima, en de bij deze gelegen eilandjes, 
alsmede de Liu Kiu eilanden). 

27. Yokollama (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 Tau e°' die, 
welke ten oosten van deze zijn gelegen, benevens 
het eiland Sado en de daarbij liggende, alsmede 
de eilandengroep Bonin). 

Perzië. 
28. Bentlir-Busllir (ressort de provinciëc: Ara• 

bistau, Fars, llendir-B11shir met de havens aau 
de Perzische Golf en Beloedjistan). 

29. Teliera11 (ressort de overige provinciän van 
Perzië). 

Siam. 
80. Bangkok (reBSort het Koninkrijk Siam). 

AFRIKA. 

Egypte (Noord- en Oostkust). 
31. 4lezanàrië (ressort de gonvernoraten van 

Alexandrië en Rosette. De provinciën Menou• 
fieh, Behera eo Garbieh). 

32. Aan den consul te Caïro (reaaort het gon• 
vernoraat van Caïro. l>e provinciën Kellioubieh, 
Guiseh, Beni-Souef, Fayoum, Minia, Syout, 
G u!rgeb , Kena en de grensprovinciën), 
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33. Port-&ï,l, (ressort · het gouv noraat-gene- Bolivia. 
raai van het Suez-kanaal en de ouvernoraten 63. La Paz (ressort de Republiek Bolivia). 
van Damiëtte en El-Ariche. D provinciën Col11m6ia en Costa-Rica. 
Dakahlieh en Charkieh). 54,, Baranquilla (ressort, van den Staat Boli-

34,. Suez (ressort het gouvernor at van Suez var, de provinciën Baranquilla, Sabonalarga, 
en het Egyptisch i:ronclgebied aan d Roode ·Zee). Magangué, Mompox en Carmen). 

Marocco. 65. Bogota (ressort de staat Cnndinamarca). 
35. Tanger (ressort het Keizerrijk Marocco). 66. Carthagena (ressort, van den Staat Boli• 
Tripoli. var, de provinciën Carthagena, Sincelejo , Corozal, 

36. Tripoli (ressort het Regents!hap Tripoli, 
met uitzondering van het landschap Barka). 

37. Bengazi (ressort het landscha Barka). 
Portugeesch.e Bezittingen. 
38. Quilimane (ressort het stro~mgebied van 

den Z~bezi). 
Egypte (Westkust). 
JJtritache Bezittingen. 

39. Etmina (ressort de Britache bezittingen ter 
kuste van Guinea). 

Liberia. 
40. Monrovia (ressort de Republiek Liberia). 

AMERIKA. 

(N oord-.J. merika.) 
Vereenigde Staten tan .J.merika. 
41. Chicago (ressort Noord- en Zuid-Dakotah, 

Idaho, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, 
Nebraska, Wisconsin en Wyoming). 

42. New-York (ressort de Vereenigde Stalen 

van Amerika, met uitzondering v'n de Staten 
uitmakende de aan de conffulaire ~mbtenaren te 

Chicago en San Francisco toegewezen ressorten). 
4,3. San Franciaco (ressort Californië, Nevada, 

Oregon en de Staat Washington). 
( Ll.ntille,,.) 

Dominikaanach.e Republiek. 
44,, St. Domingo (ressort de Dominikaansche 

Republiek/. 
Haïti. 
46. Port au Prince (ressort de Republiek Haïti) . 
Spaamch.e Bezittingen. 
46. Gardenas (ressort Cardenas). 
47. Gienfuego, (ressort Cienfuegos). 

48. Havanah. (ressort Havanah). 
49. St. Jago da Cuba (ressort St. Jago da 

Quba). 

60. San J1ia11 (ressort het eiland Porto-Rico). 
(Centraal- en Zui,J,.LJ.merika.) 

.A.rgentijnach.e Republiek. 
61. BuenosLl.yrea (ressort de Argeptijnsche Re

publiek, met uitzondering van de provi*cie Cordoba). 

ó2. Gordoóa (ressort de provincie Cordoba). 

China en Lorica). 
57. St. Marth.a (ressort, van den Staat Magdalena, 

de provinciën St. Martha, Teoeriffe en Banco). 
68. Panama (ressort de Staat Panama en de 

Republiek Costa-Rica). 
69. Rio Hacha (ressort, van den Staat Mag• 

dalena, de provinciën Padilla en Valle de Upar). 
Ecuador. 
60. Guayaq11il (ressort de Republiek Ecuador). 

Uruguay . 
61. Montevideo (ressort de Republiek Uruguay). 

AUSTRALil EM OCEANil. 

Britach.e bezittingen. 
62. Mel6ourne (ressort de Britache Koloniën 

in Australië; Nieuw-Zeeland en Tasmanië). 

Hawaïi-eilanden. 
63. HonololN (ressort de Hawaiï-eilanden). 
5 •. De consulaire ambtenaren, aan welke bij 

artikel S van dit besluit de bevoegdheid tot het 

opmaken van akten van den burgerlijken stand 
is toegekend, zijn bevoegd in naam des Konings, 

uithoofde van gewichtige redenen , dispensatie te 
verleenen van de tweede huwelijksafkondiging. 

De akte hondende de dispensatie wordt bewaar.i 

ter kanselarij van het consulaat. 
De Ministers van Buitenlandsche Zaken en van 

Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat16lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 

Rekenkamer. 
Soestdijk, clen 211 Augustus 1894. 

(get.) E MM A. 
De Minuter van Buitenlandsch.e Zake,,, 

(get.) J. RöK LL. 

De Minûler van Jwtitie, (get.) VAN Dl!:R K.u.Y. 
(Uitgeg. 10 Sept. 1894.) 

1 September 1894. BESLUIT, bepale!}de de plaat

sing in het Staatsblad van de tus,chen 
Nederland en Monaco gesloten overeenkomst 
tot wederzijdscbe uitleverini. van misdadigers. 
s. H.7, 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELM INA. KNZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Gezien de op 26 J uni 1894 te 'a Gra~enhage 

tusachen Nederland en Monaco ge&!oten overeen
komst tot wederzijdsche uitlevering van misda
digers, van welke overeenkomst, me, vertaling , 
een afdruk aan dit besluit gehecht blijft en 
daarvan een onafscheidelij k deel uitmaakt; 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons, 
namen& de Koningin, den '21sten J nli 1894 is 
bekrachtigd , alsmede dat de akte, houdende die 

bekrachtiging den l8den Augustus d. a. v. te 
's Gravenhage is nitgewiJ1Beld tegen de akte van 

gelijke strekking van den Vorst van Monaco: 

Op de voordracht vu.n den Minister van Buiten
landsche Zaken van 21 Aognatus 1894-, n•. 7829, 
afd. A. S.; 

Hebben goedgevonden eu verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst met hare 
vertaling te bevelen door . plaatsing van dit be
sluit in het Staat&blatl. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
vau Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 

bepalingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 
Soestdijk, den laten September J 894. 

(get.) EMMA. 
De Minister van B,1itenlanclsche Zaken, 

(get.) J. Röl!:LL. 
(Uitgeg. 18 Sept. 1894.) 

VERTALING, 

Hare Majesteit ,le Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin- Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 
der Nederlanden, en Zijne Doorluchtige Hoog

heid de Vorst van Monaco, in gemeenschappelijk 
overleg overeengekomen zijnde een nieuw verdrag 

te slniten betreffende de ui tlevering van misdadi
gers, heb beu te dien einde tot Hnnne gevol
machtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de· Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk: 

de heeren Jonkheer J,u Rö&LI,, ridder der 
orde van den Nederlandscheu Leeuw, Minister 

van Bnitenlandsche Zaken van Hare Majesteit 

de Koningin der Nederlanden, en WILLEM VAN 
DER KAAY, ridder der orde van den Neder
landschen Leeuw , Minister van Justitie van 

Hare Majesteit de Konin11in der Nederlanden ; 
en Zijne Doorluchtige Hoogheid de Vorst van 

Monaco: 

den heer GERARD HENDRIK ARNOUD NICOLAAS 
RIETBTAP, ridder van Hoogst Deszelfs orde van 

den Heiligen Karel, Hoogst Deszelfs Consu )-Generaal 

te 's Gravenhage; 
die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de navolgende be
palingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeering van Monaco verbinden zich, volgens de 
voorschriften bij de volgende artikelen vastgesteld, 
met nitzonderinJ! hunner onderdanen, wederkeerig 
aan elkander uit te leveren de personen , welke 

veroordeeld of beklaagd zijn ter zake van een 

der feiten hieronder vermeld , gepleegd buiten 

het grondgebied van den Staat aan welfen de 

uitlevering wordt aangevraagd: 
1°. aanslag tegen het leven van den regeerenden· 

Vorst of van de leden van Zijne familie; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of 

kindermoord ; 

3°. bedreigingen , schriftelijk en onder eene be
paalde voor"".aarde gedaan ; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrij- . 
ving der vrucht van eene vrouw door haar zelve 

of door anderen; 
ó0 • mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 

of den dood ten gevolge heeft ; mishandeling met 

voorbedachten rade of zware mishundeling; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid; het feit van buiten echt vleeschelijke 

gemeenschap te hebben met een meisje of eene 
vrouw beueden den leeftijd van zestien jaren of 
met eene vrouw boven dien leeftijd, wanneer de 
schuldige weet dat zij in staat van bewusteloos
heid of onmacht verkeert; ontuchtige handelingen, 

wanneer de schuldige weet dat de persoon met 
welke bij ze pleegt in staat van bewusteloosheid 

of onmacht verkeert, of wanneer die persoon den 
leeftijd van zestien jaren niet heeft bereikt.; ver
leiding van een persoon beneden dien leeftijd tot 
het plegeu of duldeu van ontuchtige handelingen 
of tot het hebben bniten echt van vleeschelijke 

gemeenschap met een derde; 
7°. opwekking vau minderjarigen tot het plegen 

van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 

ten doel heeft de ontncht van minderjarigen te 
begnnstigen ; 

8°. dubbel huwelijk; 

9°. oplichting of weg~oering, verberging , weg
making of onderschuiving van een kind; 

10°. oplich ting ofwegvoerin11 van minderj arigen; 
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11•. het namaken of . vervalschen van munt
speciën of mnntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat muntpapier als echt en on• 
vervalscht uit te geven of te doen uitgeven of 
het opzettelijk in omloop brengen van valsche of 
~erva_lschte muntspeciën of mnntpapier; 

12°. het namaken of vervalschen vau van 
rijkswege uitgegeven zegels en rijksmerken of van 
meesterteekeneo, door de wet ~vorderd; 

13°. valschheid in geschrifte en het met opzet 
gebruik maken van !Jet valsche of vervalschte 
geschrift; het in voorraad hebben of invoeren 
uit het buitenland van biljetten een er krachtens 
wettige verordeningen opgerichte circulatiebank met 
het oogmerk om die als echt en onvervalscht uit 
te geven , ingeval de dader, toen hij die stukken 
on~ng, met de valschheid of vervalsching be
kènd was; 

14°. meineed; 
16•. omkooping van openbare ambtenaren ; 
velarij ; ver<loistering door ambtenaren of 

daarmede gelijkgestelden; 
16°. opzettelijke brandstichting, indien daar• 

van gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar 
voor eeu ander te d'!chten is ; brandstichting met 
het oogmerk om zich of een ander, ten nadeele 
van den verzekeraar of van den wettigen houder 
van een bodemerijbrief, wederrechtelijk te be
voordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernie
ling van een gebouw hetwelk in zijn geheel of 
gedeeltelijk aan een ander toebehoort of van een 
gebouw of getimmerte, indien daarvan gemeen · 
gevaar voor goederen of levensgevaar voor een 
ander te duchten is; 
, 18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegen personen of goederen; 

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 
maken of beschadigen van een schip , indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te dochten is: 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan 
boord van een schip tegen den schipper eu van 
mindere schepelingen jegens hunne meerderen in 
rang; 

21°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein ; 

22°. diefstal; 
23°. oplichting; 
24.0 • misbruik van eenè handteekening in blanco; 
26°. verdnisterin11:; 
26°. bedriegelijke bankbreuk. 

Onder de voorgàande qualificat.iën zijn begre
pen de poging en de medeplichtigheid, voor zoo• 
ver zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving 

, van het land, aan hetwelk de uitlevering wordt 
gevraagd. 

Evenwel zal de uitlevering slechts plaats vin
den 'voor zoo ver het strafbare feit op zoodanige 
wijze zal zijn gestaafd, dat, volgens de wetten 
van het land , waar de vervolgde persoon zal ge
vonden zijn, zijne inhechtenisneming en zijne 
terechtstell:ng zonden veroorloofd zijn, bijaldien 
de misdaad of het misdrijf er gepleegd ware, 
en voor zooverre volgens die wetten zijne uit
levering niet verboden zij. 

2. De uitlevering' zal geen plaats hebben: 
1°. ingeval het feit in een derden Staat ia 

gepleegd en de Regeering van dien Staat de uit
levering aanvraagt; 

2°. wanneer de aanvrage daartoe geschiedt op 
grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het land , waar"an de uitlevering 
wordt aangevraagd, beeft terecht gestaan en ter 
zake waarvan hij aldaar is veroordeeld , van 
rechtsvervolging ontslagen of vrijgesproken; 

a•. indien de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des lands , waaraan de uitle• 
vering wordt aan~evraagd, verjaard is v66r de 
. aanhouding vau den opgeëischten persoon of, zoo 
er nog geene aanhonding heeft plaats gehad , 
v6ór de oproeping om door de rechtbank te 
worden geboord. 

a: De uitlevering aal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëisehte persoon. in het land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd 
wordt of straf ondergaat wegens een ander mis• 
drijf, dan dat waarvoor zijne uitlevering wordt 
aangevraagd , zal zijne uitlevering uiet worden 
toegestaan , dan na afloop der vervolging in• 
gesteld in het land wàaraan de uitlevering wordt 
aangevraagd en , in geval van veroordeeling, 
nadat hij de hem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 
Indien evenwel, volgens de wetten van het land 
dat de uitlevering aanvraagt, dat tijdsverloop de 
verjaring der vervolging ten gevolge zou kunnen 
hebben, zal zijne nitleve.ring worden toegestaan, 
tenzij er bijzondere redenen mochten aanwezig zijn 
die er zich tegen verzetten eu onder gebondenheid 
tot terugzending van den uitgeleverde, zoodra de 
vervolging in genoemd land zal zijn afgeloopen. 
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5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd noch gestraft in het land , waar, 
aan de uitlevering is toegestaan, ter zake van· 
een strafbaar feit niet in het tegenwoordig verdrag 
genoemd en v66r zijne uitlevering gepleegd, noch 
aan een derden Staat uitgeleverd zonder de toe-
1temming van den Staat, die de uitlevering heeft 
toegestaan, tenzij hij de vrijheid heb be gehad 
om het eerolgenoemde land weder ie verlaten ge
durende ééne maand nadat de tegen hem in
gestelde vervolging zal zijn afgeloopen en hij, 
in geval van veroordeeling, de hem opgelegde 
straf zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. · 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eene misdaad of een mis
drijf in het tegenwoordig verdrag genoemd en 
v66r de uitlevering gepleegd zonder de toestem
ming der Regeering, die den nitiçeleverde heeft 
overgegeven, en die, indien hij zulks wenachelijk 
acht, de overlegging zal kunnen vorderen nn 
een der bescheiden in art. 7 van het tegenwoor
dig verdrag vermeld. Intnsschen zal die toe
stemming niet noodig zijn, wanneer de beklaagde 
uit eigen beweging zal hebben venocht terecht
testaan of zijn straf te ondergaan of wanneer hij 
binnen den bovengenoemden termijn het grondge
bied van den Staat, waaraan hij ia uitgeleverd, 
niet zal hebben verlaten. 

6 .. De bepalingen van het tegenwoordig ver
drag zijn niet toepasselijk op staatkundige mis
drijven. Hij we, ter zake van een der in art. l 
genoemde ge1neene feiten, is uitgeleverd, kan 
derhalve in geen geval worden vervolgd en ge
straft in den Staat, waaraan de uitlevering is 
toegestaan ter zake vau een staatkundig misdrijf 
door hem gepleegd v66r zijne uitlevering, noch 
van eeoig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
samenhangende, teusij hij de vrijheid hebbe ge
had het land weder te verlaten gedurende eene 
maand nadat de tegen hem ingestelde vervolging 
zal zijn afgeloopen en hij , in geval van veroor
deeliog, de hem opgelegde straf zal hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn ver
leend. 

7. De uitleYering zal worden aangevraagd 
langs diplomatieken weg en alleen toegestaan 
worden op vertoon van hei oorspronkelijke of 
vair een gewaarmerkt afschrüt • hetaij van een 
vonnis van veroordeeling, hetaij van eene beschik
king tot in staat van besch uldigingstelling of 
van eene beschikking waarbij rechtsingang is 

verleend met bevel tot gevangenneming, hetzij 
van een bevel van gevangenneming, afgegeven in 
de vormen voorgeschreven door de wetgeving van 
den Staat, die de aanvrage doet, en waarbij het 
feit waarvan eprake ie zoodanijl:e wijze wordt om
echreven dat de Staat, waaraan de nîtlevering 
wordt gevraagd, in staat zij te beoordeeleo of 
het volgen• zijne wetgeving een geval daarstelt 
in het tegenwoordig verdrag voorzien, alsmede 
vermeldende de op het feit toepasselijke strafbe
paling. 

8. De op en bij . den opgeëiscbte in beslag ge
nomen goederen zullen worden overge6eveu aan 
den opeischenden Staat, indien de bevoegde 
macht van den Staat, waaraan de uille1'ering 
wordt aangevraagd, de overgave daarvan heeft 

bevolen. 
9. In afwach\ing van de aanvrage om uitle

vering lange diplomatieken wqt zal de voorloo
pige aanhouding van den persoon , wieoe nitle
vering volgens het tegenwoordige verdrag kan !fe
vraagd worden, knnoen verzocht worden: 

van de zijde van Nederland, door elken officier 
van justitie of door elken rechter van instructie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde van het vorstendom Monaco , door 
den Gouvernenr-Generaal, den Advocaat-Generaal 
of den rechter van instructie. 

De voorloopige aanhouding ia onderworpen 
aan de vormen en de regels voorgeschreven door 
de wetgeving van den Staat, waaraan de nitle
levering gevraagd wordt. 

10. He vreemdeling , die krachtens de bepa
lingen van het voorgaand artikel voorloopig ia 
aangehouden , zal , ten ware hij uit anderen 
hoofde behoorde in hechtenis te blijven, iu vrij
heid worden gesteld, indien niet binnen twintig 
dagen na de dagteekening vau het bevel van 
voorloopige aanhouding de aanvrage tot nitleve• 
ring lange diplomatiekeu weg geschied is, onder 
overlegging der bescheiden bij het tejl:enwoorwg 
verdrag voorgeschreven. 

11. Wanneer bij vervolging ter zake van een 
gemeen misdrijf eene der Regeeringen het hoo• 
ren van getnigen, die zich in den anderen Staat 
bevinden, noodig oordeelt, zal daartoe eene roga
toire commiBBie langs diplomatieken weg gezon
den worden en zal daaraan gevolg gegeven worden 
met inachtneming der wetten van het land, waar 
de getuigen zullen worden uilt(enoodigd te ver
aehijnen. Intussehen zal in spoed vereischende 
gevallen eene roE,atoire commissie rechtstreeks 
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door de rechterlijke overheid in den eenen Staat 
knnnen worden toegezonden aan de rechterlijke 
overheid in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie strekkende tot aan
vrage van een getnigenverhoor zal van eene 
Franeche vertaling vergezeld moeten zijn. 

12. Indien, in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige in het andere land noodig is of ver
langd wordt, zal zijne Regeerinp: hem verzoeken 
aan de tot hem te richten nitnoodiging gevolg te 
11:even eo, in geval hil daaraan voldoet, zullen 
hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 
volgen, de tarieven en reglementen van kracht 
in het land, waar het verhoor zal moeten plaats 
hebben, behoudens het geval dat de aanvragende 
Reg'>ering het noodig zal achten hoogere schade
vergoeding aan den getniire toe te kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook. die 
in een van beide Staten opgeroepen vrijwillig 
V09r de rechters van den anderen Staat verschijnt, 
zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan
gehouden ter zake van noeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens misdrijf 
uitgesproken veroordeelingen, zelfs niet onder 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp nitmaken van het geding, 
waarin hij ale getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreffende, de confrontatie van misdadi-
11,ers aangehouden in den anderen Staat, of wel 
de mededeeling van overtnigin~stukken of van 
bescheiden , welke zich in handen bevin<len der 
overheden van het andere land , nuttig of noodig 
zal worden geoordeeld , zal de daartoe strekkende 
aanvraag langR diplomatieken weg geschieden en 
zal daaraan gevolg gegeven worden, tenzij er 
bijzondere redenen mochten bestaan die er zich 
tegen verzetten, en onder gehoudenheid tot terug
zending · van de misdadigers en van de stukken. 

14. De doorvoer over .het grondgebied van 
een der contracteerende Staten, van een door 
eene derde Mogendheid aan de andere Partij 
nitgeleverden perBOOn, die niet behoort tot het 
1and door hetwelk de doorvoer plaats heeft, 
zal worden toegestaan op het eenvondig vertoon 
hetzij van het oorspronkelijke hetzij van een ge
waarmerkt afschrift van een der stokken genoemd 
in art. 7, mits het feit waarop de uitlevering 
gegrond ia, in het tegenwoordig verdrag ver
meld zij en niet valle onder de bepalingen voor- . 
zien bij de artt. 2 en 6 , en mits de doorvoer, 

wat het medegeleide betreft, geachiede met mede
werking van beambten van het land dat den 
doorvoer over zijn grondgebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat die de uitlevering heeft 
aangevraagd. 

15. De wederzijd.sche Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage om terngbe
taling van de kosten van onderbond, van vervoer 
en andere die, binnen de grenzen van haar weder
zijd11eh grondgebied, zonden kunnen voortvloeien 
nit de uitlevering van beklaagde , in staat van 
beech nldiging gestelde of veroordeelde personen , 
evenals van die voortvloeiende uit de tenuitvoer
legging van rogatoire commiseiën, uit het ver
voer en de terugzending van misdadigers ter con• 
frontatie ·en uit de toezending en terugzending 
der overlnigingsstokken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkieslijk mocht 
worden geacht, zal de uit te leveren persoon 
worden oYergehracht naar de haven, aan te wij
zen door den diplomatieken of coneulairen agent 
van de regeering die de uitlevering heeft aange
vraagd, en op wiens koeten hij zal worden inge
B<'heept. 

16. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe
panelijk is op de koloniën, zal eerst in werking 
treden te rekenen van den twintigsten dag na 
zijne afkondiging in de vormen bij de wetten 
der beide landen voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 
verdrap: van 10 Angnstne 1876 ophouden van 
kracht te zijn en vervangen worden door het 
tegenwoordig verdrag, dat van kracht zal blijven 
tot zes maanden na verklaring _in tegenoverge
stelden zin door eene der beide Regeeringen 
gedaan. 

Het zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging zullen worden uitgewisseld binnen 
den tijd van twee maanden of, zoo mogelijk, 
vroeger. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben on
derteekend en van hunne zegels voo)7lien. 

In dubbel opgemaakt te 's Gravenhage, den 
26 Jnni 1894,, 

(L.-8,) (get.) RöELL. 

VAN DBB KA.AT, 

R!BTSTAP. 
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1 Septembn- 1894. 8KSLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatablad van de op 16 April 
1893 te Dresden geslot~n internationale 
overeenkomst tot wering der cholera, met 
hare twee bijlagen, twee protokollen en 
proces-verbaal. S. 148. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, EN;,;. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Gezien de op 15 April 1893 te Dresden ge
sloten Óvereenkomet tot wering der cholera, met 
hare twee bijlagen, het protokol van dé onder• 
teekening dier overeenkomst van dezelfde dag
teekening, het protokol der t11atreding van Groot
Britannië en Ierland tot die stukken, gedag
teekend Lontlen, den 13den Juli 1893 en Bn-lijn, 
den 15den Juli d. a. v. en het proces-verbaal 
van de nederlegging der akten van bekrachtiging 
te Berlijn op 1 Februari 1894, van welke over
eenkomst, twee protokollcn en proces-verbaal, 
met vertaling , een afdruk aan dit bes! uit gehecht 
blijft en daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 9 Juli 1894 (Staau
/Jlad u0 • 94), houdende goedkeuring van boven
genoemde overeenkomst, met hare twee bijlagen , 
alsmede van het voorzegd protokol der toetreding 
van Groot-Britannië en Ierland; 

Overwegende dat de nederlegging der Neder
landsche akte van bekrachtiging op de beide 
laatstgenoemde internationale akten den 24 Au
gustus 1894 te Berlijn heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken, van 28 Augustus 1894, n°. 9109; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bovenvermelde overeenkomst, met 
hare twee bijlagen, twee protokollen en proces
verbaal te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad 

De Ministers , Hoofden van Departementen 
van Algemeen Besta or , worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering der 
drie voorschreven internationale akten. 

Soestdijk, den !sten September 1894. 
(.gel.) EMMA. 

Ds Minister van BuitenZandscke Zaksn, 
(.gst.) J . RöBLL. 

(Uitgeg. 13 Sept. 1894.) 

VERTALING. 

CONVENTIE. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
eu in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; 
Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, Koning 
van Pruisen , in naam van het Doitsche Rijk; 
Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning 
van Bohemen, enz. enz. en Apostolisch Koning 
van Hongarije; Zijne Majesteit de Koning der 
Belgen; de President der Fransche Republiek; 
Zijne Majesteit- de Koning van Italië; Zijne 
Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertog van Lu:i:em• 
bnrg; Zijne Hoogheid de Vorst van Montenegro; 
Zijne Majesteit de Keizer aller Russen; de Zwit
aersche Bondsraad , 

Besloten heb bende gemeenschappelijke maat
regelen vast te stellen ter bescherminp: der open
bare gezondheid in tijden van cholera-epidemie, 
zonder onnoodige belemmeringen in het handels
en reiziger.sverkeer te veroorzaken, hebben tot 
hnnne gevolmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Konin11;in-Wednwe, Regentes van het Koninkrijk: 

den heer L. H. RUYSSENAKRS, Hoogstderzelver 
Minister-Resident; 

den heer Dr. RoyscH, Adviseur bij het Mi
nisterie van Binneolandsche Zaken. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen: 

den heer Graaf CHARLES V0N l>ÖNHOl'l', Hoogst
deszelfs Werkelijken Geheimraad en Hoogstdeszel!a 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
te Dresden: 

den heer H0PJI , Hoogstdeszelfs Geheimen 
Oppèrregeeriugsraad aan het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ; 

den heer Ridder V0N LANDMANN, Opperregee
ringeraad aan het Koninklijk Ministerie van Bin
nenlandsche Zaken in Beieren : 

den heer voN CRIEOERN, Geheimen Regeerings
raad aan het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken in Saksen ; 

den heer Dr. KocH, Hoogleeraar aan de Ko
ninklijke Universiteit te Berlijn, Hoogstdeazelfs 
Geheimen Raad voor geneeskundige zaken, Bui
tengewoon Lid van het Keizerlijk gezondheids
boreau; 

den heer Dr. LEHMANN, Hoogstdeszelfs Raad 
van Legatie aan het Departement van Buiten
landscbe Zaken. 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Ko
ning van Bohemen , enz. enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije: 

den heer HENGELMUELLER V0N HBNOEBVáB, 
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Hoogstdeszelfil Buitengewoon Gezant en Gevol• 
machtigd Minister te Rio de Janeiro; 

den heer Ridder V0N GSILLBB, Hoogstdeszelfä 
Consol-Generaal, afgevaardigde bij de Europeesche 
Donau-Commissie; 

den heer Ridder Dr. KUST, Raad aan het 
Keizerlijk Koninklijk Ministerie van Biunenlandsche 

Zaken te Weeneo: 
den heer Dr. ALEXANDER V0N FASCH6-MoYS, 

Raad aan het Kooinkl4k Ministerie van Binnen• 

landeche Zaken te Budapest; 
den heer V0N EllNEB, Afdeeliogsraad aan het Kei• 

zerlijk Koninklijk Ministerie van Handel te Weenen: 
den heer CHARLES V0N V All:AY, Hoofdinge

nieur der Hongaarache Staatspoorwegen. 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer E. BECO, Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Open• 

bare Werken. 
De President der Fraosche Republiek; 
den heer . C.a.llILL.B B.utaÈBE, Gevolmachtigd 

Minister late kl188e, Zaakgelastigde van Frank• 

rijk te München; 
den heer Hoogleeraar BaoUABDEL , Deken 

der Medisr.he Faculteit te Parijs, Lid van het 
Ioatitnnt, Voorzitter van het Raadgevend Comité 
voor Openbare Gezondheid ; 

den heer Hoogleeraar PaousT , Lid der 
Academie van Geneeskunde, Inspecteur-Generaal 
van den Sanitairen Dienst. 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
den heer Graaf CuaT0P48SI, Hoogstdeszelfs 

B nitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 

te Bncarest; 
den Commandeur P.a.OLIANI, Doctor in de 

medicijnen, Hoogleeraar in de gezondheidsleer 
aan de Mediache Faculteit, Direoteur van den 
Openbaren Gezondheidsdienst aan het Ministerie 

van Biunenlandsche Zaken. 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van 

Luxemburg: 
den heer Graaf H. E. V. DE VILLBRS, Hoogst

deuelfs Zaakgelastigde te BerliJn. 

Zijne Hoogheid de Vorst van Montenegro: 
den heer HBNO.BLJlUELLER. V0N liBNOEBVáB, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
vau Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijk 
en Apostolisch Koning van Hongarije. 

Zijne Majesteit de Keizer aller Rossen: 
den heer YoNrKB, HoogstdeHelCs Geheimraad 

en Hoogatdeszelfs Bnitengewoon Gezant en Gevol• 

machtigd Minister. 

De Zwitserache Bondsraad : 
den heer Kolonel Dr. RoTH, Boitengewoon Ge

zant ~n Gevolmachtigd Minister van het Zwitser• 
sche Bondgenootschap bij het Duitsche Keizerrijlç; 

den heer Dr. F. ScHJllD, Directeur van het; 
Sanitair Bondsbureau ; 

die, na uitwisseling hunner in behoor lij ken 
vorm bevonden volmaehteo, zijn overeengekomen 
nol>6na de volgende bepalingen : 

I. "IYat lJetreft de i1JternatioMle fJOor6elioeà
miàdeln op reieiger, na lroopmaNgoeàeren fJan 
toepauinj : 

Zullen voortaan de in Bijlage I der tegenwoor• 
dige Conventie aangeduide en omschreven maat• 
regelen toegepast worden. 

II. Wat M"!Jl14t net Sat1itair ,teuel aan de 
DOt&au-'111111Jàing (Sulinamondi11{1): 

Zijn aangenomen de bepalingen vervat in 
Bijlage ll. · 

III. De hierbij gevoegde bescheiden hebben 
dezelfde kracht alsof 11ij in de tegenwoordige 
Conventie opgenomen waren. 

IV. De tegenwoordige Conventie zal vijf jaren 
duren te rekenen van de dagteekening -der be· 
krachtiging af. Bij stilzwijgdnd beding zal zij 
van vijf tot vijf jaren hernieuwd worden, tenzij 
eene der Hooge Contracteerende parLijeo baar 
mocht opzeggen in een tijdsverloop van zee 
maanden aan het verstrijken van dien termijn 

voorafgaande. 
De opzegging zal slechts van kracht zijn ten 

aanzien van het land of de landen die haar ge• 
daan hebben. Voor de andere Staten zal de 
Conventie in werking blijven. De Hooge Con• 
tracteerende Partijen behouden zich eveneens 
de be,oegdheid voor om langs den weg van 
diplomatieke onderhandeling die wijziginicen uit 
te lokken, welker aanbrenging in de Conventie 
en hare bijlagen Haar noodig mochten voorkomen. 

De tegenwoordige Conventie zal bekrachtigd 
worden ; de bekrachtigingen zullen zoo spoedig 
mogelijk en niet later dan na zes maanden , te 
rekenen van den l5den April 1893 af, te Ber• 
lijn worden nedergelegd. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol• 
machtigden haar onderteekend en van hno zegel 
voorzien hebben. 

Gedaan in tien exemplaren te Dresden, den 
15den April 1893. 

(Onàertt!ekeningen.) 
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Bijlagen van de. Conventie. 

BIJLAGE I. 

HOOFDSTUK J. 

Maatregelen be1temd om de Regeeringen , die de 
Couentie ondertee!tend lubben, op de lwogte 

te lw11dm 11an den ata,ad eener clwlera
,piàemie, alnneda Pan de midde-

lm gebeûgd om l,art1 uitbrei-
ding en overbrenging naar 

onbeimette plaataen 
te 11ooriomen. 

Kennisgeving en latere mede
deeling. 

De Regeeri ng van het besmette land moet 
aan de verschillen~e Regeeringen kennis geven 
van het bestaan van een brandJ:>unt (foyer) van 
·cholera. Deze maatregel is onontbeerlijk. Hij 
zal slechts van wezenlijke waarde zijn, wanneer 
de Regeering zelve verwittigd wordt van de 
cholera-gevalJen en van de verdachte gevallen , 
die op haar grondgebied zijn voorgekomen. Aan 
de verschillende Regeeringen kan daarom niet 
genoeg worden aan bevolen het aangéven der cho
lera-gevallen door de geueeakoodigen verplichtend 
te stellen. 

Het bestaan nn een brandpunt van cholera, 
de plaats waar zich dit gevormd heeft en de 
datum waarop het ia ontstaan, het aantal door 
geneeskundigen klinisch geconstateerde gevallen 
en dat der sterfgevallen zullen het onderwerp 
der kennisgeving uitmaken. Van op zichzelf 
staande gebleven gevall•n behoeft niet noodzake-. 
l\jk kennis te worden gegeven. 

De kennisgeving zal geschieden aan de diplo
matieke of consulaire agentschappen in de hoofd
stad van het besmette land. Voor de lauden 
die aldaar niet ver tegenwoordigd zijn, zal de 
kennisgeving rechtstreeks per telegraaf aan de 
vreemde Regeeringen plaats hebben. 

De eerste kennisgeving zal gevolgd worden 
door latere mededeelingen op rej1:eimatige wijze, 
en zoo, dat de Regeeringen op de hoogte wor
den geho11den van het verloop der epidemie. Die 
mededeelingen hebben ten minste eenmaal per 
week plaats. 

De inlichtingen over het uitbreken en over 
den voortgang der ziekte moeten zoo volJedig 

nmoirelijk zijn. Meer in het bijzonder zal worden 
aangegeven welke maatregelen zijn genomen ten 

1894.. 

einde de verbreiding der epidemie te voorkomen. 
Nanwkenrig zal moeten vermeld worden welke 
voorbehoedmaatregelen zijn aangewend met be
trekking tot : 

het sanitair onderzoek of het bezoek der lijders 
door geneeskundigen ; 

de afzondering; 
de ontsmetting ; 
alsmede de maatregelen welke zijn voorgeschre

ven ten opzichte van het vertrek ~an schepen 
en van den nitvoer van vatbare voorwerpen. 

Het staat v1111t dat aan elkander grenzend~ 
. landen zich voorbehouden bijzondere schikkingen 
te treil'en met het doel een dienst van retht
etreeksche berichtgeving in het leven te roepen 
tnsscbeo de bestunrshoofden in de grenSBtreken. 

De Regeering van eiken Staat ie gebonden 
onmiddellijk bekend te maken welke maatregelen 
zij meent te moeten uitvaardigen tegen de her
komsten van een besmet land of van een besmet
ten kring van het grondgebied (1). 

Zij deelt die bekendmaking dadelijk mede aaa 
den diplomatieken of conenlaireo agent van het 
besmette land, die in hare hoofdstad. geveatfgd 
is. Bij ontstentenis van een diplomatieken of 
eoosulairen agent in de hoofdstad geschiedt de 
mededeeling rechtstreeks aao de Regeeriog van 
het betrokken land. 

Zij zal insgelijks gebonden zijn langs dezelfde 
wegen mededeeliog te doen van de intrekking 
dier maatregelen of van wijzigingen, welke daarin 
mochten worden gemaakt. 

H oOl'DSTUK Il. 

Ouutandig!ieden onder welTte een mng v
liet grondgebied, aü beamet of als vrij 

can be,metti"{/ 'l/loet ,oorden beachouwd. 

Elke kring waar het bestaan van een brand
punt van cholera officieel is geconstateerd wordt 
ale besmet bescl.tonwd. 

Elke kring waarin een brandpunt bestaan heeft, 
maar waar officieel geconstateerd wordt dat sedert 

(1) Onder het woord kring wordt verstaan 
een g~deelte van het grondgebied van een land , 
dat onder eene wèl omschreven administratieve 
overheid ia geplaatst, zooab : eene provincie, een 
gouvernement, een district, een departement, een 
kanton, een eiland, eene gemeente, een stad, een 
dorp, eene haven, een polder enz., welke ook de 
nitjrestrektheid en de bevolking van die deelen 
van het grondgebied mogen zijn. 

18 
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vijf dagen noch sterfgevallen noch nienwe ge
vallen van cholera zijn voorgekomen, houdt op 
als besmet te worden beschonwd, mits de noo
dige ontsmettingsmaatregelen zijn u.itgevoerd. 

De voorzorgsmaatl'egelen znllen tegen het be
smette gebied worden toegeput van het oogen• 
blik af, waarop het uitbreken der epidemie 

officieel geconstateerd zal 1ijn. 
Die maatregelen zullen niet meer worden toe

gepast zoodra officieel geconstateerd zal zijn dat 

de •ring wederom vrij van besmetting is. 
De omstandigheid dat zich eenige op zich. 

zelf staande p;evallen, die geen brandpunt vor• 
m• , in een kring van het grondgebied hebben 
voorgedaan , zal niet beschouwd worden aanlei

ding te geven tot de toepassing dier maatregelen. 

HooPDSTUK III. 

Noodzakelijkheid om /U maatregelen, 1Je-
1temd tot het tegmyaan 11an /Uit 11oort

galff tUr epiumie, te beperken tot 
tl8 1Jennette fflltfelt 11an het 

gr<mdgelJied. 

Om de maatregelen alleen tot de aangetaste 
streken te beperken moeten de Regeeringen ze 
slechts toepaasen op de herkomsten der besmP,tte 
kringen. 

Deze beperkinp; tot den besmetten kring zal 
niet toegepast worden , dan onder uitdrukkelijke 
vooM1·aarde dat de Regeering van het hesmettll 
land de noodige maatregelen neme om den uit
voer van voor het overbrengen vau besmetting 
vatbare voorwerpen uit den besmetten kring te 
te inderen. 

lW aoneer een kring besmet ie zal geen enkele 
beperkende maatregel worden genomen tegen zijne 
herkomsten die hem minstens vijf dagen v6ór het 
uitbreken der epidemie hebben verlaten. 

HOOPDSTUK IV. 

Goedere,a of 1100T111erpen die 'lllet het oog op 
ver6odafupalingen tegen i11- e,, door11oer 811 op 

maatregelen van ont1,11etti1ff au 11oor /Je
nnetting 11at/Jaar '6e1chou10d ,oorden. 

I. In- en Doorvoer. 

De eenige voor besmetting vatbare voorwerpen 
of goederen, waarvan de invoer verboden kan 

worden, zijn: 
1°. Lijfgoed, oude en gedragen kleedereo (reis

behoeften); gebruikt beddegoed. 

Wanneer die voorwerpen als bagage of ten ge• 
volge van verandering van woonplaats (als verhuis
goed) vervoerd worden, worden zij aan eene bij
zondere behandeling onderworpen. 

2°. Vodden en lompen. 
De invoer mag niet verboden worden van: 
a. hydraulisch samengeperste vodden die in het 

groot vervoerd worden, in balen voorzien van 
ijzeren banden en van merken en nummers van 
herkomst welke door de overheid van het land 
van bestemming worden erkend; 

'6. afval van nieuwe stoffen, rechtstreeks af. 
komstig uit spinnerijen, weverijen, kleedermaga
zijnen of bleekerijen, kunstwol (Knnstwolle, Shoddy) 
on afval van nieuw papier. 

De daarvoor van voor besmetting vatbare goe
deren of voorwerpen die zoodanig verpakt zijn dat 
zij onderweg geenorlei bewerking of behandeling 
(manipnlatie) kunnen ondergaan, mag niet worden 
verboden. 

Eveozoo mair, wanneer voor besmetting vatbare 
goederen of voorwerpen op zoodanige wijze ver
voerd worden dat zij onderweg niet in aanraking 
knonen geweest zijn met bevuilde voorwerpen, 
hun doorvoer door een besmetten kring van het 
grondgebied geen hinderpaal opleveren voor han 
invoer in het land van besmetting. 

Voor besmetting vatbare goederen en voorworpen 
zullen niet onderworpen zijn aan de toepassing 
der verbodsbepalingen bij den invoer, wanneer aan 
de overheid van het land van bestemminic wordt 
aangetoond dat zij ten minste vijf dagen v6ór het 
uitbreken der epidemie zijn verzonden. 

Aanhouding van goederen in quarantaine op de 
landgrenzen wordt niet toegelaten. Het eenvou
dige verbod zonder meer of de ontsmetting zijn 
de eenige maatregelen die icenomen knnnen worden. 

II. 0 n tsme t tin g. 

Bagage. - De ontsmetting zal verplichtend 
zijn voor vuil linnengoed, kleederen en voorwerpen 
die deel uitmaken van reisgoederen of inboedels 
(hnishondgoed), komende uit een besmet ver
klaarden kring van het grondgebied, en die door 
de plaatselijke sanitaire overheid als besmet worden 
beschouwd. 

Koopman1goedere,a. - De ontsmettinJl zal slechts 
toegepast worden op goederen en voorwerpen die 
door de plaatselijk sanitaire overheid ah besmet 
worden beschouwd, of op die welker invoer kan 
worden verboden. 
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De overheid van het laad van bestemming beeft 

de wijze en de plaats van ontsmetting te bepalen. 
De ontsmetting zal op zoodanige wijie moeten 

plaats hebben dat de voorwerpen zoo weinig moge• 
lijk beschadigd worden, 

Iedere Staat heeft voor zich zelf de vraag te 
regelen betrefl'ende eventneele vergoeding van schade 
nit ontsmetting voortspruitende. 

Brieven en correspondentie, drukwerken, boeken, 
dagbladen, dienststukken, enz. (postpaketten niet 
inbegrepen) zuilen rum geene enkele beperking of 
ontsmetting worden onderworpen. 

HOOFDSTUK V. 

Maatregelen aatJ de la,.d,gre,uen te tJemetJ. Diffllt 
der apoorwegen. Reiziger,. 

De rijtuigen bestemd tot het vervoer van reizi• 
gers, van de post en van bagage, kannen aan de 
grenzen niet worden aangehouden. 

Wanneer het voorkomt dat een der rijtuigen 
bevnild is, zal het van den trein gehaakt worden 
om ontsmet te worden hetzij aan de grens hetzij op 
de naastbijgelegen stop plaats, zoo dit mogelijk is. 

Hetzelfde geldt voor de goederenwagens. 
Landqnarantaines znllen niet meer worden in• 

gesteld. 
Alleen lijders aan cholera en personen aangetast 

door cholera-achtige ziekteverschijnselen kunnen 
worden aangehouden. 

Het is van belang dat de reizigers, wat den 
staat hunner gezondheid betreft, aan het toezicht 
van het personeel der spoorwegen worden onder• 
worpen. 

De tnsschenkomst van een geneeskundige zal 
beperkt worden tot een onderzoek der reizigers 
en tot het verleenen van hulp aan de zieken. 

Wanneer er geneeskundig onderzoek plaats heeft, 
zal dit zooveel mogelijk met het douane-onder
zoek samenvailen, zoodat de reizigers zoo kort 
mogelijk worden opgebonden. 

Zoodra reizigers , komende uit eene besmette 
plaats, op hunne bestemming zijn aangekomen is 
het van het hoogste nut hen aan een toezicht 
van vijf dagen te onderwerpen, te rekenen van 
den dag van hnn vertrek. 

De maatregelen betreffende het overschrijden 
der grens door het personeel van den spoorweg 
en door dat der posterijen behooren tot de bevoegd
heid der betrokken besturen. Zij zullen z6ó 
worden genomen dat zlj den geregelden dienst 
niet storen. 

De Regeeringen bebonden zich het recht voor 
· bijzondere maatregelen te nemen ten opzichte van 
-zekere klassen van personen met name tegen : 

a. lándloopers en zigeuners (bohémiens); 
l,. landverhnizers en peraonen die blj troepen 

reizen of de greos overtrekken. 

HOOFDSTUK VI. 

Bij~ndere regeli"'!J ooor de gren,atrel:m. 

De regeling van het grensverkeer en van de 
vragen met dat verkeer samenhangende, allmede 
het vaatateilen van bij zonde re maatregelen van 
toezicht, moeten worden overgelaten aan bijz<yldere 
schikkingen tusschen aan de elkander grentende 
Staten. 

HOOPDSTUK VII, 

JITaterwegm, rwieren, ltaMlffl en merm. 

Aan de Regeeringen van oeverstaten moet 
worden overgelaten bij bijzondere Rchikkingen de 
sanitaire maatregelen voor de waterwegen vast te 

· stellen. 
De in 1892 uitgevaardigde Dnitsche reglementen, 

welker toepassing goede resultaten heeft opge
leverd, worden aanbevolen. 

HOOPnSTUK VIII. 

Maritiem gedeelte. Maatregel6" i• dB Juwe,u 
te tJemell. 

A Ja T,ennet wordt beschouwd een schip dat 
cholera aan boord beeft of aan boord waarvan 
sedert zeven dagen nienwe gevallen van cholera 
sljn voorgekomen. 

Als oerdacl,t wordt beschouwd een schip aan 
boord waarvan op het oogen blik van vertrek of 
gedurende den overtocht gevallen van cholera zijn 
voorgekomen, maar geen enkel nieuw geval sedert 
zeven dagen. 

Als 1)111,mnet wordt beschouwd een schip dat, 
hoewel uit eene besmette haven komende, geen 
sterfgeval of ziektegeval van cholera aan boord 
gehad heeft, noch v66r zijn vertrek, noch !if• 
durende den overtocht, noch op het oogenblik< 
van aankomst. 

Besmette schepen worden aan de volgende be
handeling onderworpen: 

10. de zieken worden onmiddellijk ontscheept 
en afgezonderd ; 

2°. de andere personen moeten zoo mogelijk 
13• 

;,,-
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eveneens ontacbeept en aan eene waarneming 
worden onderworpen, welker duor zal af hangen 
van den aanitaireo toestand van het schip en 
van den datum van het laatste geval, zonder 
vijf dagen te boven kunnen gaan; 

30. het voile linnen, de reisbenoodigdhedeo 
en de voorwerpen van de bemanning en van de 
passagiers, die volgens het oordeel van de sani

taire overheid der haven als beamet worden 
beechonwd, znllen ontsmet worden, evenals het 
echit of alleen dat gedeelte van het schip dat 

besmet is geworden. 
Verdachte schepen worden aan de volgende 

mdtregelen onderworpen : 
1 o. gezondheidsonderzoek; 
2°. ontsmetting: het vnile linnen, de reisbe

noodigdheden en de voorwerpen van de beman
ning en van de passagiers, die volgens het oordeel 
van de plaatselijke sanitaire overheid als besmet 
worden beeohonwd, znllen ontsmet worden; 

3•. verwijdering van het rnimwater na ont
ametting en vervanging van het drinkwater aan 
'boord door drinkwater van .goede hoedanigheid. 

Het verdient aanbeveling de bemanning en de 
pa81agiers gedorende vijf dagen, te rekenen van 
de aankomst van het achip, aan een genees
knndig toezicht te onderwerpen. 

Evenzoo wordt aanbevolen de bemanning, 
behalve om redenen van dienst, niet van boord 
te laten gaan. 

On besmette schepen worden onmiddellijk tot 
het vrije verkeer toe11elaten , onverschillig den 
aard van hun gezondheidspas. 

De eenige maatregelen, welke de overheid in 
de ,haven van aankomst te hnnnen aanzien kan 
voorschrijven, beslaan in die, welke op verdachte 
schepen van toepassing zijn (gezondheidsonderzoek, 
ontametting, verwijdering van het rnim water en -
verv at1ging van het drinkwater aan boord door 
drinkwater van goede hoedanigheid). 

Het verdient aanbeveling de. bemanning en de 
passa!(iers gedurende vijf dagen, te rekenen van 
den dag van vertrek oit de besmette haven, aan 
een geneeskundig toezicht te onderwerpen. 

Evenzoo wordt aanbevolen de bemanning, 
behalve om redenen van dienst, niet van boord 
te laten gaan. 

Het staat vast dat de bevoegde ovP.rheid in de 
haven vao aankomst steeds een certificaat zal 
kannen eischen, de verklaring inbondende dat in 
de haven van vertrek geene choleragevallen op 
het+echip zijn voorgekomen. 

De bevoegde havenoverheid zal voor de toe
passing dier maatregelen rekening honden met de 
aanwezigheid van een geneesheer en van een 
ontsmettingsoven aan boord van de schepen der 
drie bovengenoemde klassen. 

Bijzondere maatregelen kannen worden voor
geschreven ten aanzien van schepen met zeer 
veel volk aan boord, met name van schepen met 
landverhuizers en van elk ander schip dat in een 
slechten hygiènischen toestand verkeert. 

Goederen over zee aangevoerd kunnen ten 
opzichte van de ontsmetting en het verbod van 
in- en doorvoer en van qnarantaine (zie hoofd
atnk IV) niet anders worden behandeld dan 
goederen over land aangebracht. 

Het zal aan elk schip dat zich niet wenacht te 
onderwerpen aan . de door de havenoverheid opge
legde verplichtingen vrijstaan weder zee te kiezen. 

Het kan vergnnning bekomen zijne goederen 
te lossen nadat de noodige voorzorgsmaatregelen 
genomen znllen zijn, te weten : 

1°. afzondering van achip, bemanning en 
passagiers; 

2°. verwijdering van het rnimwater na ont
smetting; 

3°. vervanging van het drinkwater aan boord 
door drinkwater van goede hoedanigheid. 

Het kan eveneens vergnnoing bekomen de 
paisagiers te ontschepen, die daartoe het verzoek 
mochten doen, op voorwaarde dat deze zich 
onderwerpen aan dé maatregelen door de plaatse
lijke overheid voorgeschreven. 

Elk land moet ten minste eene der havens 
van het kustgebied van olk zijner zeeën van eene 
voldoende inrichting en hnlpmiddelen voorzien 
om een schip te ontvangen, in welken sanitairen 
toestand het zich ook bevinde. 

Scbepeu in de knstvaart zullen het onderwerp 
uitmaken van eene gemeenschappelijke door de 
daarbij betrokken landen vast te stellen bijzondere 
regeling. 

BIJLAGE Il. 

Maatregelen te nemen ten aanzim van de 
11:lupen die uil eene /Jennette Aavm 

komen en dm Donau opvare,,. 

In afwachting dat de stad Snlina van goed 
drinkwater voorzien worde , zullen de schepen 
die · de rivier opvaren aan een gestreng genees
kundig toezicht worden onderworpen. 

Opeenbooping van passagiere is ten strengste 
verboden. 
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I. Maatregelen ie nemen h Snlina. 

De schepen die Ramenië langs den Donall" 
binnenvaren callen worden aangehouden tot aan 
het geneeskundig onderzoek en totdat de ont
smettingsmaatregelen zullen zijn afgeloopen. 

De schepen, die zich te Snlina vertoonen, 
moeten, alvorens den Donau te kunnen opvaren, 
overdag een- of meermalen een streng gen~s
knndig onderzoek oodorgaan. lederen morgen, 
op een vastgesteld uur, verzekert de geneesheer 
zich van den staat der gezondheid van al de 
opvarenden van het schip en hij staat het opvaren 
niet toe dan wanneer hij geconstateerd heeft dat 
al de opvarenden in volmaakte gezondheid ver
keeren. Hij geeft aan den .gezagvoerder of den . 
schipper een sanitair paspoort, een gezondheids
brief of een certificaat af, waarvan de overleg• 
ging gevorderd wordt aan de latere aanlegplaatsen. 

lederen dag heeft een onderzoek plaats. De 
door van het opontbood te Salioa rnn niet 
besmette schepen ma6 drie dagen niet te boven gaan. 

De ont.imetting van het besmette linnen zal 
dadelijk bij aankomst g~schieden. 

Het water van twijfelachtige ho;danigheid dat 
aan boord mocht zijn zal door goed drinkwater 
worden vervangen. 

Het ruimwater zal worden ontsmet 
De aangegeven maatregelen zijn slechts toe• 

passelijk op de herkomsten der havens waar een 
briindpont van cholera bestaat. 

Het staat vast dat een schip komende nit 
eene niet besmette haven , dat wil zeggen eeoe 
haven waar geen brandpunt bestaat, wanneer 
het niet wil onderworpen worden aan de hier
voren aangeduide beperkende maatregelen, geene 
pasaagiera aan boord kan nemen, die oit eeoe 
besmette haven komen. 

Er bestaat aanleiding de sanitaire inrichting te 
Sulina te verbeteren; hare ontsmettingsmiddelen 
in overeenstemming te brengen met de tegen
woordige eischen en haar dusdanig nit te breiden 
dat men er de zieken afkomstig van een besmet 
schip en de andere passagiers kan ontschepen en 
afzonderen. 

Jl. Maatregelen te nemen aan de 
oevers der rivie~ 

Sanitaire posten van JDinder belang zullen op . 
de oevers der rivier moeten worden opgericht 
om zieken te kunnen ontschepen, zoo er zich 
aan boord mochten bevinden ; de posten zullen 

voorzien moeten zijn van goed drinkwater en van 
de noodige ontsmettingsmiddelen. F.ene schikking 
daaromtrent moet worden getroffen door de Rns• 
aische Regeering en de Rnmeensche Regeering. 

Aan eiken sanitairen post en aan elk belangrijk 
aanlegpunt zal een geneesheer verbonden worden. 

Op elk station moet eene behoorlijk afgeson
derde kamer in gereedheid worden geho~den. 

Alle 8t'hepen, welke die poeten voorbij varen, 
zullen een geneeskundig onderzoek ondergaan. 
Wanneer er zieken of verdachten· zijn, znllen 
deze worden ontscheept en afgezonderd. 

De andere personen moeten inegelijka worden 
ontscheept en argezonderd gedurende vijf dagen. 

De kajniten, hutten en andere besmette plaatsen, 
het linnen en de bevuilde kleederen en voor
werpen zullen ontsmet worden; hetzelfde geschiedt 
met het ruim ; het water van twijfelachtige hoe
danigheid aan boord zal door goed drinkwater 
worden vervangen. 

Bij schepen, waarop noch zieken noch ver
dachten zij o, zullen de gemakken en het rnim 
ontsmet worden , en het water aan boord, dat 
van slechte hoedanigheid zon kunnen zijn, door 
goed drinkwater worden vervangen. 

Na het geneeskundig onderzoek wordt aan deu 
gezagvoerder of aan den schipper een certificaat 
uitgereikt, waarop de voorzorgsmaatregelen die 
genomen zijn en de ontsmettiogen die hebben 
plaats gevonden, staan aangegeven; dat certificaat 
vermeldt bovendien nanwkeorig het aantal ter 
p11ssagiera en der bemanning. 

Dat certificaat zal aan de verschillende ifosten 
vertoond moeten worden. 

Wanneer het · schip in een nieuwen kring komt, 
zal het een nieuw geneeskundig onderzoek 
ondergaan. 

Het rnim zal opnieuw ontsmet worden, tenzij 
het niet twijfelachtig is dat het water nog kwik 
of kalk in alcalischen toestand inhoudt. 

PROTOCOL VAN ONDERTEEKENING. 

Zitting van 15 April 18113. 

Voorzitter Zijne Excellentie Graaf VON DöNHOl'l'. 

In het jaar duizend achthonderd en drie en 
negentig, den 15den April, ten 11 ure dea 
voormiddags, is de internationale Sanitaire Con
ferentie in plenum aan het Ministerie van Buiten
landscbe Zaken bijeengekomen. 
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Waren tegenwoordig: 

JT oor DuitscA/,and: 
Afgevaardigden : 

Zijne Excellentie de heer Graaf CHARLES voN 
DöNBOP.F, Bnitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van Zijne Majeateit den Koning 

van Pruisen te Dresden ; 
de heer Hon, Geheim Opperregeeringsraad 

aan het Keizerlijk Departement van Binnenland

llCbe Zaken; 
de heer Ridder voN LANDKANN, Opperregee

rinpraad aan het Koninklijk Ministerie van Bin• 
nenlandsche Zaken in Beieren; 

de heer V0N ÜRIEGEBN, Geheim Regeeringq
raad aan het Koninklijk Ministerie van Binnen

landsche Zaken in Saksen; 
de heer Dr. KocH, Hongleeraar aan de Ko

ninklijke Universiteit te Berlijn, Geheime Raad 
voor geneeskundige zaken, Buitengewoon Lid van 
het Keizerlijk Gezondheidsbureau; 

de heer Dr. LEBKANN, Keizerlijk Raad van 
Legatie aan het Departement van BnitenlanJsche 
Zaken; 

Yoor 0.01tenrijlt-H011f!arije: 
Afgevaardigden: 

de heer HENGEL'llUELLER V0N HENGERVáB. 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijk 
en Apostolisch Koning van Hongarije; 

dd heer Ridder CHARLES V0N GsrLLBB Kei
zerlij\. en Koninklijk consul-generaal, af;evaar
digde 'llj de Europeesche Uonancommissie; 

JT oor Oolftmrijlt : 
de heer Dr. Kusr, Keizerlijk en Koninklijk 

Raad aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken; 
de heer V0N EBN.E&, Afdeelingsraad aan het · 
· zerlij k en Koninklijk Ministerie van Handel; 

Y oor H011f!arije: 
de heer Dr. ALEXANDl!B V0N FASCH6-MoYS 

Raad aan het Koninklijk Ministerie van Binnen: 
landsche Zaken; 

de heer CHABLl!s voN V UJtAY, Hdordingenienr 
der Koninklijke Hongaarsche Staatsspoorwegen; 

1'oor België: 
Afgevaardigde : 

de heer E. BECO, Secretaris-Generaal aan het 
Koninklijk Ministerie van Landbonw, Nijverheid 
en Openbare Werken; 

JToor Denemarlten·: 
Afgevaardigde: 

de heer V0N LövENÖBN, Bnitengewoon Gezant 

· en Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit 
den Koning van Denemarkeu te Weenen; 

1' oor Spanje: 

Afgevaardigde: 
de heer RAKIBEZ DE VtLLA-UBBUTIA, Minis

ter-Resident van Zijne Katholieke Majesteit te 

's Gravenhage; 
JT oor Frankrijk: 

· Afgevaardigden: 
de heer BABBÈBE , Gevolmachtigd Minister 

late klasse, zaakgelBBtigde van Frankrijk te 

München; 
de heer Hoogleeraar BROUABDEL, Deken der 

Medische Facnlteit te Parijs, Lid van het Insti
tunt, Voorzitter van het Raadgevend Comité voor 
Openbare Gezondheid; 

dn heer Hoogleeraar PaousT, Lid der Acade• 
mie van Geneeskunde, Inspeclenr-Generaal van 

den Sanitairen Dienst; 
'fl oor Groot• Bi-itanniè : 

Afgevaardigden: 
de heer STBACHEY , Minister Resident van 

Hare Britsche Majesteit te Dresden ; 
de heer Dr. THOBNE THOBNE, Chef der ge• 

neeskundige Afdeeling van den #Local Govern
ment Board"; 

toegevoegd afgevaardigde ,de heer H. FARNALL, 
Secretaris aan het # Foreign Office" ; 

YOO't" Griekenland: 
Afgevaardigde: 

de heer ANTONOPOULOS, Zaakgelastigde van 
Zijne Majesteit den Koninit der Hellenen te Berlijn 
en te Dresden ; 

de heer Dr. VA.ranis, af11:evaardigde bij den 
Sanitairen Raad te Constantinopel; 

JT oor Italië: 
Afgevaardigden : 

de heer Graaf CuRTOPASSI, Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Ma• 
jesteit den Koning van Italië; 

de heer Dr. PAGLIANI , Hoogleeraar in de ge• 
zondheidsleer aan de Medische Faculteit, Direc
tenr van den Open baren Gezondheidsdienst aan 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken; 

JT oor Lu:r-emhurg : 
Afgevaardigde : 

de heer Graaf de V II.LERS , Zaakgelastigde 
van Zijne Koninklijke Hoogheid den Groot Her
tog van Lo:i:emburg te Berlijn; 

1'oor Montenegro: 
Afgevaardigde: 

de heer HENGELKUELLER V0N ffENGEBVàB 
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B uiteugewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 

van Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijk 

en A poatolisch Koning van H ongarije ; 

Voor Nederland: 

Afgevaardigden: 

de heer L. H. R uYSSENAERS, Minister-resident 

van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

de heer Dr. W. P. RuYSCH, Advisenr bij het 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken ; 

Yoor Portugal: 

Afgevaardigde: 

de heer Graaf de SELIR , Zaakgelastigde van 

Zijne Zeer Getronwe Majesteit te Berlijn; 

JT oor Rumeniii: 

Afgevaardigde: 
de heer GKEGOBlUS GHIKA. Bnitengewoon 

Gezant en Gevolmachtit1d Minister van Zijne 

Majesteit den Koning nn Rumenië te Berlijn; 

JT oor RU8land: 

Afgevaardigden : 

Zijne Excellentie de heer YoNrNB, Geheim

raad in dieuet van Zijne Majesteit den Keizer 

aller Ruseen, B uitengewoon Gezant en Gevol

machtigd Minister; 

de heer lvANOw, werkelijk Staatsraad, ver

bonden aau het Ministerie van Financiën ; 

Y oor Ser,,iii : 

Afgevaardigde: 

de heer IVAN PAVLOVlTCH, Zaakgelastigde 

van Zijne Majesteit den Koning van Servië 

te Berlijn; 

1' oor Zweden en Noorwegen : 

Afgevaardigde: 

de heer V0N LAGERHEIM, B uitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Majes

teit den Konin,c .van Zweden en Noorwegen; 

Y oor dm Zwituraclien BOffd: 

Afgevaardiirden: 

de heer kolonel RoTH, doctor in de rechten, 

Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mini
ster van den Zwitserschen Bond te Berlijn ; 

de heer Dr. F. SCHKID, Directeur van het 

Sanitair Boudsbureau ; 

Yoor Turkije: 
Afgevaardigden : 

Zijne Excellentie Generaal BoNJtowsK1-PACHA, 
Opperscheikundige van Zijne Keizerlijke Majes

teit den Sultan, Inspecteur Generaal van het 
Gezondheidswezeo van het Ottomannische Rijk; 

Dr. 0. V!TALIB El'l'ENDI, lid van den Opper• 

gezondheidsraad van het Ottomannische Rijk, 
Inspecteu r van den Gezondheidsdienst; 

Zijne Excellentie Generaal Dr. NoUBl·PACHA , 

lid van den Oppergezondheidsraad van het Otto

mannische Rijk. 

De Voorzitter legt aan de eonferentie over 

den authentieken tekst van het ontwerp der 

Conventie , waarin zijn opgenomen de nitkomsten 

van de werkzaamheden der Conferentie. Hij 

• noodigt de Afgevaardigden , die van de noodig8 

machtiging voorzien zijn, nit die conventie te 

onderteekeneu en verzoekt de andere Afgevaar
digden om de reserves, die zij te maken mochten 
hebben, wel te willen formnleeren. 

De heeren Afgevaardigden van Duitschland , 

Oostenrijk , Hongarije, België , Frankrijk, Italië, 

Rusland en Zwitsel'land deelen mede in staat te
zijn tot. onderteekening der Conventie, zij ver

klaren daarenboven dat hunne Regeeringen, met 

het oog op eene herhaling van de cholera-epide

mie en voor zooveel hno zulks mogelijk zal zijn, 

de termijn voor de bekrachtiging niet znllen af

wachten om, wat hen aangaat, de bepalingen 

der Conventie ten nitvoer te leggen. 

Ter aanvulling dier verklaring deelen de hee

ren Afgevaardigden van Zwitserland, wat hen 

betreft, roede dat zij, met goedkeuring van den 

Bondsraad de reserve intrekken, welke zlj gemaakt 
hadden en die in het 9de protocol opgenomen is. 

De heeren Afgevaardigden van Lnxem'41'g , 

van Montenegro · en van Nederland verkfa;ren 

eveneens iu staat te zijn de Conventie te ~der

teekenen. 

De Conferentie neemt akte van die verklaringen. 

De heeren Afgevaardigden van Denemarken 
alsmède van Zweden en Noorwegen verklaren 

het ontwerp van Conventie ad referendum te 

nemen en verbinden zich de aanneming er vall 
aan hunne respectieve Regeeringen aan te bevelen. 

De Conferentie neemt akte van die verklaring. 

De heer eerste Afgevaardigde van Spanje ver

klaart het ontwerp van Conventie ad referendum 
te nemen onder de reserve& welke de Spaansche 

afgevaardigden hebben meenen te moeten maken 
bij gelegenheid der algemeene beraadslagingen 
(Protocol n°. 4) en inzm1derheid in de zitting van 
8 April (Protocol n°. 9) ten opzichte der maat• 
regelen van maritieme gezondheidspolitie tot wel
ker aanneming Spanje nog niet in staat is. 

Hij hoopt dat de Conferentie bij het verleenen 

van akte van die reserves, welke hem verhin-
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deren de Conventie te onderleekenen, die niet zal 
heacbouwen als eene weigering van de zijde van 
Spanje, om, zooveel als elechta mogelijk is, mede 
te werken tot het werk van menscblievendbeid 
en TIJOruitgang, begonnen te Venetië en met even
veel ij_ver nis goed ge;olg voortgezet te Dresden. 

De Cónferentie neemt akte van die verklaring. 
De beeren Afgevaardigden van Groot-Britannië 

leggen de volgende verklaringen af: 
In het Vereenigd Koninkrijk la het , volgens 

Ji.onne meeninic voldoende dat de irezonde perso
nen, die aan boord van een besmet aebip aan
komen, in hunne woning aan edn geneeskundig 
toezicht worden onderworpen . 

Zij vragen dat de Conferentie bun akte geve 
van die verklaring. 

Zij voegen er bij niet voorzien te zijn van de 
noodige machtiging om de Conventie ~ onder
teekenen; doch, onder voorbebo11d der zooeven 
door hen afgelegde verklaring, nemen zij op zich 
die · akte onmiddellijk aan hunne Regeering te 
onderwerpen. 

De Conferentie neemt akte van die verklaringen. 
De beeren Afgévaardigdeu vau Griekenland 

zijn niet in staat de conventie te onderteekenen. 
Zij bebonden evenwel , bijaldien de onderteeke
nende Mogendheden er in toestemmen aan h11nne 
Regeering de bevoegdheid voor tot ·de Conventie 
in haar geheel of ten deele toe te treden. 

Ue Conferentie neemt akte van die verklaring. 
Dl beer Afgevaardigd~ van Portugal verklaart 

het ontwerp ·van Conventie ad referendum te 
nemf!W\ doch onder hernieawing van de reserve, 
welke is opgenomen in de Protokollen alsmeàe 
in de Processen• Verbaal en waarvan de voor
naamste betrekking beeft op de maatregelen welke 
Zijne Regeering noodig acht om het binnenkÓmen 
der cholera op Porlugeesob grondgebied te ver
linderen. 

De Conferentie neemt akte van -die verklaring. 
De beer eerste Afgevaardigde van Rumenië 

verklaart dat bij tot de achtereenvolgens door 
de Conferentie aangenomen voorstellen is toege
treden, doch ad refere.d,um onder voorbehoud 
der verklaring·en en nitleggingen en onder de 
reserves opgenomen in de Protokollen en in · de 
Processen-verbaal. 

De Afgevaardigde van Rumenië is op het oogen
blik nog niet in staat de Conventie te ondertee
kenen, daar het Zijner Regeering nog aan tijd 
ontbroken beeft zich volledig op de hoogte te stel
len omtrent het werk der Conferentie in zijn ge-

heel en omtrent de strekking in de praktijk, 
voor zooveel Rumenië betreft, van al zijne gevolgen. 

De Conferentie neemt akte van die verklaring • . 
De beer Afgevaardigde van Servië verklaart 

het ontwerp van Conventie ad refertnàum te 
nemen onder de reeds vroeger geformuleerde en 
in de Protokollen der Conferentie opgenomen 
reserve dat, vermits Servië gehouden is rekening 
te bonden met hetgeen door zijne naburen zal 
geschieden, het de landq uarantainea niet kan 
opgeven zoolang de aan Servië grenzende landen 
die hunnerzijds in stand bonden. 

De Conferentie neemt akte van die verklaring. 
De beeren Ottomanniscbtl Afgevaardigden ver

klaren in naam hnuner Regeering, gemachtigd 
te zijn ad referentl~,m tot de Conventie toe te 
treden en onder benefice der reserves, welke zij 
ia de Protokollen en in de Processen-verbaal 
gemaakt hebben, alsmede bij gelegenheid der 
stemmiugen, en zlj verzoeken der Conferentie 
bun daarvan akte te willen geven. 

De Conferentie neemt akte van die verklaring. 
De _ Conferentie bepaalt dat het Protokol va11 

toetreding tot de Conventie gedurende eeu tijd
perk van drie maanden openblijft voor de Mogend• 
beden, welker vertegenwoordigers bonne band• 
teekening er niet onder hebben kannen stellen. 

Het staat, met gemeenschappelijk goedvinden, 
vast dat de Landen die aan de Conferentie p;een 

deel hebben genomen, op verzoek tot de Con
ventie en bare Bijlagen in den gebrnikelijken 
vorm knnneo toetreden: 

Onder voorbehoud van die verklaringen wordt 
de Conventie onderteekend door de van de noo
dige machtiging voorziene Afgevaardigden. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeleekenden, 
Afgevaardigden ter Internationale Sanitaire Con• 
ferentie te Dresden, het tegenwoordig Protokol, 
waaraan een nntbentbiek afschrift der Conferentie 
gehecht zal worden, onderteekend hebben. 

( Onderteeieningen.) 

PROTOKOL VAN TOETREDING. 

De Internationale Sanitaire Conferentie van 
Dreaden beeft, bij gelei,;enbeid van de onder
teekening der Conventie in de zitting van 
15 April 1893, bepaald dat een protokol van 
toetreding open zon blijven voor de Mogendheden 
wier Vertegenwoordigers d~ze Conventie niet 
hebben knnnen onderteekenen. 
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Dientengevolge heeft Hare Majesteit de Koningin 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot Bri

tannië en Ierland, 
van deze bevoegdheid gebruik wensehende te 

maken, benoemd tot Ckvolmuchtigden: 
den heer STJU.CHEY, Haar Minister-Resident 

te Dresden; 
den heer Dr. THORNM THORNE C. B., Chef 

der geneeskundige afdeeling van het • Local Go• 
vernment Board" te Londen, 

M. H. FARNALL C. M. G., secretaris aan het 
Foreign Office te Londen, 

die, na bonne in goeden en behoorlijkeo vorm 
bevonden volmachten te hebben ocdergelegd, het 
navolgende verklaard hebben: 

Het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britaonië 
en Ierland treedt toe tot de Internationale Sani
taire Conventie, g~loten te Dresden den ll>den 
April 1893, en tot hare Bijlagen, echter, onder 
voorbehoud dat, in het Vereenigd Koninkrijk, 
de gezonde personen die aan boord van een be
smet schip aankomen, niet onderworpen zullen 
zijn aan eeoe waarneming, maar alleen aan een 
geneeskundig toezicht in hunne woning. 

De Secretaris van Staat aan het Keizerlijk 
Duitache Departement van Buiteolandsche Zaken, 

de héer Baron MARSCH.UL V0N BrEBERBTEIN' 
aanvaardt, in naam der Mogendheden, die ,de 
Conventie onderteekend hebben, deze verklaring 
van toetreding en verklaart tevens dat de ooder
teekend hebbende Regeeringen in het hierboven 
gemaakt voorbehoud hebben toegestemd. 

Ter oorkonde waarvan het tegenwoordig proto-
Looden 13 . 

kol is opgemaakt te Berlijn, den 16 Juh 18118. 

($et.) G. STRACHU. 
R. Tao&NE THORNE. 

H. FARIULL. 
Bon. MARSCHALL. 

PROCES-VERBA! L. 

Vermits de termijn voor de nederlegging der 
ratificatiën, voorzien bij art. IV der Sanitaire 
Conventie van Dresden dd. 15 April 1893, ver
lengd is moeten worden, zijn de ondergeteekenden, 
te· weten: 

Zijne Excellentie de heer Baron MARBOHALL 
V0N BIEBERSTEIN, Secretaris van Staat aan het 
Departement van Buitenlandsche Zaken van 
Dnitscbland, 

Zijne Excellentie de heervoNSZÖGYÉNY-MARICH, 
Ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije, 

de heer Baron GBBJNDL , Minister van België, 
Zijne Excellentie de heer HxaBSTrX, Ambaeaa

deur van Frankrijk, 
Zijne Excellentie Sir EDWARD MALET, Am

bassadeur van Groot-Brita nnië en Ierland, 
Zijne Excellentie de heer Graaf LAN~., Am

basAadeur van Italië, 
de heer Graaf DE V1LLERB, Zaakgelastigde 

van Lo:remborg, 
Zijne ExceUeotie de heer Graaf ScHOUWALOU, 

Ambassadeur van Rusland, 

de heer Kolonel Dr. Rom, Minister van den 
Zwitsenchen Bond, 

heden aan het Departement van Boitenland
sche Zaken te BerlUn samengekomen, ter ver
vulling der formaliteiten van de nederleg,:ing der 
ratificatiëo van gezegde Conventie en van het 
Protokol van la/16 Juli 1893, betreffende de 
toetreding van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Ierland. 

Daarbij zijn overgelegd en in° gouden en be
hoorlljken vorm bevonden -de ratificatiën van 
Zijne Majesteit den Keizer van Duitachland, 
Koning van Pruisen, van Zjjoe Majealeit den 
Keizer van Oostenrijk, Kooi ng van Bohemen, 
enz.• enz., en Apostolisch Koning van Hongarije, 
van Zij oe Majesteit den Koning der Belgen, 
van den President der Fra.nsche Republiek, van 
Hare Majesteit de Konio_gin van het Vereeoigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland, van 
Zijne Majesteit den Koning van Italië, van Zijne 
Koninklijke Hoogheid den Groot-Hertog van 

· Luxemburg, van Zijne Majesteit den Keiser 
aller Rossen en van den Zwi tserschen Bondsraad. 

Er is gebleken dat Montenegro besloten heeft 
zich van de ratificatie te onthouden. 

Vermits de· Nederlandsche Regeering eerst 
later in st~t zal zijn- de Conventie te ratificeeren, 
verzoeken de ondergeteekenden de Keizerlijk 
Doitscbe Regeering zich te belasten met d~ ont
vangst der ratificatie van N eilerland , en daarvan 
bij rondschrijven kennis te geven aan de be
trokken Staten. 

Het staat vast dat de termijn van vijf jaren 
vast gesteld bij art. IV voor den do nr der Con
ventie zal aanvangen op den dag der ooder
teekeoing van het tegenwoordig procea•verbaal. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
het tegenwoordig proces-verbaal hebben opiçesteld, 
waarvan het eenig exemplaar blijft berusten in 
de archieven van het Departement van Boiten
landsche Zaken te Berlijn, door wiens zorgen 
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een gewaarmerkt afschrift daarvan aan de Hooge 

onderteekeoeode partijen zal nitgereikt worden. 
Gedaan te Berlijn, den laten Februari 1894. 

(get.) Baron VON MARSCHALL. 

SzöGYÉNY, 

GRll:!NDL, 

Juus HnBms. 
EDWARD B. MALF:T. 
C. LAIIZA. 

H. DE VILLERS. 
Graaf PAUL SCHOl'WALOl'P. 

ROTH. 

S September 1894. BESLUIT, houdende, met 

intrekking van het Koninklijk besluit van 

20 Mei 1876 (Staatsblad no. 78), bepalingen 

omtrent het toekennen van het radicaal van 
scherpschutter aan onderofficieren, korporaals 

en manechappen der dienstdoende schutterijen 
en het distinctief van scherpschutter. S. H.9. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bionen

landsche Zaken, van 29 Augustus !894,, n°. 1358S., 

afd. Militie en Schutterijen; 

Gelet op art. 40 der wet betrekkelijk de schut

terijen van 11 April 1827 (Staat1blad o0 • 17); 
Gezien de Koninklijke besluiten van 20 Mei 18715 

(Staa'8hlad n°. 78) en van 26 April en 24 Jnli 1894, 

n00• 87 en 58; 

Hebben goedgernnden en verstaan: 

met intrekking van het Koninklijk besluit van 

20 Mei 1875 (StaatsUad n°. 78) te bepalen: 
Art. 1. Aan de onderofficieren , korporaals en 

manschappen vau de dienstdoende schutterijen, 

die aan de daarvoor door den Minister van Bionen• 

landsche Zaken aangewezen eischen voldoen , kan 

het radicaal van scherpschutter worden toegekend. 
Zij, aan wie dat radicaal is toegekend, zijn 

bevoegd het in artikel 2 omecbreven distinctief 
te dragen. 

De kosten van aanschaffinp; van dit distinctief 
zijn te bonnen laste. 

2. Het distinctief in artikel 1 bedoeld , bestaat 
voor de onderofficieren in een zilveren geborduurde 

en voor d! korporaals en manschappen in een 
van roode wol geborduurde vijfpuntige ster, groot 
S c.M. in middellijn. 

Deze ster wordt gedragen op den linker boven
arm, ongeveer 10 c.M. boven den elleboog en 
moet met één der punten naar boven worden 
geplaatst. 

3. De leden van de dienstdoende schutterijen 

beneden den graad van onderofficier, aan wie 

krachtens het Koninklijk besluit van 20 Mei 1875 
(Staatahlad n•. 78) de chevron van scherpschutter 

is toegeken,1 , dragen, in plaats van het bij artikel 2 
van dat besluit omschreven distinctief, het bij 

artikel 2 van dit besluit voor de korporaals en 

manschappen voorgeschreven distinctief. 
Hierop zijn toepasselijk het derde lid van 

artikel 1 en het tweede lid van artikel 2 van 

dit besluit. 

De Minister van Binneolandsche Zakeu is belast 

met de uitvoering van dit besluit, waarvan af

schrift zal worden gezonden aan den Minister 

van Oorlog en dat in het Staatl6lad zal worden 

geplaatst. 

Soestdijk, den Sden September 189<1o. 

(get.) EMMA. 

De Mi11ûtll'I' van Binnenlamuclis Zal:et1, 
(get.) VAN HoUTBN. 

(Uitgeg. IS Sept. 1894.) 

7 SeptemlJer 1894. MISSIVE van den Minister van 

Binuenlandsche Zaken aan de Oom missarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende 
de kohieren voor de bedrijfsbelasting. 

De Minister van Financiën deelt mij het vol

gende mede: 

• Volgeua art. 1 der wet van 22 Mei 1845 
(Staat8hlad no. 22) aangaande de invordering van 

's Rijke directe belastingen, moeten de kohieren 

dier belastingen door bet hoofd van het plaatselijk 

bestuur worden afgekondigd en aan de ontvangers 

verzonden. Op dezen regel wordt bij de wet van 

2 October 1898 (Staatsblad no. 14,9) voor de be

drijfsbelastiug geene uitzondering gemaakt. Met 

het 0011; op de daarbij gevorderde gebeimhonding 
van de aanslagen in deze belasting, ia het echter 

noodig, dat de hoofden dier besturen van de hnn 
ter afkoudiging gezonden kohieren geen gebruik 
maken, noch toelaten dat gebruik daarvan kan 
gemaakt worden om kennis te erlangen van het 
bedrag der daarin voorkomende aanslagen." 

Naar aanleiding van den wenach van mijnen 
genoemden ambtgenoot heb ik de eer UHEdG. te 

verzoeken de burgemeesters der gemeenten in Uwe 
provincie of die ben vervangen, onder verwijzing 
naar het bepaalde bij artt. 85 en 47, j 2 der 
laatstgemelde wet, nit te noodigen , zich strikt 
tot de naleving van art. 1 bovengenoemd te be
palen, zonder, voor welk doel ook, inzage, a!-
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schrift of uittreksel te nemen of door anderen te 
laten nemen van de in de kohieren voorkomende 
aanslagen. 

De Mini8ter van B innenlandaclze Zaien, 

(get.) VAN HOUTEN. 

18 September 1894. B.BSLUIT, tot nadere aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 27 Jnoi 1892 
(Sfaa ta/Jlad n•. 167), waarbij nadere be· 
palingen worden vastgesteld tot het tegen11:aan 
van de verbreiding van het mond- en klauw
zeer onder het vee, aangevnld bij Koninklijk 
besluit van 17 November 1892 (Staata-

6lad n•. 266.) S. ló0. 
IN NAAlll VAN Il. M. WI LHE1 MINA , ENZ. 

WI.J EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat nadere aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 27 Juni 1892 (Staat&• 
/Jlad n°. 167) noodzakelijk is ter verzekering van 
de handhaving van het verbod van vervoer van 
vee nit kringen, door den Minister van Binnen
landsche Zaken krachtens artikel 1 van dat besluit 
aangewezen ; 

Gezien artikel lli der wet van 20 J nli 1870 
(Staata/Jlaà n•. 131), laatstelijk gewijzigd bij die 
van 16 April 1886 (Staata/Jlad n•. 64); 

Op de voordracht van den ~ inister van Binnen• 
landsche Zaken van 29 Augustus 1894, n°. 3726, 
afdeelin11: Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 Sep• 
tember 1894, n•. 6); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van _Binnenlandsche Zaken van 10 September 1894, 
n•. 3981, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Na artikel 3/Jia van het Koninklij k 

besluit van 27 Juni 1892 (Slaata/Jlad n•. 167), 
waarbij nadere bepalingen worden vastgesteld tot 
het tep.engaan van de verbreiding van het mond
en klauwzeer onder het vee, zooals dat luidt 
volgens het Koninklijk besluit van 17 Novem• 
ber 1892 (Staata6lad n•. 265), wordt het vol
gende artikel ingevoegd: 

Art. Ster. In de door den Minister van Binnen• 
Iandsche Zaken aangewezen gemeenten of gedeelten 
van gemeenten , gelegen lange of in de nabijheid 
van de grenzen van eenen kring, waaruit door 
den genoemden Miniater krachtens artikel 1 van 
dit bea)uit vervoer van herkauwende dieren en 
varkens ia verboden, ia het vervoer van de even• 
eens door den genoemden Minister aan te wijzen 
soorten van vee verboden, tenzij de vervoerder in 

het bezit zij of van eene schriftelijke vergunning, 
. waarbij hem met inachtneming van de voorschriften, 
gegeven krachtens artikel 3 , tweede lid, van dit 
bealnit, afwijking van het verbod van yervoer nit 
den argesloten kring ten behoeve van het vee, dat 

· hij vervoert, is toegestaan, of van een vervoer
biljet, afgegeven door den burgemeester van de 
plaata van herkomst van het vee en bevattende 
eene nauwkeurige beschrijving van het vee door 
opgave van 11:eslacht, leeftijd, klenr en blijvende 
bijzondere kenteekenen, eene opgave van de plaats 
van herkomst en de plaats van bestemming en 
van den tijd, gedurende welken het biljet geldig 
is, alsmede de verklaring van den hnrgemeeater , 
dat het vee zich na het . in werking treden van 
de krachtens dit artikel gedane aanwijzing niet 
in den afgesloten kring heeft bevonden. 

De aanwijzing van gemeenten of gedeelten van 
gemeenten, in dit artikel bedoeld, wordt op 
dezelfde wijze als de in artikel 1 van dit besluit 
bedoelde aanwijzingen , ter algemeene kennis ge
bracht. 

II. Dit besluit treedt in werking op .Jen tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staata/Jlad 
en van de Staatacourant, waarin het geplaatst is. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia belast 
met de uitvoering vau dit besluit, dat in het 
Staata/Jlad en geli.Jktijdig in de StaatacouranJ zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 13den September 1894. 
(.qet.) E M M .A. 

De Minuter van BinnenlanrJ.ache Zaken, 

(get .) VAN HOUTEN. 

.(Uitgeg. 19 Sept. 1894.) 

14 September 1894,. BESLUlT, tot wijziging van 
het Koninkl ijk besluit van 6 December 1892 
(Staata/Jlad n°. 269), waarbij aan hetJ>estnnr 
der gemeente Delft vergunni ng wordt ver
leend, in die gemeente, op een terrein ge
legen in den Klein- r rijen/Janacllen polder, 
een geslicht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 161. 

IK NAAlll VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 

W1.J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 11 September 1894, n•. 8870, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat-a

/Jlad n°. 96), gewijzi,:d bij artikel 10 . sub 46°., 
van de wet van lö April 1886 (Staata/Jtad n•. 64); 
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, Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen .-. 

Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van het Koninklijk 
beslnit van 5 December 1892 (Staatablad n°. 259), 
waarbij aan het bestuur der gemeente Delft ver
gnnning wordt verleend, in die iremeente, op een' 
terrein, gelegen in den Klei•• Yrijenhanaclum polde-,, 

een gesticht voor krankzinnigen op te richten , 
wordt gelezen als volgt: 

• In het gesticht, dat geacht zal worden één 
geheel nit te maken met het krankzinnigengesticht 
•het Sint Joris-Gasthuis" te Delft, bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 4 November 1890 
( Staatsblad n°. 160), gewijzigd door dat van 
29 December 1891 (Staatablad n°. 245), en daar• 
van eene afdeeling te zijn, en dat bestaan zal · 
oit drie paviljoenen voor mannen, drie paviljoenen 

voor vrouwen en de noodige dienstgebouwen en _ 
ziekenafde~lingen, mogen niet me~r dan 172 krank
zinnigen, 86 mannen en 86 vrouwen, verpleegd 
worden." 

De Minister van Bianenlandsche Zaken i,,, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in he~ 
Staatablad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 14 September 1894. 
(J;et .) E M M A. 

De Minitter van Binnenlandacke Zaken, 

(J;et.) VAN HOUTEN 

(Uitgeg. 20 Sept . 1894.) 

15 September 1894. BESLUIT , tot vaststelling 
van buitengewone maalregelen tot afwending 
der Aziatische cholera en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 152. 

IN NAA!l VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat buitengewone maatregelen 
noodz4kelijk zijn tot afwending der Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van de Ministers van Binnen
landsche Zaken, van Financiën en van Water- . 
staat, Handel en Nijverheid, van 22 Aug ustus 

1894, n•. 86391, a!deeling Medische Politie, 
van 25 Augustus 1894, n°. 72, Invoerrechten 
en Accijnzen en van 27 -Augustus 1894, L•. B, 
efdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staata
blad n°. 80) aangevuld door de · wet van 20 Juli 
1884 (Staatablad n•. 164) en gewijzip;d bij art. 19 , 
van de wet van 15 April 1886 (Staatablad n°. 64), 
op de wet van 9 Juli 1894 (Staatsblad n° , 94) 

en op het Koninklij k besluit van 30 Augustus 1893 
(Staatablad n°. 137); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7 September 1894, n°. 4); 

Gelet op het; nader rapport van de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 

. Waterstaat , Handel en Nijverheid van 11 Sep• 
tember 1894, n°. 398ó, afd. Medische Politie, 
van 12 September 1894, n•. 95, Invoerrechten 
en Accijnzen en van 14 September 1894, L•. 
A, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd het Koniuklijk besluit 

van 17 Juli 1894 (Staatablad n°. 185) houdende 
verbod van in-, door- en vervoer van lompen, 
gebruikte kleedingstnkken en ongewasschen lijf
en beddegoed uit . landen en plaatsen, door de 
Minister van Binnenlandsche Zaken en van Fi

nanciën aan te wijzen, is . in•, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen verboden uit landen of plaatsen, 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in _de 
Nederlandscke Staat8co11rant ter algemeene kennis 
gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de op 
15 April 1893 te Dresden gesloten en bij de 

wet van 9 Juli 1894 (Staatablad n°. 94) goed
gekeurde internationale overeenkomst tot wering 

der cholera (1), gedragen de genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

2. De gemeentebesturen en de burgemeesters, 
ieder voor zooveel hem aangaat, dragen nauw
lettend zorg voor eene doeltreffende toepassing 
van de bepalingen der wet van 4 December 1872 
(Staaublad n°. 184), gewijzigd bij de wetten 
van 3 December 1874 (Staatsblad n°, 188), 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36) , 15 April 
1886 (Staatablad n°. 64) en 8 April 1893 
(Staatsblaà o•. 6~). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voorzoover 
de bepalingen op Aziatische cholera toeiiasselijk 
zijn en de berin nering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens nit 
den tekst van het tep;enwoordig besluit, word'en 
vanwege den Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(1) Die overeenkomst is opgenomen in het be
sluit van l September 1894, S. 148. 
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zoodra deze dit noodig acht, aan de gemeente

bestnren verzonden, ten einde in elke gemeente 
te worden aangeplakt. 

3. Een ieder is verplicht , de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de nitvoering ,an het 

tegenwoordig beslnit, nauwkeurig en naar waar
heid onverwijld te geven. 

4. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door de Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Fi uanciën aan te wijzen, worden 
geene personen, als bedoeld in het laatste lid 
van Hoofdstuk V van Bijlage I van de op 
15 April 1893 te Dresden gesloten internationale 
overeenkomst tot wering der cholera, of geene 
personen uit door de genoemde Ministers aan
gewezen nabnrige met Aziatische cholera besmette 

buitenlandsche gemeenten, als bedoeld in Hoofd
stuk VI van Bijlage I van genoemde overeen
komst, toegelaten dan na geneeskundig onder
zocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Het onderzoek geschiedt door een' geneesknn• 
dige, die daartoe door den Minister van Binnen
landsche Zaken, met toekenning van eene door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzegging 
wordt aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde ge
meenten wordt in de Nederlanà,cl,e Staat8courant 
geplaatst, ten minste één dag, voordat zij in 
werking treedt. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet toe
gestaan dan met inachtneminjl: van de voorschriften, 
daaromtrent door de Ministers van Binnenlandscbe 
Zaken en van Financiën gegeven. 

6. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon, 
langs land- of waterweg N ederlnnd binnenkomende, 
aan Aziatische cholera lijdt of ziekteverschijnselen 
vertoont , welke het ontstaan van Aziatische cholera 
doen verwachten, of die waarneemt, dat goederen, 

vatbaar voor de overbrenging van de besmetting 
van Aziatische cholera, waarvan de invoer ver
boden is , langs land- of waterweg in Nederland 
worden ingevoerd, is verplicht, daarvan on verwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabijzijnden ambtenaar van Rijke- of ge
meente-politie, of - wanneer bet ~deren be
treft - aan den meest nabijzijnden ambtenaar 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rnst in het bijzonder op bonders 
van vervoermiddelen en daarbij geëmployeerden. 

6. JJe bnrgemeester is bevoegd, op de in het 
eerste lid van art. 5 bedoelde personen de, ua 

ingewonnen ad vies van een' geneeskundige, door 
hem noodig geachte maatregelen ·van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen en 
hen naar eene openbare inrichting of andere ver
blijfplaats in de · gemeente ter verpleging te doen 
overbrengen. 

De hierbedoelde zieke of verdachte personen 
zijn verplicht, zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

7. Op de in het eerste lid van artikel li van 
het tegenwoordig besluit bedoelde goederen ia 
artikel 5 van de wet van 4 December 1872 
(StaaulJlaà n°. 134) toepasselijk. 

8. Het is aan personen, komende uit landen 

of plaatsen, met inachtneming van de bepalingen 
van de op 15 April 1893 te Dresden gesloten 
internationale overeenkomst tot wering der cholera, 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken in 
de Nederlanà,cl,e Staat8courant aangewezen, ver
boden, hunne reis in Nederland verder dan het 
grenBBtation of den eersten Nederlandschen grens
post voort te zetten, alvorens in het bezit te zijn 
van een schriftelijk bewijs, dat zij, Nederland 
binnenkomende, (leeoe ziekteverschijnselen ver
toonden, welke het bestaan van Aziatische cholera 
deden vermoeden. 

De toepassing van dezen maatregel mag geen 
aanleiding geven tot het ophouden van personen, 
geen zoodanige ziekteverschijnselen vertoooeode; 
aan dezen wordt het genoemde schriftelijke bewija. 
overeenkomstig een model, door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken vast te stellen, zoo spoedig 
mogelijk afgegeven door den op dat station of 
op dien post van Rijkswege met geneeskundig 
toezicht belasten geneeaknndige, of, bij gebreke 
van dien, doo'r den hoogst in rang zijnde van de 
aanwezige ambtenaren van de invoerrechten en 

accijnzen. 
Door de zorg van hem, die het bewijs afgeeft. 

wordt de burgemeester van de plaats van bestem
ming van den houder van diens aankomst onderricht, 

De in het eerste lid van dit artikel genoemde 
personen zijn verplicht, binnen 24, oren na · aan
komst op de plaats hunner bestemming het boven
bedoelde schriftelijk bewijs te vertooneo bij het 
gemeentebestonr. 

Indien vanwege het gemeentebesto ur een ge. 
neeokondige met het houden van toezicht op hen 
belast is, zijn zij verplicht, dezen bij zich te 
ontvangen en hem alle verlangde inlichtingen ter 
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zake van de uitvoering van het tegenwoordig be• 
sluit, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk te ver
schaffen. 

Vertrekt een persoon als bovenbedoeld binnen 
vijf dagen na zijne aankomst weder naar eene 
andere gemeente, dan rost aldaar op hem gelijke 
verplichting als in de eerste plaats zijner bestem• 
ming. 

Het bestuur van die andere gemeuote wordt, 
zoo mogelijk, van de aankomat van den pe111oon 
onderricht door het gemeentebestuur van de eerste 
plaats van bestemming. 

Op het schriftelijk bewijs, bedoeld io het eerste 
lid van dit artikel , worden de verplichtingen ver• 
meld, welke in het vierde, het vijfde en het zesde 
lid aan den houder daarvan zijn opp:elegd. 

9. De bnrgemeester is bevoegd , na ad vies van 
een' geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
en voor het overbrengen van besmetting bijzonder · 
vatbare voorwerpen , van welken aard ook, nit 
een hnis, erf of vaartuig, waar een geval van 
Aziatische cholera voorkwam , anders dan met 
inachtneming van de door hem te geven voor• 
schriften te verbieden. 

10. In spoedeischende gevallen zijn de be• 
stuurders van Rijksinrichtingen, voorzoover de 
dienst in hunne inrichting het toelaat, verplicht, 
op verzoek van een' burgemeester aan dezen 
onmiddellijk te doen toekomen of ten gebruike 
af te staan tot hunne inrichting 'llehoorend mate
rieel, noodig voor behandeling, verpleging, af
sondering, ontsmetting of vervoer van lijders 
aan .Aziatische cholera of daa"an verdachten, of 
voor ontsmetting of vervoer van besmette goederen. 

, Bij weigering of verschil wordt · onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het Depar
tement, waaronder de inrichting ressorteert. 

11 . Aan elk der door de Minist~rs no Binnen
landsche Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid aan te wijzen grensatations der spoor-

. of tramwegen wordt geneeskundig toezicht gebonden 
op de personen en goederen, per spoortrein of 
tram Nederland binnenkomende , door een' ge• 
neeskundige, die daartoe door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken met toekenning van eene 
door dezen te bepalen vergoeding, tot wederop• 
zegging wordt aangewezen. 

12 . De in artikel 11 bedoelde geneeskn ndige 
is aanwezig bij de aankomst van eiken personen
trein of tram nit het buitenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van eiken per
sonentrein of tram nit het buitenland worden 

dé reizigers door den geneeskundige onderzocht 
op de wijze, die hem na overleg met den station■• 
chef en den hoogst in rang zijnde der aanwezige 
ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen het 
meest doeltreffend voorkomt. 

De goederen (met inbegrip van de bagages, 
door reizigers medegebracht) "ll"orden , voorzoover 
de geneeskundige het noodig oordeelt, zoo spoedig 
mogelyk na aankomst door of namens hem 
onderzocht op de wijze, die hem na overleg met 
den stationschef en den hoogst in rang zijnde 
der aanwezige ambtenaren van de invoerrechten 
en arcijnzen het meeat doeltreffend voorkomt. 

Het volgen, dit artikel te verrichten onderzoek 
van personen en goederen zal steeds zooveel moge• 
lijk samen vallen met het douane-onderzoek. 

14. Reizigers, die door den geneesknndige 
be,onden worden, niet aan .Aziatische cholera te 
lijden, noch verschijnselen van die ziekte te ver
tonnen, mogen niet worden aangebonden, maar 
worden terstond tot voortzetting der reis toe
gelaten, behoudens het bepaalde bij art. 8 van 
het tegenwoordig besluit, indien dit op hen van 
toepassing ia. 

15. De reizigers, die door den geneeskundige 
bevonden worden, aan Aziatische cholera te 
lijden of verschijnselen van die ziekte te ,er
toonen, worden , indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt , . onverwijld ]Jlet inachtneming 
van art. 9 der wet van, December 1872 (8t41Jt,. 
~lad n°. 18') overgebracht naar eene door den 
burgemeester der gemeente , waarin het grens
station ligt, volgens art. 18 van het tegenwoordig 
besluit aan te wijzen inrichting voor verpleging 
van lijden aan besmettelijke ziekte, en daar 
afgezonderd en verpleegd. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen vergoed. 
, Behoeftigen worden op 's Rijks kosten vervoerd 

en verpleegd, voorzoover niet de kosten daarvan 
krachtens de wet tot regeling van het armbestuur 
ten laste eener gemeente moeten worden gebracht. 

16. Goederen (met inbegrip van de bagages, 
door reizigers medegebracbt), nit het buitenland 
aan~evoerd, waarvan de in• of doorvoer niet 
vérboden ie, mogen niet worden aangebonden 
dan voorzoover en voor zoolang dit noodig ie 
voor de ontsmetting volgens de hierna volgende 
bepalingen. 

Voil linnengoed, kleederen en voorwet'pen, die 
deel uitmaken van reiegoederen of inboedel, 
(huishondgoed) , komende uit plaatsen , met in. 
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áchtneming van de bepalingen van de op 15 April 
1893 te Oreaden gesloten internationale overeen
komst tot wering der cholera, door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken in de Nederla'll(UcJie 
Staatzcourant aangewezen , worden, voorzoover 
de geneesknndige dit noodig oordeelt, ontsmet op 
de wijze, door hem voorgeschreven. 

.Bagages, door reizigers medegebracht, en voor 
de ontsmetting aangehouden, worden desverlangd 
aan de eigenaars op hnnne kosten door den 
burgemeester nagezonden. 

Wat koopmansgoederen betreft, zal ontsmet
ting - op de wijze, door den geneeskundige 
voorgeschreven - slechts worden toegepast op 
goederen en voorwerpen, met inachtneming van 
de bepalingen van de bovengenoemde internationale 
overeenkomst, door den Minister van Binnen
landsche Zaken in de NederlancucJie Staatzcourant 
aangewezen. 

De ontsmetting zal op zoodanige wijze moeten 
plaats hebben, dat de voorwerpen zoo weinig 
mogeliik beschadigd worden. 

Brieven en correspondentie, drukwerken, boeken, 
dagbladen, dienststukken enz. (postpakketten niet 
inbegrepen) zullen aan geene enkele belemmering 
of ontsmetting worden onderworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- ale 
goederenwagens), uit het buitenland binnenkomende, 
znllen aan de grenzen niet worden aangehouden , 
behoudens dat wagens die bevuild zijn, - indien 
de geneeskundige het noodig oordeelt - van den 
trein zullen worden gehaakt en op de wijze door 
den geneesknudige voorgeschreven, zullen worden 
ontsmet. 

18. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin een grensstation ligt, als in art. 11 van 
dit besluit is bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk 
op Rijke kosten, in • overleg met den krachtens 
genoemd artikel aangewezen deskundige: 

a. voor de inrichting van eene gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in art. 15 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde re1Z1gers, 
lijdende aan of verdacht van Aziatische cholera; 

6. voor eene geschikte plaats voor de ontsmet
ting van de ia art. Hl van het tegenwoordig 
besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of op• 
zicht bij het onderzoek , de afzondering, de onl
ametling of het vervoer van pereouen en goederen, 
bedoeld in de artt. l 3, 14,, Ui , 16 en 17 van 
het tegenwoordig besluit; 

tl. voor de noodige geneesmiddelen , ontsmettings-

middelen , vervoermiddelen , meubelen en ander 
noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan art. 7 van de wet van 4, Decem
ber 1872 (Staat16latl n•. 13~), bepaald de Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken de som, des
wege aan de gemeente te vergoeden . 

19. De ambtenaren van Rijke- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen eu de stationschef en alle geëmployeerden 
aan eene spoor- of tramwegonderneming zijn, 
voorzooveel bon dienst het toelaat, verplicht 
met al de b no ten dienste staande middelen on
verwijld mede te werken tot de uitvoering van 
de door den krachtens art. 4 of art. 11 van het 
tegenwoordig bealnit aangewezen geneeeknodige voor
geschreven maatregelen , betreffende het onderzoek, 
de afzondering, de ontsmetting, behandeling en ver
pleging, en het vervoer van personen of van goederen. 

De conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aankomst 
van den trein of tram aan het station , kennis 
te geven van de verdaohte verschijnselen, die zii 
bij reizigers hebben waargenomen, en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of tram van voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen. 

20. De kosten, vallende op de maatregelen, voor
geschreven in de artt. 4, 13, 14, 15, 16 en 
17 van het tegenwoordig besluit, komen ten 
laste van het Rijk, voorzoover in genoemde arti
kelen niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eènige andere wettelijke bepaling ten 
Jaste van anderen moeten worden gebracht. 

21. De krachtens art. 4, of art. 11 van het 
tegenwoordig besluit aangewezen geneesknndi~ 
volgt in de nitoefening van zijn ambt de aan
wijzingen, die de Minister van Binnenlandsche 
Zaken of de inspectenr of adj anct-inepectenr voor 
het geneeeknndig Staatstoezicht, tot wiens dienst
kring zijne standplaats behoort, hem, voorzoover 

. zij dit noodig achten , zullen geven. 
Hij staat den burgemeester, eiken ambtenaar 

van Rijks- of gemeente-politie, of van de invoer
rechten en accijnzen, den stationschefs en den 
overigen geëmployeerden bij eene spoor- of tram
wegonderneming met zijn advies ter zijde, wanneer 
zij dit behoeven, bij de uitvoering van wettelijke 
voorschriften, betreffende de wering of bestrijding 
der Aziatische cholera. 
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Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onverminderd 
art. 16 der wet van 4, December 1872 (Staaû• 
/Jlad n°. 134), onverwijld kennia aan den burge
meester en aan den inspecteur of den adjonct
inspectenr voor het geneeskundig Staatstoezicht. 

22. De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bevoegd, om, waar noodig, met medewerking van 
de Ministers van Finandëc en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, tot wering van de besmet
ting van Aziatiscbe cholera toezicht te doen hon
den op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing - Yoor 
zoover m~elijk en noodîg - van de artt. 11 tot 
en met 16 en 18 tot en met 21 van het tegen
woordig besluit. 

23. Aan elk der door de Miuisters van Binnen
landache Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid aan te wijzen plaatsen, gelegen · aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren , wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlanga varende schepen en hunne op· 
varenden door één of meer geneeskundigen, die 
daartoe door den Miniater van Binnenlandsche 
Zaken , met toekenning van eene door dezen te 
bepalen vergoedinit, tot wederopzegging worden 
aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandacl,e Staat1courant 

geplaatst , ten minste één dag voordat zij in wer
king treedt. 

24. Onverminderd art. 10 der wet van 4, De

cember 1872 (Staat1/Jlad n°. 134), zooals dat 
lnidt volgens de wet van 28 Maart 1877 ( Staau
/Jlatl n•. 36), wordt elk echip , ·varende langs 
of aankomende aan eene der in art. 23 van het 
tegenwoordig besloit bedoelde plaatsen, onderwor
pen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicM, met zijn schip de door 
den bnrgemeester aan te wijzen ligplaats in te 
nemen , en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaartuigen te blijven, totdat het 
gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding daar
van bevolen gezondheidsmaatregelen toegepast zgn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van art. 10 der wet 
van 4, December 1872 (Staaublad n•. 184), zoo
als dat loidt vol!(ens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 86). 

De scbipper zorgt met al de te zijner beschik
ldng staande .middelen voor de stipte naleving van 
de gegeven bevelen, en is verplicht de vragen, 

hem door of namens den met het gezondbeids
ondenoek belasten geneeskundige gedaan , naow
keurig en naar waarheid te beantwoorden. 

25. De geneeskundige verricht het gezondheid&• 
onderzoek van het schip, van de opvarenden en 
van de lading of andere op het schip aaowezige 
goederen op de wijze, die hem , na overleg met 
den burgemeester, het meeat doeltreffend voorkomt. 

Indien hem blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24, uren een gezondheidsonderzoek , over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit, heeft 
ondergaan, kan blj het van verder onderzoek vrij• 
stellen , indien de toestand van het schip of van 
de opvarenden hem tot zoodanig onderzoek overigens 
geen aanleiding geeft. 

26. De geneeskundige, die het gezondheids, 
onderzoek verricht heeft, geeft den burgemeester 
adYies omtrent de in het belang der volksgezond
heid te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op den Minister van 

BinneolanJsche Zaken. 
De kosten, op deze maatregelen vallende, komen 

ten laaie van het Rijk. 
Ontsmetting geschied&, is die noodig, volgens 

de regelen, krachtens art. 21> der wet van 4, De
cember 1872 (Staafablad n°. 134.) vastgesteld. 

27. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van gemeen
schap met den wal opgeheven, hetzij na afloop 
van liet gezondheidsonderzoek; indien dit tot geen 
verdere maatregelen aanleiding geeft, hetzij nadat 
aan de maatregelen, naar aanleiding van het ge
zondheidsonderzoek voorgeschreven, uitvoering is 

. gegeven. In het laatste geval kunnen evenwel 
de opvarenden , die bij het gezondheidsondenoek 
bevonden worden, niet te lijden aan Aziàtiscbe 
cholera, noch verschijnselen van die ziekte te 
vertoonen, met toestemming van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige terstond onbe
lemmerd aan den wal worden toegelaten; vooraf 
beeft ontsmetting plaats, indien deze door den 
geneeskundige noodig wordt geoordeeld. 

28. Ten bewijze dat het schip tot den verderen 
doortocht is toegelaten, en het verbod van gemeen
schap met den wal opgeheven , ontvangt de schipper 
van den met het gezoodheidsonderzoek belasten 
geneeskundige eene schriftelijke verklaring, volgens 
het model , door den Minister van Binneulandsche 
Zaken vast te stellen , en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het 111hip, van dien 
der opvarenden en van dien der lading of andere 
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op het acbip aanwezige goederen, benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door den 
geneeskundige afgejl;even in het geval, bedoeld 
in het tweede lid van art. 26 0 van het tegen
w90rdig beslnit, in welk geval daarvoor ook de 
beveiitiging van eene vroegere verklaring in de 

• plaats kan treden. 
29. De burgemeester van elke gemeente, waarin 

eene plaata ligt, als in art. 28 van dit beslnit 
ia bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk op Rijks
kosten, in overleg met de krachtens genoemd 
artikel aangewezen geneeskundigen, voor het per
aoneel en het materieel, dat de geneeskundigen 
voor het gezondheidsonderzoek behoeven, en dat 
noodig ia voor de uitvoering van de naar aan• 
leiding van bei gezondheidsonderzoek voorgeschre
ven maatregelen, en voorts voor de voortdurende 
aanwezigheid van zuiver drinkwater en water voor 
hnishoudelijke Joeleinden, opdat dit aan de schip
pers, indien de geneeskundige het noodig oordeelt, 
kunne worden verstrekt. 

30. Op de krachtens art. 23 van dit besluit 
aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk het 
eerste en derde lid van art. 21 van dit bèslnit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambtenaar 
vau Rijks- of gemeente-politie met hno advies 
ter zijde, wanneer dezen dit behoeven bij de nii

. voering van wettelijke voorschriften betreffende 
de wering of bestrijding der Aziatische cholera. 

De 11,mbtenaren van Rijka- en gemeente-politie 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten dienste staande middelen 
onverwijld mede te werken tot de nitvoering van 
de door bedoelde geneeskundigen voorgeschreven 

maatregelen. 
31 . De in het tegenwoordig besluit genoemde 

Ministers zijn bevoegd, de door ben krachtens 
dit besluit trenomen beschikkingen of geJane aan
wijzingen, zoo dikwijls de omstandigheden dit 
gedoogen of noodig maken, op dezelfde wijze als 
zij zijn tot etand gekomen , te wijziiten of in te 

trekken. 
32. Het tegenwoordig beslnit, dat, indien het 

niet eerder wordt ingetrokken, gedurende één 
jaar van kracht blijft, treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staat1/Jlad en van de Staat,courant, waarin het 
geplaatet is. 

,De Ministers van Binnenlandse he Zaken, van 
Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid zijn belast met de uitvoMing van dit besluit, 

1894. 

dat in het Staat,blad en gelijktijdig in de Staaû· 

cwrant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den Jliden September 189,. 
'96'.) EMMA. 

De ffinûter van .Bin11111&landacke Zalefl, 

($et.) VAN HOUTEN. 

De Minutw oan FinaftlMfl, 

($et.) SPRENGXR VAN En:. 
De Min. oan W"at8'1'1taat, Handel 111& Nijverheid, 

($et.) VAN DJ:R SLUD.IIN. 

( Uit,geg. 29 &pt. 1894.) 

lli Seplnnber 189-i. BKSLUIT, tot aanvulling 
van het Reglement voor het Weduwen- en 
W eezenfoods van de officieren der lllndmacht 
in Nederlandscll-Indië, vastgesteld bij Ko~ 
ninklijk bealoit van 26 October 1893 
(Nederlandacli Staat,blad n•. 165). S. 153. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;i- EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister •ao Kolo
niën, dd. 16 Jnni 1894, Litt. C, n•. 66; 

Gezien het bij artikel l van het Koninklijk 
besluit van 26 October 1893 (Staat,blad n°. 155) 
gearresteerde Reglement voor het Wedpwen- en 
Wee~enfonds der ofticieren van de landmacht in 
Ndderlafltl,cll-Indü ; 

Den Raad van State gehoord (advies van de11 
17 Juli 189,, n•. 7); 

Gezien het nader rapport van den voorno,oiden 

Minister, dd. 10 September 189,, Litt. C, 
n•. 2,; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
mei aanvulling in zooverre van het bepaald-., 

in de eerste twee alinea's van artikel 25 van 
het voormelde reglement, te bepalen als volgt: 

Aan de weder tot den weduwestaat terng• 
gekeerde weduwe van een deelgenoot van het 
fonds, die v66r 1 Januari 1860 hertrouwd is 
mei iemand die geen deelgenoot van het fonds 
was, en tengevolge van baar laatste huwelijk 
geen recht heeft op een pensioen uit eenig onder 

de bescherming van bei Gouvernement ice~teld 
weduwenfonds, wordt pensioen toegelegd overeen
komatig artikel 20 van hetzelfde Reglement, met 
dien verstande dat daarop in 2, gelijke maande
lijlcscbe tJirmijnen wordi ingebonden een Jiedrag, 
gelijk aan bei verschil tosachen : 

de vroeger ie haren behoeve, overeenkomstig 
de artikelen 9 en 1, van het vorige Reglement 
voor het genoemde fondo gestorte bijdragen ; en 

1' 
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het bedrag van het haar nienw toe te leggen 
hoogere penaieen, vermeerderd met de verhooging 
wegens verschil in leeftijd, oveteebkomstig artikel 
9 van het nienwe Reglement, berekend naar den 
leeftijd der echtgenooten bij h- 1lniten van het 

vorige hnwelijk. ! . 
De Minister van Koloniën is be Bit met de 

uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staat,

!Jlad zal worden geplaatst. 
Soestdijk, den lliden September 1894. 

(!111t.) E M M A. 
De Mi,iuter z,a,i Koloftiitt , (get.) B nosJIA. 

(Uüg,g. 22 &<pt. 1894.) 

19 September 1894. BESLUIT, tot aanvulling 
en wijziging van de artikelen 68, 69 en 70 
van het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 
(Staat,6/ad n•. 46), houdende voorschriften 
tot uitvoering van de wet betrekkelijk de 
Nationale Militie van 19 Augnstus 1861 · 
(Staat86lad n•. 72). S. J 54. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.J EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
:lti ·•~• van Binnenlandsche Zaken , van Oorlog 
en van Jarine van 12 Mei 1894, n°, 462 M., 
afdeeli Militie en Sehutterije11 , van 21 Mei 
189' afdeeling, n°. 141i, en van 29 Mei 
1894·, Bu'reau B, n•. 28, betreffende een adres 
van tie Synodale Commisaie der Christelijke 
Ger meerde Kerk, verzoekende dat de door 
haar op11:erichte, te RoUerdam en te 's Graven
lage gevestigde bijzondere school voor hooger 
onderwijs, genaamd Theologische school tot op-
1,iding van predikanten in de Christelijke Gerefor
•eerde Kerk, worde opgenomen onder de in 
d.a eerste zinsnede van artikel 127 der wet be
trekkelijk de Nationale Militie bedoelde erkende 
iorichl;ingen van onderwijs, waar studenten in de 
godgeleerdheid tot geestelijke of bedienaar van 
den godsdienst bij erkende kerkgenootschappen 
worden opgeleid; 

Gezien de eerste zinsnede van Bl'tikel 127 der 
wet van 19 Augustus 1861 (Staat86lad n°. 72)' 
betrekkelijk de Nationale Militie , alsmede het' 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staat,6W 
n•. 46); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
14 Augustna 1894, n•. 10); 

Gezien het aader rapport van de voormelde 
Ministers van 24 Angustns 1894,, n•. l31i8 M. ,' 
afdeeling Militie en Schntterijen, van 10 Sea• 

ltember 1894, VII• afdeeling, n•. 104, en van 
17 September 1894, Borean B, n•. 87; 

Hebben goedgr onden en werstaan : 
10. In arti{~l 68 van bel Koninklijk beMUit 

van 8 Mei 1862 (St~au!Jlad n°. 4o6) wordt aan 
de eerste zinsnede van ·~t gedeelte dat betrekking 
heeft op studenten in de $0d'geleerdheid , toege
voegd: •alamede de Cllrilt!Jlijke Gere/ormeertl8 
Kerl:"; 

2°. In artikel 69 van voormeld Koninklijk 
besluit wordt iu het gedeelte dat betrekking heeft 
op studenten en eandidaten in de godgeleerdheid , 
het volgende ingevoegd : 

•li•. bia, bij de Chrutelij1'e Gereformeerde 
Kerl:: 

het curatorium der tbeolop;ische school tot op
leiding van predikanten in de Christelijke Gerefor
meerde Kerk ;" 

3°. In artikel 70 van voormeld beslnit, ge
wijzigd bij Koninklijk beslnit van 18 Februari 
1871 (Staau6lad n•. 6), wordt in plaats van 
•lit. .4.-0"' gelezen: •lit • .J.-P"; 

4". Aan de modellen n•. 23, behoorende bij 
eerstvermeld ,besluit, wordt toegevoegd een model 
lit. P, lnidende als volgt: 

MODEL No. 23, !it. P. 

Art. 127 dor wot 
~an don. 19don Aug11stu1 1861 

(Staat.blad No. 72). 

Kon.inklUk beslnlt 
nn. den l 9don Sept. 1894-

(Staatoblad No. 154). 

NATIONALE MILITIE. 
Het Curatorium van de Theologische school 

tot opleiding van predikanten in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk verklaart, dat (de geslachts
en voornamen volnit geschreven) 

(Eerate gnal) 
aan genoemde aehool zijne stndiën volbrengt, met 
het 1tellig gebleken voornemen om tot bedienaar 
van den godsdienst bij de Christelijke Gerefor
meerde Kerk te worden opgeleid. 

('&eetle gnal) 
den rang van candidaat ·in de godgeleerdheid 
heeft bekomen. 

., den ••••••••• 
Het Curatorium fJ001'110emd, 

N. N., Pre8ident. 
N. N., Seerlltaru. 
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Gezien voor legaliB&tie der handteekeningen 

van ..... .. 
, •••• . , dea 

De burgemeeder , 

De Ministers voorn d sijn, ieder voor zoo-
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
di~ beáluit, dat in het Staaublaà zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den Minister van 
J nafüie en aan den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

'a Gravenhage, den 19den September 18114.. 

(get.) E M M A. 
De Minilter van JJinnenlanàsclie Zam, 

(get.) VAN HOUT.BIi. 

De Minilter van Oor!.og, (get.) ScHNEIDER. 
De Mi11ilter van Marine, (get.) v. n. W IJCK. 

(Uitgeg. 6 Oct. 18114..) 

111 September 1894. B&aLUIT, bondende af
schrijving van het Iste hoofdstuk en over
schrijving op het Ilde hoofdstuk der be
grooting van uitgaven van Nederlandacli-Inàië 
voor het dienstjaar 18118. S. 11>5. 

26 September 18114. BESLUIT, tot nadere be
paling van den interest voor geldelijke 
zekerheid volgens art. 271 der Algemeene 
wet van 26 Angnstus 1822 { Staau6laà 
n•. 38). S. 166. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, JINZ. 

Gezien . artikel 7 der wet van den 28sten De
cember 18711 (Staaublaà n•. 250), tot wijziging 
en aanvnlling der wetten omtrent de helling en 
de verzekering van de invoerrechten en accijnzen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 4, Mei 1880 
(Staaublaà n•. 81); 

Op de voordracht van den Minister van Finan• 
ciën van den 26sten A ugnetus 18114, n•. 46, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Den Raad van State geboord {advies van den 
Uden September 1894,, n•. 19); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van den 22sten September 1894, 
n•. 87, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

EMig artikel. 

Te rekenen van l Januari 1896, bedraagt de 
interest voor geldelijke zekerheid volgens art. 271 
der Algemeene wet van 26 Augustne 1822 

(Staatablaà n•. 38), t111ee /!Il en !.alf tm lwntl,rd 
in het jaar. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit

1
besloil, 't welk in het Staat&blaà 

zal worden gel\l'atat en waarvan afschrift zal 
worden ge den aan den Raa<l van State. 

's Graven age, den 26sten September 18114. 
(.get.) EMMA. 

De Minilter van Financiën, 
(.get.) SPR"BNGER VAN ErK. 

(Uit,geg. 29 Sept. 18114..) 

26 Sept11mber 1894,. BESLUIT, betreffende een 

besluit van den raad der gemeente Oost1111111, 

tot regeling der jaarwedden , met periodiek. 
verbooging, van onderwijzers, niet-hoofd 

van scholen , aldaar. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, JINZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
den gemeenteraad van Oostzaan tegen het beslnit 
van Gedepnteerde Staten van Noord-Holland• 
dd. 6 Juni 18114, n•. 81, waarbij deze hnnne 
goedkeuring hebben onthouden aan het besluit 

van genoemden gemeenteraad dd. 23 Mei 1Jll4, 
tot regeling van de jaarwedden der onprwijzers • 
niet-hoofden, aan de opanbare lager! ICJ!olen in 
die gemeente ; 

Den Raad van State, afd. voor de ge chillen 
van bestnnr, gehoord, advies van 6 Septembe 1894. 

n•. 88; f 
Op de voordracht un den Minister van Binnen

landsche Zaken van 22 September 1894., n•. ölliftt 
afd. Onderwijs; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van Ool$• 
zaan bij zijn besluit van 23 Mei 18114, eene 

verordening heeft vastgesteld , waarvan art. 1 en 

art. 2 luiden als volgt : 
Art. 1. De aan de open bare scholen voor 

gewoon lager onderwijs ~eplaatste onderwijzers, 
niet-hoofden van scholen, genieten bij hunne 
aanstelling een inkomen nn / 650 per jaar. 

Bij gebleken dienstijver, bekwaamheid en ge
achiktbeid kan deze jaarwedde, onder i.nacht
nemi11g van het bepaalde bij art. 2 van dit besluit, 
gedurende twee achtereenvolgende jaren telkens 
met / 26 worden verhoogd, tot het maximum 
tractement van / 600 ia bereikt. De onderwijzer 
met hoofdacte , ingevolge art. 24,, al. 3 , der wet 
aan de Kerkbunrtacbool werkzaam , zal bij zijne 
aanatelling eene jaarwedde genieten van / 650, 
,relk inkomen gedurende twee achtereen volgende 

14,• 
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jaren telkens met / 26 lran worden verhoogd , 
tot een maximum van / 700 , indien znlka na 
gebleken dienstijver , bekwaamheid en geschiktheid 
wordt voorgesteld , overeenkomstig art. 2 van dit 
bealnit. 

Art. 2. Telken jare bij de infening der 
gemeentebegrooting - voor de eerste maal in 
18114. - wordt door Bnrgemeester en Wethouders 
aan den gemeenteraad overgelegd eene opgave 
der onderwijzers, die voor eene tractementsver
hooging met ingang van 1 Januari daaraanvolgende 
in aanmerking komen. 

Deze traotementsverhooging wordt door Bnrge
meeater en W ethonders niet toegepast dan na 
!Pgewonnen schriftelijk advies van den arrondiese

enbacboolopziener en van het betrokken hoofd 
der school omtrent die na tij ver, bekwaamheid en 
geschiktheid van de betrokken onderwijzers; 

dat Gedepnteerde Staten van Noord-Holland 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
ontbonden uit overweging , dat de daarin opge
nomen regeling met art. 26 der wet op het Jager 
onderwijs in strijd ia, omdat volgens dat artikel 
aan eiken onderwijzer ·eene vute jaarwedde wordt 
t&egq)egd, d. w. z. eene jaarwedde, waarvan het 
bedrag nitt afiiankel ij k is van oozeker te consta
teeren gf!!evena en de door den gemeenteraad 
gemaakte ~eling, waarbij het oordeel van ver
adhillende personen over den ijver, de bek..-aamheid 
en de geachiktheid der onderwijzers op het al of 
niet toekennen der verhooging van invloed ia, 
een OD.7.eker element in de bepaling der jaar
•edden toelaat; 

dat de gemeenteraad van Oostzaan van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord.
Holland bij Ons in hooger beroep ia gekom~n, 
daarbij aanvoerende, dat de door hem gemaakte 
regelinp: geeru,zina met de wet op het lager 
onderwijs in atrijd ia, zooala ook blijkt uit de 
door hetzelfde college van Gedeputeerde Staten 
verleende goedkeuring aan beslaiten van andere 
gemeenteraden, waarin dergelijke bepalingen 
voorkomen, alsmede uit het Koninklijk besluit 
van 22 December 18113, n•. 12, waarbij eene 
dergelijke regeling wordt gehandhaafd, terwijl de 
appelleerende gemeenteraad voorts betoogt, dat 
periodieke verhooging van de jaarwedden der 
onderwijzers onder voorwaarde dat die verhooging 
verdiend is, 't. geen moet blijken nit het advie■ 
van bevoegden, in het bel&llfl( ia zoowel van het 
onderwijs ale van het onderwijzend enoneel; 

Overwegende, dat met den eiach -der wet, dat 

aan eiken onderwijzer eene. vute jaarwedde moet 
worden toegekend, niet in strijd ie eene regeling 

i waarbij eeue op een vaat bedrag bepaalde ver
hooging wordt toegekend aan hen, die gedurende 
zekeren tijd werkzaam zijn geweest en voldoende 
blijken van ijver, bekwaamheid en geschiktheid 
hebben gegeven; 

dat derhalve in dit opzicht tegen de bij het 
· besluit van den gemeenteraad van Oostzaan ► 

dd. 23 Mei 18114, , gemaakte regéling geen 
bezwaar beataa t ; 

dat echter in andere opzichten die regeling 
iooala 1lj in dat besluit ie uitgewerkt aan beden
king onderhevig ia; 

dat toch dit raadabesluit het beginsel, dat 
zoodanige regeling het kenmerk van vastheid 
behoort te bezitten , niet in allen deele in acht 
genomen heeft, en het beginsel dat de gemeente
raad de regeling maakt, doch dat verder de 
uitvoering daarvan aan Burgemeester en Wethouden 
ia opgedragen , niet voldoende in het oog heeft 
gehouden; 

dat op grond \'an voormelde overweging niet 
mag worden toegelaten de in bet 2• en in het 
S• lid van art. 1 opgenomen facultatieve bepaling: 
,iaa worden verhoogd" waardoor de verhooging 
ook wanneer aan den bij het 2• lid van art. 2 
gestelden eiach ia vo)dun achterwege zou knnnen 
blijven; 

dat evenmin de in het 8• lid van art. 1 voor
komende bepaling : •indien znlb wordt r,oorge-
1teld'' mag worden gehandhaafd , omdat de toe
paaeing van het bealuit niet afhankelijk . mag zijn 
van een voorstel dat gedaan kan worden doch 
D?k kan uitblijven, of, gedaan zijnde, zou kunnen 
worden verworpen ; 

dat voorts uit de regeling duidelijk moet blijken, 
dat de verhooging tweemaal telkena na een vol 
jaar dienat wordt toegekend, opdat de onderwijzer 
wete, waarop hij ho rekenen, en dat, in verband 
hiermede, de toepaaaing van het besluit niet, 
Jooala in het l• lid van art. 2 geachiedt, samen
gekoppeld mag wor(\en wet de behandeling van 
de gemeentebegrooting, die eerst het daarop 
volge11de jaar in werking treedt, daar de bepaling 
omtrent de verhooging, zonder nadere inmenging 
van den gemeenteraad en afgescheiden van den 
datnm van 1 Januari, door Burgemeester en 
Wethouders behoort te worden toegepast zoodra 
aan het vereiachte van een vol jaar dienst en aan 
den in het 2• lid van art. 2 gestelden eisch w 
voldaaa; 
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dat derhalve het raadsbeslnit op voormelde 
ipunten behoort te worden verbeterd en die ver
hetering in de door Ons overeenkomstig het 
laatste lid van art. 26 der wet op het 1ager 
onderwijs vaat te stellen regeling alsnog behoort 
te worden aangebracht; 

Gezien de hierboven aangehaalde wet tot rege
ling van het Jager onderwijs waarvan de gewij
sigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 14 December 1889 (Staaûblad no. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
met goedkeuring overigens van hel besluit van 

den gemeenteraad van Oostzaan, dd. 23 Mei 1894, 
de regeling van de jaarwedden der onderwijzers 
niet-hoofden van scholen vast te stellen zooals zij 
bij dat besluit werd verordend met de navolgende 
wijzigingen : 

dat in het 2• en in hel s• lid van art. 1 de 

. woorden •kan •••••• worden verhoogd" worden 
vervangen door de woorden ,wordt • • • • • • ver
hoogd"; 

dat in die beide zelfde leden de woorden 
,gedurende twee achtereenvolg~nde jaren" worden 
vervangen door de woorden •tweemaal . na een 
vol jaar dienst" ; 

dat in het 3° Jid van art. 1 de woorden 
,indien zulks na gebleken dienstijver, bekwaamheid 
en geschiktheid wordt voorgesteld" worden ver
vangen door de woorden • bij gebleken dienstijver, 
bekwaamheid en geschiktheid"; en dat het l• lid 
van art. 2 vervalt. 

De Minister van Binnenlandache Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslnit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afd. voor de geschillen van bestnnr. 

's Gravenhage, den 26 September 1894. 

(get.) E M M A. 

De Minilter van Binnenlanàaclie Zal:en, 
(get.) VAN HOUTEN. 

28 Sepi8'1116er 1894. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent de erkenning van N oorsche 
meetbrieven voor zeeschepen. S. 157. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën van 26 September 1894, n°. 4, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de Koninklijke- besluiten van 3 Angns
tus 1877 (Staat86lad n°. 166) en van 17 Decem
ber 1883 (Staaûblaà n°. 244); 

Overwegende dat wijziging is gebracht in cl~ 
rnorschriften omtrent de meting van zeeschepen 

io Noorwegen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Van de meting in Nederland worden, 
behoudens het bepaalde bij art. 3 , vrijgesteld 
de schepen, tehnis behoorende in Noorwe!(en- en 
voorzien van een meetbrief, op of na 1 October 1893 
door de bevoegde antoriteit in dat Rijk afgegeven, 

2. Voor zeilschepen wordt de in voornoemden 
meetbrief vermelde netto inhoud als geldig erkend 
alsof die inhoud ware bevonden bij ambtelijke 
meting in Nederland. 

3. Voor stoomschepen wordt de aftrek voor 
de ruimten , genoemd in art. 19, 2°. van het 
Koninklijk beslnit van 21 Augustus 1875 (Staat,
blad n•. 146), bepaald volgens art. 23 van dat 
beslnit en wordt dienovereenkomstig een Neder
landsche meetbrief afgegeven , waarbij de verdere 
bijzonderheden zonder nameting uit den in Noor
wegen afgegeven meetbrief worden overgenomen. 

Voor deze verrichtingen worden geen kÖsten 
gevorderd. Vraagt de gezagvoerder echter her
meting, dan is art. 36 , laatste zinsnede, van 
genoemd besluit van 21 Angustns 1876 van 

toepassing. 
4. Voor schepen, die voorzien zijn van een 

meetbrief, in Noorwegen af~egeven v66r 1 Oc
tober 1893, blijven de Koninklijke besluiten van 
3 A ngustns 1877 (Staatablad no. 166) en van 
17 December 1883 (Staatablad n•, 244) van kracht, 

5. Uit besluit komt in werking op 1.6 Oo
tober 1894. · 

De Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staat,. 
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 28sten September 1894. 
(get.) E M MA. 

De Miniater oan Financii,,, 

(g6'.) SPRENGER VAN EYK. 
(Uitgeg. 3 Oct. 1894.) 

29 September 1894. BBISLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Grauw en Langendam van 23 Febrnari 1894, 
w11,11,rbij een hoofcl der openbare lagere school 
aldaar is benoemd. S. 168. 

br NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W1.r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 5 September 1894, n°. 3692, 
afd. Binnenlllndsch Bestonr, tot vernietiging van 
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,het besluit van den Raad der gemeente Grauw 

en Langendam van 23 Februari 1894. tot be

noeming van een hoofd van de openbare lagere 

school aldaar; 
Overwegende dat bij voormeld raadsbesluit 

J. J. WIEGlliN iij benoemd tot hoofd van de 

openbare lagere achool; 

dat uit een ingesteld rechterlijk onderzoek is 

gebleken dat bij het nemen van dat besluit vier 
raadsleden hun stem uitbrachten op DE KEYZER 

en drie raadsleden hno stem op J. J. W !EG MAN; 

dat dos laatstgenoemde de minderheid der 

atemmen op zich vereenigde ; 

dat art. 60 der gemeentewet voorschrijft, dat 
alle raadsbesluiten bij volstrekte meerderheid der 

stemmende leden worden opgemaakt; 

dat dus het raadsbesluit waarbij J . J. WIEGMAN 

benoemd werd verklaard tot hoofd der openbare 

lagere school in de gemeente Grauw en Langenàam 
is genomen in strijd met de wet; 

Den Raad va!l. State gehoord (advies van den 

26 September 1894,, n°. l .B); 

Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 28 September 1894., 
n°. 4192, afd. Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op art. 163 der Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan, bovenver

meld be!llnit van den Raad der gemeente Grauw 
en Langenàam van 23 Februari 1894, te ver

nietigen , wegena strijd met de wet. 

• De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering vau dit besluit, hetwelk 

in het Staaû/Jlad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift aan den Raad van State zal gezonden 
worden. 

's Gravenhage, den 29sten September 1894.. 

(get.) E M MA. 
De Mini,ter 11a11 Bi11nenlandscke Zde,s, 

(get.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 3 Oct. 1894.) 

l Octo/Jer 1894. BESLUIT, tot wijziidng van 

het reglement voor de scheepvaart , ter be
veiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 

over het Hoe,s-, het lleit- en bet Boterrliep, 
in den Staatsspoorweg van Groningen naar 
Delfzijl, vastgesteld bij . Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1884 (Staats/Jl,ad n°. 106). S.169. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Watef• 

staat, Handel en N ij verheid van 30 Augustus 1894, 

Litt•. E, afdeeling Handel en Nij verheid ; 
· GEllien het Koninklij k besluit van 10 Mei 1884 

(StJl,!Jtad n°. 106); 
Den Baad van State gehoord (advies van den 

17 September 1894., n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Waterstaat , Handel en Nij verheid van den 

27 September 1894, n°. 160, afdeeling Handel 

en Nijverheid; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Het rel{lement voor de scheepvaart, ter be• 

veiliging van de beweegbare spoorwegbruggen over 

het Hoe11-, het Reit- en het Boterdiep, in den 

Staatsspoorweg van Groningen naar Delfsijl, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1884, 

(Staat,/Jlad n°. 105), te wijzigen als volgt: 

Artikel 2, 3de lid wordt gelezen als volgt: 

• Met het sluiten van de brug wordt aange• 

vangen tien minuten v66r het tijdstip, waarop 

de komst van een trein is bepaald of aange

kondigd." 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staaû/Jlad geplaatst en in af. 
schrift aan den Raad van State meiiegetleeld zal 

worden. 
Het Loo, den lsten October 1894. 

v;et.) E MM A. 
De Min. van Water3taat, Handel en Nijverlund, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
(Uitgeg. 8 Oct. 1894.) 

2 Octo/Jer 1894. BESLUIT, tot aanwijzing van 

een terrein van de gemeente Muitle,s, waar 

inrichtingen tot het vervaardigen van schiet

katoen kunnen worden opgericht. S. 160. 
IN !(AA)[ VAN H. M. WILHELMINA, Jl:NZ. 

WI.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water

staat, Handel en Nijverheid en van Oorlog, van 
24 Januari 1894, L•. A, afde;li ng Arbeid en 
Fabriekswezen en van 25 Januari 1894, Iste af. 
deeling, n°. 2; 

Gelet op art. 24, derde lid, der wet van 

2 Juni 1876 (Staaû/Jlad n°. 95) tot regeling 
van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, 
welke gevaar, schade of binder kunnen veroorzaken. 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Juni 1894, n°. 18);· 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 18 September 1894, n°. 125, af. 
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deeling Arbeid en Fabriekswezen en van 28 Sep
.tember 1894, Iste afd., n°. 97; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan te wijzen als de plaats waar ov1!teen• 

komstig door Ons goed te keuren plannen en 
met inaohtneming van door Ons te ,tellen voor• 
waarden, mogen worden opgericht en in werking 
gebracht inrichtingen tot het vervaardigen van 
schietkatoen, het terrein kadastraal bekend als 
gemeente Muiden, sectie A, noa. 66, 213-216, 
240-262 , 266-302, 308-348 . 860-363. 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit bealnit, hetwelk in het Staaû
lilad geplaatst en in afachrift aan den Raad van 
Sta.te medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den October 1894. 
(get.) E M M A. 

De Km. van Tf'ater,taat, Handel lfff Nijverkeitl, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

De Mmi.rter van Oorlog, (get.) ScHNEIDEB. 

(Uitgeg. 16 Oct. 1894.) 

6 Octolier 1894. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
'1 Graoenluzge, van 6 December 1892 tot 
aanwijzing van terreinen om voor openbare 
straat bestemd te worden, S. 161. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Miniater van Binnen
landache Zaken van 17 Augnstns 1894, n°. 3623, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het raadsbesluit van •, Grat1en1lage van den 
6 December 1892 , waarbij worden aangewezen 
om voor openbare straat bestemd te worden de 
daarbij bedoelde gronden en water, noodig voor de 
verlenging van straten, en voor eene nienwe straat; 

Overwegende dat dit raadsbesluit ia icenomen 
naar aanleiding van het bepaalde snb 2°. van 
art. 1 der verordening regelende de bouwpolitie 
in die gemeente van 12 Juni 1888, gewijzigd 
op 2 Februari 1892, welke bepaling thans is 
ingetrokken en waarbij werd verboden te bouwen 
op grond, door den gemeenblraad aangewezen, 
om voor openbare straat bestemd te worden; 

Overwegende dat de gemeenteraad , volgens art. 
1S6 der gemeentewet, de bevoegdheid heeft ver• 
ordeningen te maken betreffende de hnishonding 
der gemeeute of in het belang der openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid ; 

dat echter gemelde bepaling der bovenaange
haalde verordenint,t van •, Graotlffkage, welke ver-

bood het bonwen op giood als bovenomschreven, 
ook wanneer die aan bijzondere personen be

hoorde en tot hij1onder gebruik bestemd was. 
maar slechts waarschijnlijk eeoa voor den aanleg 
van eene straat zoo worden geheiigd, niet betrof 
de hoishoading der gemeente, noch het belang 
der openbare . orde, 2edelijkheid of gezondheid, 
weshalve de gemeenteraad, door bovengemelde 
beperking van het eigendomsrecht, de grenzen 
zijner wettelijke bevoeirdheid had overachredeo ; 

dat dns de bepaling sub 2°. van art. 1 van 
de verordening van ~ GraumAage van 12 Juni 
1888/2 Februari 1892 in strijd was met art. 
1311 der gemeentewet; 

dat de strekking van het bovengenoemde raada
besluit van 6 December 1892, genomen naar 
aanleiding van deze bepaling, eveneens was te 
verzekeren, dat de daarin aangewezen gronden 
en water, niet worden behonwd en de hand
having van dat bealnit, niettegeostaanJe de in
trekking van de bepaling der verordening, waarop 
het steunde, blijkbaar bedQelt om aan burgemeester 
en wethouders der gemeente op gelijke wijze een 
rechtsgrond te verstrekken om het bouwen op 
de ·aangewezen terreinen tegen te gaan , als ware 
de ingetrokken bepaling van art. 1 aab 2°. in 
stand gebleven ; 

dat wel is waar ook ·art. 1 , S0 • der oorspronke
lijke vastgestelde verordening gewaagt van grond, 
door den gemeenteraad aangewezen om voor 
openbare straat bestemd te worden, doch die be
paling slechts kan strekken om het bonwen ook 
toe te staan waar de straat, hoewel nog niet 
aangelegd, reeds door den gemeenteraad ia aan
gewezen , geenszins om aan den r:iad de bevoegd
heid te geven om aan gronden, waarvan de ge
meenteraad niet krachtens burgerlijk recht be
voegd ia de bestemming te regelen, ondanks den 
eigenaar en met miskenning .van diens rechten 
eene nienwe beatemming te geven; 

dat dientengevolge ook het bovengenoemd raada
bealoit ·van 6 December 1892 wegens strijd met 
de wet behoort te worden vernietigd; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

25 September 1894., n•. 32); 
Gezieu het na<ler rapport van den Minister 

van Biunenlandsche Zaken van 3 Oetober 1894, 
n°. 4.224, afdeelinir Binnenlandsch Bestnnr; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gemeld raads
besluit van •, Graoenkage van 6 December 1892 
te vernietigen , wegens strijd met de wet. 
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J)e Minister van Binnenland11ehe Zaken ia be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het · Staat,hlaà geplaatat en in .afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 6den October 1894. 
(.git.) EMMA. 

De MitJuter oatJ Bi•nemanàlcke · Ztd:m, 
(gil.) VAN HOUT.EN. 

(Uilgeg. 16 Oet. 1894.) 

9 Oetober 181l4. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, betreffende vrijwillige oefeningen in 
den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog , 
Het wenschelijk achtende, ook in verband met 

de instelling van het reservekader de bepalingen 
betreffende de vrijwillige oefeningen io den wapen
handel te herzien en iu ééne beschikking samen 
te vatten; 

Heeft goedgevonden : 
.4. In te trekken: de beschikkingen van den 

Minister van Oorlog van 4 November 1887, Il• 
en VII• afd., n•. 44; 13 Augnstu 1888, Il• 
en VII• afd., n•. 87; 2 September 188\l, II• 
en VII• afd., n•. 57; Il Augnstns 1890, n• en 
vu• afd., n°. 63; 12 September 1891, II• en 
VII• afd., n•. 74; 7 Juli 1892, II• en VII• 
afd., n°. 48; en 21 Juli 18\lS, II• afd., n°. 14; 

B. Vast te stellen de navolgende ,Regeling 
van de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel": 

§ 1. De vrijwillige oefeningen in den wapen
handel hebben ten doel, hen, die hunnen mili
tieplicht persoonlijk willen verv u"llen, daartoe 
voor te bereiden en hnn het erlangen van eenen 
graad of van andere VOl)rdeelen, welke worden 
toegekend aan miliciens die nitmunten in ge
oefendheid, gemakkelijker te maken; terwijl deze 
oefeningen ook k11Dnen dienen om hen, die de 
verbintenis wenHhen aan te gaan als vrij williger 
voor het reservekader, in de !!êelegenheid te stellen 
zich de voor die verbintenia gevorderde bedrevenheid 
in de behandeling van het geweer eigen te maken. 

t 2. De gelegenheid iot het ontvangen van 
onderwijs in den wapenhandel wordt kosteloos ge
geven aan jongelieden van 16-20jarigen leeftijd, 
en gelet op de artikelen 12 en 20 van het Ko
ninklijk besluit van 29 September 1893, n°. 5, 
gewijzigd bij het Koninklijk bealuit van S Sep
tember l 81l4,, n° • . 64, tot den leeftijd van 24 jaren 
aan hen, die van voornemen zijn sich als vriJwil
liger voor het reservekader te verbinden : 

a. in plaataen waar infanterie of vesting-artil-

lerie in garnizoen ligt, en in die waar ten be
hoeve van de oefeningen der achutterij iustructeua 
van het leger beschikbaar worden !!êesteld, indien 
miniifens tien deelnemers de 181188n volgen; 

i. in andere plaatsen dan die snb a genoemd , 
indien minstens twintig deelnemers de lessen volgen. 

§ 3. De aanmelding tot het ontvangen van het 
onderwijs in j 2 bedoeld gesahiedt jaarlijks v6ór 
1 September, in de daar vermelde garnizoenen bij 
den commandeerende officier der infanterie of der 
vesting-artillerie en in de plaatsen sub b genuemd 
bij den bnrgemeester. 

Melden zich in eene plaats meer deelnemers 
aan dan met het 0011 op de beschikbare lokalen, 
inatrncteura en oefeningsnren kunnen worden ge
oefend, dan worden de jongaten in leeftijd niet 
toegelaten. 

§ 4. De oefeningen vangen in de onderscheidene 
gemeenten aan jaarlijks tusschen 7 October en 
7 November, zoodra aldaar de loting voor de 
nationale militie heeft plaats gehad en eindigen 
op ultimo Febrnari daaraanvolgende 

De hoofdofficier of kapitein, aan den bevel
hebber in de militaire afdeeling toegevoegd voor 
de leiding der vrijwillige oefeningen in den wa
penhandel, doet v66r 1 December aan den hoofd
officier voor het reservekader opgave van de jon
gelieden, die aan de oefeningen deelnemen met 
het doel het p:elnigschrift model A te erlangen, 
vermeld bij H 1 en Il der beschikking dd. 12 Sep
tember 181l4o, VII• afd., n°. 54.. 

S li. In plaatsen waar vesting-artillerie of artil
lerie-schntterij aanwezig ia, kan ook onderricht 
worden gegeven in de bediening van het geachnt. 
In andere plaatsen omvatten de oefeningen alleen 
den dienst der infanterie. 

De oefeningen kunnen gepaard gaan met theo
retisch onderricht. 

I>e uren voor het onderwijs moeten z66 worden 
p:ekozen, dat daarbij zooveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de werkzaamheden der deel
nemers. Waar dit kan worden vermtlden, moeten 
jongelieden wier graad van algemeene ontwikkeling 
of van reeds verkregen geoefendheid veel uiteen
loopt, niet in ééne kl&ll88 bijeengebracht worden. 

§ 6. Tegen het einde der oefeningen kan door 
den officier, ter plaatse belast met de leiding van 
de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, aan 
ieder die met voldoenden ijver aan de oefeningen 
heeft deelp:enomen en die voor de militie beeft 
-geloot, een getuigschrift worden uitv;ereik:t over
eenkomstig het hierbij gevoegde model. 
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§ 7. De uitvoering van al hetgeen betrekking 
heeft op de vrijwillige oefeningen in den wapen
handel voor den dienst der infanterie en der ves
tiog-ar~ie, wordt geregeld door de bevelhebbers 
in de militaire afdeeliogen , welke autoriteiten 
tevens toezicht houden op die oefeningen en de 
daarbij verkregen uitkomsten nagaan. 

§ 8. Vo~r de in f 7 vermelde werkzaamheden 
worden de bevelhebbers in de militaire afdeelingen 
ieder ter zijde gestaan door een hoofdofficier of 
een kapitein van het wapen der infanterie, door 
den Minister van Oorlog daartoe aan te wijzen. 
De bedoelde hoofdofficieren of kapiteins worden, 
gedurende het tijdvak van 1ó September-! April 
daaraanvolgende van het korps waartoe zlj be
hooren, bij de bevelhebbers gedetacheerd. 

S 9. De commandeerende-officiereo en de bnr
gemeesters zenden <le vereischte opgaven en in
lichtingen aangaande de jongelieden, die zich 
overeenkomstig de eerste zinsnede van § 3, bij 
hen tot deelneming aan de vrijwilliite oefeningen 
aanmelden, aan den bevelhebber in de militaire 
afdeeling v66r 10 September. 

De bevelhebber stelt, in overleg met de be
trokken militaire autoriteiten, orde op de regeling 
der oefeningen, de aanwijzing ·van instructeurs, de 
beschikbaarstelling van wapenen, materieel, moni
tiiin, lokalen, terreinen, enz. 

Een voorstel nopens een en ander wordt door 
den bevelhebber, zooveel noodig na gehouden 
overleg met de betrokken militaire autoriteiten 
en burgemeesters, met bijvoeging van eeoe be
grootiog van kosten, tijdig aan de goedkeuring 
van den Minister van Oorlog onderworpen. 

S 10. De bevelhebbers in de militaire afdee
lingen zijn gemachtigd, door de in § 8 bedoelde 
hoofdofficieren of kapiteins, dienstreizen te doen 
verrichten, hetzij tot het honden van mondeling 
overleg, namens ben, met militaire of bn'llerlijke 
autoriteiten , nopens aangelegenheden de vrijwillige 
oefeningen in den wapenhandel betreffende, hetzij 
tot het doen van onderzoekingen aangaande ge
bouwen, lokalen, terreinen, schietbanen, euz., 
ten dienste van die oefeningen, het honden van 
toezicht op die oefeningen , enz. 

§ ll. De bevelhebbers in de militaire afdee
lingen besliasen omtrent de toelatmg van jonge
lieden tol het onderwijs in den wapenhandel. 

Acht de officier ter plaatse .met de leiding 
der oefening belast het wenschelijk, een toege
latene om zijn gedrag of om andere redenen van 
verdere bijwoning van het onderwijs nit te sluiten,, 

dan doet hij daartoe een voorstel aan den bevel
hebber in de militaire afdeeling , die er op beslist. 

Deze officieren kunnen , ingeval zij het noodig 
achten, van hen die zich lot deelnemiag hebben 
aangemeld of die reeds tot de oefeningen zijn toe
gelaten, overlegging vorderen van een extract nit 
het geboorteregister of van eeoig ander stok, 
waaruit van hnooen leeftijd blijkt en van een 
door de bevoegde burgerlijke antoriteit afgegeven 
bewijs van goed zedelijk gedrag. 

i 12. De bevelhebbers in de militaire afdee
lingeo brengen jaarlijks io het begin van April 
aao den Minister van Oorlog een verslag uit 
over het in den afgeloopen winter gehouden on
derwijs in den wapenhandel, waarin o. a. moeten 
worden vermeld de plaatsen waar de oefeniugen 
zijn gehouden , het aantal deelnemers en hun leef
tijd en de sterkte van het voor de oefeningen 
gebezigde kader. 

De bevelhebbers doen wijders aan den minister 
van Oorlog de voorstellen, die zij, io het belang 
van de regeling der vrijwillige oefeningen en ter 
bevordering van de deugdelijkheid der daarbii te 
verkrijgen uitkomsten, noodig _of nattig zullen 
achten. 

(get.) SCBNJIIDBR. 

Behoort bij de beschikking van deo 
Minister van Oorlog dd. 9 October 
1894, VII• afd. n°. 45. 

G ET U I G S C H R I F T. 

De ondergeteekende (a) 

belast met de leiding van de vrljwillige oefenin
gen in den wapeohandet te ( 6) 
verklaart bij deze, dat (c) 

geboren (à) en wonende te (6) 

met voldoenden ijver aan die oefeningen heeft 
deelgenomen. 

In te vollen: 

(/) 
(g) 

(a) den naam, den rang . en het wapen. 
(6) den naam van de plaats. 
(c) den naam en de voornamen van den loteling. 
(à) den datum en het jaar wan geboorte van den 

loteling. 
(e) den naam van de woonplaats van den loteling. 
(/) de plaats, den datum en- het jaar van afgifte. 
(g) te stellen de haodteekeoing. 
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10 October 1894. Bl!:IILUIT, tot wijziging van 
de artikelen 6, 7, 28 en 30, van het be
sluit van den 15den October 1885 tjlaata
hlatl n°. 187), hatdende vaatatelling van voor
schriften omtrent het vervoer, den in-, nit
en doorvoer, verkoop en opslag van boa• 
kruit en aodere ontplofbare atofl'im. S. 162. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Overwegende dat het wenschelijk ia eenige be

palingen vao het Koninklijk besluit van den 
llS October 1885 (Staatablad n°. 187) houdende 
vaatatelliog van voorschriften omtrent het vervoer, 
den in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van 
buskruit en andere ontplofbaré stoffen te herzi~n; 

Op de voordracht van deo Minister vau Water
staat, Handel en Nijverheid van 27 Juni 1894, 
IJ>. B, afdeeling Handel en Nijverheid, van 
Juatitie van 21 Juni 1894, , n°. 77, 2de af. 
deeling A, van Oorlog van 25 Juni 1894, 
no. 71, IV de afdeeling, vao Marine van den 
11 Juni 1894, n°. 80, Bnrean D en van Finao
ciëo van 21 Juni 1894, n°. 57, afdeeliog In
voerrechten en Aecijnzen; 

Gelet op art. 1 der wet van 26 April 1884 
(Staatablaà n°. 81); 

Den Raad van State gehoord (advies v11n d6D 
7 Augustus 1894, o0 • 4,3) ; 

Gezien de nadere voordraeht van de voor
noemde Ministers van 12 September 1894,, o0 • I:l7, 
afdeeling Handel en Nijverheid, v~n 26 Septem
ber 1894,, 2de afdeeliog A, n°. 76, van den 
21 September 1894, IV de afdeeling, n°. 79, 
ó October 1894, Bureau D, n°. 40, 6 October 1894, 
n°. 112, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonde11 en verstaan : 
te bepalen ~ volgt : 

Enig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatablaà n°. 187) worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

I. Art. 6 wordt gelezen : 
• Met een stoomvaartuig, geen openbaar middel 

tot vervoer van personen 1ijnde , ia het verboden 
ontplofbare stoffen , samen meer dan l 00 kilo
gram wegende, gelijktijdig te vervoeren." 

• Dit verbod is niet vao toepassing op het 
vervoer · van metaalpatronen tot haodvunrwapeneo, 
mita die patronen zijn geborg~n !n eene daartoe 
afzonderlijk afgeschoten bergplaata of kruitkamer, 
welke ten minaie vier meter vao de stookplaatsen 

en de ketelruimte verwijderd en behoorlijk alge• 
sloten is en •elke in geval van brand gemakke
lijk onder water kan gezet worden." 

II. Het eerste lid v• ,art. 7 word.j gelezen : 
• De verbodsbepalin![eD in de twee -voorgaande 

artikelen zijn niet van loepaasiog op et vervoer 
van ontplofbare stoffen 11it een der havens vao 
het Rijk naar de Overzeesclle be!ittingen en 
koloniën, ten behoeve vao den openbaren dien1t 
aldaar. 

III. Het eerste lid van art. 28 wordt ver
vangen door het volgende: 

•op of io de vervoermiddelen met uitzondering 
van de stoomvaartoigeo bedoeld in art. 6, 2de 
lid, · mag geen vunr of licht aanwezig zijn en 
niet gerookt wo;den." 

IV. Het tweede lid van art. 30 wordt gelezen : 
•Onder dit verbod zijn niet begrepen het voor 

eigen gebrnik aan boord aanwezige teer en bij 
transporten als be,foeld bij art. 6, 2de lid, de 
benoodigdheden veor de bediening der machine." 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid, van Justitie, vao Oorlog, van Marine eo 
van Financiën zij o belast met de uit voering van 
dit besluit, dat in het Staatablad zal worden ge• 
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden October 1894. 
(.get .) E M M A. 

De Min. van "Il' ater,taat, Hawl en Nijverheid,, 
(§•t.) VAN DER SLEYDE~. 

De Miniater van Juatitie, (.get.) VAN DER KAAT, 

De Jfmüter van Oorlog, (gn:) ScHNEIDER. 

De Miniater 11an MariJJe , (.;et.) VAN DER W1.1c1t. 
De Mittiater oan Financiim, 

(set.) SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg . 25 Oct. 1894.) 

19 Octo/Jer 1894. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent uitvoer van suikerhoudende 
eetwaren en uranken. S. 163. 

IN NAAJI VAN H. M. WILHEL~INA, ENZ. 
WI.J EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister vao 

Financiën van 22 September 1894, n°. 78, 
Invoerrechten en Accijozeo; 

Herzien het Koninklijk besluit nn 80 De• 
cember 1881 (Staatablaà n°. 260), hondende 
bepalingen omtrent het verleeoen vau teruggaat 
vRn accijns voor aoiker, gebezigd voor de berei
ding van eetwaren en dranken, die naar het 
buitenland worden nitgevoerd ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1894 , n•. 19); 

Gt!l.et op het nader rapport van genoemden 
Mioillter an lli Oc~ 1894, n•. 4, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en bealoiten: 

Art. 1. Hei eerste lid van art. li van het 
Koninklijk beaJu\ van 80 December 188 l 
(Sfaaûl>lad n•. 260) wordt gelezen: 

• De teruggaaf van accijns wordt niet verleend 
wanneer de goederen, die met hetzelfde consent 
worden uitgevoerd, te zameo minder dan tllJÏntig 
kilogram no de bij art. 1 bedoelde aoiker 
bevatten." 

2. Voor gecondenseerde melk en voor vracbteo
geleiëo geldt het eerste lid van art. 6 voormeld 
niet, mits zij bij partijen van ten minste acM 

m •eertig boaaeo, ftesaeheo of potten worden 
uitgevoerd. 

De Minister vao Financiën ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,l>latl 

1al worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19 October 1894. 
(get.) E M M A. 

De Mitti.8ter i>an 1'ittattei8'1, 
(get.) SPR.11:NGER VAN En. 

(Uitgeg. 26 Oct. 1894.) 

20 Octo6er 1894. BaLUIT • betreffende de aftos

siog van alle nog in omloop zijnde 8½ per
cents schuldbekentenissen van het voormalig 
Amortisatie-Syndicaat. S. 164. 

IN NUlil VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
W1,1 EMMA, KNZ. 
Gezien de wet van den 27aten Mei 1830 

(Staat&l>lad n°. 10) en het krachtens die wet ge
nomen Koninklijk besluit van den laten Juni 1830 
(Staatsblad n•. 13), bevattende de voorwaarden 
der nitgi~ van de schuldbekentenissen ten laste 
van het voormalig Amortiaatie-Syndicaat, rentende 
3 ~ ten honderd. 

Gelet op de Koninklijke bealniten van den 
2laten December 1841i (Staat,l>lad o•. 92) en 
van den 16den October 1893 (Staaûl>l,atl n•. 163); 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, dd. 17 October 1894, n•. 71, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Alle oog in omloop zijnde achuld

bekeoteniaaen van het voormalig Amortisatie
Syndicaat, rentende Si ten honderd, begrepen 

in de 186 reeksen, welke zijn overgebleven van 
de 2421 reeksea, waarin, ten gevolp;e van het 
KoninlrJÄjk besluit van 21 December 184.5 (Staat,

l>laà n•. 92) de toen nof aanwezige achnldbe
kenteniaaeo dier leeniog ten dienste der nitlotingen 
verdeeld zijn, vertegenwoordigende, na aftrek van 
de obligatiën, die reeds vroeger door het Rijk zijn 
ingekocht, een nominaal kapitaal van/1,470,000, 
worden met den eersten Jannari 1896 tegen pari 
aftosbaar gesteld. 

2. De aftossin11: der bij artikel 1 bedoelde 
achuldbekentenisseo, waarop nà den Sleten Decem
ber 1894 geen rente meer verschuldigd ia, ge
aehiedt van den eersten Jannari 1896 af, ten 
kantore van den Agent van het Ministerie van 
Financiën te .J.materdam, tegen intrekking dier 
stokken, voorzien van de daarbij behoorende nog 
niet verschenen coupona en van het bewijs tot 
het bekomen van nienwe conpons. 

Bij de aflossing van ieder dier scb old bekente
oiaaen zal eene som van / 8. 7 5 voor de daarbij 
behoorende met 1 April 1895 -verachijnende coupon 
worden bijbetaald. 

De Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit bealnit, hetwelk in het Staaû

l>l,atl zal werden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 20sten October 1894. 

(get.) EMMA. 
De MiniJter van Fina~, 

(get.) SPRBl!IG.11:R VAN EYL 

(Uitgeg. 26 Oct. 1894..) 

24 Octol>er 1894. BESLUIT, waarbij, met hand
having van de nitapraak van Gedepnteerde 
Staten van Grottittgen, van 1 Jnoi 18114, 
tot aanwijzing voor den dienst bij de militie 
van J. DE VRIES, loteling voor de lichting 
der nationale militie van 1894 uit Fittlter
wolde, het daartelll'n ingesteld beroep onge
grond wordt verklaard. S. 16&. 

IN NA.Alii VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Beschikkende op de door HINDRIK DE VRur.s 

en JAN DE V RillB te Finaterwolde ingestelde 
beroepen tegen eene uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 1 Juni 1894, n•. li4, 
s• afdeeliog, waarbij laatstgenoemde, loteling 
voor de lichting van 1894, met toepasiing van 
art. 178 d~r wet betrekkelijk de Nationale 
Militie voor den dienst is aangewezen ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
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geschillen van hestuor, gehoord (advies van 
15 Aogostns 1894., n•. 85); 

Op de voordracht van den Minister van 
Binnenlandsche Zak811 van 20 October 1894,, 
n•. 1612 M., afd. Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat JAN DE VRIES, loteling 
voor de lichting van dit jaar, toen hij in 
Januari 1893 aangifte deed te 1ijner inschrijving 
voor de militie, ter gemeente-secretarie van 
Finaterwolde, aan den secretaris dier gemeente 
blijkens de toen door dezen gebonden aanteekening 
op diens vraag heeft gezegd twee broeden, met 
namen PIETER en EGBERT , te hebben, waarvan 
eer.stii:enoemde zijn zevenjarigen militiediensttijd 
als loteling heeft volbracht, en dat hij bij de 
loting aan den militie-commissaris blijkens het 
lotingsregister broederdienst als reden van vrij
stelling heeft opgegeven ; 

dat hij op 15 December 1893 door den militie
raad is vrijgesteld wegens broederdienst op grond 
van een, overeenkomstig artikel 22 van het 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staata6lad 
n•. 46), met een uittreksel uit het stamboek 
betreffende PIETER DE VRIES aan dat college 
ingezonden getuigschrift model no. 1011, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1870 
(Staatsblad n•. 84.), op 20 October 1893 afge
geven door den bnrgemeester van Fi'/Jl/lenooliJe 
op de verklaring van twee hem bekende en te 
goeder naam en faam staande ingezetenen, en 
inhoudende dat de bedoelde loteling is de derde 
nit een gezin van drie zonen, waarvan de oudste 
als lott,liug bij de militie heeft gediend; 

dat evenwel nader is gebleken eo door den 
ioteling wordt erkend dat hij is de derde oit een 
gezin van vier zonen , van wie alleen de oudste 
beeft ,rediend; 

dat de officier van justitie bij de arrondisse
ments-rechtb11J1k te "ll'i'/Jl/cAotlltf, met de zaak in 
kennis gesteld, blj brief van 7 Mei 1894, beeft 
bericht, dat het in dezen door hem ingesteld 
onderzoek geen termen heeft opgele,·erd om tot 
eene vervolging in rechten over te gaan, omdat 
het' bewijs van eenig gepleegd strafbaar feit in 
casu niet wel te leveren is ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gr@ingen, voor 
welk college de loteling JAN DE VRIES krachtens 
11rt. 178 der wet betrekkelijk de Nationale 
Militie is !!ebracht, hem bij oit■praak van 1 Joni 1894, 
voor den dienst hebben aangewezen op grond, dat 
de vrijstelling ter zake van broederdienst door 
den militieraad is geschied op een attest, dat 

eene onware verklaring bevatte, mitsdien op een 
valsch attest, en dat - nn geconstateerd is dat 
~et gezin, waartoe hij behoort, uit vier zonen 
~estaat, waarvan slechts de oudste beeft piend -
genoemde loteling dienstplichtig is op grond van 
art. 49 der wet, terwijl hij voor den dienst 
geschikt is bevonden ; 

dat tegen deze nitspraak zoowel de loteling 
JAN DE VRIES als zijn vader RINDRIK DE VRIBS 
krachtens art. 180 van voormelde wet . bij Ons 
zijn gekomen in beroep ; 

dat beiden in bonne daartoe strekkende aan 
Ons ingediende vcrwekschriften erkennen, dat 
het gezin , waartoe de loteling behoort, niet, 
zooals in het hierboven omschreven getuigschrift 
model n•. 10a is vermeld, nit drie, maar oit 
vier zoons bestaat, en dat van dezen slechts een 
heeft gediend; dat, terwijl de loteling JAN DE 
VRIES bij zijn verzoekschrift beweert aan de 
overtreding , in art. 178 der militiewet bedoeld, 
geheel onachnldig te zijn. l!INDRIK DE VRIES 
als !(l'OOd voor het door hem ingesteld beroep 
aanvoert, dat het overgelegd attest, waarop de 
vrijstelling van zijn zoon JAN is gebaseerd, wel 
is waar eeoe onware verklaring bevatte, daar het 
drie zoons aangaf, in plaats van vier, waarnit 
werkelijk zijn gezin bestaat, maar niet valsch is 
te noemen, aangezien het geheel buiten mede
weten of medewerking van hem of van zijn 
zoon is opgemaakt en aan den militieraad over
gelegd , en hij vermeent, dat op grond rnn een 
attest, dat eene onware verklaring bevatte, maar 
desniettegenstaande niet valsch is te noemen , 
Gedeputeerde Staten zijn zoon niet onreenkomstig 
art. 178 der militiewet voor den dienst hadden 
kunnen aanwijzen ; 

Overwegende, dat het getuigschrift model 
n•. 10a op grond waarvan aan den loteling JAN 

DE VRIES door den militieraad vrijstelling van 
den dienst bij de militie wegens ~roederdienst 
werd verleend, onweersproken in zoover eene 
onware verklaring bevat als daarin wordt vermeld, 
dat het geziq, waartoe die loteling behoort, 
bestaat uit drie zoons en daarin niet tevens is 
genoemd een vierde zoon, genaamd HINDRIK DE 
VRIES, geboren op 9 December 1876; dat van 
die vier zoons slechts één, en · wel de ondste, 
PIETER DE VRIES, zijn zevenjarigen militiediensttijd 
als loteling heeft volbracht en geen der andere zoons 
in krijgsdienst is of geweest is; dat mitsdien de 
loteling JAN DE VRIES als gevolg van boven
vermeld getuigschrift eene vrijstelling van den 
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dienst bij de militie heeft verkregen, waarop hij 
volgens de wet geen reeht had; 

dat een getni~schrift als bovenbedo~ld, waarin 
eene valsche opgave is opgenomen aangaa'bde een 
feit, van welks waarheid het moet doen blijken , 
is een valsèli attest of bewijsstuk; dat zoo door 
de overlegging daarvan eene vrijstelling van den 
dienst bij de militie is verkregen, die vrijstelling 
grond oplevert tot toepassing van art. 178 der 

wet betrekkelijk de Nationale Militie, en dat 
voor de toepassing van dit artikel het bewijs 
niet wordt vereischt, dat de vrijgestelde M zelf 
het stok heeft overgelegd of doen overleggen , of 
althans met de overlegging daarvan door een 
ander is bekend geweest; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen alzoo, 
bij bonne bovenaangehaalde nits}'r&Bk, de uitspraak 
van den militieraad in die provincie, dd. 15 De

cember 1893, waarbij JAN DE VRIES ter zake 
van broederdienst van den dienst is vrijgesteld , 
te recht hebben te niet gedaan en dien loteling, 
nadat bij voor den dienst geschikt was bevonden, 
tot den dienst bij de nationale militie_ hebben 
aangewezen ; 

Gezien de wet betrekkelijk de Nationale Militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden uitspraak 
vau Gedepnteerde Staten van Groningen, de 
daartegen door HINDRIK en JAN DE VRIES 
ingestelde beroepen ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de nitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat,ólaà geplaatst en tegelijk met de in 
den hoofde dezes vermelde voordracht van ge• 
noemden Minister in de Neàerland1clie Staat,. 
courant opgenomen zal worden en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestoor. 

Het Loo, den 24.sten October 1894.. 
(get.) EMMA. 

De Minuter oan lJiMenlanthclie Zaken, 
(§et.) VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 8 Noo. 1894..) 

24 Octoóer 1894.. BESLUIT, tot wijziging der 
bepalingen omtrent den uitvoer van bier 
met afRchrljvi~g van den .accijns. S. 166. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WLJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, dd. 3 October 1894.!, n•. 1i6, Invoer
rechten en A~ijnzen ; 

Gezien art. 51, eerste zinsnede der wet van 
25 Joli 1871 (Staat,ólaà n•. 92); 

Overweirende dat in het belang van handel en 
nijverh.eid verlaging wenschelijk is van de hoeveel
heid bier, die mei afschrijving van den accijns 
naar buiten'slaods kan worden llitgevoerd ; 

Gelet op art. 1 der wet van 4 April 1870 
(Staat,ól•à. n•. 61), art. 1 der wet van 28 De
cember 1879 ( Staat,ólaà, nó, 250), de wetten 
van 30 Decémber 1882 (Staat,ólaà n•. 253) , 
31 December 1884 (Staatsólaà n°. 259), 25 De
cember J 887 (Staat1ólaà n•. 221), 81 December 

1890 (Staataólaà n•. 195) en 29 December 1893 
(Staauólaà n•. 248); 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 Oc
tober 1894, n•. 20); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 22 October 1894,, n•. 93, 

Invoerrechten en Accijnzen ; 
Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Met afwijking in zoover van art, lil, eerste 
zinsnede, der wet van 25 Jnli 1871 (Staat1-
ólad n•. 92) kan oitvoer van bier met afschrijving 
van den accijns plaats hebben in partijen van 
ten minste 5 hectoliter. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besloit, hetwelk in het Staat,. 
ólaà zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden nan den Raad van State. 

Het Loo, den 24.sten October 1894. 

(get.) E M M A. 

(git.) 

De Mini,ter van Financiën , 
. SPRENGER VAN EYL 

(Uitg,g. 2 Noo. 1894.) 

25 .Octoóer 1894. BKSLUIT, betreffende de lichting 
der nationale militie van het jaar 1895. S. 167. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, JIIIZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Oorlo(. 

van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 
19 October 1894., Vilde Afd., n•. 103, mfl 
23 October 1894, n•. 1698 M, afdeeling MilJt 
en Schutterijen, en van 23 Oct-0ber 1894, , 

Bureau B, n•. 43; 
Gelet op de wet van 19 Augustus 1861 

(Staaf1ólaà n•. 79), betrekkelijk de nationale militie ; 
Hebben goedgevonden eu verstaan te bepalèn : 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1896 bedraagt 11,000 men, waarvan 600 man 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 
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2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te dragen , wordt aan
gewezen in de vierde kolom van den staat, bij 
dit beslnit behoorende. 

den dienat bij de zeemilitie hebben aangemeld, 
en het gezamenlijk getal van hen , die in het 

p;tl•eele .Rijk zich daarvoor hebben opgegef"1· 

3. De loteiingen , voor den dienst ter zee te 
bestemmen, worden daartoe R9kozen uit degenen, 
die zioh overeenkomstig artikel 150 van voren
genoemde wet , zooala dat artikel ia gewijzigd 
bij de wet van 4 April 1892 (Staatdlad n°. li6), 
aangemeld hebben om bij de zeemilitie te dienen. 

De ~nieters van Oorlog, van Binnenlandache 
Zaken en van Marine zijn , ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het StaaÎablad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25aten October 1894. 

(get.) E M M A. 

De Mini&t(f1' van Oorlog, (get.) SCHNEIDEB, 
Het aantal, door elke provincie te lereren in 

het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt voor zoover mo11:elijk bepaald 
no.ar de verhouding, welke bestaat tuBBchen het 
getal dergenen, die zich in de provincie voor 

De Mini&t(f1' 11an Binnenland8cl,,e Zaillff 1 

(get.) VAN HOUTEN. 

De Kmi&ter 11an Mari1te, (get.) VAN DER WI.JCL 

(Uügeg. 8 N011. 1894.) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 25 October 1894 (Staatablad n°. 167). 

STAAT, aanwijzende het door elke pr<>mncie te dragen aandeel in de 
lichting der nationale militie van 1895, ten bedrage van 11,000man, 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar UITSLAG DER GLOBALI! OPGELl!GD 
PROVINCI:l:N, het aandeel der Opmerking111. 

Îroviocie, BEREKRNING. AANDEEL. 
vo gen• art. 2 

der wet, ia 
berekend. 

Noordbrabant •. 4786 1205 6260 1205 • Deze breuken 
43228 zijn, als de hoogste, 
16300 

Gelderland • . 5012 127643228 1276 elk voor een gehe1l 

8844 gerekend, tot het 
Zuidholland •. 8949 227748228 2277 vinden van de bij 

4768 de globale bereke-
Noordholland . 7640 194443228 194,4 ning te kort komen-

21264 de manschappen. 
Zeeland . 2014 61948Jl28. 513 

808 
Utrecht. 2020 61443228 614' 

3255 
12216 

82843228 828 

29114 llV772• 
761,s228 762 

2729 69418768. 
43228 

695 

1341 84110252 
43228 34.l 

2578 656~ 
'13228 

656 

TOTAAL ••• 48228 l 0997129684 
13228 . 11000 

Ons bekend, 
De Mini&t" van Oorlog, (get.) 8CHNKIDER. 

De MitJûter van Binnenland8cl,,e Zakllff, VAN HOUTEN. 

De Mini&t" 11an Marine, VAN DER W1.JCK. 



_27-30 OCTOBER 1894. 215 

27 Octo/Jer 1894.. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid , bt,
IJlffende vaststelling van het goedkenrings
merk voor den ijk en herijk der 111ten en ' 
gewichten enz. voor 1891:i. 

De Mi11ister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van Il No
vember 1869 (Staaûblad n°. 167) en 15 Octo
ber 1873 (Staaû/Jlad n•. 137), waarbij de stem
pelmerken en het afkenringsmerk voor den ijk 
der maten en gewichten zijn vastgesteld en op 
art. 9 van het bij Koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1874. (Staaf,3'/J/ad n°, 128) vastgestelde 
reglement betreffende de samenstelling, het onder
zoek en den ijk der ~smeten; 

Heeft goedgevonden: 
1 °. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk ge

dnrende hel jaar 18116 te bezige!!, zal zijn : 
bij den ijk en herijk der maten ~n gewichten 

de letter f in den gewonen schrijfvorm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de Koninl;

lijie Kr001t; 
2•. ter algemeene kennis te brengen , dat het 

merk van het ijkkantoor, waar de eerste stempeling 
heeft pllll!ts gehad, volgens de Mi nisterieele be
schikkingen van 25 Januari 1873, n•. · 174. en 
22 November 1878, n°. 4.7, afdeeling Handel en 
Nijverheid, late onderafdeeling, voor elk der 
nagenoemde ijkkantoren bestaat uit het cijfer achter 
den naam van elk kantoor uitgedrukt : 

'a Hertogenbosch l, Breda 2, Àrnhem S, Nij
megen 4., 's Gravenha~e 6, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amstertlam Il, Alkmaar 10, Hoorn 11, 
Middelbnrg lil, Utrecht 14., Leen warden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Aasen 18, Maastricht 111. 

a' Gravenhage, 27 October 1894.. 
De Minister vo<mwemd, (!Jet.) VA.N D..:R SLEYDEN. 

211 Octo/Jer 1894.. BESLUIT, tot aanwijzing ter 
onteigening van perceelen, noodig voor wer
ken aan de waterkeering van Dejf,a#d te Yijf
slui:na. S. 168. 

30 Octo/Jer 18114.. BESLUIT, hondende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht voor 
az·ijoaether en aether sulforicus, benoodigd 
bij de vervaardiging van rookzwak bnskrnit. 
s. 1611. 

IN NA.Ul VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi-

nanciën, van 27 September 1894., n°. 74., In
voerrechte11 en Accijnzen : 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staaü
blad n°. 175), hondende bepalingen omtrent vrij
stelling van belasting voor bnitenlandsche goederen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 Oc
tober 18114. , n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 25 October 18114., no. 2, 
Invoerrechten e~ Accijnren; 

Hebben besloten en beslniten: 
Art. 1. Azijnaether en aether solfuric11s , be

noodigd bij de vervaardiginp; van rookzwak b11S
kruit, worden onder de volgende bepalingen vrij
gesteld van het invoerrecht. 

2. Hij die de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe tot den Miniater van Financiën, met op
gaaf van de gemeente, waar de boskraitfabriek 
is gelegen, • de kadastrale sectie en het nommer 
der fabriek en de hoeveelheid van elk d11r voor
melde vloeistoffen, welke jaarlijks noodig geacht 
wordt. 

De Minister bepaalt de hoeveelheid , welke per 
jaar met vrijstelling kan worden ingeslagen, als
mede het minimum voor eiken inslag. 

3. Bij den invoer van azijnaether en aether 
solfnricus, waarvoor de vrijstelling wordt ver
langd, wordt van dat verlangen melding gemaakt 
in de aangifte, voorgeschreven bij art. 120 der 
Algemeene wet van 26 Auguetns 1822 (SliloU• 
blad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid ia gesteld , een volgbrief afge
geven, waarin ook bedoeld verlangen vermeld 
wordt. 

Het vervoer der vloeistoffen naar de fabriek 
geschiedt onder verZl!!(eliog. 

4. De inslag in de, fabriek heeft plaata o ndllt 
toezicht van ambtenaren der • invoerrechte en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeft, lli n. 
dadelijk worden vermengd, ter keuze van den 
fa!irikant, met O. 1. kilogram kamfer of mei 1 
liter zniveren hoo~eest op elke 10 liter a~ 
aether of aether anlfuricns. • 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring nopenH de ingeslagen hoeveelheid en de 
nrmenging. 

De voor de vermenging benoodigde stoffen 
worden op kosten van den fabrikant geleverd 
door den ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek gelep;en ie. 

5. De vermengde stoffen mogen tot geen ander 
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doel worden ~bezigd dan tot de vervaardiging 
van buskruit en mogen niet nit de fabriek worden 
nilgealagen. 

6. De ontvanger houdt van de met vrijstelling 
ingeslagen aethen met den fabrikant eene rekening. 

W aoneer meer is ingeslagen dan de hoeveelheid, 
waarvoor over het loopend jaar vrijstelling kan 
worden genoten, wordt voor dat meerdere de 
volgbrief niet gezuiverd en het invoerrecht op de 
gestelde zekerheid verhaald~ 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore vau den ontvanger eene 
schriftelijke eu onderteekende opgaaf in van de 
hoeveelheden met nijstelling van invoerrecht in
geelagen azij naether en aelher sulfnricus, die bij 
den afloop van dat tijdvak nog onverbruikt voor
handen zijn. 

Deze hoeveelheden worden als eerste i~slag in 
het volgende jaar beachonwd en ala .zoodanig op 
de in art. 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf-niet is gedaan, 
wordt 11een nieuwe inslag toegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met machti
gintr van den ontvanger, biöneo acht dllf{en na 
den aftoop van het jaar, de voorhanden aethers 
in de fabriek op te nemen, onverschillig of de 
bij het voorgaand artikel voorgeschreven opgaaf 
al dan niet reeds ia ingeleverd. 

9. De Minister van Financiën kan bij gebleken 
misbruik of poging daartoe , alsmede bij niet 
nakoming van de ·bepalingen van dit _beslnit den 
fabrikant verderen vrijen Î.DToer van azijnaether 
en aetber aulfuricoa ontzeggen. 

De Minister van Financiën ia belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,
/Jlatl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den . 30sten October 1894. 

(get.) E M M .A.. 

De Minüter van Financiën, 
(gift.) SPBBNGBll VAN Eu:. 

(Uitgt1y. 8 Nor,. 1894.) 

31 Oeto!Jer 1894. BESLUIT, tot vaaiatelling van 
een bijzonder reglement van politie voor de 
krachtens de wet van 26 J annari 1883 
(Staaû/Jlad n°. 4) in aanleg zijnde rivier 
de Maa,, voor zoo ver die voor het open
baar Yerkeer is of zal worden opengesteld, 
en net Heu,dl!ff8cÀ lt:anaal. S. 170. 

IN NAUI VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
, staat, Sandel en Nijverheid van 18 Juni 1894, 
· La. B, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staatl-

61,atl n°. 69) en art. l van het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 

' sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staaû/Jl,a,J, no. 168) 
en gewijzigd bij Ons bealnit van 17 April 1894 
(Staat,6/aà n°. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Angulns 1894, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 26 October 1894, no. 93, afdeeling 

' W aterataat; 

Hebben goedgevonden en ventaan, vut te 
stellen het navolgende Bijzonder reglement van 
politie voor de krachtens de wet van 26 Januari 
188a ( Staata/Jlaá n•. 4) in aanleg zijnde rivier 
de Maaa, Yoor zoover die voor hel openbaar 
verkeer ia of zal worden opengesteld, en liet 
Heuadtmacli lt:anaal. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit en van 
het Algemeen Reglement worden de • tot lossen 
en laden bestemde inrichtingen in de rivier ,18 
Maa, met havens gelijkgesteld. 

2. Vaarlnil(en mogen alleen geladen en gelost 
worden op de daartoe bettemde of door de kanaal
beambten aangewezen plaatsen. 

3. Bij het laden of loesen van vaartwgen 
mogen de wegen en bermen niet versperd worden. 

De schippen der naast elkander liggende vaar
tuigen 1ijn verplicht ten gerieve van elkander de 
noodige ruimte te maken tot het bezigen van 
lichten en tot het verhalen. 

4. De schipper van een vaartuig, li[[gende bij 
eene aanlegplaata, moet gedongen dat een ander 
vaartnig ter zijde van het zijne komt en d,aarover 
gemeenschap met den wal hebbe, mila niet om 
Ie ladeo of te losseo. 

5. De schipper moet zijn vaartuig, zoodra het 
geladen of gelost ia, terstond doen verhalen, 
wanneer · een ander vaartuig terzelfder plaatse 
moet geladen of geloat worden. · 

In geval van gebrek aan ruimte hebben bij 
gelijktijdige aankomat de vaartnigen, welke komen 
laden, den voorrang boven die, welke komen losaen. 

6. Het ia verboden op de Jos- en laadplaatsen 
andere goederen of voorwerpen neder te leggen 
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dan welke moeten worden in!lie2cheept of zijn 
ontladen. of goederen te laten _liggen na verloop 
van den door de kananlbe.ambten voor de inla-1ing 
of wegvoering bepaalden termijn. 

7. Behoudens verkregen rechten is het ver
boden, zonder vergunninit van den Minister, in, 
op, onder of over de havens, bermslooten, ber
men, dijken• kaden, jaagpaden, wegen of andere 
tot deze rivieren behoorende gronden of werken, 
eenig werk uit te voeren of te hebben. 

8. Behoudens verkre!llen rechten is het ver
boden zonder schriftelijke vergunning van den 
hoofdingenieur over de rijksgronden of werken, 
welke geene openbare wegen zijn, met paarden 
of andere dieren of met eenig middel van vervoer 
te rijden, ,ee te drijven of voorwel'pen te vervoeren. 

Dit verbod is niet toepasselijk op de voertuigen 
van de ambtenaren van deu waterstaat en van 
de kanaalbeambten , en voor zooveel de jaagpaden 

betreft op de jaagpaarden. 
9. Het is verboden, zonder vergunning van 

den hoofdingenieur: 
1°. de rijksgronden of werken met paarden of 

ander vee te beweiden of daarop pluimgedierte te 
laten )oopen ; 

2°. op de rijksgronden of werken, welke geen 
los- of laadplaatsen zijn, voorwerpen te brengen 
of te doen verblijven. 

Dit verbod geldt niet voor hen, die uit krachte 
van eene pacht- of huurovereenkomst of eene 
ingebruikgeving van den grond door den Minister 
tot die handelingen gerechtig<l zijn. 

10. Het is verboden: 
1•. het gebrnik der werken te belemmeren of 

te beletten ; 
2•. zonder daartoe door de kanaalbeambten te 

zijn aangezocht, tot hunnen diellst behoorende, 
werkzaamheden te verrichten: 

~•- zich op eeoig werk te begeven• waartoe 
de toegang op eene voor ieder blijkbare wijze 
verboden i1I; · • 

4,0 • de aan wijzingen te overtreden , welke be
treffende het gebruik der werken door den Minister 
zijn gegeven en op voor ieder blijkbare wijze met 
vermelding der daartoe betrekkelijke miuisterieele 
beschikking bij of aan de werken zijn bekend ge
maakt; 

r,o, de bevelen te overtreden, door de kanaal
beambten ter bescherming der werken of ter ver
zekerinsc van hun doelmatig en veilig gebruik ge- . 

geven. 
11. Met afwijking van art. 90 , 2de lid , van 

1894. 

liet Algemeen Reglement, wordt voor deze rivieren 
~epaald, dat van de bevelen of beslissingen van 
àe kanaalbeambten of van den ingenieur, onver

. .lnioderd de verplichting om · aan de bevelen on
middellijk te voldoen, hooger beroep is toegelaten 
i>p den hoofdingenieur en van dezen op den Minister. 

12. Met uitbreiding van art. 91, · 2de lid, van 
het Algemeen Reglement, wordt voor deze rivieren 
bepaald dat een afschrift van het proces-verbaal, 
200 mogelijk ook gezonden wordt aan dengeen • 
die tot de vergoeding der schade gehouden wordt 
geacht. 

13. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
bij de wet of het Algemeen Reglement is voor
zien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd gol
den, de overtreding van de artt. 7, 10, 1°., 
8•. • 4°. en 6°.; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en zevetdig 

golden, de overtreding van art. 6 ; 
c. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden, 

de overtreding van de artt. 3 , 4, en 10 , 2°. ; 
à. met geldboete van ten hoogste rnj/ en twit1tig 

.gulden, de overtreding van de artt. 2, 6, 8 e_n 9. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatablaà geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 31sten October 1894. 
(get.) E M MA. 

De Minilter t1an TfTater,taat, Handel en Nijverlieià. 
(ge(.) VAN DER SL:to:YDEN. 

(Uitgeg. 9 Nov. 1894.) 

31 October 1894.. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor de 
ophaalbrug over het Oude M(l(Ujll onder 
Capelle en de rolbrug onder Be,oijen. S. l ll. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. !INZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 18 Juni 
1894., La. B, afdeeliog Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,. 

blad n•. 69) eo art. 1 van het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen , brcggeo eo daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Augustus 189 l (Staatablaà o•.168) 
en gewijzigd bij Ons besluit van 17 April 1894. 
(Staatablad o•. 67); 

Jó 
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Den Raad van State gehoord (advies van 7 An.,
gostus 1894,, n°. 4,2); 

Gelet op het nader rapport van den voor~ 
noemden Minister van 26 Ootober 18114, n•. 93 

afdeeling Waterstaat; 
Heb ben goedgevonden en verstaan , vast tij 

stellen het ·oavolgeude bijzonder reglement van 
politie voor de ophaalbrug over het Oi.d8 Mauj4 
onder Capelle en de rolbrug onder Be,oijn. 

Art. 1. ne bruggen worden ten behoeve van 
het verkeer te land zooveel mogelijk gesloten 
gehouden en alleen geopend, wanneer er vaar• 
tuigen of vlot ten moeten doorvaren. 

2. De grootste geoorloofde breedte der vaar
tuigen met hno opperlast en der vlotten is 9-
meter. 

Het ia verboden de bruggen door te varen of 
dil te beproeven met vaartuigen of vlotten, 
welk eene grootere breedte hebben. 

3. Met vaartuige11 of vlotten, waarvan het 
niet te vreezen i~ , dat zij onder de brug bekoeld 
geraken, mag door de bruggen worden gevaren 
tijdens zij gesloten zijn, mits met vergunning 
van den brugwachter. 

4. Overtreding van de artt. 2 en 8 van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daarin 
niet bij de wet of het algemeen reglement is 
voorzien , gestraft met eene· geldboete van ten 
hoogste hOflderd golden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver- · 
beid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het StOAtlblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den Blaten October 1894. 
/,get.) EMMA. 

De Mi11. van 1fTater1uaJ, Ha11del en Nijverl,eiti, 

($et,) VAN DER SLEYUEN. 

(Uügeg. 8 Not1. 18114..) 

. 81 October 18114. BESLUIT, tot vaststelling van 
eeu bijzonder reglement van politie voor de 
beweegbare bruggen over de Marle m Diwtel 
te Sta11ddaar6uittm, te Staaper8gat en nabij 
Dinteloord. S. 172. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 18 Juni 1894., 

L•. B, afdeeling Waterstaat; 
Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staau

blati n•. 611) en art. 1 van het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 

al ni/e n , bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer va!' het Rijk, vast!,!:esteld bij Ons 
btJSluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad, n•. I 58) 

en gewijzigd bij Ons besluit van 17 April 18114 
(Staaublati n•. 117); 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 Au
gustus 1894, no. 42); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 26 October 1894, n•. 98, 
afdeeliug Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vaat te 
stellen het navolgend bijzonder reglement van 
politie voor de beweegbare bruggen over de 
Marl: en Dintet te Standdaar611itm, te Stamper1-

gat en nabij Dinteloord. 

Art. 1. De bruggen worden ten behoeve van het 
verkeer te land zooveel mogelijk gealote~ l(ehonden 
en alleen geopend , wanneer er vaartnigen of 
vlotten moeten doorvaren. 

2. De grootste geoorloort!e breedte der vaar
tuigen met hun opper laat en der vlotten ia 
10 meter. 

Het ia verboden de bruggen door te varen of 
dit te beproeven met vaartuigen of vlotten, 
welke eene grootere breedte hebben. 

3. Met vaartuigen of vlotten, waarvan het 
niet te vreezen is dat zij onder de brng bekneld 
geraken , mag door de bruggen worden gevaren 
tijdena zij gealoten zijn, mits met vergunning 
van den brngwachter. 

4. Waar in dit en in het Algemeen Reglement 
gesproken wordt van brugwachter, wordt daar
onder voor de in dit reglement genoemde brnggen 
verstaan de pachter van de brng of de persoon 
die den pachter reehtens vervangt. 

5. Overtreding van de artt. 2 en 3 van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen Reglement ia 
voorzien , gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste li1Jnderd gulden • 

Met het in werking treden van j).it beslnit 
vervalt het Koninklijk besluit van 18 Decem
ber 1860 (StaatJrblad n•. 78). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat,blad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den alsten October 1811_4. 
iget.) E M M A. 

De Mi1t. van Watt!'/"1/aat, Ha11del e11 Nijverlieiti, 
(get.) VAN Dim SLl!:YDEN. 

( Uitgeg. 8 Noo. 111114.) 
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16 Nwem6er 1894. BESLUIT, tot aanvnlling 
van het besluit van den 16den Februari 1891 
(Staat,blad n•. 30), houdende bepalingen 
nopens het afgeven van attestatiën de vita. 
s. 173. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WtJ EMMA , ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Finan• 
ciën, dd. 3 October 1894 , n•. 62, Generale 
Thesaurie, van BinneoiaQdsche Zaken, dd. 10 No
vember 1894, n•. 4769, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van Koloniën, dd. 14 November 
1894, litt. E, n•. 9; 

Overwegende, dat het wenschelijk ia de bepa• 
lingen van het Koninklijk besluit van den 16den Fe
bruari 189 l (Staatahlad n•. 30) in dier voege 
aan te vollen dat. - voor zooveel. pensioen ten 
laste der Staatsbegrootiog betreft, - van de 
verplichting tot overlegging eener door of van 
wege den burgemeester der woonplaats van den 
gepensionneerde afgegeven attestatie de vita, vrij• 
stelling kan worden verleend voor de gevallen , 
waarin het onnoodig mag worden geacht op die 
wijze te doen blijken van het in leven zijn van 
den gepeusionneerde; 

Hebben goedgevonden en ventaaa : 
Art. 1. Gepensionneerden , wier pensioen ten 

lastè der StaalsbegrÖotiug wordt gekw1lteo, kunnen, 

op hun daartoe strekkend verzoek, worden vrij• 
geeteld nn de verplichting om, ter bekoming 
van -betaling van hun pensioen, .eene door of -.an 
wege den burgemeester hunner woonplaats af te 
geven attestatie de vita over te leggen. 

2. Het verzoek om vrijstelling wordt door den 

gepensionneerde in eigen persoon en op vertoon 
van het bewijs van inschrijving van zijn pensioen 

gedaan : indien hij woont in _eene gemeente, waar 
een betaalmeester is gevestigd of in eene ge• 
meente, als bedoeld in artikel 9 , ten kantore 
van dezen ambtenaar, indien hij woont in eene 
andere jtemeente, ten kantore van den Rijks
ontvanger zijner woonplaats. 

3. Het verzoek om vrijstelling mag alleen 
worden ingewilligd, indien de Rijksambtenaar, 
ten wiens kantore het werd gedaan, overtuigd 
is van de identiteit van den verzoeker. 

4. F,en gepensionneerde, die ten kantore ·van 
den betaalmeester, een verzoek doet, als in 
artikel 2 bedoeld, schrijft,, ten blijke daarvan, 
zijne gewone handteekening ten kantore van dien 
ambtenaar in een daartoe be,stemd boek. 

Een gepensionneerde, die zulk een verzoek doet 

ten kantore van den Rijksontvanger zijner woon
plaats, schrijft, ten blijke daarvan, zijne gewone 
handleekening ten kantore van dien ontvanger 
zoowel in een daartoe bestemd boek als op een 
daartoe bestemd formulier, waarvan het model 
door den Minister van Financiën wordt vaat. 

gesteld. 
De Rijksontvanger stelt onder de handteekening 

op het lormulier eene docr hem te onderteekene n 
verklarinit, inhondende dat de gepeusiouueerde 
de bovenstaande handleekening persoonlijk heeR 

gesteld in zijne tegenwoordigheid en verzendt' 
daarop dit stuk aan den betrokken betaalmeester , 
vergezeld van zijn advies omtrent het verzoek. 

5. Op elk verzoek, als in artikel 2 bedoeld, 
wordt beslist door den betaalmeester ten wiens 
kantore het penaioen van den verzoeker wordt 
betaalbaar gesteld; die beslissing wordt, behoudens 
het bepaalde in artikel 10, laatste lid , zoodra 
mogelijk genomen en hetzij terstond mondeling, 
hetzij later schriftelijk, aan den verzoeker mede
gedeeld. 

Tegenover den gepensionneerde ia de betaal
meester bevoegd, een verzoek, als bedoeld in 
artikel 2, zonder opgaaf van redenen, niet in te 
willigen en evenzeer om eene te dier zake reeds 
verleende vergunniog, mede zonder opgaaf van 
redenen, in te trekken. 

6. De betaalmeester zendt, uiterlijk op den 
laatsten werkdag, aan den verschijndag van eiken 
pensioentermij_n voorafgaande, aan elk gepen
sionneerde, wien door hem eene vrijstelling als in 
artikel l bedoeld, is verleend, een qnitantie
formnlier. Het model van dit formulier wordt 

vastgesteld door den Minister van Financiën. Aan 
dat stnk is gehecht eene door den ambtenaar·, 
door wien het pensioen wordt nilbeta.Jd, te 
onderteekenen verklaring, inhoudende dat die 
betaling aan den gepensionneerde, hem bekend, 
in persoon is geschied; deze verklnring vervangt 
de door of van wege den borgemeester van 
de woonplaats des gepensionneerden af te geven 
attestatie de vita en wordt mitsdien als attestatie 
de vita beschonwd. 

7. De gepensionneerue onderteekent het door 
hem van den betaalmeester ontvangen quitantie
form olier en incaSffeert Ïfl pn-1omt ten kantore 
van dien ambteuaar zijn pensioen, onder over
legging van het formulier en op vertoon van het 
bewljs van inschrijving van zijn pensioen. 

Indien de gepensionneerde niet woont in de 
s_tandplaats van een' betaalmeester of in eene ge

llS• 
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meente als bedoeld in artikel 9 , incasaeert hij 
zijn pensioen, onder overle11ging en op vertoon 
der voormelde stok ken i11 per,oon bij den oot• 
vanger zijner woonplaats. 

8. Aan gepeosionneerden, van wie den betaal~ 
meester of den Rijksontvanger bekend is, dat zij 
niet in staat zijn te voldoen aan den iu artikel 
4 gestelden eiach , kan, bijaldien het pensioen 
f 1200 of minder bedraagt, niettemin de in 
artikel I bedoelde vrijstelling worden verleend. 
In dat geval wordt aau deze personen ge~n 
qnitantie-formulier toegezonden en zijn zij ver
plicht op zoodanig formulier, in tegenwoordig
heid van twee getuigen, hun hand merk voor 
qnitantie te stellen ten kantore van den Rijks
ambtenaar met de betaling belast; zullende de 
getnigen eene onder het handmerk te stellen ver
klaring hebben te teekeoeo, dat het in hunne 
tegenwoordi!(heid is gesteld en de gepensionneerde 
gezegd heeft niet te kunnen schrijven. 

9. In de door d~n Miuister van Financiën aan 
te wijzen gemeenten, waar geen betaalmeester ge
vestigd is, richten de gepensionneerdeo het in 
artikel- 2 bedoeld verzoek aan den betaalmeester 
van hun arrondissement en ontvangen zij, van 
dezen, bij inwilliging daarvan, · op de wijze in 
artikel 7 omschreven, betaling van h•m pensioen. 

10. De betaalmeester zendt op den eersten dag 
van de laatste maand van elk kwartaal aan do 

besturen der gemeenten in den kring van zijn 
kantoor eene opgaaf' van de in . de gemeente 
woonachtige gepensionneerden aan wie door bem 
eene vrijstelling als in artikel I bedoel.!, ver
leend is, alsmede van hen die aan den in artikel 
4 gestdden· eisch niet knnnen Yoldoen. 
· Gelijke mededeeling wordt gedaan indien ver
leende vrijstellingen worden ingetrokken. 

Op een verzoek, dat gedaan wordt in den 
loop van de laatste maand van een kwartaal, 
wordt eerst na het einde \·an die maan.i beschikt. 

11 . Indien een gepensionneertle aau wien door 
den betaalmeester vergood ia zijn pensioen zonder 
overlegging eener door of van wege den burge
meester zijner woonplaats af~e•en attestatie de 
vita te ontvangen , wegens ziekte of om welke 
andere reden ook verhinderd ia, de verschenen 
pensioenterm.ijnen in persoon bij den betaalmeester 
of bij den ontvanger zijner woonplaats te ont
vangen, zal de betaling niet anders dan tegen 
overlegging eener attestatie de vita kunnen 
ge.cbieden. 

Bij de aanvraag van dergeljjk stok, zal, be-

halve in het geval voorzien in art 8; af'gegeven 
moeten worden het van den betaalmeester ont

vangen qoitautie-formulier. Dit stuk wordt 
onverwijld aan den betaalmeester opgezonden. 
Betaling van het pensioen geschiedt in dat geval 
niet v66rdaL het q oitantie-formulier door den 

betaalmeester terug ontvangen is. 
12. Het zegelrecht op de onder de quitantie 

voorkomende verklaring verschnldigd, wordt bij 
elke betaling van pensioen verrekend. 

13. Dit besluit treedt in werking op den 
ll>den Januari 189S. 

De Ministers van Financiën, van Binnenlorndsche 
Zaken en van Koloniën zijn belast met de nit
voerinp: van dit besluit, hetwelk in het Staat,b/a,J 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken1rnmer. 

Het Loo, den 16den November 1894. 
(get.) E M MA. 

De Jlinuter va11 Financiën , 
(get.) SPBENGEB VAN En:. 

De Mi11uter 11an BinnenlandJclle Zdffl, 
(get.) VAN HOUTEN. 

De Jfi"iater 11an Kohmi81', (11111.) Bl!RGSJU. 

(Uitgeg. 30 Noo. 1894.) 

19 Nooember 1894. ARREST van den Hoogen 
· Raad der Nederlanden, houdende beslissing 

.iat art. 444 van het Wetboek van Strafrecht 
betreft alleen de gevallen waarin zij die als 

getuige, al& deskundige of als tolk zijn op
geroeptn om voor eenig bevoegd gezag op 
eene bepaalde plaats en een bepaalden tijd 
te verschijnen, ten einde aan bonne wette
lijke verplichting te voldoen, aan dio oproe

ping 11:een gevolg geven, door op den daarbij 
aangewezen tijd van die plaats weg te blijven, 
dat daarvan 11:een sprake kan zijn bij niet
voldoening door een burgerlijk geneeskun
dige aan eeoe op hem verstrekte aanwijzing 
als bij art. 89 der militiewet bedoeld, en 
zoodanige niet-voldoening sedert de invoering 
van hei nieuwe strafwetboek niet meer straf
baar is. 

Ue Hooge Raad enz., 
Gelet op de middelen van C&881ltie , door den 

req. voorgesteld bij memorie, 
1°. Schending en verkeerde toepassing van art. 89 

der wet van 19 Angustns 1861 (Staat1blad n°. 72); 
2°. Schending en verkeerde toepassing van art. 

444 Strafrecht ; 

Ouef'JOegen4e dat bij het bestreden vonnis als 
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bewezen is aangenomen, dat de req. burgerlijk 
geneeskundige zijnde, te Kam tien gevestigd , en 
door den militieraad in de provincie Overijssel 
bij diens besluit van 30 December 18 93 aangewezen 
om den loteling P. , woneude te Grafhorst , in 

diens woning aldaar te onderzoeken en vóór 

8 Januari 1894, omtrent diens toestand een• onder• 

teekende verklaring in te dienen aan deu voor
zitter van dien raad, van dat onderzoek is weg
gebleven en heeft nagelaten die verklaring in te 
dienen; 

O. dat het nalaten van het indienen der bedoelde 

ver klaring door de rechtbank niet .strafbaar ia 
geoordeeld, en wat dit feit betreft, bij haar von
nis het in eersten aanleg uitgesproken outslag van 

rechtsvervolgiug is bevestigd; 

dat echter wat overigens bij het bestreden von
nis als bewezen is aan,renomen door de rechtbank, 

met vernietiging in zoover van het vonnis des 

kantonrechters is geq11alificeerd gelijk is vermeld 

in het hoofd van dit arrest, alzoo als overtreding 
van art. 44,4 Strafrecht; 

dat tegen de op grond van dat artikel, in ver

band met art. 89 der wet van 19 Augustus 1861 
betrekkelijk de nationale militie (Staaublaà n°. 72), 
nit![esproken vèroordeeling de twee middelen van 

cassatie zijn gericht; 

Te dien aanzien: 
0. dat art. 811 der militiewet, bepalende dat 

de loteling die wegens ziekte of ,:ebreken b11iten 
staat ia ie versch ijnen voor den militieraad , 
wordt onderzocht op de plaats walll" hij zich be
vindt, verder voonchrij ft dat dit geschiedt door 
een daartoe door den militieraad aan te wijzen 
bnrgerlijk geneeskondige en door den aan den 
raad toegevoegden officier van gezond beid , te 
zamen of afzonderlijk; voorta dat de b11rgerlij ke 
geneeskundige en de officier van gezondheid elk 

_eene door hem onderteekende , omstandige ver
klaring omtrent den toestand van den loteling 

zenden aan den voorzitter va11 den raad; 
dat de verplichting van den geneeskonp.ige om 

het hem krachtens art. 89 der militiewet opge
dragen onderzoek te verrichten tot op den dag 

der invoering van het nieuwe Wetboek van Straf
recht (1 September 1886) haar sanctie vond in 
art. 186 der voormelde wet, bepalende dat met boete 
van / 10 tot f 50 wordt gestraft de geueesk11n• 
dige die zonder 111eldige redenen nalaat, aan de 
krachtens deze wet gedane oproeping te voldoen; 

dat echter, vermits ·art. 186 niet is in stand 
gehouden door art. 10 o•. 17, zoom in als door 

eenige andere bepaling der wet van 16 April 
1886 (Staauólad n°. 64) en mitsdien ingevolge 
art. 3 d sedert 1 September 1886 is VP,rvallen, de 
vraag rijst, of het bij het bestreden vonnis in 

de eerste plaats als bewezen aangenomen feit , 
namelijk het door den uit kracht van art. 89 
der militiewet aangewezen borgerlijken genees• 

· kundige zonder geldige rt,deneo , hoedanige hier 

vol~os de feitelijke beslissing niet bestonden , 
niet voldoen aao deze aanwijzing , thans valt 

onder het bereik van art. 444 Strafrecht ; 
0. dat dit bij het bestreden vonnis ten onrechte 

is • aangenomen ; 

dat toch , blijkens de duidelijke woorde11 van 
art. 4,44, nader nog verklaard door de verwijzing 

io • de memorie vao toelichting naar de verschil, 

lende bijzondere strafbepalingen, die het bestemd 
was te vervangen, het artikel all één betreft de 
gevallen waarin zij die als getuige, als deskun

dige of als tolk zijn opgeroepen om voor eenig 
bevoegd geza(Z op eeoe bepaalde plaats eo een 

bepaalden tijd te verschij nen, ten einde aan 
hnnne wettelijke verplichting te voldoen, aan die 
oproeping geen gevolg geven, door op den daar
bij aangewezen tijd van die plaats weg te blijven; 

0. dat daarvan geen sprake kao zijn bij niet

voldoening aan de in art. 811 der militiewet be
doelde aanwijzing, omdat krachtens deze de ge• 
neesknndige niet wordt opgeroepen om op een be
paalden tijd voor den militieraad of eenig ander 
gezag te verschijnen , terwijl hij alleen door het 

niet instellen vao het hem opgedragen onderzoek 
binnen den daarvoor bij de aanwijzing gestelden 

tijd, niet gezegd kan worden wederrtchtelijk weg 
te blijven in den zin van art. 444, Strafre~ht; 

dat daarom dan ook art. 186 der militiewet 
io het oorspronkelijk ontwerp der we\ vao 15 April 

1886 (Staatablad o•. 64) werd genoemd onder 
de overige artikelen , door art. 10, n•. 1 7 in 

stand gehouden, terwijl de redenen, die er toe 
geleid mogen hebben, in dit nummer later art. 186 
te schrappen, niet van invloed knooeo zijn op de 
verklaring van art. 444 vao het 6 jaren vroeger 
bij de wet vao 5 Maart 1881 (Staat,blado0 , 36) 
vast11:estelde Wetboek van Strafrecht; · 

0. op g rood vao het voorafgaande, dat het 
beroep in cassatie wordt gereohtvaardigd door de 
ter ondersteuning daarvan aa11gevoerde middelen; 

Vernietigd het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Zwolle den 7 Juni 1894, io deze 

zaak gewezen; 
Uit kracht vao art. 105 R. 0. eo het beleid 
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der J ostitie ten principale recht doende op het 
hooger beroep; 

Gezien de artt. 247 en 249 in verband met 
art. 256 benevens art. 870 Strafvordering; 

Bevestigt het vonnis door den kantonrechter 
te Kampén den lH Maart 1894 in dese iaak 
gewezen; 

De kosten in hooger beroep en in cassatie ge
vallen te dragen door den Staat. 

19 November 1894. ;ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende besliaainir dat de 
rechter niet bevoegd is om in het belang van 
het onderzoek van eene aan de wet van 27 Sep
tember 1892 (Staaû!latl n°. 223) geheel 
vreemde strafzaak, door hoiaz.oeking en papier
onderzoek op de kantoren der krachtens die wet 
tot geheimhouding verplichte ambtenaren, zich 
de stokken te verachaft'en, waarvan inge
volge art. 4 7 der wet de openbaarmaking 
niet geoorloofd ie. 

De Hooge Raad enz., 
Gezien eene verklaring van den griffier bij de 

arrondissements-rechtbank te 'a-Gravenbage van 
6 September 1894, hondende, dat tegen voor
melde beschikking geen verzet , hooger beroep of 
beroep in cassatie is aangeteekend; 

Gelet op het middel van caaaatie, door den 
reqnirant voorgesteld: 
. Schending en verkeerde toepaBSing van art. 47 der 

wet op de vermogenabelasting van 27 September 1892 
( Slaat,!latl u0 • 223) in verband met de artt. 66 
en 110 en volgende Strafvordering; 

011erwegmde, dat, blijkens de bestreden beschik
king, de rechter-commiBSaris belaat met de instrnctie 
van strafzaken bij de arrondiasements-rechtbank te 
's Gravenhage, aan die rechtbank heeft verzocht, 
dat hem verlof zo11 'l!'orden verleend tot het doen 
van lmiszoeking met papieronderzoek in het 
kantoor der sncceesierechten te 's Gravenhage 
n°. l en in het kantoor van den inspectenr der 
registratie te 's Gravenhage l0de divisie. en znlks 
ten einde in ake J. VAN V., verdacht van 
diefat.al, inzage te knnnen nemen van de door 
helJI., verdachte, en door de wednwe J. C. W. T. 
in 1893 gedane aangiften voor de vermogens
belasting en die aangiften in bealag te kunnen 
nemen; 

0. dat de rechtbank heeft geoordeeld, dat het 
in die strafzaak van het meeste belang is, te 
weten, welke aangifte door den verdachte voor
noemd in 1893 voor de vermogensbelasting is 

gedaan, daar, zoo aangifte van gem belastbaar 
vermogen is geschied, eene gewichtige aanwijzing 
voor de hand li~t, dat de effecten , waarvan 
verdachte beweert sinds 1891 eigenaar te zijn, 
doch die door hem niet werden aangegeven voor 
de vermogensbelasting, toebehooren aan de weduwe 
T., dia ,oel aangifte van vermogen deed, en in 
.!ie belasting is aangeslagen voor eene waarde 
ongeveer gelijk aan de waarde der bewuste 
effecten, dat nn, waar de Minister van Finan
ciën zich gebonden achtende door de bepaling 
van art. 4 7 der wet van 27 September 1892 
(Staaûblatl n°. 223) tot heffing eeoer vermogens
belaating, ~waar maakt zijne medewerking te 
verleenen, alleen een hniszoeking en papieron
derzoek tot het gewenschte doel zal kunnen 
leiden, en dat art. 4 7 voornoemd zich hiertegen 
niet verzet, omdat, wannt>er die bepaling z66 
streng moest worden opgevat, dat zelfs ten dienste 
der justitie geen mededeeling of inzage der aan
giften of aanslagen zou mogen ge,chieden, niemand 
wegen• het opzettelijk afleggen van eene valsche 
verklaring (art. 39 der wet) zou kunnen worden 
vervolgd en ook de bij art. 42 omschreven ver
volging tot betaling van den aanslag nimmer zou 
kunnen plaata hebben, en dus de geheele wet 
eeoe doode letter zon worden ; 

0. dat de beschikking verder de gronden 
inhoudt waarop de rechtbank van oordeel is, dat 
te~n het verleenen van het gevraagd verlof zich 
evenmin verzet dat de vervolging nog verkeert in 
het stadium van voorloopige informatien, of wel 
dat huiszoeking en papieronderzoek bij tlerdtm 

· zou plaats vinden, of eindelijk, dat eene vordering 
ontbreekt van den officier van j nstitie; - dat 
echter het middel van cassatie, blijkens de 
toelichting van het namens den procureur-generaal 
genomen requisitoir, nitaluitend is gericht tegen 
de besliBSiog dat in art. 4 7 der wet op de vermogens
belasting geen beletsel tegen de inwilliging van het 
verzoek van den rechter-commissaris is gelegen; 

0. daaromtrent, dat bij genoemd art. aan ieder 
wordt verboden om hetgeen hem nit hoofde van 
zijn hetzij tegenwoordig, hetzij vroeger, ambt 
nopens den aanslag van een ingezetene in de 
vermogensbelasting of diens vermogen gebleken of 
medegedeeld ie, verder bekend te maken dan 
voor de uitoefening van zijn ambt gevorderd 
wordt; 

0. dat door dit atellig verbod, in verband met 
de strafbepalingen tegen· de schending van de 
geheimhouding in hetzelfde art. vervat, de on-
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ec~endbaarheid van het geheim der aangiften en 

aanslagen door de wet ie gewaarbotgd ; 
0. dat volgens het art. zelf de daarbij opge• 

legde geheimhouding haar grens vindt, dáár waar 
de nitoefening van het a~bt de openbaring van 
het geheim vordert, doch dat overigens op de 
verplichting tot geheimhouding geen uitzondering 
ie gemaakt zelfs niet eeoe zoodanige als ten aan
zien van het geheim der aan de post of andere 
openbare instelling van vervoer toevertrouwde 
brieven in art. 169 der Grondwet wordt aange• 
troffen, de opheffing namelijk van het geheim op 
lut de11 rechters in de gevallen in de wet 
omschreven ; 

0. dat met dit alles onvereenigbaar is ,. dat de 
rechter zoo dikwijls als dit in het belang van 
het onderzoek van eenige strafzaak raadzaam 
mocht ziju - ook al is die zaak geheel vreemd 
aan de wet op de vermogensbelasting - door 
hniszoeking en papieronderzoek op de kantoren 
der tot geheimhouding verplichte ambtenaren , 
zich de stukken zoo mogen verschaffen, waarvan 

de wetgever de openbaarmaking niet heeft gewild; 
dat derhalve , welke ook de bevoegdheid zij , 

die de rechter aan de door de rechtbank aange• 
haalde artt. llO en 111 Strafvordering in het 
algemeen kau ontleenen , art. 4 7 der wet op de 
vermogensbelast.ing zich tegen de bestreden be• 
schikking verzet ; 

0. dat nn wel blijkens den hierboven ver• 
melden inbond der beschikking, hiertegen wordt 
aangevoerd, dat bij die opvatting vervolging 
krachtens de artt. 33 of 42 der wet onmogelijk 
zoude · worden , doch dat daarbij wordt voorbij
gezien, dat, gelijk reeds werd opgemerkt, de 
verplichting tot geheimhouding volgens art. 47 
eindigt, waar de uitoefening van het ambt de 
ophefliug van het geheim vordert en dat die 
uitoefening voor den ambtenaar de verplichtingen 
medebrengt, omschreven in art. 10 Strafvordering; 

0. dat het middel van caaaatie mitsdien ia 
gegrond; 

Vernietigt, in het belang der wet, zonder dat 
dit arrest eenig nadeel kan toebrengen aan de 
rechten door partijen verkregen, de beschikking 
door de arroodissemenl.s-rechtbank te 'a Graven• 
hage in raadkamer den 12 Jnui 1894 in deze 
zaak genomen. 

19 Novemlier 1894. ARBl!:ST van den Hoo~n Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat van 
ongeoorloofde delegatie van wet,revende macht 

geen sprake kan zijn, waar de gemeentewet
gever het werpen van zekere voorwerpen op 
stráat ~f in het water verbiedende, tenzij 
op plaatsen en op de wijze daartoe vutge• 
steld, tot die vaststelling burgemeester en 

wetbonders aanwijst. 
De Hooge Raad enz., 
Gelet op de 111iddelen van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie, luidende: 
Schending en verkeerde toepassing van art. 2 

der gemeenteverord~ning van Rotterdam van den 
4 Jnli 1889, van de artt. 136 en 179a der 
wet van 29 J nni 1851 (Staalllilad n°. 811) en 
arl. 216 Strafvordering; 

Ooenoegende dat de req. is gedagvaard, ter 
zake dat hij op l 7 Mei 189.4, des voormiddags 
omstreeks 8 uur, te Rotterdam, op de straat 
aan . de Coolvest, zijnde eene plaats niet door 
burgemeester en wethonders tot het nederwerpen · 
van vuil aangewezen, eene hoeveelheid afval van 
cocosnoot beeft nedergeworpen; 

0. dat dit feit ten laste van den req. bij het 
bestreden vonnis is bewezen verklaard en . geoor
deeld is op te leveren de overtreding in den 
hoofde dezes vermeld; 

0. dat tot staving van het voorgestelde middel 
bij de memorie is aangevoerd, dat· art. 135 der 
gemee,tewet alleen aan den gemeenteraad de be
voe!(dbeid verleent om verordeningen nit te vaardi
gen in het belang der openbare orde, zedelijkheid 
en gezoudheid; dat in de toegepaste gemeenie• 
verordening het al of niet strafbare van een feit 
als waarvan hier sprake is, afhankelijk wordt ge
steld van eene nadere aanwijzing van burgemeester 
en wethouders Jat alzoo niet de .geheele rechts
regel afkomstig is van den raad alleen; dat hier 
zich voordoet een geval van on bevoegde delegatie 
van wetgevende macht door den raad aan bnrge
meester en wethouders; dat de verordening ia in 
strijd met de wet, en de ten laste gelegde 
handeling, ievens niet vallende in eene andere 
strafbepaling, niet strafbaar is; 

0. dienaangaande , dat het eerste hier toege• 
paste lid van art. 2 der in het middel genoemde 
gemeenteverordening luidt : 

• Onverminderd het bepaalde in art. 3, i, het 
verboden , asch, sintels, zand , gebroken glu, 
potscherven, Tnilnis, keuken- of ander afval, 
aecreetvuil of eeoige andere 'voorwerpen of stoffen 
op de straat of in het water te werpen , tenzij 
op de plaats en op de wijze door burgemeester 
en wethouders daartoe vastgesteld"; 
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0. dat ·het voorschrift van dit artikel betreft t 
onder andere, de bruikbaarheid en veiligheid der 
straten; dat bij art. 1794 der gemeentewet de 
zorg daarvoor ia opgedragen aau bnrgemeester en 
wethouders voor zoover van hen afhangt; dat dns 
wanneer de gemeenteraad, krachtens art. 135 der 
gemeentewet, zijnerzijds bevoegd dat onderwerp 
te regelen, burgemeester en wethouders aanwijst 
om vast te stellen de plaats waar en de wijze 
waarop de voorwerpen op de straat mogen ~e
worpen worden, hij slechte aanwijst een gezag, 
dat reeds aan de wet de bevoegdheid ontleent om 
1oodanige handelingen te verrichten ; dat daarmede , 
alle · denkbeeld aan ongeoorloofde deleiratie van 
wetgevende macht vervalt, zoodat het middel is 
ongegrond; 

Gezien art. 370 Strafvordering ; 
Verwerpt het beroep en veroordeelt den req. 

·j11 de kosten daarop gevallen. 

28 Nor,em/Jer 1894. BESLUIT, houdende bepa

lingen omtrem het ijken van Rijnschepen. 
s. 174. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 22 Septembe!jl894, 
Litt. B , afdeeling Wa ter•taat; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
30 October 1894, ·no. ló); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van 23 November 1894, n°. 94, 
afdeeling \\' atentaat ; 

Gezien art. 5, Litt. C van het slotprotocol 
der heniene Rijnvaartakte van 17 October 1868, 
te Mannhei111 gesloten tusschen de wederzijdsche 
gevolmachtigden der Regeeringen van Nederland, 
Baden, Beieren, Frankrijk, Hessen en Pruisen, 
welke bepalingen zooveel noodig zijn goedgekeurd 
bij de wet van 4, April 1869 (Staat&lJlad n°. 37); 

Gezien art. 17 van het Koninklijk besluit van 
5 September 1892 (Staat1hlad n°. 216); 

Hebben goeJ.gernnden en verstaan: 
Art. 1. In elke der gemeenten Amsterdam, 

Rotterdam en Dordrecht ,..orden door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid een 
ijkcommissaris en zoo noodig een aasistent-ijkcom
mis•aris voor de Rijnvaart benoemd. 

2. Oe in art. 1 genoemde ambtenaren staan 
onder toezicht van de in hun standplaats geves• 
tigde commissie voor de Rijnvaart. De voorzitter 

" f)Ommissie of die hem vervangt heeft de 
b1v~dheid h"1 te hooren. 

Zij zijn verplicht aan de Rijnvaart-commissie 
de inlichtingen te geven , die door den voorzitter 
of die hem vervangt namens haar worden verlangd. 

3, .!!vorens hunne benoeming te aanvaarden 
eggen de ijkcommissarissen en de assistent

ijkcommissarissen in handen van den Inspecteur 
voor de Rijnvaart den eed (belofte) af: •dat zij 
de werkzaamheden, verbonden aan de betrekking 
van ijkcommi88aris (assistent-ijkcommissaris) over
eenkomstig de te dier zake bestaande of nader 
vast te stellen wetten, besluiten en voorschriften 
met naowgezetten ijver, &tipte onpartijdigheid en 
eerlijkheid n11,ar hun beste vermogen zullen waar
nemen. 

4. Het ijken ,\er Rijnschepen geschiedt op 

verlanicen van de eigenaars der schepen of van 
de schippers, Jie zich daartoe wenden tot een 
der in art. 1 irenoemde ambtenaren. 

Deze kunnen, alvorens lot het ijken over te 
gaan, zekerheid vorderen voor het bedrag van 
het ijkloon, 

6 De wijze van opmeting der schepen, het 
bepalen vao hun laadvermogen en de verdere 
werksaamheden van de ambtenaren voor den 
Rijn ijk, alsmede de hun door het Rijk toe te 
kennen belooningen worden geregeld bij een 
instructie door Ons vast te stellen. 

6-. Belanghebbenden, die hunne schepen wen-
11Chen te doen ijken , moeten hunne schepen 
aanwijzen met schriftelijke opgave van naam, 
hoofdbouwmateriaal tn hoofdafmetingen. 

Zij legg~n daarbij aan den ambtenaar over een 
door hen onderteekenden inventaris van alle 
gerèedschappen en losse voorwerpen, die zich 
aan boord bevinden en moeten bevinden; van 
elk van deze voorwerpen .. -ordt daarbij zoo nauw
keurig mogelijk het gewicht opgegeven. 

De schippers zijn gehouden alle op de ligging 
van het vaartuig en op de plaatsing der losse 
voorwerpen gedurende de opmeting betrekking 
hebbende voonchrifteo van de .in art. 1 genoemde 
ambtenaren nauw keurig op te volgen. 

De ligplaats vao het schip moet ,oodanig 
zijn, dat het, naar het oordeel van den ambtenaar, 
v•n alle zijden toegankelijk is. 

De schippers verleenen de noodige hulp bij de 
opmeting en bij het aanbrengen der ijkschalen 
en ~en daartoe een stevige roeiboot met twee 
kloek,e schippersgezellen beschikbaar. 

7. De grootate toe te laten diepgang wordt 
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door den ambtenaar aangenomen 
de commissie van de@knndigen voor de Rijnvaart 

is vastgesteld. • 
8. Bij het ijken van stoombooten mogen zich,, 

noch steenkolen noch andere brandstoffen aan 

boord bevinden. 
9. IJzeren en stalen schepen, die ter ijkin 

worden aangeboden, moeten volkomen waterdicht 
1ijn; mocht zich op den bodem eenig water 

bevinden dan moet dit door den schipper voora! 
worden verwijderd. 

Bij houten sche1ien moet het op den bodem 
aanwezige water door den schipper vooraf worden 
verwijde,rd tot op zoodanige diepte als door den 
ambtenaar wordt bepaald. 

10. Dadelijk na volbrachte meting en alvorens 

de schipper cene ladiog mag ionemen, moet hij 

aan zijn v aartoig en wel op eene in het oog 
vallende plaats met letters en met cijfers, ter 

grootte van Ui cM. doen schilderen den naam 
van het schip, het nummer waaronder en de 

plaats alwaar het schip is geijkt. 

De ijk brief wordt niet uitgereikt, voordat aan 
dit voorschrift voldaan is. 

11. De ijknagels, streepen of inkervingen en 
getallen door den ijkcommissaris aangebracht, 

moeten door .de schippers steeds duidelijk zicht

baar worden onderhouden met heldere kleuren 

(wit of geel) op een donkeren grond of zwart op 
een heldereo grond. 

12. De door belanghebbenden, ten behoeve 
van het Rijk aan de met het ijk belaste ambte
naren te betalen ijkloooen zijn vastgesteld als volgt: 

voor een schip vau: 

óO tot 200 centenaars / 1.60 
201 • 400 2.00 

401 • 
801 • 

1,201 • 
1,601 • 
2,001 • 

800 
1,200 
1,600 

2,000 
2,500 

3.00 
4.50 
7.00 

8.50 
10.90 

2,501 • 3,000 11.50 
3,001 • 4,000 14.25 

4,001 • 5,000 17.00 
5,001 • 8,000 20.00 
8,001 • 12,000 24.00 

12,001 • l!0,000 30.00 
20,001 eu hooger 40.00 

13. Belanghebbenden, die een herijk van hun 
vaartuig verlangen wenden zich tot een der voor 
den ijk aangewezen ambtenaren die zich met de 

erziening belast. 

Wordt de vorige ijk als juist erkend dan is 

de helft van het ijklooo volgens het tarief _van 

art. 12 verschuldigd; . worden de ijkscbalen ver

nieuwd of wordt een nieuwe ijk brief uitgereikt, 

dan is het volle bedrag volgens dat tarief ver

schuldigd. 
14. Wordt, ten gevolge, van wijziging of her

stelling van een vaartuig een berij k aaugevreagd 
en blijkt daaruit dat geen verandering der ijkschaleo, 

maar slechts eene verandering van de diepte van 

inzinking van het ledige schip noodig is, dan is 

daarvoor slechts de helft van het ijkloon volgens 
art. 12 verschuldigd. 

15. De in art. 1 genoemde am bteoaren oefenen 
hunne werkzaamheden uit in de 11emeeoten waarvoor 
zij zij o benoemd. 

Op · verzoek \·an belanghebbenden kan het 
opmeten en ijken der schepen ook bij uitzon,ieriog 

plaats hebben in eeoe andere gemeen te, na vooraf 

bekomen machtiging van de commissie voor de 
Rijnvaart. 

In dat geval worden de door genoemde ambte
naren en hunne helpers gemaakte reia- en ver
blijfkosten door den aanvrager vergoed, die van 
de ambtenaren volgens de derde klasse en die 
van de help~rs volgens de vijfde klasse van het 

tarief tot regeling van de vergoeding voor reis
en verblijfkosten, vastgestelct bij Koninklijk besluit 

van ó Januari 1884 (Staatablaà o•. 4). 
16. Ooor de in art. l genoemde ambtenaren 

worden geeoe andere dan de in de artikelen 12, 13, 
l4r en lö van dit beslnit genoemde kosten aan 
belangbebbeadeo in rekening gebrarht. 

17. Binnen drie maanden ra het in werking 
treden · van dit besluit treden de bestaande ijk

commissarissen af, of worden door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid in hunne 
functie bevestigd. 

18. Bij het in werking treden van dit besluit 

vervallen alle op dat tijdstip geldende voorschriften 

betreffende den Rijnijk. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatablaà geplaatat en 
aan den Raad van State in afschrift zal worden 

medef'edee ld. 
Het Loo, den 28steo November 189i. 

(,get.) EMMA. 
De Min. "an W aterataat, Handel en Nij"erAei.d, 

(J/ttt.) VAN DKJl SU,'YDl<N. 

( Ditgeg. 8 Dec. 1894.) 
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3 D_ecnnlJer 1894. Bl!:SLUIT, betreffende de aan
. vrage van postzeRels, enz., enz., door de 
depllthooders en de aan dezen toe te kennen 
korting. S. 175. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, 1!:NZ. 

Wr.r EMMA, ENZ. 

Gelet op artikel 21 ,jler wet van 15 April 1891 
(Staat11Jlad n°. 87); 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 28 Novem
ber 1894, n°. 3080 E, Posterijen en Telegraphie ; 

Hebben goedgevonden en .verstaan, . met ·in
trekking van het Koninklijk besluit van den 
9 Juli 1873 (Staat11Jlad n°. 107), te bepalen 
hetgeen volgt : 

Art. 1. De depllthouders, bedoeld bij artikel 
10, § 2 van het Koninklijk besluit van 11 Fe
brnari 1892 (Staat,IJlad n°. 42), zijn verplicht 
de nqodige postzegels, postbladen, gezegelde brief
omslagen, briefka11rten en verdere voor het publiek 
tegen betaling verkrijgbaar geatelde postformulieren 
op den eersten werkdag van elke week of met 
langere tusschenruimte, mita op den gemelden 
dag, tegen gereede betaling in te koopen bij de 
daarvoor aangewezen postkantoren, naar de regelen 
door den Directenr-Generaal der Posterijen en 
Telegraphie daarvoor vast te stellen. 

Zij genieten als beloouing bij eiken aankoop 
als bovenbedoeld tot een maximum bedrag van 
/ 200 eene korting op den prijs van de inge
kochte postzegels, postbladen, gezegelde briefom
slagen, briefkaarten en verdere postformulieren 
van één ten honderd. Van hetgeen boven / 200 
tot en met / 500 wordt ingekocht, wordt eene 
korting van em luzlf ten honderd en van hetgeen 
boven / 500 wordt ingekocht eene korting van 
een oierde ten holldenl toeiçekend. 

Bij inkoopen, op een anderen dan · den boven
bedoelden dag gedaan, wordt geen korting toe
gekend. 

2. Dit beslnit treedt in werking den laten Ja
nuari 1895. 1 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver-
heid is belast met de . _itvoering van dit besluit, 
hetwelk in het StaahlJtaà zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift· zal worden gezonden aan 

d~ Algemeene Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 3den December 189,. 

(get.) E M MA. 
D6 Min. 1Jan Waterstaat, Hattdel en Nijt,erl,,ei.d, 

(get.) VAN DER SLBYDBN, 

(Uitgeg. 10 Dec. 1894".) 

5 December 189,. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van bnrgemeester eu wethouders der 
,gemeente Maasniel, van 7 November 189,, 
waarbij de opruiming van den bübonw van 
een pand wor~t gelast. S. 176. 

Geaclwr,t tot l Maart 1895. 

6 December 189,. BY.sLtJIT tot regeling van de 
assimilatie van de rangen der consulaire 
ambtenaren met die der officieren der Neder
land.scha ieemecht. . S. 177. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, EN:I., 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bui• 
tenlandsche Zaken, van 19 September 1894., al
deelin!I 1 en 2, n°. 9776; 

Gezien de adviezen van den Minister ven Marine, 
van 26 September 18114, bureau B, n°. 45, en 
van den Minister van Koloniën, van 8 Octo
ber 1894., litt. A 1 , n°. 12; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 No
vember 1894, 11°. 17); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Buitenlaudsche Zaken, van 3 December 1894, 
afdeeling l en 2, n°. 12206; 

Hebbtn goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
De laatste alinea van artikel 12 van het Regle

ment voor de Nederlandsche consulaire Ambte
naren, vastgesteld bij het besluit van 27 Jnui 1874 
(Staat,IJlad n°. 74), wordt gelezen als volgt: 

Ten aaozien van de assimilatie van de rangen 
der Consulaire Ambtenaren met die der officieren 
der N ederlandsche zeemacht gelden de navolgende 
regelen: 

De Coasul-Generaal, tevens Politiek Agent, staat 
in rang gelijk aan, doch volgt op den Schont bij 
Nacht; 

De Consul-Generaal staat in rang gelijk aan, 
doch volgt op den Kapitein-ter-Zee, Divisie
Commandant; 

De Consul staat in rang gelijk aan, doch volgt 
op den Kapitein-ter-Zee; 

De Vice-Cousnl staat in rang gelijk aan, doch 
volgt op den Luitenant-ter-Zee late kl888e; en 

De Oonsulaire Agent staat iu rang gelijk aao, 
doch volgt op den Lnitenant-ter-Zee 2de klaase. 

De Consnlaire Ambtenaar wacht het eerste be
zoek , wanneer hij hooger iu rang is dan de bevel
voerende officier van een N ederlandsch oorlogschip 
of am"ldeel en brengt het eerste bezoek , wanneer 
hij lager in rang is dan deze of bij gelijken rang 
op dezen volgt. 
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Voor een Consulairen Ambtenaar, die tijdelijk 
een hoogeren rang waarneemt dan hij werkelijk 
bekleedt, en voor een particnlier, d_ie tijdelijk 
voor een Consulairen Ambtenaar optreedt, gelden 
dèzelfde regelen als voor de titolarisaen die zij 
vervangen, met dien verstande evenwel, dat als 
een Vice-Consul of een particnlier eenen Consnl
Generaal tijdelijk vervangt, de plaatsvervanger 
beschouwd wordt den rang van Couanl te heb
ben, en dat als een leerling-Consul eenen Consul 
of Consul-Generaal tijdelijk vervangt, de plaats
vervanger beschouwd wordt den rang van Vice
Consul te hebben. 

De Minieter van Bnitenlandsche Zaken ie belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk jte
plaatst zal worden in het Staata6laà en in de 
Neàerlandacl,e Staat~courant en waarvan afschrift 
zal gezonden worden aan de Ministers van Marine 
en van Koloniën. 

'e Gravenhage, den 6en December 1894. 

(get.) EMMA. 

De Minüter oan Bnitenlandac!,e ZaU11, 
(get.) J. RöELL. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1894.) 

6 December 1894. WET, tot wijziging van het 
rnerde hoofdstuk der Staatsoegrooting voor 
het dienstjaar l 898. S. 178. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op / 1,638,686; dat 
der 4de Afd. op / 340,000 en dat der 6de Afd. 
op f 669,193. 

6 December 1894. W JIT, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Ooerij1ul. S. 179. 

Bij deze wet wordt de heffing_ bekrachtigd met 
ingang rnn 1 Januari 1896, ten behoeve van de 
provincie Ooerijuel, van haven- en opsl&.@:gelden 
voor het gebrnik van de provinciale haven te 
Kuinre. 

6 December 1894. Wl!T, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Znidnollanà. S. 180. 

B\j deze wet wordt de heffing bekrachtigd ten 
behoeve van de provincie Zuiàl,ollanà van veer
gelden voor het gebrnik van de pont aan de 
Gonweelnis onder de gemeente .4.lpl,en. 

• 

6 Decem/Jer 1894. W.11:T, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Groni11gen. S. 181. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de wijziging en aanvulling van de onder H van 
artikel 1 der wet van 31 December 1890 
(Staat16lad n°. 216) vermelde vrijstellingen van 
rechten , ten behoeve der provincie Gro11ingffl 
geheven, voor het gebruik van het Ee=ka11aal 

met daarbij behoorende werken. 

6 Dec11116er 1894. W11T, tot bekrachtil(ing eener 

provinciale heffing in Zuiàn~Ua,cà. S. 182. 
Bij deze wet wordt de helling bekrachtigd ten 

behoeve van de provincie Zuidhollanà van veer
iteld voor het pontveer van Rnoon op Goidacl,ak
oorà (gemeente Heinenoord). 

6 Decemler 189.4.. W.11:T, iot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Zuiàholland. S. 183. 

Bij deze wet wordt de helling bekrachtigd met 
îngang van 1 Januari 1895, voor een tijdperk 
van vier jaren, ten behoeve van de provincie 
Zuidlwllanà, van rechten voor het bevaren van 
de Gw,oe. 

6 December 1894.. W &T, tot vereemgmg der 
gemeenten Ro(terdam, Kralingen en Charloia. 
s. 184. 

lN NAAM V.t.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ .• • . ••• doen te weten: 

Alzoo WiJ in overwe11:ing genomen hebben, dat 
het wenschelijk is de gemeenten Rotterdam, Kralin
gm en Cnarloia te vereenigen ; · 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De gemeenten Rotterdam, Krali,sgen 

en CAarloia worden vereenigd. De vereeóiging 
komt tot stand op den dag der eerste vergadering 
van den Raad der nieuwe gemeente, des middags 
te 12 nur. De vereenigde gemeente draagt den 
naam van Rotterdam. 

2. Alle bezittingen en lasten der vereenigde 
gemeenten gaan over op de nieuwe itemeente 
Rotterdam, zonder dat daarvoor eene nadere akte 
gevorderd wordt. Voor zooverre overschrijving in 
de openbare registers noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze wet. 

3. De eerste verkiezing van leden_ van den Raad 
der nienwe gemeente geschiedt op den dag, door 
Gedepnteerde Staten van Zuiànolland. te bepalen. 

Voor deze verkiezing zijn stemgerechtigd de 
personen , voorkomende op de te Rotterdam, te 

• 
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Kralingen en le CAarloia best.aande lijsten van 
kiezen voor den gemeenteraad. 

Ter inlevering der stembriefjes voor deze eerste 
keuze verdeelt de Raad der f!'emeente Rotkrdam 
de nieuwe gemeente in Afdeelinp;en en benoemt 
de leden van het hoofd- en de onderbnreanx 
van stemopneming. 

De geloofsbrieven der verkozenen worden onder
zocht door den Raad der gemeente Rotterdam. 

4. Het eerste derde gedeelte •!'n den Raad 
der uieuwe gemeente treedt af Jen eersten Dinsdag 
van September 1896, de eerste helft der wet
houders deo eersten Dinsdll!li van September 1896. 

5. De dag der eerste vergadering van den Raad 
der nieuwe gemeente wordt bepaald door Gede
pnteerde Staten ven ZuidAolland. 

6. De belasti ngen, welke tot aan de vereeni
ging in elke der gemeenten worden geheven, 
worden, voor zoo ver betreft het belastingjaar, 
loopende op het tijdstip van het tot stand komen 
der vereeniging, ingevorderd ten behoeve der 
nieuwe p;emeente. 

De sommen, bedoeld in de wet van den 

26 J~i 1885 (Staatsblad n°. 169), worden, 
voor zoover die tijdens het tot stand komen der 
vereeniging nog niet zün betaald, uitgekeerd aan 
de nieuwe icemeente. 

7. De ingezet~nen der vei-eenigde gemeenten 
worden voor het opmaken der kiezerslijsten en 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den ge
meenteraad reeds met den dag van het in werking 
treden dezer wet als inirezetenen der nieuwe ge· 
meente beschouwd. 

De te Rottertla~, te Kralingn en te Clrarloil 

op het tijdstip der vereeniging bestaande kiezer•• 
lijsten voor het kiezen van leden van de Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal , van de Staten 

van Zuidlrolland en van den Gemeenteraad, blijven 
van kracht in de nieuwe gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door nieuwe kiezers
lijsten znlleu zijn vervangen. 

Heeft echter in dien tnsschentijd eene ver
kiezing plaats voor de ProYinciale Staten van 
ZuidAolland, dan brengen de kiezen, voorkomende 
op de lijsten der t egenwoordiire gemeente Clrar/oi.,, 
bonne stem nit voor het kiesdistrict Rotterdam 
en niet voor het kiesdistrict Ridderurlt. 

8. Op hen die voor de lichting der nationale 
militie van l 891i in eene der vereenigde ge
meenten zijn ingeschreven , ia artikel 23 der 
wet betrekkelij k de Nationale Militie toepasselijk. 

Voor de toepassing dier wet en de te harer 

• 

uitvoering gegeven voorschriften , blijven zij mits
dien beschouwd worden als milit ieplichtigen van 
de gemeente, waar hunne inschrij ving voor de 
militie plaats had; de stukken echter, welke door 
hen bij den burgemeester dezer p:emeente zonden 
moeten worden ingeleverd, ware zij niet met 
andere gemeenten vereenigd, worden na het tot 
stand komen der vereeuiging ingeleverd bij den 
burgemeester der nieuwe gemeente Rotterdam. 

Hetgeen te hunnen aanzien overeenkomstig ge• 

noemde wet en de te harer oitvoeri.ng gegeven 
voorschriften zou moeten ii:edaan worden door 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
de militie zijn ingesohreveu , ware die niet met 
andere l{emeenten vereenigd , geschiedt na het 
tot stand komen der vereeuiging door den burge
meester der nieuwe gemeente Rotterd4m. 

Zij die bij het tot stand komen der vereeniging 
in de Vereenigde gemeenten voor de lichting der 
nationale militie van 1896 zijn ingeschreven , en 
zij die daar voorkomen in het register, bedoeld 
in artikel 135 van voormelde wet, worden op 

de voor de nieuwe gemeente Rotterdam op te 
maken registers overgeschreven. 

Op, hen die bij het tot stand komen der ver• 
eeniginl{ tot de schutterij van eene der vereenigde 
gemeenten bchooren, is artikel 27 der wet van 
11 April 1827 (Staaublad n°. 17) toepasselijk . 
De kel!nisgeviug, bij het eerate lid en de over
legging aan het plaatselij k bestuur der nienwe 

gemeente Rotterd4m , van het bewijs, bij het 
tweede lid van dat artikel voorgeschreven , worden 
evenwel door hen niet gedaan. 

9. De iuschrijvingen van hypothecair verband 
sedert 1 Januari 1879, ten kantore van de 
hypotheken en het kadaster te DordrecM genomen 
op de perceelen van de gemeente Clrarlau en de 
processen-verbaal van inbeslagneming bet rekkelijk 
die perceelen, sedert gemeld tijdstip overgeschreven, 
worden ' binnen zes maanden nadat de vereeniging 
der gemeenten Rotterdam , Kralingen en 0/zarlau 

is tot stand gekomen, ambtshalve overgebracht in 
de registers van het kantoor der bewaring van 
hypotheken en het kadaster te R.otterd4111. Die 
overbrenging maakt geene verandering in den 
rang en de rechten, die door de inschrijving in 
de registen van het kantoor der bewaring van 
de hypotheken en het kadaster te Dordrecht aan 
belanghebbenden was verzekerd. 

De wijz11 van uitvoering van dit artikel wordt 
door den Minister van Financiën geregeld. 

10. Deze wet brengt geene verandering in het 
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bij de wet van 9 April 1877 (Staatsólaà n°. 76) 
vas~telde rechtsgebied der arrondissements- recht

banken en kantongerechten binnen het ressort 

van het gerechtshof te '11 Grave,1/ra9e. 
11 . Deze wet treedt in werking met den dag 

harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenbap;e, den 6den Decem

ber 1894. 

(get.) E M .M A.. 
ne Minilter van Binnenlanthc!te Zaken, 

(get.) VAN ffoUTKN. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1894.) 

6 December 1894. WET, tot verandering der 

p;rens tusschen de gemeenten Botterd4m en 
IJsselmonde. S. 186, 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMI NA , ENZ. 
W 1z EMMA, ENZ. • • • • • • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschel ijk ia de greo88cheilling tusscben de 
gemeenten Rotterdam en IJ11elmonde te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Stat6 enz. 
Art. L De grens tusscheo de gemeenten Rot

terdam en IJaselmonde wordt gewijzigd ale volgt: 
Van den zuiJwestelljken hoek van het perceel 

gemeente I Jaselmonde sectie A, no. 345, gelegen 

in de bestaànde grensschei,ling tusschen de ge• 
meenten C!tarloi, en I Jsselmonde, volgt de nieuwe 

grens Oost- en Noordoostwaarts de scheiding tns
acheo de sectiën A en C der gemeente IJ11el
monde tot aan de Weslelijke grens van het per
ceel sectie A , n°. 205 (de Kreeksche haven). 
Van dit punt volgt zij in Noordelijke richting de 
Westelijke grens van sectie A, n°. 205, tot aan 

de Zuidelijke grens van het perceel aectie A, 

n°. 987 (het Zniddiep), en verder Westwaarts 

om buigende, de grens tussohen de perceelen sectie 

A, n°•. 987 en 191 , tot aan de greus tusschen 
de pereeeleu sectie A, n••. 191 en 188. Van 

bier volgt ziJ het in Noordelijke richting ver
lengde van de grens tasschen de genoemde per
ceelen sectie A, n••. l 9 1 en 188, tot aan de 

grens tusll!lhen de perceelen sectie A, n°•. 987 
en 1012 , volgt dan Oostwaarts over eene lengté 
van 870 meter laatstgenoemde grens, waarna zij 
in eene rechte lijn Noordoostwaarts loopt tot aan 
het pnot in de rivier de Maal, waar de be

staande grenzen ~er 11:emeenten Kralingen , C,apelle 
aan den IJ,sel en IJs,elmonde samenvallen. 

2. Ue overgang van grondgebied , die het ge-

volg is van deze grensverandering, heeft plaats 

op I Januari 1896. 

3. De kadastrale en andere stukken, uitsluitend 
betreffende de perceelen, overgaaude van de ge
meeute I J11elmonde naar de gemeente Rotterd4m , 
worden aan laatstgenoemde gemeente nitgekeerd. 

Het bestuur dezer gemeente heeft te allen tijde het 
recht kosteloos inzage te uemen van de archieven 

der gemeente IJ11elmonde eu daarnjt afschriften 
of oittreksels op gemeene kosten te vorderen 

4. De gemeente-opcenten op de personeele be
lasting o,er het dienstjaar 1894-1895 worden , 

voor zoovee) het grondgebied betreft, dat van 
I J11elmonde naar Rotterdam overgaat, geheven 

ten behoeve der gemeente lJas6lmonde. Van ae 

zuivere opbrengst dier opcenten wordt ; uitse
keerd aan de gemeente Botterd4m. 

5, De som, bedoeld in artikel 1 van de wet 

van 26 Juli 188!: (Staat,blad, n•. 169), wordt , 
voor zooveel betreft de gemeente Rotterdam, ver
meerderd en, voor zooveel betreft de 11emeente 
IJ11elmond8, verminderd met ~ gedeelten van 

de zuivere opbrengst der hoofdsom en Rijka op

centen van de personeele belasting, gemiddeld 
over de belaslinirjaren 1882-;-l88a, 1888-1884 
en 1884- 1885 op het van de gemeente IJ11et
monde naar de gerueente Rotterdam overgaande 

grond11:ebied ireheven. 
6. De ingezetenen, 11:evestigd op het grondge.

bied, dat van de gemeente lJa,elmonde naar de 
gemeente Rotterdam overgaat, worden voor het 
opmaken der kiezerslijsteu en voor de verkies

baarheid tot leden van den Gemeenteraad van af 
l .Jannari 1891i beschouwd als ingezetenen van 
de gemeente Rotterdam. 

7. De ingez1>tenen, gevestigd op het grondge
bied, dat van de gemeente I J11elmonde nMr de 
gemeente Rotterdam overgaat, die geplaatst zijn 

op de in de gemeente I J ,ae[monde vastgestelde 
kiezerslij sten tot het kiezen van leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal , van de Pro• 
vinciale Staten en van den Gemeenteraad, worden 

op 1 Januari 1895 door het p;emeentt>bestuor van 
IJ11elmonde van die lijaten geschrapt. 

Dit bestuur zendt op voormelden dag oittrek
aels der kiezerslijsten voor zoover zlj bedoelde 
personen- betreffen , aan het bestuur der gemeente 
Bott6rdam , hetwelk die personen zoo.spoedig mo
gelijk plaatst op de kiezerslijsten tot het kiezen 
vau leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, van de Provinciale Staten en van den 

Gemeenteraad. 
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De burgemeester van Rotterdam doet een uit
treksel der aldos aangev aide kiezerslijsten, voor 
zooveel zij bedoelde personen betreffen, aanplak
ken en op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter lezing neder leggen en zorgt, dat van 
dit een en ander open bare kennisgeving geschiede. 

Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 
deze aanvnllingslijsten, behoudens de wijzigingen, 
daarin ten gevolge van rechterlijke uitspraken te 
brenp;en, vau kracht, totdat de kiezerslijsten voor 
de gemeente Rotterdam opnienw worden vastgesteld. 

8. Op hen , die voor de lichting der nationale 
militie van 1896 in de gemeente IJ11elmonde zijn 
ingeschreven en gevestigd zijÓ op het grondgebied, 
dat van die gemeente naar de gemeente Rotter

dam overgaat , is artikel 23 der wet betrek kei ijk 
de Nationale Militie toepasselijk. Voor de toe
passing dier wet en de te harer uitvoering gegeven 
voorschriften, blijven zij mitsdien beschouwd word,en 
als militieplichtigen van eerstgenoemde gemeente. 

Zij, die in de gemeente IJnel,nqntie voorkomen 
in het register bedoeld in artikel 136 van voor
melde wet, worden , voor zoover zij gevestigd 
zijn op het grond1tebied , dat van die gemeente 
naar de gemeente Rotterda,n overgaat, op het 
register van laatatgeuoemde gemeente· overge
schreven. 

Op hen, die tot de schutterij van de p;emeente 
IJ11elmonde behooreu en geveatigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de ge
meente Rotterdam overgaat, is artikel 27, eerste 
lid, der wet van 11 April 1827 (Staatlblad 

o0 • 17) toepasselijk, met dien verstande, dat de 
daarbij voorgeschreven kennisgeving door hen niet 
wordt gedaan. 

9. De inschrijvingen van hypothecair verband 
110dert 1 Januari 1879 ten kantore van de hy
potheken en het kadaster te DordrecAt genomen 
op ,le perceelen die van de gemeente JJ11elmonde 

naar de gemeente Rotterdam overgaan en de pro
cessen-ver baal van inbeslagneming betrekkelijk die 
perceelen, sedert ,remeld tijdstip overgeschreven, 
worden binnen zes maanden nadat het grondge
bied van de eene gemeente naar de andere is 
overgegaan, ambtshalve overgebracht in de regis• 
tera van het kantoor der bewaring van de hypo
theken en het kadaster te Rotterdam. -l)ie over
brenging maakt geene verandering in den rang 
en de rechten die door de inschrijving in de 
registers van het kantoor der bewaring van de 
hypotheken en het kadaster te Dordrscl,,t aan be
langhebbenden was verzekerd. 

De wijze van uitvoering nn dit artikel wordt 
door den Minister van Financiën geregeld. 

10. Deze wet brengt- geene verandering in het 
bij de wet van 9 April l 877 (Staatablaá n°. 76) 
vastgestelde rechtsgebied der arrondissementsrecht
banken en kantongerechten binnen het ressort 
van het gerechtshof te •, Graoenl,ags. 

11. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den 6den Decem

ber 1894.. 

(get.) EMMA. 

De Miniater oan Bi,menland-1cAe Zal:m, 
(get.) VAN HOUTEN. 

(Uiqeg. 29 Dec. 1894..) 

6 December 181!4.. W.ET, tot verandering der 
grens tusschen de gemeenten Rotterdam en 
O.n-1cllie. S. 186. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 
W11 EMMA, .ENZ •• • •.•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de grensscheiding tusschen de 
gemeenten Rott,rdam en Ooeracllie te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De grens tosscben de gemeenten 

Rottsrdam en Ooer1cllie wordt gewijzigd als -volgt: 
Van den zoidoostelij ken hoek van het perceel 

gemeente Ooer1cllie sectie C, n°. 1129, gelegen 
in de westelijke grens van den Waleoburicerweg 
in de bestaande grensscheiding tnsscheu de ge• 
meenten Rotterdam en O.er1cliie volgt de nienwe 
grens in znidwestelijke richting de grens tusschen 
de perceelen sectie C, n°•. 1129, 1127, 1126 
en 1123 ter eenre en sectie C, n•. 1271, ter 
andere zijde tot aan de oostelijke irrens van het 
perceel sectie C, n°. 1121. Van hier volgt zij 
in znidelijke richting de oostelijke grens van ge. 
noemd perceel sectie C, n°. 1121 , en de weste
lijke grens van sectie C, n°. 14i72, en loopt 
dan verder over het midden van den ten westen 
van den overweg gelegen duiker, dwars over de 
perceelen sectie C, n"". 1760 en 1!53 tot aan 
den noord008lelijken hoek van het pêrceel sectie 
C, n•. 94.l, van welk pont zij verder de grens 
volgt tn88Chen de perceelen sectie C, n°•. 94.1, 
806 en 809 ter eenre en sectie C, n"'. 1518 
en 626 ter andere zijde tot in de bestaande 
grensscheiding tusschen de beide gemeenten. 

2. De overgang van grondgebied die het gevolg 
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is van deze grensverandering , beeft plaats op 
l Januari 1895. 

3. De kadastrale en andere stnkken, nitsluiten~ 
betreffende de perceeien overizaande van de 
gemeente Qoer,cliie naar de gemeente Rotterdam, 
worden aan laatstgenoemde gemeente uitgekeerd. 
Het bestnnr dezer gemeente beeft te allen tijde het 
recht kosteloos inzage te nemen van de archieven 
der gemeente Ooer,cliie en daarnit afschriften of 
nittreksels op gemeene' kosten _te vorderen. 

4. De gemeente-opcenten op de personeele be
lutin(I,' over het dienstjaar 1894-1895 worden, 
voor zooveel het grondgebied betreft dat van 
Ooer1c!iie naar Rotterdam overgaat, geheven ten 
behoeve van de gemeente Oueracliie. Van de 
znivere opbrengst dier opcenten wordt¼ uitgekeerd 
aan de gemeente Rotterdam. 

5. De som, bedoeld in artikel 1 van de wet 
van 26 JÛ.li 1885 (Staat1blatl n°. 169) wordt, 
voor zooveel betreft de gemeente Rotterdam, 
vermeerderd en , voor zooveel betreft de gemeente 
Ooer1cnie, verminderd met ¼ gedeelten van de 
zuivere opbrengst der hoofd~om en Rijksopcenlen 
van de personeele belasting, gemiddeld over de be
lastingjaren _1882-1883, 1883-1884 en 1884-
1885 op het van de gemeente Ooer,cl,ie naar de 
gemeente Rotterdatn overgaande groudgehi~d 
geheven. 

6. De ingezetenen, gevesti!(d op het grond
gebied, dat Vl)D de gemeente Ooeracliie naar de 
gemeente Rotterdam overgaat , worden voor het 
opmaken der kiezerslijsten en voor de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraad van af 
1 Jannari 1896 beschouwd als ingezetenen van 
de gemeente Rotterdam. 

7. De in~zetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat van de gemeente Ooeracnie naar de 
gemeente Rotterdam overgaat, die geplaatst zijn 
op de in de gemeente Ooer1cnie vastgestelde 
kiezerslijsten tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten- Generaal, van de 
Provinciale Staien en van den gemeenteraad, 
worden op 1 Jannari 1895 door het gemeente- · 
bestuur van Ooer1cnie van die lijsten geschrapt. 

])it beatunr zendt op voormelden dag uittreksels 
der kiezerslijsten , voor zoover zij bedoelde per
sonen betreffen, aan het bestuur der gemeente · 
Rotterdam, behrelk d_ie personen zoo spoedig 
mogelijk plaatst op de kiezerslijsten tot het 
kiezen van leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en 
van den Gemeenteraad. 

De burgemeester van Rottwdam doet een uit
treksel der aldus aangevnlde k-iezerslijsten, voor 
zoover zij bedoelde personen betreffen, aanplakken 
en op de secretarie der gemeente voor een 
ieder ter lezing nederleggen, en zorgt dat van 
dit een en ander openbare kennisgeving geschiedt. 

Met den dB.jt dezer keonisp;eving zijn eo blijven 
deze aanvnllingslijsten, behoudens de wijzigingen 
daarin ten gevolge van rechterlijke uitspraken te 
brengen, van kracht, totdat de kiezerslijsten 
voor de gemeente Rotterdam opnieuw worden 
vastgesteld. 

8. Zij, die in de gemeente Oçer1cliie voorkomen 
in het register bedoeld in art. 135 der wet be
trekkelijk de Nationale Militie, worden, voor 
zoover zij gevestigd zijn op het grondgebied, dat 
van die gemeente naar de gemeente Rotterdam 
overgaat, op het register van laatstgenoemde 
gemeente overgeschreven. 

Op hen, die tot de scbuttertï van de gemeente 
Ooeracliie bebooren en gevestigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de ge• 
meen te Rotterdam overgaat, is artikel 2 7 , eerste 
lid, der wet van 11 April 1827 (Stn.at,blad n°.17) 
toepasselijk, met dien verstande, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisgeving door ben niet wordt 
gedaan. • 

9. Deze wet brengt geene verandering iu het 
bij de wet van 9 April 1877 (Staat1!Jlad n°. 76) 
vastgestelde rechtsgebied der arrondissement&• 
rechtbanken en kantongerechten binnen het reaaort 
van het gerechtshof te 's Gravenhage. • 

10. Deze wet treedt in werking met den dag 
· harer · afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te '.s Gravenhage, den 6den Decem
ber 1894. 

<.get.) E M M A. 

De Minuter oan Binnenlandse/te Zal:eta, 
<.get.) VAN HOUTBK. 

, (Uitgeg. 28 Dec. 1894.) 

6 December 1894. WKT, verklarende het alge
meen nut der onteigening van eigendommen 
voor de ontpoldering van een gedeelte van 
den Stads- en Godshuispolder, en voor den 
aanleg van kaden, grachten, straten en 
bouwblokken tuascheu de Potgieterstraat en 
de noordelijke Hugo de Grootkade te .Jm,ter
dam. S. 187. 
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1 December 1894. W .ET, tot verandering van 
• de grens tn/schen de gemeeóten Z11Jarte11Jaal 

en Heenoliet eenerzijds en de gemeente &zt111-
burg andenljds. S. 188. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••• • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de grensscheiding tus.chen de 
gemeenten Z11Jarte11Jaal en Heenoliet eenerzijds en 
de gemeente &zenburg anderzijds te veranderen; 

Zoo is het, dat· Wij, den Raad van Srate enz. 

Art. 1. De grens der gemeente &zenburg wordt 
veranderd als volgt: 

Van het pont in de Ni81S1De Mans, waar de 
tegenwoordige grens tnsschen de gemeenten JTier
polder,, Roun6urg en Zwart81/Jaat samenvalt, 
loopl de grens in ~uidwestelijke richting langs de 
tegenwoordi!(e grens tusschen de gemeenten JTier
polder1 en Z111art811Jaal tot de lijn, die uitmaakt 
het midden tosschen de normaallijnen der rivier 
de NieulDe Maas, vervolgens in znidoostelijke 
richting langs die lijn lot in het "ferlengde van 
het midden der haven van Geeroliet; van d9.1!r 
·in zuidoostelijke richting langs dit verlengde tot 
de tegenwoordige grens tusschen &zenburg en 
Geervliet. 

2. De grens der gemeente Zwart81/Jaal wordt 
verauderd als volgt: 

Van het punt, waarop de tegenwoordige grens 

tosschen de gemeenten Yierpolder1 en Z11Jarte11Jaal 
wordt gesneden door de lijn, die het midden 
uitmaakt tusschen de normaallijnen der rivier de 

Niemoe Maa,, loopt de grens in znidoostelijke . 
richting langs die lijn tot aan het pont; waar 
ze de tegenwoordige grens tusschen de gemeenten 
Z,oarte11Jaal en llemoliet snijdt. 

3. De grens der gemeente Heenvliet wordt 
veranderd als volgt: 

Van het punt, waarop :ie tegenwoordige grens 
tusschen ZIDart61/Jaal en Hemoliet gesneden wordt 
door de lijn, die het midden nitmaakt tnBBChen 
de normaallijnen der rivier' de Nieul/Je Maas, 
loopt de grens in zuidoostelijke richting langs die 
lijn tot aan het verlengde van het midden der 
haven van Gee"1liet; van daar in zuidoostelijke 
richting langs dat verleui!de tot aan de tegen
woordige grens . tusschen de gemeenten &zenburg 
en Geeroliet. 

4. De overgang van grondgebied, die het ge
volg is van deze grensverandering, heeft plaats 
op 1 Januari 1895. 

5. Alle kadastrale en andere stukken uitsluitend 

. de perceeleu betrefl"ènde, welke van de gemeenten 
Zwart81/Jaal en Heen11liet naar de gemeente Rozn -
burg overgaan, worden aan deze laatste gemeente 
nitgekeerd. 

Het gemeentebestuur van &zenburg heeft te 
allen tijde het recht kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der gemeenten Z11Jartewaal en 
Hemoliet en daaruit afschriften of uittreksels op 
gemeene kosten te vorderen. 

6 . De gemeente-opcenten op de personeele be
lasting over het dienstjaar 1894/1895 wordeu, 
voor soaveel liet grondgebied betreft dat van 
ZIDaTlt!IDaal naar Rozen~urg overgaat, 
ten behoeve der gemeente Z11Jarte11Jaal. 
zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
keerd aan de gemeente Rozenburg. 

geheven 
Van de 

l nitge• 

7. De ingezetenen, gevestigd op het p;rondge
bied, dat van de gemeente Zwarle11Jaal naar de 
gemeente &zenlmrg overg1111t, worden voor het 
opmaken der kiezerslijs_ten en voor de verkies• 

baarheid tot leden van deu gemeenteraad van af 
1 Januari 1895 beschouwd als. ingezetenen van 
de gemeente Rozenb"rg. 

8. Ue ingezetenen, gevestigd op het van de 
icemeente Z'I/JartCI/Jaal naar de gemeente Ro~enburg 
o,ergaande grondgebied, die geplaatst zijn op de 
in de gemeente Z11Jarte11Jaal vastgestelde kiezers
lijsten tot het kiezen van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale 
Staten en van den ·gemeenteraad, worden op 
1 J auuari ·1895 door het gemeentebestuur van 

Z11Jartewaal van die lijsten geschrapt. Dit ge
meentebestuur zendt op voormelden dag uittreksels 
der kiezerslijsten, voor zoover zij bedoelde per
sonen betreffen, aan het bestuur der gemeente 
Rozenburg, hetwelk die personen zoo spoedig 
mogelijk plaatst op de kiezerslijsten tot het kiezen 
van leden voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, van de Provinciale Staten of van den 
gemeenteraad. De burgemeester der gemeente 
Rozen6urg doet een oittreksel . der aldus aange• 
vulde kiezerslijsten , voor zooveel zij bedoelde 
persontm betreffen , aan plakken en op de secretarie 
der gemeente voor een ieder ter lezing neder-
1eggen en zorgt dat van dit een en ander open
bare kennisgeving geschiedt. 

Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 
deze aanvullingslijeteo, behoudens de wijzigingen , 
daarin ten gevolge va~ rechterlijke uitspraken te 
brengen, van kracht toLdat de kiezerslijsten voor 
de gemeente Rozenburg opnieuw worden vast
gestelct. 
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9. Zij die in de gemeente Zwartewaal voor

komen in het register, bedoeld in art. 135 der 
wet betrekkelijk de nationale militie, worden, 
voor zooçer zij gevestigd zijn op het grondgebied 
dat van die gemeente naar de gemeente R.ozen
'burg overgaat, op het register van laatstgenoemde 
gemeente overgeschreven. 

Op ben, die tot de schntterij van de gemeente 
Zwartewaal bebooren en gevestigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de ge

meente Rozenburg overgaat, is art. 27, eerste 
lid, der wet van il April 1827 (Staat11Jladn°.17) 
toepasselijk, met dien verstande, dat de daarbij 
voorgeschreven kennisgeving door ben niet wordt 
gedaan. 

10. De inschrijvingen van hypothecair ver
band, sedert l Januari 1879 ten kantore van de 

hypotheken en het kadaster te Brielle genomen, 
op de perceelen, die van de gemeenten Zwarte

waal en Heenvliet naar de gemeente RozenlJurg 

overgaan, en de processen-verbaal van inbeslag
neming betrekkelijk die perceelen, sedert gemeld 
tijdstip overgeschreven, worden binnen drie maanden 
na 1 Januari 1895 ambtshalve overgebracht in 
de registers van het kantoor der bewaring van 
de hypotheken en het kadaster te Rotterdam. 
llie overbw11ging maakt geene verandering in den 
rang en de rechten, die door de inschrijving in 
de registers van het kantoor der bewaring van 
de hypotheken en het kadaster te Brielle aan 
belanghebbendeq was verzekerd. 

De wijze van uitvoering van dit artikel wordt 
door den Minister van Financiën geregeld. 

11. Ueze wet treedt in werking met · den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Decem• 

ber 1894. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 

( Tlitgeg. 28 Dec. 1894.) 

7 DecemlJer 1894. W11T, tot wijiiging van het 
tzeade hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dieustjaar 1893. S. 189. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eeni~e. artikelen het totaal der 
3de Afd. van dit hoofdstult gebracht.op f5,412,181i. 
en dat der fide Afd. op / l,49ó,8l 7. 

1894. 

7 December 1894. WET, houdende machtiging 

op de Algemeeue Reken kamer tot verevening 
van niet in uitgaaf aangenomen pensioen. 
s. 190. 

7 December 1894. WET, tot verhooging der 
begrooting van het Fonds, voortspruitende 
nit de koopprijzen van domeinen voor het 
dienstjàar 1893. S. 191. 

Bij deze Wet wordt na verhooging van onderarl. 

4 met f 16,600, het totaal çan deze begrooling 
gebracht op f 286,600. 

7 December 1894. WET, tot goedkeuring van 
den onderbandschen verkoop van een stok 
Staatsgrond te Àpeldoorn aan H. Mouw Tz. 
en A. WESSELINK, aldaar. S. 192. 

7 December 1894. WBT, houdende bekrachtiging 
van den verkoop van eene strook grond 
voor . het post- en telegraafgebouw te Haar
lem aan de gemeente Haarlem. S. 193. 

7 DecemlJer 1894. WET, houdende afschaffing 
der heffing van scheepvaartrechten aan de 
oude sl11izen op het Zederil,lcanattl te 7Ti
anen, • aan den 4rlcel6chen Dam eu te 
Gorinche,ii. S. 194. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

sedert de openstelling van de nieuwe monden 
van het Zederilckanaal de gelegenheid geboren 
is om, door schutting op de nieuwe slnizen, de 
betaling van scheepvaartrechten aan de onde 
sluizen te Pianen, aan den Àrlcelschen Dam en 
te Gorinchem te ontgaan, en dat het noodig is 
aan den hieruit voortvloeienden onregelmatigen 
toestand een einde te maken; 

Zoo is het, dat W \j ; den Raad van State enz: 
Art. 1. De heffing van sluisgeld aan de onde 

Wilhelminaaluia te 7Tianen, ile Waaiersluis aan 
den .4rl:el6chen Dam en de schutsluis te Gorinchem. 
gevormd door de keerdeuren aan de Merwede en 
de in 1873 gebonwde waterkeering, benevens die 
van eene bijdrage aan de beide eerst!(enoemde 
sluizen voor het onderhoud der jaagwegen, boorden 

' en kanaalwerken ia en blijft afgeschaft. 
Het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1874. 

(Staat.IJ/ad n•. 116), gedeeltelijk reeds venallen 
door het nader besluit van 30 · Augnstus 1882 
(Stoats61aà n°. 122), is ingetrokken. 

16 
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2. Deze wet treedt in werking met den dag 

harer afkondiging. 
Loeten en bevelen , enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den 7den Decem• 

ber 1894. 
(get.) E M M A. 

De Minuter c,an Financiën, 
(!Jet.) 8PRB!IGEB VAN EYK. 

(Uitgeg. 8 Jan. 18911.) 

1 December 1894. W l!T, tot regeling der ont
vaogaten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor weduwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren, over het jaar 1895. S. 195 . 

Bij art. l dezer wet worden de uitgaven vaat

gesteld als volgt : 
Art. I. Traktement van den directeur en van 

de ambtenaren en boden, toelag, van de concierge, 
benevens achrijfioonen aan tijdelijk bij het fonds 
werkzaam gestelde personen • . / 17,800 

Art. Il. Bureel- eu lokaalbehoef-
ten, benevens drukwerk . • • • • 

Art. III. Toelage en présentie
gelde11 voor commissarissen • • • • 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van deu direc-

3,700 

1,000 

teur en van de ambtenaren . • • ~ 800 
Art. V. Reis- e11 verblijfkosten 

en vacatiegelden van de leden van 
den Pensioenraad • . • • • • • 

Art. VI. Onderhond, assurantie
premie en bewakingskosten door de 
gemeente-brandweer van het gebouw, 
waarin· de bureelen zijn gevestigd, 
alsmede onderhoud van den stal, 
het koetahnis en van den toin achter 

dat gebouw • . 
Art. VII. Aaukoop vao een per-

ceel bouwgrond en van een stal en 
koetshuis gelegen achter da\ geboow. • 

Art. VIII. Pensioenen • • • • • 
Art. lX. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld • . • • • • • 

Art. X. Restitutie van ingehonden 
kortingen bedoeld bij de lide alinea 
van artikel 17 der wet van deo 
9 Mei . 1890 (Staattblad n°. 79), 
gewijzigd bij de wet van 30 Sep-

2,200 

730 

13,600 
660,000 

868,870 

Bij ar1 . 2, 3 en <\ worden de middelen tot 

dekking aangewezen. 

7 December 1894. WET, houdende machtiging 
op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van niet in uitgaaf aa■genomen pensioenen. 

s. 196. 

7 December 1894. Wn, tot wijziging van het 
aclit1te hoofdstuk der Staatsbegrootiog voor 
het dienstjaar 1893. S. 197. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 3de Afd. 
van dit hoofdstnk ~ebracht op f 3,182,140; dat 
der 4.de Afd. op j 9,006,221 ; dat der 6de Afd. 
op/ 376,954; dat der Bate Afd. op / 739,946; 
dat der 9de Afd. op f 4.20,816; dat der llde Afd. 
op f 304,300; dat der 18de Ard. op {2,164,479 ; 
en dat der 15de Afd. O(l f 677,726. 

7 Decem6er 1894.. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden wegens door het De[>artement 
van Oorlo(I: gedane verstrekkingen , voor den 

dieoat van 1894.. S. 198. 
Bij deze wet worden de gelden wegens door 

het Departement van OorlGg gedane verstrekkingen 
in 'a Rijks schatkist ten bedrage van/14.1,451,Sl• 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 

1894 beachikbaar gesteld. 

7 Decem6er 1894,. WET, tot wijziging van het 
negnttk hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1893. S. 199. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 

van dit hoofdstuk: 
a. flt1rlwogd, 

tember 1893 (Staat1hlad n~. 14,li). • 2,000 

Art. 7 met / · 7,500. bt. 8 met/ 200. 
Art. 9 met / 8,200. .Ä.rt. 20 met / 3,200. 
ht. 22 met f 4,000. Art. 24 met /63,400. 
Art. 30 met/ 8,300 . .J.rt. 39 met/ 2,400. 
Art. 61 met /153,600 . .J.rt. 62 met /25,000. 
Àrt. 77 met f 1,800 • .Jr,. 98 met f 1,600. 

Art. 106 met f 2,JOO. Art.120 met f 3,300. 
bt. 126 met f 3,000. Art. 133 met/ 11,700. 
Art. 151 met f 700. Art.168 met /24,000. 
Art,. 170 met f 1,200 . .J.rt. 171 met/ 18,200. 
Art. 172 met f 4.,000 . .J.rt. 173 met /78,000. 
Art. 181 met f 1,100 • .Art. 183 met/ 69,000. 
bt. 185 met f 6,300. Art. 189 met f 1,000. 
Art. 195 met / 1,200. Art. 199 met / 2,200 • 
..Ä.rt. 200 met f 2,4.00. 

Art. XI. Onvoorziene uitgave_n_. __ • ___ 3,_o_o_O 

f 1,573,600 
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IJ. oermintlerd: 
.Art. 37 met /264.,400. ht. 44 met /38,000. 
.J.rt. sa met/ 39,000 • .J.rt. 85 met/ 43,Ci00. 
.J.rt. 16ti met/ 2,100 • .J.rt. 167 met f 6,500. 
Árt. 169 met/ 800. Árt. 174 met/ 6,700. 
Árt. 17Ci met/ 13,ii00. Árt. 1,78 met /37,Ci00. 
.J.rt. 179 met/ 6,000. Árt.182 met /11,200. 
Árl. 184 met / 24,700. Árt. 188 met/ 2,CiOO. 
.J.rt.192 met / 400. drt. 194 met f 1,700. 

Ten ge,olge van voorschreven wijzigingen wordt 
het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk ver
minderd met f 97,400; het totaal der 3de Afd. 
verhoogd met/ 12,400 en dat der 4de Afd. met 
f 85,000. 

1 December 1894. Wn, tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven voor den aanleg 
van Staatsspoorwegen, dienst 1893. S. 200. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. oerlloogd, 
.J.rt. 2 met / 400. Árl. 6 met / 20,500. 
Árt. 7 met/ 67,600. Árt. 23 met/ 30,200. 
Árt. 24 wordt gebracht op / 4,fi99.2Ci. 

6. toegevoegd: 
Árt. 7 /Jis. • Overname in beheer en onderhoud 

cl.oor de gemeente ZIOij11drecllt van parallelwegen 
in die gemeente, behoorende tot den spoorWllg 
Dordrecllt-Rotteràam f 7,472. 71i. 

Árt. 21/JÏ8. Aanleg van gasleidingen en het 
plaatsen van lantaarnpalen voor de verlichting 
van het station TillJUrg f 708.-

Árt. 2lter. Het maken van een verhoogd 
perron, uitmakende een deel van de werken ten 
behoe,e van de uitbreiding van het station 
Blerid f 1,820.-. 

c. verminderd: 
.J.rt. 16 met / 113,300. 

7 December 1894. Wi:r, verklarende het alge
meen nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor den aanleg van een scheepvaart
kanaal van E1fgelen naar de Henrütteioaard. 
·s. 201. 

7 Decem"/Jer 1894. WET, verklarende het alge
meen nnt der onteigening van eigendommen, 
noodig voor den aanleg van een weg in d11 
gemeente Ketllel en Spaland. S. 202. 

'1 Decffltber 1894. WET, verklarende het alge
meen nut der onteigening van eigeii.dommen, 
noodig voor den aanleg van een haven met 
zwaaiplaatsen enz. te •, Gra~enkage. S. 203 • 

7 December 1894. WET, verklarende het alge
meen nnt der onteigening van eigendommen, 
noodig voor den bonw van eene nienwe 
brog over den IJ11t1l bij ff'e,terfKJ<1rt -in den 
Staatsapoorweg, gedeelte Árnkem-Zl!fJ_l!tltlar. 
s. 204. 

7 December 1894. Wm:, hondende ondersteuning 
van het Wednwen- en Weezenfonds voor de 
officieren der landmacht in Nederland8cll
Ittdi8. S. 206. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, E!IZ .•••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het noodig is maatregelen te treffen ter verbetering 
van den toestand van het W ednwen- en W eezen
fooda voor de officieren der landmacht in Neàll'f'
tattdlcll•lndi8; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten einde het kapitaal van het Weduwen

en W eezeofonds voor de officieren der landmacht 
in Nederland8ck•lndii in evenwicht te brengen 
met de op het fonds rnstende verplichtingen, 
wordt jaarlijks ten laste der geldmiddelen van 
Nederlaniuck-Inàië eeoe som van / 300,000 aan 
dat fonds uitgekeerd, totdat het evenwicht zal 
verkreiren zijn. 

2. ZoolRDJt de bij artikel 1 bepaalde snbsidie 
door het fonds wordt genoten, wordt geene ver
mindering gebracht in de doorloopende contributie 
van zes ten honderd der· traktementen en pensi
oenen, door de officieren en de gepensionneerde 
officieren van het voornoemde leger ten behoeve 
van het fonds bij te dragen. 

Lasten en be,elen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Decem

ber 1894. 
(get.) E M MA. 

De Minister oa11 KoWffiin, (get.) .BERGBMA. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1894.) 

7 J>ecnn"/Jer 1894. WJ,,'T, houdende aanvulling 
en verhooging van de begrooting van uit
gaven van N1derland8cll-lndië voor het dienst
jaar 1894. S. 206. 

Bij deze wet wordt tosschen onderafdeeling 
113 en 114 ingelascht: 
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°""8rafd. 1136u. BijdJ:atre •aan het Weduwen~ 
1111 We~zeufonds voor de officieren der landmach~ 
in Nederla11d1c4-lttdië f S00,000. 

7 Deceml;er 1894. WET, hondeode goedkeurinit 
van an. 16 der voorwaarden van vergunning 
voor den aanleg en de exploitatie van een 
stoomtramweg van Samarattg naar l,lteribon. 

s. 207. 
IN NAAll VAN H. M. WlLllELMINA. ENZ. 

w,; EMMA, ENZ •••• ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebbeu, dat 

artikel lli van de voorwaarden, waarop door den 
Gonverneur-Geoeraal van Nederlandsch-Indië aan • 
di, te Amster~am gevestigde •Finantieele Maat
schappij voor Nijverheidsondernemingeµ" vergun

ning ia verleend voor den ~leg en de exploitatie 
van een atootntraqnyeg van Samarang naar Che
ribon, door de wet behoort te worden goedgekeurd; 

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

Eettig artii1l. 

Artikel 15 van de voorwaarden, waarop bij 
bealnit van den Gonvern11ar-Generaal van Neder- . 
landsch-Indië van 7 December 1893, 11°. 1, ver
gunning ia verleend voor den aanleg en de exploi
tatie vao een stoomtramweg van Samarang naar 
Cheribon wordt goedgekeurd, luidende dat artikel 

ala volttt: 
• Art. lö. Aan den ondernemer wordC voor het 

vervoer van de post, in eeoa eene tey;emoetkoming 
toegekend ten bedrage van f 150,000, betaalbaar 
te .41118terdam, zoodra de geheele lijn in exploi
tatie zal zijn gebracht. 

•Bij het in exploitatie brengen van gedeelten 
van den tramw11g wordt een in verhouding tot de 
lengte evenredi11: deel dier som aan den ondernemer 
uitgekeerd." 

Lasten en bevelen , e11z. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Decem

ber. 18114.. 
(get.) E M M A. 

D, Jfinjst/!1' 11an Ko/,o,aij,., (get.) BBBGSKA. 

(Uitgeg. 21 JJec. 1894.) 

8 December 1894. Wff'l'SN, houdende bekrachti
ging van provinciale belastingen. S. 208-218. 

De vereischte bekrachtiging wordt· verleend aan 
de hefllng, tlm behoeve vau de proviucjëo : 

Noordbrabant : van tw.ir,tig opcenten op <le ~oofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van tw,e en ttD#llig opcenten op de 

hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1896, en van 111euentiert 

opcenten op de hoofdsom van de belasting · op 
het penoneel over den dienst l 89_6/96. S. 208. 

Gelderlattd: van zeue" opcenten op de hoofd
som van de grondb~lasti11g op de gebouwde eigen
dommen ~n van 11ij f opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen• 
dommen over l 89ó, en ,·an rnjf en een 1,.alt,m 

opcent op de hoofdsom van dl' belaating op het 
personeel over den dienst 1896/96. S. 209. 

Zuidl,olland : van acl,I opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1895, en van 
11iJ/ opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1895/96. S. 210. 

Noordlwlland: van uum opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van acl,t opcenten op de houfdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen

dommen over 189ó, en van Pij/ opcenten op de 
hoofdsom van <le belasting op het peraoueel over 

den dienst 1895/96. S. 211. 
Zeeland: van ackt en twitttig opcenten op de 

. hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 

eigendommen en van twee en dertig opc~nten op 
de hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1895, eu van ac1ittim 

opcenten op de hoofdsom \"&D de belasting op het 
personeel over den dienst 1896/96. S. 212. 

Utrer.4t: nn 111u opcenten op de hoofddom der 
grondbelasting over 1895, en van 111e1 opcenten 
op de hoofdsom der penoneele belasting over den 

dienst 1896/116. S 213. 
Fril,lattd: van dm en d,rtig opcenten op de 

hoofdsom van de grondbelasting o,·er 1896, en 
van twintig opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over den dienst 1896/96. 
s. 21'. 

Ouerij11el: van tim opcenten op de hoofdsom 
vau de grondbelasting over 1896, en van tien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1896/96. S. 216. 

Gro,ai,agen : van df!1'fig opcenten op de hoofd

som van de grondbelasting over 1896, en van 
dertig opcenten op de hoofdsom van de belaatillg op 
het personeel over den dienst 18115/96. S. 216. 

Drmtlt,: .an twee "" dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1896, en 
van :ze1tien opcenten op de hoofdsom van de be

lasting op bet personeel over den dienst 1896/96. 
s. 217. 

Limlm~g: van 111e1tim opcenten op de hoofdsom 
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van de grondbelastiug op de gebonwde eigendom
men en van ffllrJtlfltÏ6fl opce'llten op de hoofdsom 
van de gronllbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over l 895, en van àwtieft opcenten op 
de hoofásdln van de belastin,: op het personeel 
over den dienst 1896/96. S. IHS. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 
laten Januari 1895. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 8 De9ember 1894. 
(!Jet.) EMMA. 

De Mi"i,tw oa11 Binnenl,a11d3cl,,e Zai1111, 
(gllt.) TAN HOUTJ:N. 

((Jitg'f/, 27 Dllc. 1894,) 

8 December 1894. WBTTEN: houdende natura-
lisatie van: 

Wilhelm Emil Biermann. S. 2111. 
Friedrich Hermann Bnngert. S. 220. 
Em il Bungert. S. 221. 
Th_omas Ett;y. S. 222. 
Johannes Diederich Eduard 

S c h m e 1 t z. 8. 223. 
Joseph Friedrich Ludwig Glas

h ö r s t e· r. S. 224. 
Franz Adolf Friedrich Gla ·a. 

h ö r ster. S. 225. 
Carl J ulins Rudolf Jakob Hl!bert 

K esaelkanl. • S. 226. 
Erost Max Kiese!. S. 227. 
Jacques Henri Pinckera. S. 228. 
Otto Fleck. S. 229. . 

Mr. Bonifacins Franoiscns Wilhel-
mus von Broeken Fock. S, 230. 

Johann Emannel Kloss. S. 231. 
Wilhelm Johann Hesseln. S. 232. 
Robert Goits-ehalk. S. 233. 
Theodor Joseph Hubert Opfer-

gelt. S 234. 

14 December 1894. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het bijzonder reglement van 
politie voor de scheepvaart op de rivieren be
neden Rotterdam tot in zee, vastgeateld bij 
Koninklijk besluit van 25 Mei 1892 (Staat,
blad n°. 128). S. 2:!5. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 14 November 1894, 
n°. 28, Kabinet; 

Geaieo de wet van 28 Februari 1891 (Staaû

blad, no, 69) en het bijzonder reglement van 

politie voor de scheepvaart op de rivieren beneden 
Rotterdam tot in zee, vast.gesteld bij Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1892 (Staatdlatl, n°, 128); 

Den Raad van State gehtord (advies van den 
4 December 1894, litt. D•); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minitter, van 11 December 18114, n•. 28, 
Kabinet; . 

Hebben goed!(evonden en verstaan : 
Art. 1. Tnsscheo de artikelen JO en 11 van 

het bijzonder reglement van politie voor de scheep
vaart op de rivieren beneden Rotterdam. tot in zee, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1892 
(Staat8lJ!,atl, n°. 128), wordt een nieuw artikel 
gevoegd, luidende: 

•Art 106ia. Het is verboden de ducd'alven 
laoga den rechteroever, beneden de bergba ven 
voor Rijksvaartuigeo aan den Hoe'J: oan Holl,attd, 
tot het vastmaken, verbalen of aanleggen van 
vaartuigen te bezigen." 

2. Jo art. 12 wordt achter IJ ingevoegd art. 106û, 
zoodat c. wordt gesteld aldus: •met geldboete 
van ten hoogate oij/ tm /Ze-tig gultlett, de over
tredins van artikelen 8, 9, 10 en 106i.,''. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de nitvóering van dit besluit, 
dat in het St aatdfad geplaat& t en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 14.den December Ï894. 
(!Jef.) EMMA. 

D11 Mi11uter van W'ater8taat, Handel en Nijoerli#itl,, 
(get.) VAN DER SLEYDEN, 

(Uit9eg. 22 Dec. 1894,) 

17 December 1894. BESLUIT, hoodrode machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen · volgens de wetten van 
4 April 18 70 (8taau6lad n°. 62) eo van 
6 December 1881 (Staat1lJ!,adf0 , IBIS). S. 2:!6. 

18 December 1894. M1ss1vB, van den Minister 
van Binneolandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten van de onderscheidene provil1-
ciën , betreffende aanwending van d wangmid
delen in krankzinnigengestichten. 

Vol@:ens bericht. van de Inspecteurs voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen worden nog altijd 
in verschillende krankzinoigenge11tiobten, dikwerf 
zelfs eigenmachtig door de verplegers pa tien ten 
aan haoJeo en Toeteq gebonden en somwijlen 
bovendien aan de kribben vastgesnoerd. Hoewel 
de meeste gestichtsbeaturen en geneesbeeren van 
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dergelijke handelingen afkeerig zijn, wordt een 
zoodanig optreden door enkelen voor het gezag 
der verplegers noodzakel,ijk geoordeeld. 

Aangezien de strijd~ ..)\'eiken de losper.teurs voor 
het Staatstoezicht óp krankzinnigen tegen die' 
opvatting voeren, niet altoos met den gewensch
ten nita)ag. wordt bekroond, heb ik de eer een 
beroep op Uwe medewerking te doen en U te 
verzoeken wel te willen bevorderen, dat, bij het 
aangaan van nieuwe or het hernieuw~n van be
staande overeenkomsten tuBBChen het bestn nr 
Uwer provincie en dat van eenig krankzinnigen

gesticht in zake de verpleging van armlastige 
lijders , de bepaling worde opgenomen, dat op 
die patienten zoo min mogelijk dwangmiddelen op 
den lijve aangewend zullen mou;en worden en in 
geen geval andere dan die, welke de behande
lende geneesheer · der inrichting voor elk geval in 
het bijzonder bij uitzondering noodzakelijk acht 
en persoonlijk toepast. 

Voor zoo veel er in Uwe provincie gemeenten 
mochten wezen , die met de regenten van krank
zinnigengestichten rechtstreeks contracten plegen 

te slniten of wel eene eigen inrichting bezitten, 
gelieve Uw college bovendien ook de aandacht der 
gemeentebesturen op deze aangelegenheid te vestigen. 

De Mit1Ï8ter 11a11 l1üane11lataàsclze Zaltm, 

(get.) VA.N HOUTBN. 

21 Decem6er 1894. BBS.LUIT, tot vernietiging 
van het beslait van den raad der gemeente 
Nijmegm dd. 16 Jnni 1894 11°. 4, tot wij
ziging van art, 5 der algemeene politiever
ordening aldaar. S. 237. 

IN NAAK VAN H . M. WILHELMINA; BNZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bio
nenlandsche Zaken, van 23 October 189,, n°. 4437, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti!(ing 
van het besluit van den Raad der gemeente Nij
'IJU(leta, dd. 16 Juni 1894, n°. 4, tot wijziging 
van art. 6 der algemeene politieverordening voor 
die gemeen te ; 

Overwegende, dft bij gemeld raadsbesluit aan 
bedoeld art. 5 sub !it. m. m. is toegevoegd het 
verbod, om •op de straten, in het belang der 
openbare orde, bepaaldelijk ie:r beveiliging van 
het openbaar verkeer en in het belang der huie
honding van · de gemeente, op de marktdagen 
Maandag en Donderdag tusschen . tien uur des 
voormiddags en tien uur des namiddags en tle 
overige dagen tuèschen vier en tieu uur des oamid-

dage, geschreven of gedrnkte stukken aan te kondigen, 
te verspreiden, te venten or te koop aan te bieden"; 

dat deze bepalinlfl ni11t strekt om te waken 
tegen stoornis van ot'!m door ven te · 11 welk 

eval het onverschillig zoo zijn, welke olfrwerpen 
door hen werden gevent, maar bepaaldelijk betreft 
de wijze, waarop geschreven of gedrukte stukken 
ter aJgemeene kennis worden gebracht; 

dat, aangezien het recht om door de drukpers 
gedachten or gevoelens te openbaren in art. 7 der 
Grondwet gewaarborgd wordt, behoudens iedere 
verantwoordelijkheid volgens de wet, het nemen 

van alle maatrègelen, die binnen de perken van 
dat grondwetsartikel ten aanzien van het drukken 
en verspreiden van ·geschriften kunnen worden 
genomen, eene zaak ia van algemeen Rijkiibelang; 

dat art, 150 der Gemeentewet voorschrijft, dat 

de plaatselijke verordeningen niet mogen treden 
in hetgeen van algemeen Rijksbelang is; 

dat dus voormeld raadsbesluit van Nijmegm be
treffende het aankondigen, verspreiden, venten of 
te koop bieden van geschreven en gedrukte stuk
ken in strijd is met art. 150 der, gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 13 No
vember 1894, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 19 December 1894, 

n°. 6132, aldeeliog Binnenlaodscb Bestuur; 
Gelet op art. 163 der Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan, bovenver

meld bealnit van den Raad der gemeente NijllU!(lffl 

van 16 Juni jl. , n°. 4 te vernietigen, wegens 

. strijd met de wet. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken ia be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatabl,ad zal worden geplaatst en waar
van afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

'aGravenhage, den 21sten December 1894. 
(get.) EMMA. 

De Mi,auter oa,a Bitffll!tllat1tkcl,e Zalm, 

(gel.) VAN HOUT.EN. 

(Uitgeg. 27 Dec. 1894.) 

22 Decn,iber I 894. BESLUIT, van den Minister 
van Binnenlaodsche Zaken, houdende nadere 
vaststelling der kenteekenen bedoeld in 
art. 17 der wet van 20 Juli 1870 (Staata

/Jlad n°. 131). 
De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 16 der wet van 20 Juli 1870 

(Staata/Jlatl n°. 131); 
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Heeft goedgevonden : 
Met intrekking der beschikking van 24, De• 

Qllmber 1870 (Staatscv111•a11,t van J'ó/2J Decem• 
her lSllt.) te bepalen : 

1°.1 dit de kenteekenen, gebezigd od'c. "Yt>l~ 
artikel 17 dier wet , boeven , erven , stallen of 
weiden aan te wijzen, w11ar zich door eeoe be
smettelijke· ziekte aangetast of daarvan verdacht vee 
bevindt of bevonden heeft , zullen bestaan nit borden 
van rnw hout, aao ééne zijde glad geschaafd. 

Deze borden zullen den vorm ·hebben van een 
rechthoek, waarvan de lange zijde eene lengte 
heeft van acht decimeters, de korte van vier de
cimeters. Op de glad geschaafde zijde wordt met 
zwarte verf de naam der ziekte geplaatst. 

De letten moeten eene lengte hebben van één 
decimeter en eene dik te van ten minste twee en 

ten hoogste drie centimeters. 
Wanneer de diatricts -veearts het noodig acht 

worden boven den naam der ziekte de woorden: 
• verdacM vee" op het bord geplaatst ; 

2°. dat de sub 1°. bedoelde borden op zoo• 
danige plaatsen, ale door den burgemeester, na 

o_verleg met den di3tricts-veearts, zullen worden 
aangewezen, ter hoogte van ten minste twee eo 
een halven meter boven den beganen grond, met 

spijkers zolleo worden vastgehecht zoo mo11:elijk 
aan daartoe geschikte voorwerpen of, zoo de ge
gelegenheid daartoe ontbreekt, aan houten palen, 
die te dien einde io den grond worden geplaatst. 

Deze beschikking treedt io werking op 1 J B• 

noari 1896 eo zal io de Staaucvurant worden 

geplaatst. 
••Gravenhage, den 22steo December 1894. 

{get.) VAN HOUTEN. 

24 Dece11Wer 1894. BaLUIT, tot nadere aan
vulling der voorschriften , gegeven bij 
Koninklijk besluit van 18 April 1890 
(Staatsblad n°. 64t) eo aaogevnld bij Koninklijk 
besluit van 20 Uecember 1893 (Staatsblad 

n°. 216), tot uitvoering van art. 24. der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, zooale 
die is gewijzie;d bij de wet van 8 December J 889 

(Staau!Jlaà n°. 17ö). S. 238. · 
IN: NU.lil VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 20 Nóvember 1894, 

n•. 6603•, afdeeliog Onderwijs; 
Gclet op irtikelen 24, 54bi.t eo 88 der wet 

tot regeling van het lager onderwijs, zooals die 

ie !gewijzigd! bijl! de [wet I van 8 December 1889 
(Staatsblad o0 • 176); 

· Gezien de Koninklijke besluiten van 11.1 April 1890 
(Staatsblad n°. 6~ :n 20 December 1893 (Staats• 

blad n°. 216); • 
Den Raad van 'State gehoord {ad,yies van don 

18 December 1894, u0 • 10); 
Gelet op het nader rapport van voorooemdeo 

Minister, van 21 December 1894, n°. 70111, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben 11:oedgevooden en verstaan, te bepalen: 

.Art. 1. Voor de bijzondere scholen , die over 
1893 genoten hebben de Rijksbijdrage, bedoeld 
in art. 646i.t der wet op het lager onderwijs, en 
ook over 1894 voor die Rijksbijdrage io aanmer• 
kiog komen, ie, indien zij op 1 Januari 1895 
niet voldoen aan de voorschriften van artikel 2 
van het Koninklijk besluit van 18 .April 1890 
(Staatsblad o0 • 64), voor zoover zij ook over 
1896 aanspraak maken op eene Rijksbijdr&jl;e, 
gedurende dat jaar de naleving dier voorschriften 
niet verplichtend, mits: 

1°. het aantal kinderen, hetwelk op 1ö Janu

ari l 894 als werkelijk schoolgaande bekend stond, 
sedert die dagteekeniog niet is of wordt vermeer
derd in zoodanige mate, ,lat daardoor vermeer
dering van het aantal onderwijzers gevorderd 
wordt, zonder dat in deze vermeerdering ie 
voorzien ; en 

20. het aantal onderwijzers, op het tijdstip 
van het io werking treden van het tegenwoordig 
besluit aan elke dier scholen verbonden, niet 
worde verminderd. 

2. Dit beel uit treedt in werlûng op den tweeden 
dag na de dagteekeoiog van het Staat,blad en 
van de Staatscourant, waarin het geplaatst ia. 

De Minister van Biooenlandsche Zaken ie belast 
met de nitvoeriug van dit besluit, dat io het 
Staatsblad en gelijktijdig i~ de Staatsc<n1ra1" zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

'a Gravenhage, den 24steo December 1894. 
(get.) EMMA. 

De Mini8ter va11, Binnenlandse/ie Zai11■ , 

(get.) VAN HOUT.KM. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1894.) 

24 D,cember 1894. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 2 Februari 1879 
( Staat,!Jlaà no, 29), houdende regeling van 
de jaarwedden der hoogleeraren aan de 

Rijke-universiteiten. S. 239. 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 26 November 1894, n•. 6590•, 
aldeeling Onderwijs; 

Gelet op art. 62 der wet van 28 April 1876 
(St,sat1blad n•. 102) ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Februari 1879 
(Staat,blad n°. 29); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 December 1894, n•. 12); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 22 December 1894, n•. 7066, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en ventaan, te bepalen: 
Art. I. Artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 2 Februari 1879 (Staat,!Jlad n°. 29) wordt 
gelezen als volgt: 

Indien niot bij zijne aanstellin11: anders bepaald 
ia, of geene bijzondere omstandigheden , tot ver
v~eging der verhooging zijner jaarwedde aanleiding 
geven, geniet ieder hoogleeraar aan eene Rijks
nnivereiteit eene jaarwedde aanvankelijk van 
/ 4000, vervol11:ens ingaande met den eersten 
dag van het Yierendeeljaan, voliiende op dat, 
waarin hij te rekenen van den dag, w11arop hij 
zijne lessen als hoogleeraar beeft aangevangen, 
zijn vijfjarigen diensttijd. volbracht heeft , van 
/ 5000 en daarna , na nogmaals volbr"chten 
vijfjarigen dieusttijd, van f 6000. 

II. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na zijne afkondiging. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
gelijktijdig in het Staat,blad en in de Staat,. 
caura•t zal worden geplaatst, en waarvan afsi,brift 
zal worden gezonden aan den Raad van State en 

afdeeling Binnenlandsch Beatnur, tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente Borg• 
)iau,s van 7 Juni j.I., waarbij de ontvanger dier. 
gemeente is "ntalagen ; 

Overwegende , dat de raad der gemeente Borg• 
l,are,o in zijne vergadering van 7 Juni 1894 met 
vier tegen drie stemmen heeft besloten, den ont
vanger dier gemeente te ontslaan; 

dat over het daartoe strekkend voorstel ie 
gestemd bij gesloten briefjes; 

dat art. 52 der Gemeentewet bepaalt, dat over 
alle zaken mondeling en bij hoofdelijke oproeping, 
en alleen bij het doen van kenzen of voordrachten 
van peraonen bij besloten en ongeteekende brieljet 
wordt geatemd; 

dat het besluit tot ontslag van den ontvanger 
der gemeente B orglia,erc mitsdien is genomen ÎD 

strijd met de wet ; 
Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

18 December 1894 , n•. 11); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binneolandsche Zaken van 22 December 1894, 
no. 6660, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; . 

Hebben goedgevonden en verstaan, genoemd 
besluit van den · raad der gemeente Borgharm 
van 7 Juni 1894 wegens strijd met de wet, te 
vernietigen. 

Ue Minister van Binnenlandsche Zaken is bel~ 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk iD 
het Staat,6/ad ((l!plaatat en in afsi,hrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

'• Gravenhage , den 27sten December 1894. 

(_get.) EMMA. 

De Mi11i,ter oan Binlfffllanuc)ie Zai111, 
(gel.) VAN HOUTEN. 

aan de Alg meene Rekenkamer. (Uitgeg. 29 Dec. 1894.) 

'a Grave hage, den 24aten December 1894. 
(set.) EMMA. 

De Mi11ilter oan Bin11enlanrkclie Zalm, 27 Decncler 1894. Missen; van den Minister 
<9,t.) VAN Houn:N. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1894). 

27 Decem6er 1894. BESLUIT, to\ veruietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Borgliaren van 7 Juni 189' , waarbij de 
ontvanger dier gemeente is ontslagen. S. 240. 

IN NAAK VAN H. M. WI LHELMINA. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 27 November 1894, n°. 6129, 

van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepn• 
teerde Staten van de provinciën, betreffende 
afgift van atteatatiën de vita. 

Ik heb · de eer U te verzoeken de aandacht 
van de gemeentebesturen in uw gewest te vestigen 
op de voorschriften, vastgeateld bij Koninklijk 
besluit van 16 November 1894, (Staafallad, 

n°. 173) tot aanvulling van het besluit van den 
16 Februari 1891 (Staat1ólad, n•. 30), houdende 
bepalingen nopen& het afgeven van. attestatië11 de 
vita. Bij de uitvoering van art. 10 van eent-
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gemeld besluit is het gemeentebestuur en bij die 
van art. 11 de burgemeester rechtstreeks · be
trokken. 

Het besluit geldt blijkens art. 1 uitsluitend 
pensioenen ten laste van de staatsbegrootin~ en 
derhalve niet pensioenen teQ Jute van de middelen 
van Nederlandsch Indië. 

Voor zooveel noodig merk ik op, dat de nieuwe 
bepalingen eerst toepassing knnneu vinden bij de 
pensioen betaling over het eerste kwartaal van 
1895. 

Ten einde te voorkomen dat, wanneer een 
betaalmeester aan eene weduwe vrijstelling vari 
de verplichting tot overleggiug van eene attestatie 
de vita geeft, van het niet-hertrouwd zijn niet 
meer, gelijk thans uit vermelding op de attestatie, 
blijke, gelieve uw . colle~ de gemeentebesturen 
namens mij aan te 1chrijveu, om bijaldien eene 
ten laste der staatsbegrooting gepensionneerde 
weduwe, die de bedoelde vrijstelling heeft erlangd 
- wat volgen• art. 10 van het besluit ter kennis 
van het gemeentebeiituur wordt 11ebracht -
hertrouwt daarvan met opgaaf van den huwelijks
datum onmiddellijk rechtstreeks bericht te zenden 
aan het Departement van Financiën (Afd. Gene
rale Thesaurie). Voor het geval huwelijken als 
deze gesloten mochten · worden in de tweede 
belft van de derde maand van een kwartaal zou 
een opgaaf als de genoemde reeds aan hetzelfde 
adres gezonden moeten worden zoodra de . eerste 
huwelijksafkondiging heeft plaats gehad. In plaats 
van den datum dea huw~lijks ware dan te ver
melden die der eerste afkondiging. 

De Mî"ûter 11a,o Binnenla,uucl,e Zal:e11, 
(16t.) VAN HOUTBN. 

29 D~ceni!J~r 189,1,. M1ss1vs, van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken, aan de Gedepu
teerde Stalen van de provinciën, betreffende 
registratie van akten van centrale en plaatae-
lijke besturen. • 

Door een der collegea van Gedeputeerde Staten 
is mijne aandacht gevestigd op een bericht, voor
komende in ub. 2246 der Gemeentestem. Naar 
aanleiding daarvan heb ik inlichtingen ingewonnen 
bij mijn ambtgenoot van Financiën, waaruit blijkt 
dat thans als regel geldt: 

1°. dat art. 47 der wet van 22 Frimaire an 
VII slechts dan toepasselijk is, wanneer uit het 
besluit van centrale of plaatselijke besturen blijkt, 
of van elders bewezen kan worden, dat bij het 
nemen van het besluit eene akte overgelegd is, 
zoodat er geene overtreding is, wanneer geene 
akte aangehaald en het besluit opgemaakt is 
krachtens eene daad of handeling, waarvan het 
oezeker is of daarvan eene akte llestaat; waaruit 
dos volgt, dat bevelschriften tot uitbetaling van 
aanneming,ipenningen mogen worden afgegevèn ook 
zonder dat de akte van aanbesteding is geregistréerd, 
mits uit die bevelschriften niet van het bestaan 
der akte van aanbesteding blijke; 

2°. dat de akten van aanbesteding van centtale 
en plaatselijke besturen niet behoeven geregistreerd 
te zijn v66r dat ze door eene hoogere autoriteit 
worden goed~ekenrd. 

Ik heb de eer Uw college hiervan mededeeling 
te doen , met verzoek daarvan kennis te geven 
aan de plaatselijke besturen. 

De Mi,oûter va,o Binnmlandacl,e Zaltm, 
Voor den Minister: 

De Set:r~tarû• Ge,aeraal, (g6t.) DIJCK!IXESTEB. 

31 December 1894. WET, houdende vaststelling :Ier begrooting van Nedertantkc!,-J,ulii voor het 
dienstjaar 1895 (Hoofdstuk I. Uitga11en în Nedertanà). S. 241. (11erkort.) 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1,1 EMMA, 1!:NZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(8taat16lad n°. 35), de begrooting van Nederlandacl,-Jndië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vutgeateld; 

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

Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlantkcl,-lndië voor het dienst-
jaar 1895, betreffende de uitga11e,a in Nederland, wordt vutgesteld als volgt: 

1 • .J.jdeeling : Regeering en Hooge Colleges 
2• Departement van Justitie 
3• Departement van Financiën 

Transporteere 

f 36,600 
116,100 

• 9,485,200 

j 9,637,900 
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Per transport 
4• Áfdeeli119: Departement van Binnenlandsch Bestnnr 
6• 
6• 
7• 
s• 
9• 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid • 
Departement der mirgerlijke Openbare Werken 
Departement van Oorlog. . . 
Departement van Marine 
Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 'a Rijke uitgaven . . • 

/ 9,637,900 
, 1,1174,338 

7112,274 
, S,736,200 
, 4,854,201 
, S,207,000 

Memori6. 

/ 2a,801,1108 

31 Dacem!Jer 1894. WET, houdende vaststelling der begrooting van Neàerlaniûclt-I11dië voor het 
dienstjaar 1895 (Hoofdstnk II. Uitgaom in Neàerla,ul,,clt-lndië). S. 242. (11erivrt.~ 

hr NA.Allll VAII H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ ••• doen ~ weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artikel 2 der .wet van 28 April 1864 

(Staaubl(l.d n•. 36), de begrooting van Nederlanàsclt-lnàië jll&J'lijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld; 

Zoo ia het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Jlde hoofdstuk der begrooting van nitgaven van Neàerla,ul,,cli-Indië voor het dienst-

jaar 1895, betreffende de vitgao/111 in Nederlanàscli-111dië, wordt va.stp:esteld als volgt: 
l • Áfdeeli119: Regeering en Hooge Colleges. f 1,098,580 

5,421,712 
8,621,036 

2• Departement van Justitie . . _ • . . . · . 
3• Departement van Financiën • . • . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestnnr • • • • 
6• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• Departement der Bnrgerlijke Openbare Werken . 
7° Departement van Oorlog 
8• Departement van Marine . • . . 

• 30,580,620 
• 14,887,166 
• 24,555,466 
, 24,988,4113 

5,126,3U1 

/ 114,629,446 

81 Dectnn!Jer 1894. Wrr, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de ni~ven, begrepen in de begrooting van Nederland4clt-lndië voor het dienstjaar 1896 . 
(Hoofdstuk I. Hiddele,i /111 ido1111ten in Nederland). S. 243. (11erkort.) 

IN NAAK VAII H. M. WILHELMINA , EIIZ. 

\VlJ EMMA , ENZ • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 28 April 1864 

(Staatablad n•. 86), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder

land4cA-111dië, jaarlijlai bij afzonderlijke wet of weiten worden aangewezen ; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van _State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken !IJr begrooting van 

Nederlantuclt-lndië voor het dienstjaar 1895, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlt;nd te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, en11. 

Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandlclt-lndië te ontvangen middelen 
tot g9edmaking der .in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voor zooveel noodig 
voorzien door eene geldleening, krachtens eenè nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking J]let den lsten Januari 1895. 
Lasten en bevelen, enz. 
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4.,. Pare vaccinogène • 
4.6. IJk van maten en gewichten • 
4.6. Belasting op het honden van loterijen 
417. Tin 
4.8. Steenkqlen. 
4.9. Zont • 

Per transport 

50. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerlij'J:e Opm'1are -,Y erken. 

51. V6rkoop en verhnur van hnizen en andere gebouwen • 
lil!. -Ontvangsten vÖortvloeiende nit waterleidingen en ovenaarten . . 

245 

f 84.,575,361 
1,000 
8,000 

4.0,000 
611,200 

• 1,530,000 
• 8,ö57,000 

10,800 

li3. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. • 
54. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen en 

18,000 
12,SOO 

2,000 

van de vernieuwde akten van vergunning tot gebruik, dier toestellen • . 22,000 
55. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van 4et tot de haven van Tand

jong-Priok behoorende terrein • • • S,000 
· 56. Brieven• en pakketpost • • 1,090,000 

57. Binnenlandsche paardenpo,t. . 2,000 

58. Telep;raphie • 700,000 
59. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten van de particuliere telephonen • l 6,000 
60. Spoorwegen • " 8,68,3,000 

Departement i,an Oorlog. 
61. Bijdragen voor de opleiding '°an jongelingen bij het pupillenkorps 
62. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende uit contracten van aanneming 

en uit leverantiën. • • • • • • • 
63. Terurbetaling van verplegingskosten in de hoàpitalen door patiënten, voor eigen 

rekening opgenomen • 
64.. Artillerie-constructiewinkel · . 
65. Topographisoh bureau en lithographisch etablissement 
66. Verkoop en verhnur van voor 'a lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen • • • • 1 • 
67. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en &!ldere goederell • • 
68. Stoomtramweg in Atjeh • 
69. Terugbetaling van voorschotten, vcS6r dit dienstjaar aan miÜtaire en tot het 

Departement van Oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt • 
70. Andere ontvangsten · 

Departement t1an Marine. 
71. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van Tandjong-Priok • • • 
72. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen. 
73. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketel bok, pont en 
kiellichter, alsmede voor de kosten v11n het dokken, vertimmeren en herstellen • 

7 4. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjong-Priok behoorende terrein voor het gebruik van 'a lands dokken 

75. Steigergelden en huur van koleuloodsen en opslagterreinen te Taudjonp;-Priok. • 
76. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots • • 
77. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen 
78. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris • 

4.000 

20,000 

76,000 
300 

6,000 

232,000 
86,000 
70,000 

4.00,000 
22,000 

185,000 
7,000 

15,000 

36,000 
70,000 
5,000 

20,000 

62,000 

Tranaporteere /107,186,1161 
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Per transport / 107,186,961 
79. Terugbetaling van voorschotten , v66r dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 15,000 
80. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissemen 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eene gonvernementa-woning . • • . 24.,000 
81. Andere ontvangsten . . . • . . . • . • • . 6,000 

O,.toa"91fen 11an gemengàm aard 1111 tonallige 6atm. 
82. Verkoop van voor '• lands dienst bestemde bruikbare goederen nit den 

voorraad van het ei viel departement · • . . • . 20,000 
32,000 

250,000 
83. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit als voren. 
84.. Alle andere ontvangsten • . . • • " • • . 

31 J)ecemller 1894.. Wn, houdende wijziging 
der begrooting van Nederland.!ch.-Indië voor 
het dienstjaar 1893 (Hoofdstuk I. Uitgaum 
in Nederlatul). S. 24.5. 

81 Decemller 1894.. WET, houdende wijziging 
der begrooting van Nederla11tkch.-Indië voor 
het dienstjaar 1893 (Hoofdstuk II. Uitga11m 
in Nederland.!ch.-Indie"'). S. 24.6. 

81 Decertifler 1894,. WET, houdende wijziging 
en verbooging , van de koloniale baishoode
lijke begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1893. S. 24.7. ' 

Bij deze wet wordt DR verhoo!(iog en vermin
dering van eenige artikelen het eindcijfer verhoogd 
met / 35,188.58 en gebracht op/ 1,865,226.4,2&. 

31 Decemller 1894.. Wwr, bonde_nde wijziging 
van hd Xde hoofdstuk der Staalsbegrooiiog 
voor bei dienstjaar 1893. S. 24.8. 

31 Decem6er 1894.. WKT, houdende voorziening 
in het kas-tekort van den IndÏ.Bcben dienst 
over 1895. S. 24.9. 

Bij deze wet wordt de Minister van Financiën 
bevoegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan den Minister van Koloniën gednrtnde het 
jaar 1895 hei bedrag der volgens artikel 83 der 
wet van 23 April 1864, (Staaûlllad n°. 85) in 
'a Rijke schatkist ·gestorte gelden te boven· te 
gaan met eene som van / 16,000,000. 

De Minister van Financiën zal in dat voorschot 
aan de Indische kas mogen voorzien door nitidfte 
of beleening van bewijzen van vlottende schuld, 
mtt inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nog vaat te stellen wettelijke bepalingen. 

Totaal 

31 Dect11116er 1894.. Wmo, tot vaststelling van de be
grootiog der uitgaven van de Algemeeoe L~nds
drnkkerij, voor het dienstjaar 1895. S. 250. 

Bij art. l wordt de begrooting vastgesteld op 
/ 259,162. 

Bij artt. 2 .- 8, 4, en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

31 Decemller 1894.. WET, tot verhoogiog van 
het r,ijflk hoofdstuk der Staatsbegrootiog 
voor het dienstjaar 1894.. S. 261. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk IJ6'TluxJgd: 
Àrt. 6 met / 6,000. Àrt. 67 met/ 2,000. 
Àrt. 69 met / 1,800. Àrt. 70 met/ 60,000. 
Àrt. 85 met/ 150,000. Àrt. 112 met/ 28,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 
wordt het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk 
gebracht op / 1,211,215; dat der 4,de Afd. 
op/ 94-7,160; dat der 6de Afd. opf9,64.6,691i.60 
en het eindcijfer van dit hoofdstuk nader vast
gesteld op/ 18,173,4.12.60. 

SI Dect1mfler 1894.. W}.T, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in GronÎ'Jt!lffl, S. 252. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd, 
ten behoeve van de provincie Groningen, van 
een recht voor het afdraaien van de draaibrug 
over het Boterdiep bij Ondertlewdam, ter ver
vanging van de vaste brug genaamd de Molentil. 

31 Dect111166'T 1894,. WET, tot afwijking van de 
regels der gemeentewet omtrent plaatselijke 
belastingen, ten behoeve der gemeente Ali
maar. S. 268. 

Ten behoeve dezer gemeente kn noen , behoudens 
Koninklijke goedkeuring, van 1 Januari 1896, 
zoo noodig tot 31 December 1896, wik en weeg
loonen tot een bedrag van ten hoogate zestig cent 
per honderd lrilop:ram worden geheven. 
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81 Decem!JtJr 18114. WKTTKN, houdende natnrali~ de beetwortelsuikerfabrikanten voor den accijns 
satie van: 

Karl Gnstav Arvid Hernmarck, 
s. 2114. 

Peter Nicolans Joaeph Steinweg, 
s. 266. 

Johann Heinrioh Schmitz. S. 266. 
Johann Heinrich Hermann Schmitz, 

s. 267. 

Hermann Heinrich ·Sohmih. S. 258., 
Carl Weiaa. S. 269. 
Joseph Clemens Schnlte. S, 260. 
Carl Friedrich Maass. S. 261. 
Pete·r Rudolph Stang. S. 262. 
Rudolph Emil Stang. S. 263. 
Nico h n s Hei n r ic h No 11. S. 264. 
Franz Heinrioh Noll. S. 266, 
Carl Clemena August Schade. S. 266. 
Moritz Karl Wilhelm Friedrich · 

Scheurer. S. 267. 
H eiurich Jacoba. S. 268. 
Carl Friedrich Arno Hofman n. 

s. 269. 

31 Decem/Jer 1894.. WET, tot goedkeuring van 
den onderbandschen verkoop , aan de ge• 
meen te Nij11111gen, van stukken Staategrond 
aldaar. S. 270. 

81 D1cnn/Jer 1894.. Wn, houdende wijziging 
en verhooging van het znende hoofdstuk 
B der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1894.. S. 271. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 2de Afd. van dit hoofd
stuk gebracht op / 128,776; dat der 6de Afd. op 
/ 4,608,634, en het eindcijfer op/ 19,172,361.08•, 

31 Decnn/JtJr 18114. WET, tot wvz1g10g van 
het kreniet, dat beetwortelsuikerfabrikanten 
voor de accijns genieten. · S. 2 72. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, KNZ .••.••• doen te weten: 
Ahoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ia het krediet te wijzigen, dat 

genieten; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In art. 5 der wet van 19 Juni 1871 

(Staata/Jlad n•. 68) wordt •Jannari" vervan11;en 
door •December". 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasteo en bevelen, enz. 

Gegeven te '• Gravenhage, den 8lsten Decem• 
her 1894. 

v,et.) 

v,et.) 

EMMA. 
DtJ Mi11iater 11a11 1"i11a.11Cii,a, 

SPRENGKR VAN EYK. 
l(Uitgeg. 4 Ja•. 1896.) 

81 Decem/Jer 1894. WET, houdende wijziging 
van het enmàe hoofdstnk B der Sla&tebe
grooting voor het dienstjaar 1893. S. 278. 

• Bij deze wet wordt na verhooging en ver• 
mindering van eenige artikelen het totaal der 6de 
Afd. van dit hoofdstuk gebracht op /1,967,017 .84,1, 
en dat der 8ste Afd. op / 1,625,078.151. 

31 Decem/Jer 1894. WET, tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop van een stok 
Staatsgrond te Ápeldoom, aan de Neder
landsch-Hervormde gemeente aldaar. S. 27 4. 

81 December 1894. W rr, houdende vaststelling 
der begrooting van het Fonds voortfprnitende 
uit de koopprijzen van domeinen voor · 1895. 
s. 276. 

Bij art. 1 wordt de begrootina: der nitJ111ven 
vastgesteld op / 816,000, te weten: 

01tdertwt. 1 op / 9,000. - Ortturart. 2 
Óp / 96,000. - Ondèrart. 3 op f 6,000. 
Ortturart. 4 op / li,000. - Otsàerart. 6 op 
/ 200,000. 

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

,1 °. d~ gelden van het Fonds 11oortapruitende 
uit de ko opprij1ee11 "'"' dotnei11en, op 81 Decem• 
her 18114 in '• Rijks schatkist aanwezig; 

2°. de in 18911 te doene ontvangsten voor ge• 
noemd Fonds. 
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31 Decer,wer 1R94o. WE'I', houdende vaststelling van het "r'" hoofdstuk der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 1895. S. 276. 

13ij deze wet wordt het Iste hoofdstnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het clienstjaar 18915, 
betreffeode het Hwi, der Ko,aing,,., vastgesteld zooala het hierna verkort volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
• 2. Inkomen van de Koningin-Weduwe. 

• 8. Onderhoud der Koninklijke palefaen 

I 600,000.-
160,000.-

60,000.-
• 4. Aansluiting van het Huis. ten Bosch en van het paleis het Loo aan de 

·gemeentelijke waterleidin~, brandbloschmiddelen voor die gebouwen, 
brandleidingen en vaste brandladders op de binnenplaatsen van het 
paleis te Amsterdam', alles met de kosten van ontwerp en toezicht • • 21,000.-

f 821,000.-

31 December 1894,. WET, houdende vaststelling van het ;:eutmde hoofdstulc J/. der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 277. 

Bij deze wet wordt het Vilde hoofdstuk .d. der begrooting van Staatsoitgaven voor het dienstjaar 
1891'>, betreffende de Natioule Scl,uld, vaatgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1• Afd.: Interesten, lijfrenten, enz. . / :H,912,909.84 
2• Amortisatie en aflossing van renlegevende nationale schold • 3,275,400.-

31 December 1894. WBr, tot aanwijzing van 

de middelen ter goedmakin11: van de uit
gaven, begrepen in de Staatabegrooting voor 

het dienstjaar 1895. S. 278. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgena de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te wordçn aange• 
wezen· tot dekking van alle nitga,en des Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in de algemeene begrooting voor lret dienst
jaar. l 895, zullen over dat jaar worden geb~zigd 
de middelen en inkomsten hierna omschreven, 
te weten: 

l ~. de Rijks directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en reehten, hierna genoemd: 

a. de grOMbeltuli,tg , 
11. de belasting op het pll1'1011eel, 
c. de belasting op lledrij/1• en andere i1Cli:om8tn, 
d. de vrmnogenzbekuting, 
,. de accijrul!fJ, 
f. de rechten en boeten van ;:eg,l, regutratu, . 

liypotlieek, aucc,,ne en Offet'fl«'lffl 6ij ouerlijdm, 
g. de rechten op den ifluoer en het foNntull• 

zege/., in. gebruik bij de helling van die rechten, 
li. de waarborp: eu belaating der goutJ.,,. en 

zilver/!fJ werbn; 

f 85,188,309 84 

2°. de inkomsten der domei1'e1', 101gl!fJ /!fJ 

r,aartm ; 

3°. de opbrengst der poaterijm; 
4°. de opbrengst der Rijk1telegrafffl; 
5°. de opbrengst der Staat.loterij; 

, 6°. de opbrengst der uitgift1 """ alttm r,oor 
de jaclit ,,. t1Û1clierij; 

7°. de opbrengst der lood.Jgelàm; 
8°. het recht op de mij1'efl; 

9°. het aandeel vàn het Rijk in de opbrengst 
van de e:rploitatie der Staatupoor,cegen; 

10°. de opce,11/!fJ op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten, te weten: 

a. lfDflliig opcc1"ffl op het per101Ceel, welke 
zullen geheven worden over het geheele belastin,:
jaar, eindi,:ende den laatsten April 1896, 

ll. vijftig opC111tn op de reehten en boeten 
van ;:eg1l, met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a , Il en c van art. 18 der wet 
van den llden ?nli 1882 (Staatdlad n•. 93) 
en bij art. 2 der wet van den Slsten Decem
ber 1886 (Staat,6/ad n°. 264), 

c. acllt /!fJ dertig opcente. op de rechten en 
boeten van """',ie en van or,ergang l>ij op,r

üjàefC, 
d. uijftig opcnl111t van het formaatt:egel, in 

gebruik bij de helling van rechten op den invoer, 
e. 11ijftie1C opcfflttm van het recht op de mijMft, 

voor /noade po,tm /!fJ oollecteloon ; 
ll•. 11uaail001&, in geval van verbreking van 
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gorHlen en zilver,,,. 10erlre,o en voor gehalte-proeven, 
welke geen betalinK van .belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de 11erschillende md11ang1te,o en toer,allig~ 
baten hierna omschreven: 

a. de baten en opkomsten , voortvloeiende nit 
den dienst der posterijen , 

6. de baten en opkomsten , voortvloeiende uit 
den dienst der Rij kstelegrafen , 

c. de toevallige baten, het beheer van den ge
wonen dienst der gevangeni1een betreffende , 

tl. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 
der gevan11enen, 

e. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te Veenhwen, Hoorn 
en nabij LIIÏtlert, 

f. de inkomsten ingevolge de wet; van den 
30sten September 1893 (Staat86lad no. 146), 
houdende bepalingen ;op de fabrieks- en handels
merken, 

g. de opbrengst van de Nederlandache Staat,
courant en het Ver,lag der Handelingen van de 
Staten-Generaal, 

h. de opbrengst van het Staaublaà, 
i. het batig slot van het Fonds der Algemeene 

Landsdrukkerij , 

j. de opbrengst van voor het pnbliek verkrijg-
baar gestelde stokken , 

Ir. de jueteerloonen van gewichten, 
l. de consulaatrechten, 

m. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
'e Rijke veeartsenijschool, 

n. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
het Univeniteite-ziekenhuis te Leide,o, 

o. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
het Rij kskrankzinnigengeeticht te Medem6lil&, 

p. de bijdragen in de koeten. van aanleg en 
onderhoud van landswerken, 

q. de vergoeding van de provinciën en ge
meenten voor de invordering van opcenten op· de 
directe belastingen, 

r. de ontvangsten wegens verrichtingen be-
trekkelijk het kadaster, 

,. de boelen \"BO verschillenden aard , 
t. de gerechtskosten , 
11. het aandeel van 7ö ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurd verklaringen , 
bij de personeele ,belasting, de rechten op den 
invoer en de accijnzen vallende, 

"· de ternggave wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van '1 Rijke kas geheven opcenten in 
de kwade poeten op de grondbelasting over het 

1894. 

dienstjaar 1892 en op de penoneele belasting over 
het dienstjaar l 892-1893, 

10. de kosten van schatting, telling en her
ziening voor de personeele belasting, die, ingevolge 
art. 49 der wet van den 2!lsten Maart 1833 
(St44t,/Jlad n°. 4), ten laste der belastingplichtigen 
op de kohieren worden nitgetrokken, 

z. de kosten van vervolging tot invordering van 
directe belastingen aan de schatkist vervallen, 

ij. de leges aan de schatkist vervallen, 
z:.. de verjaarde renten , 
.aa. 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, 

66. de inkomsten van de Grootboeken der Nati
onale Schuld, 

cc. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wet van den 9den Mei 

1890 (Staat,/Jlatl n°. 78) en van de voor den 
leien J nli 1846 in dienst getreden bur,terlijke 
ambtenaren, 

dd. de bijdragen voor pensioen van onderwijzen 
bij openbare lagere scholen, 

(!e. 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 (Staat16lad 
no. l 7ó), 

.ff. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzen, 

gg. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks

normaalachool voor teek-enonderwijzen en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

1,1,. dé bijdragen van leerlingen en kweekelingen 
op de Rijks hoogere burgerscholen, de Rijks
landbouwaçhool, de Polytechniacbe school en de 
winterscholen, 

ü. de bijdrage vau de gemeente Gouda ir. de 
kosten van uitbreiding der Rijka hoogere burger
school aldaar van driejarigen cursus t.ot eene van 

vijfjarigen cursus, en de bijdrage van de gemeente 

Rotterdam in de kosten der aldaar bestaande Rijks
inrichting tot opleiding van vroedvrouwen, 

jj. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksnniversiteiten en de betalingen voor 
het afleggen der examens , bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staat,
blad 11°. 102), 

U. de bijdragen van kweeksliogen der Rijks
academie van beeldende kunsten , 

ll. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 

17 
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bij de Koninklijke Militaire Academie en aan de 
Cadettenschool , en van jongelingen op de Pu
pillenschool, 

mm. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten blJ het Koninklijk Insfünut voor de marine 
en van adspirant-aJmini1tratenra te H''illnuoorà,, 

'"'· de teruggaven en renten van voorschotten , 
oo. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen , 

pp. de nitkeeringen van B,lgii : 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van het ver

drag van den 5den November 184.2, goedgekenrd 
bij de wet van den 4.den Februari 184.3 (SttJau

,,lad n•. S), wegens de VDUJ!8lden op te Weater
Schelde ; 

2°. volgen1 art. 10 van de overeèn mat nn 
den 3lsten October 1879, goedgekeurd bij de 

wet van den 22sten April 1880 (Staat16laà n•. 63), 
voor werken voor de nitloozing der Vlaamache 
wateren, 

'l'l• de uitkeering van den m1rntmeester voor 
het gebruik der Rijksmnutinrichting, 

"· de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

11. de ternggave door gemeenten ter zake van 

hotgeen door haar volgens art. 4.11 der wet tot 
regeling van het lager onderwija, zooala die is 
gewijzigd bij de wet van den lJden Juli 1884, 
(Staat16lad n°. 123), over 1893 te veel ia 
genoten, 

tt. de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging vau gedistilleerd en wegens 
stoffen gebezigd tot vermenging nn zout, 

11u. de toevallige baten voortvloeiende nit den 
aanleg van Staatsspoorwegen, 

011, alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende ; 

13°. de 6ijàragm NII Nederlan.dacl,,-Illàië aan 

de middelen tot dekking van '• Rijke uitgaven 
over het dienstjaar 18911 ; 

14,•. het aattdnl 0011 de geldmûld8U111 11011 

Nederla11à,cA-I11diii in de uitgaven weg~ns uit-

gifte of beleening van bewijzea van vlottende 

schold; . 
16°. het fJall(Hll 0011 de geld~lffl 11a11 

Nederland,cl,,-l11àü in de 11itgann· voor ren~n 
en aflouing van à1"ie m ,en lt•lf ten honderd 
rentegevende Nationale Sohnld ; · 

16°. eene bijdrage van tw,elw#derà duizrMl 
g•ltlna uit het F01tda, 11oortlpruitétcds ,ut }oop-
priju. 11011 tlomei!lffl ; "' 

17°. het IIMld4el """ dell Stallt ," ingevolge de 
wet van den 7den Auguatu• 1888 (Staatl-
6uul n°. 122), in de IIIÎMIÛII dw Nederliut,utJM 
Barai, 1ijnde em 11Ïerde gedeelte "'der over Il~ 
boekjaar 189~1895 en drie i,ia,-d, 'gedeelten der 

over het boekjaar •896-1896 behaálde winsten ; 

18°. de kge,, geheven ingevolge de wet van 

den llden Mei 1890 (Staat16laà n°. 80), ge

wij1i~d bij die van den 29,ten December 1893 
(Staalll>laà n°. 24.6). 

2. Naar aanleiding van art. 3 5 der wet van 

den 2leten .April 1810 (Bulletm de, Loil n°. 283) 
wordt het }'roportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1895 bepaald op twee e11 ,m lulf t,,a 

l,<J111krà der 1uivere opbrengst. 
3. In de som, welke aan de middelen en 

inkomsten bij artikel 1 de&er wet aangewezen, 
tot goedmakiD!( van de daarbij fermeldè nit
gaven ontbreekt, kan, in afwachting van nadere 

wettelijke bepalingen, worden voorzién door nit
gifte van achatkistbiijetten en schatkistpromessen 

of door beleeninp: van achatkistbiljetten, tot een 
bedrag van hoogstens ze11m millioe11 oijfAOllderà 

d.ïzeatl l•IM,t. 
4. Deze wet treedt in werking mei d~n lsten Ja

nuari 1896. 
Lasten en llevelen, enz. 

Gegeven te '• Gravenhage, den: 8 laten De-
cember 1894,. .. ' 

Cg,t.) EM , A. 

De Müai,ter va11 Pi#altCÎëll, 
(gd.) 8PBENOE& VAK EYK. 

( Uitg,g. 31, Dec. 189,.) 

. ., 
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STAATS BEGROOT IN G VOOR HET DIENSTJAAR 1895. 

W ET O P O E M 1 0 0 E L E N. 
Rami1tg voor !t6t di61utjt1ar 189 6. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A.. Directe /Je/a,tilfgen. 

a. Grondbelasting • . f 11,950,000.-
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten • • 40,000.-

IJ. Penoneel : Hoofdsom • 
20 opcenten. 

• f 10, 790,000.
• 2,168,000.-

/ 12,948,000.-
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten . • l,236,000.-

11. • Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten . f 
af: ontheffingun; verminderingen, afschrijvingen en oninbare posten. • 

4,608,000.-
85,000.-

tl. Vermogensbelasting • f 6,900,000.-

30,000.-
af: ontheffingen, kwijtacheldingen, verminderingen, aûcbrij\liogen 

en oninbare posten, welke in 1895 worden betaald . • 

B. Á.t:11ij,lzen. 

a. Suiker 
6. Wijn. 
11, Binoenlandsch en buitenlandsch 

tl. Zout • 
gedistilleerd . 

• f 8,500.000.
. • l,830,000.

• 26,400,000.
.. l,500,000.-
• 1, 140,000.-

BELOOP 
PER. HIDDEL O:r 

1N.KOH8T, 

/ ll,910,000.-

• 11, 712,000.-

• 4,623,000.-

• 6,870,000.-

"· Bieren en azijnen. 
/. Geslacht. • 3,025,000.

- -----1 • 42,395,000,-
C. Indirecte . /Jeltutingen. 

11. Zegelrechten 
50 opcenten op zegelrechten • 

. f 2, 700,000.

. • 510,000.-
f 3,210,000.-

6. Registratierechten. 
11. Hypotheekrechteu 

• • 4,500,000.-
375,000.-

d. Rechten van s11ccesaie en nn overgang bij 

overlijden. • f 8,500,000.-
38 opcenten op die rechten. • 3,230,000.-

• 11, 730,000.-

D. Jlec!tten op dm in11oer, 

a. Rechten op den invoer • • f s,800,000.-
IJ, Formaatzegel • • • • • • 

50 opcenten op het formaatzegel. 
. f 7,600.
• • 8,760.-

11,250.-

• 19,815,000.-

• 5,811,260.

Transporteere • . . / 103,036,2150.-
17• 
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BENAMING DER MIODELEN EN INKOMSTEN. 

Per transport 

E. /Taarwrg e,a hla,ting der gtnllU/fl m Mern flJerltm. 

a. Belastin!I (hoofdsom en opcenten). • f 214,000.-
6. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor gehalte-

proeven, welke geene belaling van belasting ten gevolge hebben • • 820.-

F. Domei11n. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden , enz. • 
6. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
c. Inkomsten van de groote wegen i 

tl. Inkomsten ,·an vaarten, veren en havens . 

. f 1,600,000.-
• 55,000.-
• 825,000.-
• 875,000.-

BELOOP 
PER KIDDEL OP 

lNKOllST. 

/108,036,260.-

• 214,820.-

-------1 • 2,855,000.-

G. Ophreng,t der po1terijen 
H. Oplire,ag,t der Rijlt1tûegrafffl 
I. Op6rmg1t der Staauloterij 
J. Oplireng,t der r,itgegeom aktm voor de jacl,t m 1n11cllerij. 

K. Lood1gelden 

L. Rec!,t op de mij,te,,. 

.f 
recht .. Vnet recht . 

Proportioneel 
10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 86 der wet van 

21 April 1810 .. 
5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 87 en 89 van het 

decreet van 6 Mei 1811 • • 

800.-
4,200.-

460.-

225.-

• 7,895,000.-
• 1,886,500.-
.. 661,500.-
• 180,000.-
• 1,400,000.-

----- --1• 5,176.· 

M . .da..deel MIi !,et Bijl: m de oplireng1t "a" de ezploitatie 1'a11 Staat11poorwegen. • 8,950,000.-

N. Y er,cAilletlde 011toang1ûm m toeoallige liatffl. 

a. Baten en opkomsten, voorvloeiende nit den dienst der posterijen. / 
6. Baten en opkomsten , voortvloeiende nit den dienst der Rijks-

telegrafen • • • • • • • • • • • • 
c. Toevallige baten, het beheer van den l(ewonen dienst der ge• 

vangenissen betreffende • • 
tl. Inkomsten, voortvloeiende nit den arbeid der geYaogenen • • 
e. Inkomsten, voortvloeiende nit het beheer der Rijkswerkinrich-

tingen te V oonhuizen, Hoorn en nabij Leiden . • 
f. Inkomsten ingevolge de wet van den 80sten Septem her 1898 

(Staat,lilad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelPmerken. • 

g. Opbrengst van de Nederla111UcM Staat,courant en het Yerdag 
tJi,. Ha11deli11gm l'a~ de Statm-Generaal. • 

l,. Opbrengst van het Staal1lilatl. • • 
i. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij • • 
j. Opbrengst van vOor het pnbliek verkrijgbaar gestelde stokken ~ 

i. J nsteerloonen van gewichten • • 

Tra11aporteere • f 

8,700.-

54,000.-

1,850.-
142,000.-

196,250.-

8,000.-

86,000.-
6,000.-

10,000.-
17,000.-
10,000.-

489,800.- /120,984,245.-
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

Per transport . f 
l. Consolaatrechten . 
m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijk& veeartsenijschool • 
n. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits

ziekenhuis te Leiden • 
o. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Rijks-krank

zinnigengèsticht te Medemblik. • 
p. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands

werken . . . . 
q. Y eritoeding van de provinciën en gemeenten voor de invorde-

ring van opcenten op de directe belastingen . 
r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster 
s. Boeten van verschillenden aard 
t. Gerechtskosten . • 
"· Aandeel van 76 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de personeele belasting, de rechten op den 
invoer . en accijnzen vallende • 

11. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 'a Rijlu 
kaa geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1892 en op de personeele belaating over het 
dienstjaar 1892-1893. 

ro. Kosten van schatting, telling en herziening voor de per
soneele belasting, die ingevolge de wet van den 29sten Maart 1833 
(Staatshlad n•. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohieren 
worden uitgetrokken. 

z. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 
aan de schatkist vervallen. 

tj. Leges aan de schatkist vervallen 
11. Verjaarde renten . 
aa. 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 . 

1 
M. Inkomsten van de grootboeken der nationale schald • 
et:. Bijdragen voor peusioen van burgerlijke ambtenaren, ingevolge 

de wet van den 9den Mei 1890 (Staat1blad n°. 78), en van de 
v66r 1 •. Juli 1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren • • • 

dd. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare 
lagere scholen. 

ee. Betalingen voor het a1leggen der examens bedoeld bij art. 66 ter 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 1889 (Staatlblad n•. 176) • • • 

jf. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek-
scholen van onderwijzers . . • • 

gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voo; 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid. 

AA. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijke 

253 

BELOOP 
PER MIDDEL or 

INKOllST. 

489,800.- /120,984,2411.-. 
50,000.-
23,000.-

4,000.-

95,000.-

18,800.-

263,000.-
62,000.-

160,000.-
48,000.-

31,000.-

423,000.-

167,000.-

18,000.-
135,000.-
18,000.-

22,000.-
26,000.-

675,000.-

182,000.-

32,000.-

12, 800.-

8,810.-

Transporteere • • / 2,828,210.- /120,il84,245., 
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMS'l'EN. 
BELOOP 

PER KIDDl!:L OP 

INKOKST, 

Per transport . . . f 2,828,210.- /120,984..246.

hoogere burgerscholen, de Rijkslandbouwschool , de Polytechniaohe 
school en de winterscholen 101,500.-

ii. Bijdrage van de !'(emeeute Gouda in de kosten van uitbreiding 
aer Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eene van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijke-inrichting tot opleiding 
van 'ltroedvrouweu . . .. 

jj. l;lijdrageu voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
eo betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28steu April 1876 (Staat,blad n°. 102) • 

U. Bijdragen van ,kweekelinizeu der Rijksacademie van beeldende 
lr.nusten. 

ll. Bijdragen voor de opleiding no cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Cadettenschool en van jongelingen 
op de Pupillenschool 

mm. Bijdragen voor de opleiding _van adelborsten bij het Ko
ninklijk Instituut voor de Marine en van adspiraut-admiuiatrateun 
te Witte m1oord • 

nn. Teruggaven en renten van voorschotten • 
oo. Opbrengst van verkochte Rijksgoedereu en eigendon_imen_ 
pp. Uitkeeringen van België: 
1°. volizens art. 18, alin. 3, van het verdrag van 

6 November 184,2, goedgekeurd bij, de \Vet van den 
4deu Februari 1843 (Staatlblad n°. 3), wegens de 
vunrgelden op de We,ter-Sc!telde • • • • 10,000.-

20. volgens art. 10 van de overeenkomst van 31 Oc
tober 1879, goeagekeurd bij de wet van aeu 22steu 
April 1880 (St.atdlad n°. 63), voor werken voor 
de uitloozing der Ylaamaclte toater~11. • • 68,300.-

qq. Uitkeeriug van den muntmeester voor het gebruik der RiJks
mnntinrichting 

rr. Teruggave van de uit de Staatsbegrootiug bestreden kosten 
voor de Rijke-postspaarbank • • 

,,. Teruizgave door gemeenten ter za'kH van hetgeen door haar 

Yolgens art. 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs zooals 
aie gewijzigd is bij de wet van deu lldeu Juli 1884. (St1111ta6lad 
n°. 128) over 1898 te veel ia (leDoten. . 

tt. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd en wegens stoffen i,:ebezigd tot vermenging van zont • • 

uu. Toevallige bat_eu. voortvloeiende uit den aanleg van Staats
spoorwegen. . 

""· Alle andere oah angsteu niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

11,700.-

228,000.-

5,000.-

47,976.-

33,700.-
240.-

220,000.-

68,300.-

Me11torie. 

177,000.-

80,000.-

97,000.-

75,000.-
160,000.-

Trausporteere 

• 4,123,62ó. -

/ 125,107,870.-
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

BELOOP 

PER Jl!DDEL 01!' 

INKOMST. 

Per transport 
B ijdragen 17411 Nederlawc!i-Indië aan de midilêlen tot dekking van 's Rijks 

nitguen over het dienstjaar 1896 • 

/125,107,870.-

Memori11. 
.tlawdeet 17a11 de geldmiddele,i oan Nederlanáacli-I'Mlië in de ni~aven wegens uit

gifte of beleening van bewijzen van vlottende anbnld • Memorie. 
Àandeel oan de geldmiddelen oan Nederland,c!i-I'fldië in de uitgaven voor rente 

en aloBBing van drie en een half ten honderd rentegevende schuld • • 1,854,000.-
200,000.-B ipdrage uit het Fond,, ooortspruitende uü 1'oopprijzn oa11 domei11e11 • • 

Àa'fldeel 17411 c?m Staat, ingevolge de wet van den 7deo Auguatua 1888 (Staatiólad 
n°. 122), in de winsteir der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde gedeelte der 
over het boekjaar 1894/1895 en drie vierde gedeelten der over het boekjaar 
1895/1896 behaalde winsten. N 1,000,000,-

L1ge1, geheven initevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatlólad n°. 80), 

gewijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staattólad n°. 246) • 150,000 . ....... 

31 Decemoer 1894. Wrr, tot goedkeuring van 

de overeenkomst, betreffende den verkoop 
van het gebouw c. a. der Hoogere Krijgs• 
school te •, Graoenliage. S. 279. 

31 December 1894. Wn, houdende bekrachti
ging van eene overeenkomst met de Maat
schappij tGt Exploitatie van Staatsspoorwegen, 

betreffende den Nederlaodschen Zuid-Ooster
spoorweg. S. 280. 

IN NAAK VAN H. M. WILHEL~INA, 1'N:I:. 

WIJ' EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, Jat 

het noodzakelijk is de verhouding te regelen van 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor

wegen tegenover den Staat, met betrekking tot 
den Nederlandscheo Znid-Oosterspoorweg, en dat 
te dien einde door de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Financiën 
met genoemde Maatschappij gealoten overeenkomst 
bij de wet behoort te worden bekrachti11d; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, euz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift bij 

deze wet · gevoegde ovoreonkomot betreffende den 
Nederl:mdscheo Zuid-Oosterapoorweg, door de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën, als daartoe door Ons gemach
tigd, onder dagteekeoiog van 17 November 1893 
aangegaan met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, gelijk die is gewijzigd bij 

Totaal fl28,Sll,870.;-

de mede in afschrift bij deze wet gevoegde onder 
dagteekeoiug van 16/18 Juni 1894 gealolen over
eenkomst. 

2. De Ministers van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en van Financiën worden g~machtigd 
om, met afwijking van het bepaalde in het laatste 
lid van artikel 9 der door den Staat met de 

Nederlandsche Zuid-Ooaterspoorwegmaatschappii ge
sloten, bij de wet van 26 ·oecember 1879 (Stt,at,. 

ólaà n°. 22:.!) bekrachtigde overeenkomst, toestem
ming te verleenen tot opheffing van de hypotheek, 
ingevolge evengenoemd artikel 9 , ten behoen 

va o den Staat, op de onroerende eigendommen 
der Maatschappij gevestigd, zoodra deze Maat

schappij , na alle nog onafgeloste obligatiën der 
door haar in 1879 uitgegeven 4 percenta geld

leening van drie millioen gulden te hebben af. 
losbaar gesteld, in 'a Rijke schatkist, ten behoeve 

van den Staat, zal hebben gestort eene som gelds 
gelijkstaande met het nominaal kapitaal der obli

gatiën van evengeooemde 4 perceots leening, 
welke v6ór of op den dag der aflosbaantelliog 
niet afgelost zijn, vermeerderd met het op deze 
obligatiën wegens rente tot den dag der aflosbaar
stelling verschuldigd bedrag. 

De Staat neemt in dat geval de ~erplichtiog 
op zich 0111 de oog onafgeloste obligatiën der 
meergenoemde leeniug, tegen ovetgifte der schnld
bewijzen en van alle nog niet verschenen conpooe 
met bijbehoorenden talon, af te lossen, onder 
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bijbetaling der op die obligatiën 

afiosbaarstelling verschuldigde rente. 

De Minister van Financiën wordt gemachtigd 
om, indien een of meer nog niet verschenen 

conpons van ter aflosaing aangeboden obligati~ 

mochten ontbreken, de aflo11ing dier obligati 
niettemin te doen plaats hebben, onder aftrek 
evenwel van een bedrag, gelijkstaande met dat 

der op de ontbrekende coupon, vermelde renten. 

3. De overeenkomsten, in artikel 1 genoemd, 
zoomede alle akten, daaruit voortvloeiende, worden 
gratis geregistreerd. 

4. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Laaten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den Sleten Decem
ber 1894. 

/JJtl.) EMMA. 
De Min. van Water,taat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN Dl!:K SLl!YDKN. 

De Minute,- c,an Financiën, 
l.!Jet.) SPKIINOEK VAN EYK, 

(Uitgeg. 25 Jan. 1895.) 

AFSCliK!l.'T. 

Tusschen: 

den Minister van Waterstaat, Handel eo Nijver

heid eo den Minister van Fioanlliëo, tot het 

aangaan van deze overeenkomst gemachtigd door 

de Koningin-Weduwe, Regeotea, en als zoodanig 
den Staat vertegenwoordigende, partij ter eenre, 

eo 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwqien, in deze overeenkomst aangeduid als 
,de Maatschappij," vertegenwoordigd door haren 

directeur-generaal, tot het aangaan van deze ov er
eenkomst gemachtigd door de algemeeoe vergadering 
van aanileelhonders der Maatschappij, partij ter 
andere, 

is, onder voorbehoud van bekrachtiging door 
de wet, het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De spoorweg van Tilburg naar Nijmegen, 
wel.ke door de Maatschapplj ia aangekocht, blijkens 
de door haar met de N ederlaudsche Zuid-Ooster
spoorwep;maatschappij gesloten overeenkomst van 
16 Februari 1893, gelijk deze is gewijzigd bij 
overeenkomst van 13 Juni 1893, wordt ten aan• 
zien van de toepassing der overeenkomst van 
21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 
22 Juli 1890 (Staat,blad n°. 184), gelijkgesteld 
met de Staatsspoorwegen door de Maatschappij 
geëxploiteerd, ingevolge ge1egde overeenkomst. 

Het bepaalde bij art. 10 en 57 van die over

eenkomst blijft boiteo toepassing. 
2. Ingeval de Staat de eigendommen der Maat

schappij naast overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 39 der gezegde overeeukomst van 21 Janu
ari 1890, of wel ingeval de Maatschappij, inge

volge art. 27 van 'evengeooemde overeenkomst, 

van hare rechten wordt vervallen verklaard , zal 
de spoorweg, genoemd in art. 1 dezer overeen
komst, door den Staat, ingevolge art. 39, 8°,, 
der eerstgemelae overeenkomst, mede worden over

genomen. 
De Staat zal alsdan de verplichtiogeo geatand 

doen , die de Maatschappij bij de in art. l ge
noemde overeenkomst van 16 Februari 1898, 

gelijk deze is gewijzigd bij overeenkomst van 
18 Juni 1898, heeft aangegaau. 

Het bedrag dat de Staat aan de Maatschappij 
voor de overneming zal heb beu te betalen, inge

· volp;e · art. 89, !it. A, wordt vustgesteld op zei 
millioen aclltllonderà en c, eer tig duizend gul<:lml 
(f 6,840,000), verminderd met: 

a. het nominaal kapitaal der op het tijdstip 

der naasting eventueel nog niet afgeloste en alzoo 

nog in omloop zijnde obligatiëo der door de Neder

landsche Znid-Oosterspoorwegmaatschappij nitge
geveo leeoing, tot zekerheid waarvan hypothecaire 

inschrijvingen zijn genomen ten hypotheekkantore 

te 'a Hertogenbosch den 9deo Mei 1883 , in deel 

85, n°. 113, en den 24steo December 1887, 

in deel 108, n•. 7 4, eo ten hypotheekkRntore 
te Nijmegen den 9deo Mei 1883, in deel 58, n•. 32, 

en den 28aten December 1887, in deel 69 , r.•. 168 ; 
b. het bedng van de op sob a bedoelde obli

gatiën tot den dag der overdracht aan den Staat 

van de eigendommen der Maatschappij verschul

digde . rente. 

Het bepaalde bij de laatste zinsnede van art. 39 
der overeeokomsi van 21 Januari 1890 voor
noemd, is op deze betaling van toepassing. 

De werken tot wijziging, verbetering l>f nit

breiding van bestaande werken, of nieuwe werken, 
door de Maatschappij sedert l •. Januari 1892 
aan den iu art. l genoemden spoorweg, onder 

goedkeuring van den Mini.ster van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, gemaakt of nog te maken, 
worden geacht tot stand te zijn gekomen inge
volge de eerste twee zinsneden van art. 20 der 
overeenkomst van 21 Januari 1S90 voornoemd. 

3. Van de evenredige rechten van regi.stratie 

en overschrijving, bedoeld io de 4de zinsnede 
van art. l der overeeokomst dd. 16 Februari 1898 
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tnaachen de Maatschappij en de Znid-Ooster
spoorwegmaatschappij gesloten, wordt vrijstelling 
verleend. 

4. De Maatschappij verbindt zich in de tnsschen 
haar en de N ederlandsche Zuid-Oosterspoorweg• 
maatschappij ~sloten overeenkomst van 16 Febru

ari 1893, e;elijk deze is gewijzigd bij overeen
komst van 13 Juni 1893, geene wijzigingen te 
maken, tenzij dere;,ilijke wijzigingen door de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën zijn goedgekeurd. 

6. Deze overeenkomst wordt geacht in werking 
te zijn getreden 011 l Januari 1892. 

De concessie voor den aanleg en de exploitatie 
van den spoorweg van Tilburg naar Nijmegen 
van 8 December 1871 vervalt op den dag, waarop 
de wet , waarbij deze overeenkomst wordt goed

gekeurd, wordt afgekondigd, 
Deze overeenkomst wordt gratis geregistreerd. 
Aldus in tweevoud opgemaakt en onderteekend 

te 's Gravenhage op den 17den November 1898, 
en te Utrecht op den Uden J noi 1893. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nij11erlzeid, 
i,g,t.) C. LBLY. 

De Mi"i,ter 11a" Fina11CÎë1t, /,get.) PIE&SOH. 

De Maatschappij tot E"'flloitatie 11an Staau-
1pourioegen, 

(J;et.) 

.. (J;et.) 

J . L. CLUYSK!IAER , 

Directeur-Generaal, 
J. H. N1vEL, Secretaru . 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal oan !,et Departemtmt van 
Water,taat, Handel en Nij11erheid, 

(get.) · DE BOSCH KEllPE&. 

A:r8CHRIFT, 

Tnaachen: 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid en den Miniater van Financiën, tot het 
aan~aan van deze overeenkomst gemachtigd door 

_ de Koningin-Weduwe, Regentes, en als zoodanig 
den Staat vertegenwoordigende, partij ter eeore, 

en 
de. Maatschappij tot Exploitatie van Staata

spoorwegen, vertegenwoordi!(d door haren directeur
generaal, tot het aangaan van deze overeenkomst 
gemachtigd door de algemeene vergadering van 
aandeelhouders der Maatschappij , partij ter andere, 

ia het volgende overeengekomen : 

Eenig artil:el. 

In de artikelen 1 , 2 en 4 der tnsschen partij en, 

onder voorbehoud van bekrachti~ng door de wet, 

gesloten overeenkomst dd. 14 Juni 1893 , 
17 November 

worden de woorden: ,gelijk deze is gewijzigd bij 
overeenkomst van 18 Jnoi 1898", vervangen 
door : •gelijk deze ie A!lwijzigd bij overeenkomsten 
van 18 Juni 1893, 18 Januari 1894 en 23 
Mei 1894". 

Deze overeenkomst vervanirt die, tnsschen par
tijen gesloten dd. 8/10 Februari 1894. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ooderteekend 
te 'a Gravenhage op den 18 J ani 1894, cm te 
Utrecht op den 16 Juni 1894. 

lJe Min. 1Ja11 1Yater,taat, Hatfdel en Nij1JerAei(l, 
(get.) VAN DER SLEYOBN. 

(J;et.) 
De Minister van Financiën, 

SPRENGER VAN EYK. 
tot Ezploitatie van Staa.û-De Maat&cltappij 

,poorwegm , 
(J;et.) 

(get.) 

J. L, CLUYSENAKR, 

Directeur- Gener11al. 
W. M, J. WERKER, 

loco-Secretaru. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaru- Generaal van Aet Departemmt 11an 
Water,taat, Handel en Nij11erlteid, 

(get.) DB BOSCH KEMPER. 

31 December 1894. WET, tot aanvulling en 
verhoo~ng van het negmde hoofdstuk der 
Staatsbegrootiog voor het dienstjaar 1894. 
s. 281. 

Bij deze wet wordt tusschen de artikelen 121 
en 122 iogelascht het volgende: 

Art. l2lbi,. Verbouwing van het Departement 
van Marine / 36,000. 

Tengevolge van voorschreven aanvulling en ver
llooging wordt het totaal der 2de Afd. en bet 
eindcijfer van dit hoofdstuk ver!,,oogd met/ 36,000. 

81 JJecenJJer 1894. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdenlle besliaaing 
dat noch art. 151 der grondwet, noch art. 41 
der onteigeningswet den rechter de verpliob
ting opleggen om, wanneer hij het adviee 
van deskundigen of eenig onderdeel daarvan, 

. betreffende de vermindering van waarde, die 
voor de niet onteigende goederen het gevolg 
van de onteittening zal zijn, niet volgt, bij 
zijne oita11raak uitdrukkelijk van zijn af
wijkend oordeel te doen blij ken eq de gronden, 
waarop dat steunt, op te geven. 
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De Hooge Raad· enz. 
Partijen gehoord; 
Gehoord den procureur-generaal in zijne con

clusie, strekkende enz.; 
Gezien de stukken; 
0 t1enoegende dat als eenig middel van cassatie 

is voorgesteld: Schending en verkeerde toepas
sing van art. 1 ö 1 der grondwet, art. 41 der 
onteigeningswet van 28 Aug. 181il (Staats
blad n•. 121i), de artt. 33 en 34 der spoorwPg
wet van 9 April 1875 (StaaûlJlaà n•. 67), de 
artt. 

0

21 tot en met 23 Koninklijk besluit van 
27 Oct. l87ó (Staatsblad u•. 183), houdende 
een algemeen regloment voor den dienst op de 

spoorwegen , omdat geen schade is 'l'ergoed voor 
waardevermindering te l\jdea : a. voor de niet
onteigende goederen uit den overlast van het 
water der Geleenbeek zoowel bij hoog water als 
bij dooi ten gevolge van de te maken ophoogingen; 
lJ. voor den niet-on_teigenden molen uithoofde die 
zooveel bezwaarlijker bereikbaar wordt voor de 
kalanten en bonne voertuigen; _ 

0. dat, vermits de spoorweg, dien het hier 
geldt, is een locaalspoorweg, er van schending, 
of verkeerde toepassing van art. 33 der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n•. 67) en de bij het 
middel aangehaalde bepalin[tllD van het Koninklijk 
besl1tit vau ·27 Oct. 1875 (Staats6laà n°. 18:l), 
als op loeaalspoorwegen niet toepasselijk, geen 
sprake kan zijn, terwijl art. 34 van laatstgemelde 
wet evenmin de vragen raakt, die hier te be
slissen vallen; 

0. alsnu omtrent onderdeel a van het middel, 
dat dit steunt op de bewering, dat na de ver
melding in de Iö• overweging van het bestreden 

vonnis, dat, volgens de deskundigen, de ver
koopwaarde der niet-onteigende goederen van den 
toen ged. qq., ter grootte van 114 hectaren, 
eene vermindering van / 2000 zal onderga,,.n, 
onder andere • omdat ten gevolge van de te _ 
makeu ophoogingen zoowel bij hoog water al~ 
bij dooi overlast van het water der Geleenbeek 
en dientengevolge schade zal ontstaan", de recht
bank. in strijd met den wettelijken eisch tot 
volledige schadevergoeding, gemelden schadepost 
zou zijn voorbijgegaan alsof hij niet geopperd ware; 

0. dat werkelijk de rechtbank zich over het 
, aangehaalde pont niet verder heeft uitgelaten; 
' dat intusschen noch art. 1 lil der grondwet , 

noch art. 41 der onteigeninpwet den rechter de 
verplichting opleggen om, wanneer hij het advies 
der deskundigen of eeuig onderdeel daarvan niet 
volgt, bij zijne uitspraak uitdrukkelijk van zijn 
afwijkend oordeel te doen blijken en de gronden, 
waarop dat steunt, op te geven; 

dat het dus hier enkel de vraag kan zijn, of • 
indien_ de bedoelde oorzaak van waardeverminde
ri_ng, blijkens het vonnis, vaststond , de recht
bank er desniettemin geen ncht op heeft geslagen; 

dat het bloote verslag der deskundigen zeker 
niet voldoende is om die oorza~k als vaststaande 
te doen aannemen en uit dien hoofde het l • onder
deel van het middel van cassatie is onaannemelijk; 

0. ten aanzien van onderdeel lJ, dat dit bij 
pleidooi in dien zin is toegelicht , dat het betreft 
schade aan den molen, als bedrijf, toegebracht 
ten gevolge van de lastiger geword~n communicatie 
over den fH!rlloogde,a weg; 

0. echter, dat voor dit onderdeel van het 
middel, aldus opgevat, de feitelijke grondslag 
zelfs niet in het verslag der deskundigen te 
vinden is, vermits dezen, volgens het beklaagde 
vonnis, wel de meening niten, dat de klandizie 
van den molen zal verminderen, omdat door aan

komende treinen het bereiken daarvan voor menschen 
_ en voertuigen zal bemoeilijkt worden - eene 

mogelijkheid van schade waarop terecht door den 
rechter niet is gelet - maar overigens niet 
zegii:ijn dat de verhooging van het voor de baan 
noodige terrein tot die vermindering van klan!lizie 
zou kunnen hij dragen; 

dat de rechter evenmin heeft. uitgemaakt, dat 
deze verliooging den molen voor de klanten en 
hunne voertuigen moeilijker toegankelijk zou maken 
met het gevolg, dat het bezoek door die klanten 
zou afnemen; 

dat bij gemis van zoodanige beslissing art. 41 
der ontei11:enin11Bwet niet kan zijn geschonden; 

en dat dus ook onderdeel · b van het middel is 
• ongegrond ; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer qq. in de kosten. 

~ 



ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1894. 

~ 

Arbeid van jeugdige personen en van 
vrouwen. Arrest van Jen Hoogen Raad 
der Ned., ho•1dende bealiaaing dat onder den 
in · art. 1 van het besluit van 10 Juli 18112, 

. S. l 36, bedoelden arbeid zijn te begrijpen die 
werkzaamheden, welke strekken om het ter 
bewasschiofi: gegevene voor het gebruik in orde 
te maken, &i'eciaal ook het strijken daarvan. 

27 Maart. 
Archieven. Beslnit tot schorsing van een be

sluit van burgemeester eu wethouders van Roer
mond, betreffende 'a Rijksarchieven te Roer
mond. S. 91. 9 Juli. 

- Besluit tot schorsing van besluiten. van den 
gemeenteraad en van bnrgemeesler en wetbon
ders van Roermond, ten doel hebbende de ver
plaatsing van Rijksarchieven uit Roermond te 
verhinderen. S. 189. 26 Juli. 

Attestatiën de vita.. Besluit tot aanvulling 
van het besluit van 16 l!'ebruari 1891, S, 30, 
houdende bepalingen nopens het afgeven van 
attestatiën de vita. S. 173. 16 Nov. 

- Mi~sivti van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën, betre:fl'end,e afgifte van attestatiën de 
vita. 27 Dec. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelliofi: van 

de Yolgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1894: 

II. S. ll. 1 Febr. 
III. 12. 1 Febr. 
IV. 22. 2 Febr. 
v. 16. 2 Febr. 
VI. 26. 3 Febr. 
VII B 18. 2 Febr. 
VIII. 21. 2 Febr. 

IX. 28. 3 Febr. 

x. 25. 3 Febr. 
XI. J9. 2 Febr. 

Als voren voor 1895: 
1. 
VII .J. 

s. 276. 
277. 

31 Dec. 
31 Dec. 

Wetten tot verhooging of wijziging van de 
volgende hoofdstokken der Staatsbegrooting 
voor 1893: 

I V. 
v. 
Vl. 
VII B. 
VIII. 
IX. 
X. 

- Als voren voor 1894: 
V. 

VIIB. 
Vlll. 
IX. 
X. 

Wetten tot: 

s. 178. 
. '17. 
189. 
273. 
197. 
199. 
248. 

s. 97. 
251. 
271. 
103. 
281. 
85. 

6 Dec. 
13 Juni. 

7 Dec. 
31 Dec. 

7 Dw:. 
7 nee. 

31 Dec. 

9 Juli. 
31 Dec 
31 Dec. 
9 Juli. 

81 Dec. 
13 Juni. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1895. S. 278. 

31 Dec. 
Voorziening in de dekking van het nadeeig 

slot der algemeene rekenjng wegens de Swts-. 
ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 
1891. S. 82. 13 Juni. 

Beschikbaarstelling van gelden wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen, voor àen dienst van 1894. S 198. 

7 Dec. 
Ale voren door het Departement van Marine, 

voor den dienst van 1894. S. 98. 9 Juli. 
Wijziging van de begrooting van uitgaven voor 

den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1893. 
S. 200. 7 Dec. 

Verhooging der begrooting van het Fonds, 
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voortspruitende uit de koopprijzen van domei
nen voor het dienstjaar 1893. S. 191. 7 Dec. 

Vaststelling der begrooting van het l'onds, voort
spruitende uit de koopprijzen van domeinen 
voor 1895. S. 275. 31 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing vau het vesting
stelsel, dienst 1894. S. 20. · 2 Febr. 

Wijziging der begrooting van uitgaven van de 
Algem,ene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1893. S. 76. 18 Juui. 

Vaststel!inir van de begrooting der uitgaven 
van de Algemeeoe Landsdrukkerij, voor het 
dienstjaar 1891>. S. 250. 31 Dec. 

Regeling der ontvangsten en uitgaven van het 
Peruiioenfonds voor Weduwen en Weezen van 

Burgerlijke Ambtenaren, over het jaar 1894. 
S. 17. 2 Febr. 

Ale voren over het jaar 1895. 195. 7 Dec. 
Verhooging van de begrooting van uitgaven van 

het Pensioenfonds voor weduwen en weezen 
van burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1893. 
S. 102. 9 Juli. 

ihtiging op de algemeene Rekenkamer tot 
revening van niet in uitgaaf aangenomen 

pensioen. S. 190, 196. 7 Dec. 
Aanwijzing der middelen en inkomsten ter goed

making van de uitgaven, begrépen in de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1895 (Hoofdstuk I. Middelen en 
inkomsten in Nederland). S. 248. 31 Deo. 

Als voren (Hoofdstuk II. Middelen en inkomsten 
in Nederlandsch-Indië). S. 24.4. 31 Dec. 

Vaststelling der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1895 ( H oofdetnk I. 
Uitg11ven in Nederland). S. 24.1. 81 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-
landech-Indië). S. 242. 31 Dec. 

, fschrijving van het late hoofdstuk en over• 
hrij ving op het Ilde hoofdstuk der begroo

ting van uitgaven van Nederlandech-lndië 
voor het dienstjaar 189ll. S. lfi5. 19 Sept. 

.A.anYulling en verhooging vau de hegrooting 
van uitgaven van Nederlandech-lndië voor 
het dienstjaar 1894. S. 206. 7 Dec. 

Wijziging der begrooting van Nederlandsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1893 (Hoofdstuk I. Uit
gaven in Nederland). S. 245. 81 Dec. 

Als vo,eo (Hoofstuk Il. Uitgaven in Neder-
land~h-Indië). S. 246. 31 Dec. 

V oorzieniog in het kas-tekort van den Indischen 
dienst over 1895. S. 249. 31 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
_ begrooting van Suriname voor het dienst-

jaar 1894. S. 24. 3 Febr. 
Verhooging of wijziging van de koloniale huis• 

houdelijke begrooting van Suriname voor het 
dienstjaar 1S94. S. 84. 13 J nni. 

Als voren voor 1893. 247. 81 Dec. 
Belastingen. (Directe) Besluit tot nadere 

vaststelling van het formulier voor de aangifte 
in de rermogensbelasting. S. 37. 26 Febr. 

- Besluit betreffende den werkkring der collegiën 
van zetters voor 'a Rij ka directe belastingen, hunne 

belooning en vergoeding voor bureaukosten en 
de belooninjl; der adviseurs voor de belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten. S. 48. 8 Mrt. 

- Resolntie van den Minister van Financiën, 
houdende indeeling van controles der directe 
belastingen. 14 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van de formnlieren der 
beschrijvingsbiljetten voor de belasting dp be
drijfa- en andere inkomsten. S. 6fi. 13 April. 

- Betiluit betreffende verandering van ambtstitels 
van ambtenaren der directe belastingen. 21 April. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën , betreffende de kohieren voor de 
bedrijfsbelasting. 7 Sept. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat de rechter niet bevoegd 
ia om in het belang van het onderzoek van 
eene aan de wet van 27 September 1892, 
S. 228, geheel vreemde strafzaak, door hnis
zoeking en papieronderzoek op de kantortn der 
krachtens die wet tot geheimhouding verplichte 
ambtenaren, zich de stukken te verschaffen, 
waarvan ingevolge art. 47 der wet de openbaar
makin!t niet geoorloofd ia. 19 Nov. 

BelaBtingen. (Plaatselijke) Arrest van 
den Hoogen Raad der Ned., betreffe!lde het 
executoir verklaren door den kantonrechter van 
een hem aangeboden dwangbevel, ale bedoeld 
bij art 259 der gemeentewet. 17 Mei. 

- Wetten tot afwijking van de regels der ge
meentewet omtrent plaatselijke belastingen ten 
behoeve van de gemeente: 

Hoorn. 
F.dam. 

s. 78. 
79. 

13 Jnni. 
13 Juni. 

Alkmaar. 258. 31 Dec. 
Belastingen. (Provinciale) Wetten hou

dende bekrachtiging var, provinciale belaetin!!'en in: 
Friesland. S. 69-75. 18 ,Juni. 

214. 8 Dec. 
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Groningen. 

Overijssel. 

Znidholland. 

Noordbrabant. 
Gelderland. 
N oordholland. 
Zeeland. 
Utrecht. 
Drenthe. 
Limbnrg. 

s. 80. 
181. 
216. 
179. 
215. 
180. 
)82. 
183. 
2)0. 
208. 
209. 
211. 
212. 
213. 
217. 
218. 

18 Juni: 
6 Dec. 
8 Dec. 
6 Dec. 
8 Dec. 
6 Dec. 
6 Dec. 
6 Dee. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 

Bieren en Azijnen. füsluit tot wyz1gmg 
der bepalingen omtrent den uit.voer van bier met 
afschrijving van den accijns. S. 166. 24 Oct. 

Bruggen. Besluit tot wijziging van het regle
ment voor de scheepvaart, ter bevei liging van 
de beweegbare spoorwegbruggen over het Hoen-, 
het Reit- en het Boterdiep, in den Staats
spoorweg van Groningen naar Delfzijl , vast
gesteld bij besluit van 10 Mei 1884 (Staatsblad 
n•. 105). S. 159. 1 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder regle
ment van politie voor de ophaalbrug over het 
Oude Maasje ond~r Capelle en de rolbrug onder 
Besoijen. S. 171. 81 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder regle
ment ,·an politie voor de beweegbare bruggen 
over de Mark en Dintel te Standdaarbuiten , 
te Stampersgat en nabij Dinteloord. S. 172. 

31 Oei. 
Buskruit. Besluit tot wijziging van ·de arti

kelen 6, 7, 28 en 30, van het besluit van 
lli October 1885, S. 187, houdende vaststelling 
van voorschriften omtrent het vervoer, den in-, 
uit- en doorvoer , verkoop en opslaic van bus
kruit en andere ontplofbare stoffen. S. 162. 

10 Oct. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent vrijstelling 

van invoerrecht voor azij naether en aether 
sulfuricus, benoodigd bij de vervaardiging van 
rookzwak buskruit. S. 169. 30 Oct. 

Consulaten. Besluit ter uitvoering van artikel 1 
der wet houdende l'egeling van de bevoegdheid 
der consulaire ambtenaren tot het opmaken van 
burgerlijke akten, en van de consulaire rechts
macht (Staatsbladen n... 138 van 1887 en 
204 van 1888). S. 146. 29 Aug. 

- Besluit tot regeling van de assimilatie van de ran
gen der consulaire ambtenaren met die der officie• 
ren der N ederlandsche zeemacht. S. 177. 6 Dr.c. 

Dijkbesturen enz. Besluit houdende bepaling, 
dat de bedijking langs · Drontben zal worden 
beheerd volgens het daarbij gevoegd reglement: 

S. 89. 1 Maart. 
Domeinen van den Staat. Beslnit hondende 

aanvulling van artikel 8 der i~structie voor den 
administ rateur van het kroqbdomein , vast
gesteld bij besluit van 1·7 Mei 1868 (S~atsblad 
n•. 61). S. 54. 7 April. 

- Wetten tot goedkeuring van: 
. af.stand aan de gemeente 's Grjivenhage van een 

gedeelte van den tuin van het Koninklijk 
Paleis aldaar en van de sÎl>ot tusschen dien 
tnin en den Prinsessewal. S. 81. 13 Juni. 

ruiling van gron.i bij het station van den 
Staatsspoorweg te Utrecht met C. W. S!llUL

DERS. S. 99. 9 J nli. 
verkoop aan de gemeente Katyvijk van een stuk 

grond te Katwijk aan Zee. S. 100. 9 Juli. 
verkoop aan de gemeente ?,1aastricht van Jfit 

voormalig kazernegebouw op den Dries al<IF. 
S. 101. 9 Juli. 

· verkoop van een stuk Staatsg~ond Ie Apel~oorn 
aan H. Mouw Tz. en A• WESSELINK, al
daar. S. 192. 7 Dec. 

verkoop van eene strook groqd voor het post• 
en telegraafgebouw te HB11-rlem aan de ge
meente Haarlem. S. 193. 7 Dec. 

verkoop aan de gemeeute Nij~egen van stnkken 
Staatsgrond aldaar. S. 27Q. :n Dec. 

verkoop van een stuk Staatsgit>nd Ie Apeldo_orn , 
aan de Nederlandsch-Her ormde gemeente 
aldaar. S. 274. 31 Dec, 

verkoop van het gebonw c. a. der Hooger~ Krijgs
school te 's Gravenhage. S. 279. 31 Dlia 

Fabrieken enz. Besluit tpt aanwijzing ,6 
een terrein van de gemeente Muiden, ·w in
richtingen tot het vervaardige van schietkatoen 
kunnen worden opgericht. S. 160. 2 Oct. 

Gedistilleerd. Besluit houileode bepalingen 
omtrent vrijstelling van acc(tis en invoerrecht 
voor gedistilleerd, bij den iiCvoer aanwezig op 
natur11liën. S. 143. 17 Aug. 

Gemeent ebestuur. Besluil houdende hand
having van een besloit van ~edepnteerde Sta
ten van de provincie Overijsa,l, tot toepassing 
van art. 26 , tweede lid der gepieentewet, wegens 
middellijke levering aan eene gemeente door 
een raadslid-wethouder. 2a April. 
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loteling voor de lichting der nationale militie 
van 1894 nit Vlagtwedde, het daartegen door 
zijn vader ingesteld beroep ongegrond wordt 
verklaard. S. 62. 28 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon
dende beslissing dat art. 184 aanhef en sub 2°. 
der wet op de nationale militie niet toepBSselij k 
is op hem die niet voldoet aan eene oproeping 
krachtens art. ll6 der wet gedaan. 15 Mei. 

- Besluit bepalende dat de militieraad in Zeeland, 
behalve in de hoofdplaats der provincie, tot 
het honden zijner eerste zitting mede in de 
gemeenten Zierikzee, Hulst en Oostburg zal 
ver~aderen. S. 137. 24. Juli. 

- Hesluit tot aanvulling en wij~ging van de 
artikelen 68, 61) en 70 van het besluit van 
8 Mei 1862, S. 46 , houdende voorschriften 
tot nitvoering van de wet betrekkelijk de natio
nale militie van 19 Augnatns 1861 (Staats
blad n•. 72). S. 164. lil Sept. 

- Besluit waarbij., met handhaving van de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Grllningen, 
tot aanwijzing voor den dienst bij de militie van 
J. nE VRIES, loteling voor de lichting der 
nationale militie van 181)4 . nit Finsterwolde, 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond wordt 
verklaard. S. 165. 24. Oct. 

- Besluit betreffende de lichting der nationale 
militie van het jaar 1896. S. 167. 25 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., be
treffende de strafbaarheid van een burgerlijk 
geneeskundige die niet voldoet aan eeoe op 
hem verstrekte aanwijzing bedoeld bij art. 81) 
der militiewet. l Il Nov. 

Muntwezen. Besluit tot vaststelling van een 
nieowen uiterlijken vorm voor de muntbiljetten 
van tien gulden. S. 2. 3 Jan. 

Ne.ture.lise.tie. Wetten hondende natnralisatie 
van: 

Bierman. W. E. 
Bruyelle. H. 
Bock. H. 0. 
Buck. V. U. 
Bnngert. E. 
Bongert. F. H. 
Driessen. P. T. C. 
Emmerich. F. H. 
Etty. T. 
Fleck. 0. 

s. 219. 
ll6. 
113. 
112. 
221. 
220. 
111. 
119. 
222. 
229. 

8 Dec. 
10 Jnli. 
Il Jnli. 
9 Juli. 
8 Dec. 
8 Dec. 
9 Juli. 

10 Juli. 
8 Vee. 
8 Dec. 

Fock. Mr. B. F. W. von Brucken 230. 8 Dec. 
Gans. J. 128. 10 Jnli. 
Geerling. F. C. 117. 10 Juli. 

Glashörster. F. A. F. s. 225. 8 Vee. 
Glashörster. J. F. L. 224. 8 Dec. 
Gerdes. B. H. 129. 10 Juli. 
Gottschalk. R. 233. 8 Dec. 
Grinten. ·M. C. van der ll!3. 10 Juli. 
Gudemann. G. H. P. ll8. 10 Juli. 
Hernmarck. K. G. A. 2M. 31 Dec. 
Hesseln. W. J. 232. 8 Dec. 
Hofmann. C. F. A. 269. 31 Dec. 
Jacobs. H. 268. 31 Dec. 
Jese. F. G. no. 9 Juli. 
Johannes. E. ll4. Il Juli. 
Jordan. A. G. T. 124. 10 Juli. 
Kesselkaul. C. J. R. J. H. 226. 8 Dec. 
Kiesel. E. M. 227. 8 Dec. 
Kluss. J. E. 231. 8 Dec. 
Landmann. K. W.G. 121. 10 Juli• 
Leyssen. J. H. 108. 9 Juli. 
Maass. C. F . 261. 31 Dec. 
Meiners. H. H. 120. 10 Juli. 
Mundt. G. C. F. W. 109. Il Juli. 
Noll. F. H. 265. 31 Dec, 
Noll. N. H. 264. 31 Dec. 
0 pfergelt. T. J. H. 234. 8 Dec. 
Pinckers. J. H. 228. 8 Dec. 
. Rohte. G. E. J07 • Il Juli. 
Sarkies. A. M. 115. Il Juli. 
Schade. C. C. A. 266. 31 Dec. 
Schenrer. M. K. W. F. 267. 31 Dec. 
Schmeltz. J. D. E. 223. 8 Dec. 
Schmitz. H. H. 258. 31 Dec. 
Schmitz. J. H. 266. 31 Dec. 
Schmitz. J. H. H. 257. 31 Dec. 
Schmitz. W. A. 126. 10 Juli. 
Schroeter. C. 0. 126. 10 Juli. 
Schulté. J. C. 260. 31 Dec. 
Spalding. A. G. A. 130. 10 Jnli. 
Spottke. F. 131. 10 Jnli. 
Stang. P. R. 262. 31 Dec. 
Stang. R. E. 263. 31 Dec. 
Stein weg. P. N. 1. 265. 31 Dec. 
Weiss. C. 259. 31 Der,. 
Welter. M. 127. 10 Jnli. 
Winkelmann. J. 122. 10 Juli. 

Nederlanderschap. Miesive van den Minister 
van ,Binoeolandsclte Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende nit
voerin!f der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n•. 268). 3 April. 

Onderscheidingsteekenen. Beslnit betref• 
fende het eereteeken voor het deelnemen aan 
belangrijke krijgsverrichtingen. 26 Mei. 
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Onderwijs. (Lager) Besluit tot schoning 
van het bealnit van den raad der gemeente 

Grauw en Langendam , waarbij een hoofd der 

openbare lagere school aNlalft ia benoemd. 8. 48. 

22 Maart. 
Verlent1ing dier schorsing. B. 86. 20 J nni. 
Vernietiging van bovengenoemd besluit. S. 158. 

29 Sept. 
Bealnit betreffende een besluit van den raad 

der gemeente Oostzaan, lot regeling der jaar• 
wedden, met periodieke verhooging, van onder

wijzers, niet-hoofden van scholen, aldaar. 

26 Sept. 
- Besluit tot nadere aanvulling der voorschriften, 

gep;even bij beslnit van 18 April 1890, S. 64, 
en aangevuld bij besluit van 20 December 1893, 
S. 2lli, tot uitvoering van art. 24 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die ia 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n•. l 7C.). S. 238. 24 Dec. 

Onderwijs. (Hooger) Besluit houdende 
nadere wijziging van het bij de beslniten van 
4 Junf 1878, S. 86 en 22 Juli 1893, S.119, 
gewijzi!(Je besluit van 27 April 1877, S. 87, 

waarbij de in de artikelen 84, 88 en 92 der 
wet van 28 April 1876, S. 102, bedoelde 
examens en promotiiin zijn vastgesteld. S. 140. 

28 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 2 Fe

bruari 1879, S. 29, houdende regeling van de 
jaarwedden der hoogleeraren aan de Rijks-nni
versiteiten. S. 239. 24 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten tot ont
eigening ten algemeene nutte van eigendommen 
voor : 

den aanl81( eener duinwaterleiding voor de ge-
meenle Haarlem . S. 18. 2 Febr. 

den aanleg eener straat met wederzijdsche be
bouwing tnsachen de Heereni:;rachten Keizers
gracht te Amsterdam . S. 14. 2 Febr. 

de ver betering der afwatering en den aanleg 
van een verkeersweg ten zniden van de 

veemarkt io de gemeente Groningen. S. 15. 
2 Febr. 

het graven van een kanaal 1•an nit de Stads

gracht te Leeuwarden tot in de Tijnje. S. 23. 
3 Febr. 

een epoorweg 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 Rotterdam, met afboigingen in 
de richting naar Schiedam en naar Capelle. 

S. 29. li Febr. 
het maken van eene innndatiekede van den 

Dam, langs Krommeniedijk tot de Nauernasche 
vaart. S. 40. 2 Maart. 

de verbetering van het grootscheepsvaarwater 
vanLeen;warden naar Harlingen. S. 83. 13 Jnni. 

de bemaling van een gedeelte van den Slnia
polder ter bevordering van den vuil-afvoer 
in de gemeente Maassluis. S. 96. 9 Juli. 

werken aan de waterkeering van Delfland te 
Vijfäluizen. S. 168, 29 Oct. 

den aa·nJeg van een scheepvaartkanaal van 

Engelen naar de Henriëttewaard. S. 201. 

7 Dec. 
den aanleg van een weg in de gemeente Kethel 

en Spaland. S. 202. 7 Dec. 
den aanleg van eeo haven met zwaaiplaatsen 

enz. te 's Gravenhage. S. 203. 7 Dec. 
den bouw van eene nieuwe brug over den IJssel 

bij Wesliervoort in den Staatsspoorweg, ge
deelte Arnhem-Zevenaar. S. 204. 7 Dec. 

de ontpoldering van een gedeelte van den 
Stads- en Godshuispolder, en den aanleg van 
kaden, grachten, straten en bouwblokk~ 
tuaschen de Potgieterstraat en de noordelljli'e 
Hugo de Grootkade te Amsterdam. S. 187. 

6 Dec. 
Arrest van den Hoogen Raad der Ned., be

treffende art. llil der grondwet en art. 41 der 

onteigeningswet. S l Dec. 
Pensioenen. Besluit tot regeling van het 

pensioen va~ M. Doox, eervol onialagen hoofd 

der openbare lagere school te Spankeren, ge• 
meente Rheden. S. 83. 19 Febr. 

- Beslnit ter bekendmaking van den tekst der 

wet van 9 Mei 1890, S. 79, tot regeling van 
het pensioen der weduwen en weezen van burger
lijke ambtenaren zooals die is gewijzigd bij de 
wet van 80 September 1898 (Staatsblad n•. 146). 

S. 136. 21 J ali. 
- Besluit tot afwijzing van het verzoek vao 

T. MARRBNGA, weduwe E. H. THEHPS te 
's Gravenhage om toekenuing van pensioen. 

S. 144. 28 Aug. 
Pesterij. Besluit houdende vrijstelling van 

briefport. 2 Mei. 
- Besluit houdende nadere regeling van het port 

der pakketten , een gewicht van 6 kilogram niet 
tebovengaande, rechtstreeks over zee tusschen 
Nederland en de koloniën Suriname en Curaçao, 
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of tussrhen die beide koloniën onderling, ver
zonden wordende. S. 133. 14 Juli. 

- Besluit betreffende de aanvrage van postzegels, 
enz., enz., door de dep6thonders en de aan 
dezen toe te kennen korting. S. 175. 3 Dec. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Be
sluit tot nadere bepaling van den interest voor 
geldelijke zekerheid volgens art. 271 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38). S. 156. 26 Sept. 

Rechtswezen. Wet houdende goedkeuring d~r 
toestemminl( door d_en Politieken Agent en 
Consul-Generaal der Nederlanden te Caïro, 
namens de N ederlandsrhe Regeering, verleend 
tot eene hernieuwde verlenging van den proef
tijd der Gemengde Rechtspraak in Egypte voor 
den tijd van vijf jaren. S. 9:1. 9 J nli. 

Registratie. Missive van den Minister van 
Binne nlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, betreffende registratie 
van akten van centrale en plaatselijke besturen. 

29 Dec. 
Beis- en verblijfkosten. Besluit tot aan

vnllin11 van artikel 2 van het beslnit van :Il Janu
ari 1884, S. 25, houdende vaststelling van 
regelen ten aanzien van de vergoeding wegens 
reis- en verblijfkosten , toe te kennen aan per
sonen die hier te lande met dienstverrichting 
worden belast, waArvan de kosten gekweten 
worden uit de koloniale geldmiddelen. S. 134, 

14 Juli. 
Rivieren. Besluit tot wijziging van het be

slnit van ló Februari 1892, S. 44, houdende 
vaststelli ng van een reglement op het baggeren, 
graven en visschen van voorwerpen en het 
werpen van grond of andere zinkende stoffen 
in de rivieren, onder beheer van het Rijk, en 
langs de zeekusten , onder beheer van het Rijk. 

S. 68. 17 April. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

bijzonder reglement van politie voor de scheep
vaart op de rivieren beneden Rotterdam lot in 
zee, vastgesleld bij besluit van 25 Mei 1892 
(Staatsblad n~. 128). S. 235. 14 Der. 

Bijnváart. Besluit tot 11J1nvnlling van het 
besluit van 6 Sept. 1892, S. 216, houdende 
bepalingen omtrent de Rijnschippers- en scheeps
pateuten en omtrent de instelling Vlin commissiën 
van deskundigen voor de Rijnvaart. S. 1. 2 Jan. 

- Besluit houdende bekrachtiging der door de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart, in hare 
gewone zitting van 1893, vastgestelde politie• 

bepalingen op het vervoer van licht ontvlnm• 
bare, niet ontplofbare stoffen op den Rijn. 

S. 49. 29 Maart. 
- Beslnit houdende bepalingen omtrent het ijken 

van Rijnschepen. S. 174. 28 ~ov. 
Scheepvaart. Besluit tot wijziging van het 

besluit van 13 Augustus 1891 , S. 158, tot 
vaststelling van een algemeen reglement ;an 
politie voor rivieren. kanalen, havens, sluizeo, 
bru~gen en daartoe behoorende werken , onder 
beheer van het Rijk. S. 57 . 17 April. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent meeting 
van Rijkswege van binnenvaart uigen en · de 
daarvoor in rekening te brengen kosten. S. 141. 

30 Juli. 
- Besluit hondeude nadere bepalingen omtrent 

de erkenning vau Noorsche meetbrieven voor 
zeesr.hepen. S. 157. 28 Sept. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdent!e mach
tiging tot uitgifte van schat kistbiljelten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 4 April 
1870, S. 62, en van 6 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 44. 10 Maart. 

67 . 26 Mei. 
236. 17 Dec. 

- Besluit betreffende de aflossing van alle nog 
in omloop zijnde 3i percent& srhuldbekentenissen 
van het voormalig Amortisatie-Syndicaat. S. 164. 

20 Oct. 
Schutterijen. Besluit houdende, met intrek

king van het besluit van 20 Mei 1875, S. 78, 
bepe.lingen omtrent het toekennen van het radicaal 
van scherpschutter aan onderofficieren, korpo
raals en manschappen der dienstdoende schutte
rijen en het distinctief van scherpschutter. 

S. 149. 3 Sept. 
Sluizen. Besluit tot wijziging en aanvulling 

van het besluit van 23 Mei 1892, S. 122, 
tot vaststelling van een bijzonder reglement 
van politie voor de schutsluis te St. Andries 
en hare havens. S. 46. 17 Maart. 

Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziginit en 
aanvulling van het Algemeen reglement voor 
het vervoer op de Spoorwegen, vastgesteld bij 
besluit van 9 Jan. 1876, S. 7, l(ewijzigd en 
aangevuld bij besluiten van 2 Aug. 1883, S. 127, 
25 Nov. 1886, S. 195, 20 Mei 1887, S. 87 
en 9 Juni 1891 (Stbl. n•. 100). S. 4. 9 Jau. 

- Wet tot buitenwerkingstelling der wet van 
22 December 1861, S. 149 , tot regeling v~n 
het beheer der gelden bestemd voor den aanleg 
van Staatsspoorwegen. S. 27. 3 F ebr. 
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- Wet houdende wijziging van het aaMlnitings
pnnt van den zijtak naar Pasirian van den 
spoorweg van Probolinggo over Klakab en 
Djember naar Panaroekan. S. 106. 9 Juli. 

- Bealnit tot wijziging en aanvulling van het 
Algemeen reglement voor den dienst en het 
vervoer op de Spoorwegen, bedoeld in art. 1 
der wet van 28 Oct. 1889, S. 146, vastge
steld bij het besluit van 26 Mei 1890, S. 93 
en gewijzigd bij het besluit van 19 Apn11892 
(Staatsblad n°. 90). S. 131. 26 Juli. 

- Wet houdende bekmchtiging van ee"e over
eenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, betre:fl'ende den Neder
landschen Zuid-Oosterspoorweg. S. 280. 31 Dec. 

Ste.ten-GeneraaL Besluit betre:fl'ende de ont
binding van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal. S. 47. 20 Maart. 

- Besluit betreffende de opening der bniteoge
wone zitting van de Staten-Genemal. S. 64. 

11 Mei. 
Sterke dre.nk.. Internationale overeenkomst 

van 16 November 1887, tot het tegengaan 
der misbruiken, voortvloeiende uit den verkoop 
van sterken dmnk, onder de visschers op de 
Noordzee buiten de territoriale wateren, protokol 
van U Febr11ari 1893, en proces-verbaal be
treffende de nederlegging der akten houdende 
de bekrachtiging van voorzegde overeenkomst 
en protokol. S. 69. 19 April. 

- Besluit houdende bepaling van den dag waarop 
de wet van ifi April 1891, S. 84, gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1893, S. 262, in 
werking zal treden. S. 60. 20 April. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, houdende uitvoering van 
art. 7 der bij de wet van 30 December 1893, 
S. 262, gewijzigde wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 84). 27 April. 

Suiker. Wet houdende bepalingen 
omtrent den accijns op de suiker. 

S. 6. 11 Jan. 
- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 

uitvoer van suikerhoudende éetwaren en dranken. 
S. 163. 19 Oct. 

- Wet tot wijziging van het krediet, dat beet
wortelsuikerfabrikanten voor den accijns genieten. 

S. 272. 31 Dec. 
Telegraaf. Besluit houdende wijziging van het 

reglement voor gemeenschappelijke militaire en 
burgerlijke teleg-raafdienst in tijden van oorlog 

en van voorbereiding tot oorlog, goedgekeurd 

bij besluit van 10 Ang. 1880, S. 158 en aan
gevuld bij het besluit van 18 October 1892 
(Staatsblad n•. 234). S. 68. 11 Juni. 

Tre.cte.ten. Rusland. Uitlevering van mis-
dadigers. $. 7. 24 Jan. 

- België. Overeenkomst strekkende om weder
keerig ingezetenen onderdanen van het andere 
land, toe te laten om kosteloos te proeedeeren, 
met ontheffing der verplichting tot het stellen 
der bij artikel 152 van het Wetboek Yan Bnr
gerlijke Rechtavordering beuoelde zekerheid. 

S. 10. l Febr. 

- Portugal. Overeenkomst tot nadere regeling 
van de verhoudingen tnsschen Nederland en 
Portngal in den Archipel van Timor en Solor 
en de daarbij behoorende op 1 Juli 1893 mede 
te Lissabon uitgewisselde verklaring. S. 31. 

10 Febr. 

- Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Zwitser
land. Internationaal spoorwegvervoer met Ne
derland. S. 32. 14 Febr. 

- Fmnkrijk. Recht van expresse zendingen te 
heffen in het wederzijdsch postverkeer. S. 34. 

19 Febr. 

- België, Fmnkrijk en Luxemburg. Internatio
naal spoorwegvervoer met Nederland. S. 38. 

28 Febr. 

Denemarken; Uitlevering van misJadigers. 
S. 41. 3 Maart. 

Besluit tot intrekking der goedkeuring door 
w~len Zijne Majesteit den Koning verleend op 
de additioneele artikelen, den 20 Oetober 1868 
te Genève geteekend, tot herziening der over
eenkomst van 22 Angustus 1864 ter verbetering 
van het lot der gewonden bij de legers te velde 
in oorlogstijd (Staatsblad 1865, n°. 86). S. 46. 

14 Maart. 
•- Omuje-V rij staat. Uitlevering van misdadigers. 

S. 61. 27 April. 
- Internationale overeenkomst tot wering der 

cholera te Dresden gesloten. S. 94. 9 J nli. 

148. 1 Sept. 
- Monaco. Uitlevering van misdadigers. S. 147. 

1 Sept. 
Veee.rtsenijkunst. Besluit tot vaatstelling 

van een, reglement voor 's Rijks Veeartsenij
school. S. 65. 25 Mei. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Binoenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende toe
passins van artikel 36, al. 2, der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad no. 131). 24 Aug. 
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- UesluÜ tot nadere aanvulling van het besluit 
van 27 Juni 1892, S. 167, waarbij nadere 
bepalingen worden vastgesteld tot het tegeugaan 
van de verbreiding van het mond- en kJaow
zeer onder het vee, aangevuld bij besluit van 
17 November 1892 (Staatsblad n°. 265). 

S. 150. 1 S Sept. 
- Besluit van den Minister van Binneolandsche 

Zaken, houdende nadere vaststelling der ken
teekenen bedoeld in art. 17 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n•. 131). 22 Dec. 

Verveningen. Wet tot wijziging der 
wet van 1 Augustus 1893, S. 133, hou
dende bepalingen omtrent overtre
ding van art. l van het besluit van 
17 Februari 1819 (StaatsblaJ n• 6). 

S, 104. 9 Juli. 

Visscherij. Besluit van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, betreffende 
vaststelling van het in _art. 2 der wet van 
21 . Juni 1881, S. 76, be~oeld letterteeken 
enz. voor vaartuigen, bestemd voor de zee• 
visscherijen. 26 J nli. 

WapenhandeL Besluit van den Minieter van 
Oorlog, betreffende vrijwillige oefeningen in· 
den wapenhandel. 9 Oct. 

Waterstaat. Besluit houdende vaststelling van 
bepalingen omtrent het korps opzichters van den 
Rijkswaterstaat. S. 56. 14 April. 

Weduwen- en Weezenfonds. Besluit tot 
aanvulling van het Reglement voor het Weduwen
en Weezenfonds _van de officieren der 11\lldmacht 
in Nederlandech-Indie, vastgesteld bij •besluit 
van 26 October 1893 (Nederlandsch Staateblad 
n•. llili). S. 153. 15 Sept. 

- Wet houdende ondersteuning van het Weduwen• 
en Weezeofonds voor de officieren_ der landmacht 
in Nederlandsch-Iudië. S. 205, 7 Dec •. 

Zegel. Missive van den Commissari~ der Koningin 
in de provincie Friesland, aan de burgemeesters 
in die provincie; betreffende zegelrecht van ver
klaringen van oorsprong wegens verzending van 
landbouwproducten naar elders. 30 April. 

- Missive van den Minister van Financiën aan 
de directeurs der registratie, betreffende het 
zegelrecht der jaarlijksche alphabetische tafels 
van deu burgerlijken stand. 6 Juli. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toe• 
passing der wet van 26 April 1884., S. 80" 
aangeYnld bij de wet van 20 Juli 1884, S. 164 , 
tot vaststelline; van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgHn •. 

s. 136. 17 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van buitengewone maat

regelen tot afwending der Aziatische cholera 
en tot wering harer uitbreiding en geNolgen. 

S. 162. 15 Sept. 




