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2 Janua,·i 1897. WETTEN, houdende naturali- 4 Jaiiuari 1897. WETTEN, houdende naturali -
satie van: 

Carl Jos e 1ih Lamb er t Therstap-
p e n. S. 1. 

Adolph Franz Benz. S. 2. 
Karl August Wilske. S. 3. 
Pieter Coeuegrachts. S. 4. 
Franz Ren n i ugs. S. 5. 
Ludovicus Romualdus Hubertus 

Do b b e I man ri. S. 6. 
Johann Gerhard Wilhelm Sieger. 

S. 7. 
Auto n i n s Henri c u s A r no 1 dus Arts. 

s. 8. 
Wolf (bijgenaamd Walde) Salomonsk i. 

S. 9. 
Carl Albert Waldemar Fresow. 

s. 10. 
Peter Johann Trijn es. S. ll. 
F ried r ic h W i I h c 1 m Kar I He d ic k. 

s. 12. 
August Heiurich Fuchs. 8.13. 
J oh an n J oseph R iit t e n. S. 14. 
Min as Avetick Paulus. S. 15. 
Wilhelm Heiurich Böcking. S. 16. 
Anton Johann Heinrich Wilhelm 

Bruckwilder. S. 17. 
F 1 or ia n R ie h 1. S. 18. 
Ida Wilhelmiu e Weiskotten . S. 19. 
Hein r ic h E u gen H ö fl ing. S. 20. 

satie van: 
Friedrich Bohn. S. 21. 
Joh a nn Ba 11 t is t K e 11 er. S. 22. 
:'lf a r t i n H ei n r i c h K 1 o o s. S. 23. 
C hr i s t ia n Hei u r ic h A u gust KI o os. 

s. 24. 
Clemeus August Anton l? ranz 

Pohlmann. S. 25 . 
Johann Christopher Brandt. S. 26. 
L u d w i g A u ·g u s t A u e 1· b a c h. S. 27. 
J o aki m Jo r da u. S. 28. 
Karl August Baptist Zorn. 
Johann Heinrich Ludwig 

holz. S. 30. 
Balthasar Weil e r . . 31. 

S. 29. 
Lang-

J ohann Erwin Hirschmaun. S. 32. 
Ubbo Kornelius Klaassen . S. 33. 
M a x S ter n. S. 34. 
E u g e n H u go F u c hs. S. 35. 
A n to n W a s s. S. 36. 
M o r i t z J ü d e 11. S. 37 . 
Johann Hermann W eisbarth. S. 38. 
Heinrich Gregor Schutte. S. 39. 
Joseph Aloys Hcinrich Wil h e lm 

Carl Terhardt. S. 40. 

4 Janua,·i 1897. BESLUIT, tot wijziging vau het 
Reglement op het geneeskundig onderzoek 
omtrent de geschiktheid voor den bijgsdienst 
van hen, die tot vrij willigen dienst bij Zee-



6 4 JANUARI 1897. 

of Landmacht wenschen te worden toege
laten, en van hen, die daarbij vrij willig 
dienen. S. 41. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Marine, van Oorlog en van Binnen
landscbe Zaken van 18 November 1896, Bureau B 
n°. 38, van 26 November 1896, IIIde afd . n°. 12, 
en van 2S November 1896, n°. 1760 )'[, afd. 
Militie en Schutterijen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Novem
ber 1883 (Staatsblad n°. 151), houdende, onder 
meer, vaststelling van een Reglement. op het 
geneeskundig onderzoek omtl"ent de geschiktheid 
voor ,len kl"ijgsdienst van ben, die tot vrij willigen 
dienst bij Zee- of Landmacht wenscheu te worden 
toegelaten, en van hen, die daarbij vi-ij willig 
dienen; 

Overwegende dat ten aanzien van den vrij 
willigen dienst bij de Zeemacltt wijziging wenscbe
lijk is van den bij gezegd Reglement behoorenden 
staat; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
15 December 1896, n°. 2); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport 
van voornoemde Ministers van 22 December 1896, 
Bnreau B n°. 47, 29 December 1896, IIIde afd. 
n°. 58, en 31 December 1896, n°. 1910 M, 
afd. Militie en Schutterijen; 

Hebben goedgevon,len en verstaan, te bepalen: 
In den staat, behoorende bij voormeld Regle

ment, worden de navolgende wijzigingen gebracht; 
1°. de beperkende bepaling, voorkomende in 

kolom À (ziekten en gebreken, welke de geschikt
heid voor den vrijwilligen dienst bij de Zee- of 
Landmacht niet uitsluiten), onder volgnummer 7 
(zoogenaamcle hui dadernetten en kleine aderspatten), 
wordt gelezen als volgt : 

"Wanneer de ziekten , onde1· dit nummer ver
meld, voorkomen aan de binnenzijde van _het 
onderbeen, sluiten zij echter de geschiktheid uit 
voor den dienst bij de bereden korpsen." 

2°. de beperkende bepaling, voorkomende in 
kolom J. onder volgnommer 27 [lichte graden 
van aderbreuk van de zaadstreng (varicocèle) J, 
luidende: .dit gebrek sluit echter de geschikt
heid uit voor den dienst bij de zeemacht", vervalt. 

De Ministers van Marine, van Oo1·log en van 
Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 4den Januari 1897. 

lJe 
JJe 

(get .) E M M A. 
Jlfinister van Jlfa,·ine, 

Minister van Oorlog, 
De Jlfinister van 

(get .) 

(get .) VAN DER WLTCK. 

(get.) ScHNEIDER. 
Binnenlandse he Zaken, 

VAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 2 1 .Jan. 1897.) 

4 Jcmua,·i 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
• b S d 28 Februari 1896 !Il et t aatsblad van e op 11 Maart 

te Belgrado tusschen Nederland en Servië 

gesloten overeenkomst tot regeling der weder
zijdsche uitlevering van misdadip;ers. S. 42. 

IN NAAM VAN IT. M. WILHELMINA, ENZ . 
WIJ EMMA, ENZ. 

. d 28 Februari 1896 B d Gezien e· op ll Maart te elgra o tus-

schen Nederland en Servië gesloten overeenkomst 
tot regeling der wederzijdsche uitlevering va~ 
misdadigers; 

Overwegende dat genoemde overeenkomst door 
Ons namens de Koningin is bekrachtigd, alsmede 
dat tle akte, houdende die bekrachtiging, den 
17den December 1896 te Belgrado is uitgewisseld 
tegen de akte van gelijke strekking van den 
Koning van Servië; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten· 
landsche Zaken . van den 30sten December 1896, 
n°. 13260, Algemeen Secretariaat l 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage , den 4den J anuari 1897 . 

(get .) EMMA. 

De ]1inister van Bu,itenlandsclte Zaken, 
(get.) J. RöELL. 

( Ui tgeg . 22 Jan . 1897.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkl"ijk, 
en Zijne Majesteit de Koning van Servië, in 
gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 
een verdrag te slniten betreffende de uitlevering 
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van misdadigers, hebben te dien einde tot Hoogst

Derzelver gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der NederlanJen: den heer 
Bm,TISLA v EMILE ScHLETFER, commancleur der 

orde van Takovo van Servië, consul-generaal der 

Nederlanden voor Servië, Zijne Majesteit den 

Koning van Servië: den heerSTOYANNOVAKOHTCH, 
grootkruis der orde van Takovo , commafülenr der 
orde van den Witten Adelaar, grootkruis van 

St. Sava enz. , enz., voorzitt.er van den Raad der 
Ministers, Hoogst-Deszelfs Minister van Bniten 

landsche Zaken , die, na elkander hunne vol
machten te hebben medegedeeld, welke in goeden 
en behoorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de 

navolgende bepalingen zijn overeengekomen: 
Art. 1 . De Rejl;eering der Nederlanden en cle 

Regeering van Servië verbinden zich, volgens 

de voorschriften bij de volgencle artikelen vast

gesteld, met uitzondering hunner onderdanen, 
wederkeerig aan elkander uit te leveren de 1ier
sonen, welke veroordeeld of beklaagd zijn ter 
zake van een der feiten hier0nder vermelcl, ge
pleegd buiten het grondgebied van den Staat 

aan · welken de uitlevering wordt aangevraagcl: 

1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrijheicl 

van den Koning, van de regeerende Koningin, 
van den Regent, of van een ande1· Hoofd van 

een be vrienden Staat, of ondernomen met het 

oogmerk Hen tot rege,eren ongeschikt te maken ; 
b. aanslao- tegen het leven of de vrijheid van 

de niet-regeerende Koningin, van den vermoede

lijken Troonopvolger , of van een Lid van het 

Vorstelijk Huis; 
2°. doodslag of moord, kinderdooclslag of kin

dermoord; 
3°. bedreigingen schriftelijk en onder eene be

paalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 

der beide Landen op dien grontl uitlevering toe
laten; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van tle afdrij 
ving der vrucht van eene vrouw door haar zelve 
of door anderen; 

5°. mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 

of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 
voorbedachten rade of zware mishandeling; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van de 
eerbaarheid ; het feit van buiten echt vleesche
lijke gemeenschap te hebben met een meisje of 
eene vrouw beneden den leeftijcl van zestien jaren 
of met eene vrouw boven dien leeftijtl, wanneer 
de schuldige weet dat zij in staat van bewnste-

loosheid of onmacht verkeert; ontuchtige hande

lingen, wanneer de schuldige weet tlat de persoon 

met welke hij ze pleegt in staat van bewuste• 

loosheid of onmacht verkeert, of wanneer die 
persoon den leeftijd van zestien jaren niet heeft 
bereikt; verleitling van een persoon beneden tlien 

leeftijd tot het plegen of dulden van ontuchtige 

handelingen of buiten echt van vleeschelijke ge

meenschap met een derde; 
7°. opwekking van minderjarigen tot het plegen 

van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 

ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 

begunstigen, strafbaar volgens de wetten der 
beide landen; 

8°. dubbel huwelijk; 

9°. oplichting of wegvoering, verberging, weg
making of onderschni ving van een kind; 

10°. oplichting of wegvoering van minderjarigen; 
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 
vervalschte muntspeciën of muntpa11ier; 

12°. het namaken of vervalschen van van Rijks

wege n i tgegeven zegels en rijksmerken of van 

meesterteekenen door de wet gevorclerd, voo1· 
zoover de wetten der beide lantlen op clien grond 
uitlevering toelnten; 

13°. valschheicl in geschriften en het met opzet 
gebruik maken van het valsche of vervalschte 

geschrift, voor zoo ver de wetten cler beide lauden 
op dien grond uitlevering toelaten; het in voor

raad hebben of invoeren uit het bnitenlancl van 

biljetten eener krachtens wettige verordeningen 

opgerichte circnbtiebank met het oogmerk om 
die als echt en onvervalscht uit te geven , inge

val de tlader, toen hij tlie stukken ontving, met 
de valschheid of vervalsching bekend was; 

14°. meineed ; 

15°. omkooping van openbare ambtenaren, voor 
zoover tle wetten der beide landen op dien grond 
uitlevering toelaten; knevelarij; verdu istering door 

ambtenaren of daarmetle gelijkgestelden; 
16°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 

gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar voo1· 

een ander te duchten 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 bevoordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebouw hetwelk in zijn geheel of ge-
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deeltelijk aan een ander toebehoort of van een 
gebouw of getimmerte, inclien daarvan gemeen 

gevaar voor goederen of levensgevaar voor een 
ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde kruchten 
tegen personen of goederen; 

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 
maken of beschadigen van een schip, indien daar

van levensgevaar voor een ander te duchten is; 
20°. muiterij en verzet van passagiers aan boord 

van een schip tegen den schipper en van mindere 
schepelingen jegens hunne meerderen in rang; 

21 °. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein; 

22°. diefstal ; 
23°. oplichting; 
24°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
25° . verdnistering; 

26°. bedriegelijke bankbreuk. 

Onder de voorgaande q ualificatiën zijn begrepen 
de poging en de medeplichtigheid, voor zoover 
zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving van het 
land, aan hetwelk de uitlevering wordt gevraagd. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben: 
1 °. ingeval het feit in een derden Staat is 

gepleegd en de Regeeriug 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 
aangevraagd, heeft terecht gestaan en ter zake 
waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts
vervolging ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 
naar de wetgeving des Lands, waaman de uit
levering wordt aangevraagd, verjaard is vóór de 
aanhouding van den opgeëischten persoon of, zoo 
er nog geene aanhouding heeft plaats gehad, vóór 
de oproeping om door de rechtbank te worden 
gehoord. 

3. De uitlevering zal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëischte persoon in het land, waaraan 
de uitlevering wordt aangevraagd, ·iervolgd wordt 
ter zake van hetzelfde feit. 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 
of straf ondergaat wegens een ander misdrijf, dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne uitlevering niet worden toegestaan, dan 
na afloop der vervolging ingesteld in het Land 
waaraan de uitlevering wordt aangevraagd en, 
ingeval van veroordecling, "nadat hij de hem 

opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem 
daarvan gratie zal zijn verleencl. Indien even

wel, volgens de wetten van het Land dat de 
uitlevering aanvraagt, dat tijdsverloop de ver
jaring der vervolging ten gevolge zon kunnen 
hebben, zal zijne uitlevering worden toegestaan, 
tenzij er bijzondere redenen mochten aanwezig 
zijn clie er zich tegen verzetten en onder ge
houdenheid tot terugzending van den uitgeleverde, 
zoodra de vervolging in genoemd land zal zijn 
afgeloopen. 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen worden 
vervolgd noch gestraft in het Land , waaraan de 
uitlevering is toegestaan, ter zake van een straf
baar feit niet in het tegenwoordig verdrag ge
noemd en vóór zijne uitlevering gepleegd, noch 
aan een derden Staat uitgeleverd zonder de toe
stemming van clen Staat, die de uitlevering heeft 
toegestaan, tenzij hij de v,~jheid heb be gehad om 
het etrstgenoemde land weder te verlaten gedu
rende ééne maancl nadat de tegen hem ingestelde 
vervolging zal zijn afgeloopen en hij , in geval 
van veroordeeling, de hem opgelegde straf zal 
hebben ondergaan of hell). daarvan gratie zal zijn 
verleend. 

Hij zal evenmin mogen worclen vervolgd of 
gestraft, ter zake van eenig strafbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoeh1d en vóór de uit
levering gepleegd, zonder de toestemming der Re
geering, die den uitgelevercle heeft overgegeven, 

en die, indien zij zulks wenschelijk acht, de 
overlegging zal kunnen vorderen van een der 
bescheiden in art. 7 van het tegenwoordig ver
drag vermeld. Intnsschen zal die toestemming 

niet noodig zijn, wanneer de beklaagde uit 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 ver
drag zijn niet toepasselijk op staatknndige mis
drijven. Hij die, ter zake van een der in artikel 1 
genoemde gemeene feiten, is uitgeleverd, kan 
derhalve in geen geval worden vervolgd of ge
straft in den Staat, waaraan de uitlevering is 
toegestaan, ter zake van een staatkundig misdrijf 
door hem gepleegd vóór zijne uitlevering , noch 
van eenig feit met zoodanig staatkundig misdrijf 
samenhangende, tenzij hij de vrijheid hebbe ge

had het land weder te verlaten gedurende ééne 
maand nadat de tegen hem ingestelde vervolging 
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zal zijn afgeloopen en bij, in geval van veroor
deeling, de hem opgelegde straf zal hebben on
dergaan of hem claarvan gratie zal zijn verleend. 

7. De ni tie vering zal worclen aangevraagd langs 
diplomatieken weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis van 
veroordeeling, hetzij van eene beschikking tot in 
staat van beschuldigingstelling of van eene be
schikking waarbij rechtsingang is verleend met 
bevel tot gevangenneming, hetzij van een bevel 
van .~evangenne1ning , afgegeven in de vormen voor
gesclueven do_or de wetgeving van den Staat, die 
de aanvrage cloet , en waarbij het feit waarvan 
sprake is op zoodanige wijze worclt omschreven 
clat de Staat, waaraan cle uitleveriug worclt ge- · 
vraagd, in staat zij te beoordeelen of het volgens 
zijne wetgeving een geval daarstelt in het tegen
woordig verdrag voorzien, alsmede vermelden:l.e 
de op het feit toepasselijke strafbepaling. 

Al deze stukken zullen behooren vergezelcl te 
gaan van eene behoorlijk gewaarmerkte fransche 
vertaling. 

8. De op en bij den opgeëischte in besla{:( ge
nomen goederen znllen worden overgegeven aan 
den opeischenden Staat, indien cle bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt 
aangevraagd, de overgave claarvan heeft bevolen. 

9. Tn afwachting van cle aanVl'uge om uitleve
ring laugs diplomatieken weg, zal de persoon, 
wiens uitlevering volgens het tegenwoorclige ver
drag kan gevraagd worden, voorloopig aange
bonden worden op daartoe strekkend eveneens 
langs diplomatieken of consulairen weg tot den 
Minister van Buitenlanclsche Zaken gerichte aan
vrage, waarbij melding wordt gemaakt van het 
bestaan van een der bescheiden in artikel 7 vermeld . 

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 1-Tachtens de bepa
lingen van het voorgaand artikel voorloo11ig is 
aangehouden, zal, ten ware hij uit anderen hoofde 
behoorde in hechtenis te blijven , in vrijheid 
worden gesteld, indien niet, binnen twintig dagen 
na de dagteekening van het bevel van voorloopige 
aanhouding, de aanVl'age 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 langs diplomatieken weg gezonden 
worden en zal daaraan gevolg gegeven worden , 
met inachtneming der wetten van het land, waar 
de getuigen zullen worden nitgenoodigd te ver
schijnen. Intnsschen zal in spoedeischende ge
vallen eene l'Ogatoire commissie rechtstreeks door 
cle rechterl~ke overheid in den eenen Staat kunnen 
worden toegezonden aan de 1·echterlijke overheid 
in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie strekkende tot aan
vrage van een getuigenverhoor, zal van eene 
Fransche vertaling vergezeld moeten gaan. 

12. Indien , in eene strafzaak een gemeen mis
drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 
een getuige in het andere land nood ig is of ver
langd wordt, zal zijne Regeering hem verzoeken 
aan de tot hem te richten nitnoodiging gevolg 
te geven en, in gçval hij daaraan voldoet, zullen 
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 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 cle 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 tegen hem wegens misdrijf 
uitgesproken veroordeeliugen, zelfs niet onde1· 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp uitmaken van het geding, 
waarin hij als getu ige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreffende, de confrontatie van mis
dadigers, gedetineerd in den anderen Staat, of 
wel de mededeeling van overtuigingsstukken 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 cliplomatieken weg ge
schieden en zal daaraan gevolg gegeven worden, 
tenzij er bijzondere redenen mochten bestaan die 
er zich tegen verzetten en onder gehoudenheid 
tot terugzending van cle misda,ligers en van de 
stukken. 

14. De doorvoer over het grondgebied van een 
der contracteereJide Staten, van een door eene 
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derde Mogendheid aan de andere Partij uitge

leverdeu 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 gewa,1rmerkt 

afschrift, van een der stukken genoemd in art. 7, 

mits het feit, waarop de uitlevering gegrond 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 land dat den doorvoer over zijn groncl

gebied heeft toegestaan. 

De kosten van cloorvoer znllen komen voor 

reken ing van den Staat die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 

15. De wederzijdsche Regeeringen doen over 

en wecler afstand van alle aanvrage om terug

betaling van de kosten van onderhoud, van ver

voer en anclere die, binnen de ~reozen van haar 
wederzijdsch grondgebied , zouden kunnen voort

vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in 

staat van beschuldiging gestelde of veroordeelde 

personen, evenals van die voortvloeiende uit cle 

tenuitvoerlegging van rogatoire commissiën , uit 

het vervoer en de terugzending van misdadigers 

ter confrontatie en uit de toezending en terug

zending der overtuigingsstukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee Yerkieslijk mocht 

worden geacht, zal cle uit te leveren persoon 

worden overgebracht na,n de haven aan te wijzen 

door den diploma.tieken of consnlairen agent v,in 

den Staat, die de uitl evering heeft aangevmagcl, 

en op wiens kosten hij zal worclen ingescheept. 

16. Het tegenwoordig verdrag dat niet op cle 

wederzijdsche koloniën van toepassing is, zal eerst 

in werking treden na verloop van zes weken na 

de uitwisseling der akten van bekrachtiging. 

Het zal van kracht blijven tot zes maanden 

na verklaring in tegenovergestelder, zin cloor eene 

der beide Rcgeerin)l;en gedaan. 
Het tegenwoordig verdrag aal worden bekrach

tigd en de akten van bekmchtiging zullen zoodra 
mogelijk worden uitgewisseld. 

'ren blijke waarvan de wederzijdsche gevol 

machtigden het tegenwoordig verdrag hebben 

onclerteekend en van hunne zegels voorzien . 

In dubbel opgemaakt te Belgrado clen 
28sten Febrnari 1896 

11 den )1 aart · 

(L.-S.) (get.) B. E. ScHLETPER. 

ST. NoYAKO\"JTCH. 

4 Januai·i 1897 . BESLUIT, tot schorsing van het 

besluit van Jen gemeenteraad van Franeker 
van 16 December 1896, tot verkoop van 

den op het raadhuis aldaar bernstenden globe

beker van 1607. S. 43. 

Geschorst tot 1 Jfei 1897. 

4 Januari l 97. BESLUIT, tot uitvoering van 

art. öO der Kieswet. S. 44. 

IN NAAM VAN H. 111. WILHELM! r A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gelet op artikel 50 der wet van 7 September 

1896 (Staa tsblad n°. 154), tot regeling van het 

kiesrecht en cle benoeming van afgevaardigden 

ter Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten
Generaal; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

en van Binnenlandsche Zaken van 29 December 

1896, n°. 3451 E, Posterijen en Telegraphie en 

van 31 December 1896, n°. 6166, afcleeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 

te bepalen, ciat de omslagen met aangiften en 

stukken, welke ingevolge artikel óO der boven

aangehaalde wet kosteloos per post door de be

langhebbenden aan den burgemeester kunnen wor

den toegezonden, moeten dragen; boven aan cle 

vóórzijde het opschrift: "Vrij van briefport inge

volge artikel 50 der kieswet" en in den linker 

beneclenhoek de vermelding van den naam en de 

woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door 

zijne handteekening. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver

heid en van Binnenlandsche Zaken zijn belast 

met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 

Staatsblad en de Staatscourant zal worden op
genomen. 

' s Gravenhage, clen 4den Januari 1897. 

(get .) E)[ MA. 

JJe J1fin. -.an Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
/,get .) VAN DElt SLEYDEN. 

De J,finister van B innenlandsche Zaken , 

VAN H OUTEN. 

(Uitgeg . 15 Jan. 1897.) 

8 Jan11,ari 1897. ..\.R REST van den Hoogen Raad 

cler Nederlanden, houclénde beslissing dat 

door artikel 33a cler wet tot regeling van 
den clienst en het gebruik der spoorwegen, 
gelijk clit is vastgesteld bij de wet van 10 

)lei 1882 (Staatsblad n°. 66), aan de be-
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stuurders van een s11oorwegdienst wel dé 
.,erplichting wordt opgelegd om zoodanige, 
daar omschreven, voorzieningen aan te bren
!(en als overeenkomstig clen localen toestand 
cloor het rijkstoezicht zullen worden aange
wezen, doch dat hunne aansprakelijkheid 
jegens derden zich tevens bepaalt tot de 

nalevin!( van dien last. 
De Hooge Raad enz 
Partijen gehoord; 
Gezien cle stukken ; 
Overwegende dat als middel van cassatie i, 

voorgesteld : schending of verkeerde toepassing 
van de artt. 1401, 1402 en 1403 B. W. en van 
art. 33a der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67 ), zooals dit artikel is vas1gcstelcl bij de 
wet van 10 Mei 1882 (Staatsblad n°. 66), door

dien bij het beklaagde arrest is aangenomen, dat 

de bestuurders van spoorwegdiensten verplicht 
zijn tot het nemen der maatregelen, bedoeld in 
art. 33a voornoemd, wanneer door het s11oorweg
toezicht geene voorzienin!l,'en zijn voorgeschreven, 
en dat dus de verplichting daartoe is eene zelf
standig op cle bestuurders gelegde verplichtin!(, 
en het initiatief niet van het spoorwegtoezicht 
behoeft uit te gaan; 

0. dat ten cleze vaststaat: 
1°. dat de eischeresse in cas r.tie cloor den nu 

verweerder is aan!l,'esproken tot schadevergoeding 
ter zake van een brand, gewoed hebbende in zijne, 
ten noorden van den door de eiscberesse geëxploi
teerden taatsspoorweg Utrecht-Arnhem, in de 
gemeente Driebergen gelegen bosschen, welke vol-
11:ens verweerder daar is ontstaan door oversla,m 
van een brand op dien spoorweg, en de grond 
voor aansprakelijkstellin!I,' van de eischeres e wordt 
ontleend aan de eerste zinsnede van het in het 
midclel aangehaalde art 33a, in 1882 aan de wet 
van 187!i op den dienst en het gebruik der s11oor
wegen toegevoegd, welke zinsnede luidt: • waar 
cle spoorweg is aangelegd door of langs bosch-, 
veen- of heidegronden of !l,'ronden met andere I igt 
brandbare gewassen begroeid, zorgen bestuurders 

der spoorwegdienst, dat het terrein van den spoor
weg door het graven van slooten, het omspitten 
of het bedekken met onbrandbare stoffen van eene 
doorgaande strook gronds, of door eenig ander 
middel van de aangrenzende eigendommen wordt 
afgestheulen, aldus dat, bij het ontstaan van brallll 
op het terrein van clen spoorweg, de brand zich 
niet op de aangrenzende eigendommen uitbreidt"; 

2°. ,lat de nu eischeresse beweerd heeft de niet-

ontvankelijkheid dezer vordering o. a. op grond 

dat de bestuurders niet verplicht zijn om maat
regelen, als in voormelde bepaling bedoeld, te nemen 
zonder voorschriften van het Rijkstoezicht op de 
spoorwegen, dam· op voormelde bepaling volgt eene 
tweede ziusnede, luidende: , Op het maken en 
instanclhonden van deze voorzieningen zijn art. 13, 
het 1 • lid van art. 14 en art. 15 van toepassing"; 

3°. dat de rechtbank te Utrecht, met verwer
ping van clat verweer, den nu verweerder heeft. 
toegelaten tot bewijs door getui!(en omtrent den 
feitelijken grondslag zijner vordering, en der.e in
terlocutie, met eene geringe voor de beslissing in 
cassatie onverschill ige wijziging, is bevestigd bij het 
arrest, waartegen het tegenwoordig beroep is gericht; 

0. dat alreeds dadelijk in het oog valt, dat, 
indien de eerste zinsnede bevat eene onbeperkte 
aansprakelijkstelling om te zor11:en, dat in de aldaar 

aangeduide streken een op het terrein van den 
spoorweg ontstaande brand zich niet nitbreide op 
cl e aangrenzende eigendommen, cle opsomming van 
hiertoe strekkende middelen doelloos wordt, en 
deze ·daarentegen eene /2:ezonde verklaring vindt 
bij de opvatting, dat aan ,le bestnurders wel de 
verplichting wordt opgelegd om zoodanige voor
zieningen aan te brengen ttls overeenkomstig den 
lokalen toestancl door het Rijkstoezicht zullen 
worden aangewezen, doch tevens hunne aansprake
lijkheid jegens derden zich bepaalt tot de naleving 
van zooclanigen last ; 

dat dusdanige uitlegging zich almede hierdoor 
aanbeveelt, dat de aanhef der eerste zinsnede de 
verplichting tot voorzorgsmaatregelen afhankelijk 
stelt van het bezet zijn der aangrenzende gronden 
met licht brandbare gewassen, waarcloor die ver
plichting, althans gedeeltelijk, afhangt van het 
beleid der naburen, en het weinig aannemelijk 
voorkomt dat, wanneer de nabuur zijnen grond 
met een licht brandbaar gewas beteelt, daaruit 
onmiddellijk en vóór eenigen la•t van hoogerhand 
eene verplichting tot het maken van werken op 
den spoorweg voor de ondernemers zou ontstaan; 

dat bovendien 's Hofs stelsel van zelfstandige en 
onbeperkte aansprakelijkheid krachtens het l• lid 
de bestuurders ten koste der billijkheid blootstelt 
aan het gevaar, dat indien de Raad van Toezicht 
bepaalde maatregelen heeft voor11:eschreven, die 
door hen - krachtens art. 33a, 2• lid, daartoe 
ouder strafbedreiging gehouden - zijn uitgevoerd, 
en daarna een brand zich tot de aangrenzende 
ei!l,'endornmen uitbreidt, de burgerlijke rechter hen 
toch nog aansprakelijk zal verklaren , omclat naar 
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zijne overtuiging een andere (wellicht zelfs met 
den last van het Staatstoezicht onvereenigbare) 
voorzorgsmaatregel noodig was geweest; 

0. ten slotte, dat de voorafgaande wetsuitleg
ging strookt met de herhaalde uitspraken der 
Regeering bij de voorbereiding en openbare be-
handeling van het wetsvoorstel; 

dat reeds bij de Memorie van Toelichting werd 
verklaard, dat de te nemen maatregelen zo nden 
bestaan in zoodanige middelen, als daardoor, naar 

het oordeel van het Staatstoezicht, het spoorweg
terrein op voldoende wijze van de aaugrenzende 
eigendommen werd afgescheiden, en het daarom 
voldoende was, die middelen in algemeene be
woordingen te omschrijven, en de beoordeeling var: 
het in elk bijzonder geval voor te schrijven middel 
over te laten aan dat toezicht; 

dat bij de Memorie van Beantwoording het 
denkbeeld van sommige kamerleden, om hetgeen 
bestuurders zonden hebben te verrichten, reeds 
vooruit nader te bepalen, op denzelfden grond is 
afgekeurd; 

dat eindelijk bij dè beraadslaging in de Tweede 
Kamer de Minister van Justitie, besprekende de 
verhouding van het nieuwe artikel tot de civiele 
actie van beschadigde grondeigenaars, de noodzake
lijkheid heeft betoogd om naast de gehoudenheid 
der spoorwegonûernemers uit het Burgerlijk Wet

boek preventieve politiemaatregelen te stellen, ei: 
de door het voorstel op de bestuurders te leggen 
verplichti ng heeft omschreven als gehoudenbeit1 
om te doen datgeen wat hnn tot voorkoming var: 
brand zon worden voorgeschreven; 

0. dat dus het Hof, door, op het hooger beroep 
van de interlocntie der rechtbank, deze niet te 
vernietigen, a_rt. 33a meergemeld vei·keerd toege
past, en de overige in het midden aangehaalde 
artikelen gesoh~uden heeft ; 

Reohtdoende: 

Vernietigt het anest den 24 Jan. 1896 door 
het gerechtshof te Amsterdam tusschen partijer: 
gewezen; 

En krachtens art . 105 R. 0. doende wat het 
Hof had behooren te doen : 

Vernietigt het in deze zaak den 2 Jan . 1895 
door de arrondissemeots-rechtbank te Utl'eoht 
gewezen vonnis; 

Verklaart clen nu verweerder, oorspronkelijk 
eisoher, niet-ontvankelijk in zijne bij dagvaarding 
van 13 November 1893 ingestelde rechtsvordering, 
en vervordeelt hem in de kosten van het gecling zoo 
in eersten aanleg als in appèl en cassatie. 

14 Januari 1897. BESLUIT, tot vaststelling van 
eene instructie voor de ambtenaren, bedoeld 
in art. 7 der Stoomwet (wet van 15 April 
1896, Staatsblad n°. 69). S. 45. 

IN NAAM VAN H. Jf. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ESZ. 

Op de voordracht van den Mini.ster van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 14 No 
vember 1896, L• F, afdeeling Arbeid en Fa
briekswezen ; 

Gelet .O]l art. 15 der Stoomwet (wet van den 
15 April 1896, Staatsblad n°. 69), alsmede op 
het Koninklijk besluit van 19 Ootober 1896 
(Staatsblad n°. 163); 

Den Raad nn State gehoord (advies van den 
29 December 1896 , n°. 16); 

Gezien he_t nader rap1iort van voornoemden 
Minister van 11 Januari 1897, L• K, afdeeling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben goegevonclen en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende bepalingen , 

welke de instructie der in art. 7 der Stoom wet 
bedoelde ambtenaren zullen uitmaken. 

Art. 1 . Voor de uitoefening van het bij do 
Stoomwet Yo01·gesohreven toezicht wordt het R~ik 
verdeeld in vijf districten, waarvan het lstc 
omvat de provinciën Limbnrg , Noord-Brabant 
en Zeeland ; het 2do de provincie Zuid-Ho:Jand; 
het 3de de provincie Noord-Holland, benevens 
het niet tot eenige provincie behoorende water
gebied cles Rijks ; het 4de de provinciën Utrecht 
en Gelderland; het 5de de provinciën Overijssel, 
Drenthe, :Priesland en Groningen. 

2. Het toezicht op den dienst van het stoom
wezen wordt onder den Minister van ·waterstaat, 
Hanclel en Nijverheid opgedragen aan een Hoofd
ingenieur. 

3. Het in art. 1 bedoelde toezicht wordt in 
ieder district uitgeoefend door de in dat district 

werkzaam gestelde ambtenaren, bedoeld in art. 7 
der Stoom wet, onder leiding van een door den 
Minister vau Waterstaat, Handel en Nij verheid, 
met in achtneming van het bepaalde bij het 
3de lid van art. 48 van het Koninklijk besluit 
vau 19 October 1896 (Staatsblad n°. 163), uit 
hen aangewezen hoofd van het district. 

De hoofden der districten gedragen zich iu 
de uitoefening hnnner bedienin11: naar de bevelen, 
hun tot dat einde door den Minister gegeven. 

De overige ambtenaren zijn verplicht, de be
velen van het hoofd van het district, waarin 
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zij werkzaam zijn gesteld, op te volgen en hem 
zoowel schriftelijk als mondeling alle verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

4. De Mini ter wijst aan in welk district de 
ambtena1·en, bedoeld in art, 7 der Stoom wet, 
werkzaam zullen zijn, alsmede hunne stand
plaatsen . 

5. De ambtenaren, bedoelcl in art. 7 der 
Stoom wet, leggen bij de aanvaarding hunner 
bediening in handen van Onzen Commissaris in 
de provincie, waar zij krachtens hunne aam tel
ling verblijf honden, den eed of de belofte af, 
dat zij de plichten hunner bediening getrouw 
zullen vervullen . 

6. De ambtenaren, bedoelcl in art. 7 der Stoom
wet, bekleeden geen ander ambt of andere be
diening zonde,· de toestemming van den Minister. 

De ambtenaren, werkzaam onder de bevelen 
van een. hoofd van een district, verleenen hunne 
diensten niet aan derden dan met diens toestem
ming; de hoofden der ,listricten niet dan met 
toestemming van den ::V[inister. 

7. De ·Hoofdingenieur houdt toezicht op de 
verrichtingen der overige ambtenaren, bédoeld in 
art. 7 der Stoom wet, die verplicht zijn hem, 
zoo wel schr iftelijk als mondeling , alle verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

Hij doet de door hem noodig geachte voorstellen 
en dient den Minister clesgevraagd van bericht 
en advies. 

Hij bezoekt cle verschillende districten, zoo 
clikwijls bij znlks in het belang van den dienst 

noodig oordeelt, waarbij hij zich in ieder di trict 
door een der aldaat· werkzaam gestelde ambtenaren, 
door hem aan te wij zen , kan doen vergezellen. 

8. Jaarlijks vóór Mei zendt cle Hoofdingenieur 
aan clen Minister een verslag betreffende de 
werking en toepassing van de wettelijke voor

schriften, van de instrnctie en den gang van 

clen dienst in al de districten, benevens statis
tieke opgaven en eene beoordeeling der overige 
ambtenaren, bedoeld in art . 7 der Stoom wet. 

9. De hoofden der distri cten zijn, ieder voor 
hun district, gemachtigd de reizen te cloen, tot 
het onderzoeken der stoomtoestellen noodzakelijk. 

Desgevorderd strekken zij die machtiging tot 
de oncler hnnne bevelen staande ambtenaren uit 
met gelijk doel. 

Zij dragen zorg, dat gedurende hunne dienst
reizen cle pluats van hun verblijf zoo noocl ig 
aan de post- en telegraafkantoren hunne\· stand
plaats bekend zij . 

Zij zenden na afloop van elk kwartaal cloor 
tt'tsscbenkomst van den Hoofdingenieur aan den 
:\1inister een VQlledigen staat der ontwerp-akten 
van vergunning, door hen aan den Minister 
overgelegd, welke staten na invulling van de 
dagteekeningen der definitieve akten van ver
gunning worden teruggezonden . 

1 0. De hoofden der districten regelen de werk
zaamheden der oncler hun ue bevelen staande 
ambtenaren. 

11. De hoofden der districten zorgen in hno 
district voor nauwkeurige invulling van een re
gister van stoomtoestellcn, waarin vermeld worden 
de tijd en plaats, waarop elk stoomtoestel is 
onderzocht en beproefd, en tot welke bevinding 
elk onderzoek en elke beproeving geleid hebben . 
Daarin wordt tevens aanteekening gehouclen van 

den dag, waarop de voorloopige en de definitieve 
akten van vergunning zijn uitgereikt en van 
dien, waarop eene akte van vergunning is inge
trokken . Een exemplaar van ieder dier registers 
berust bij den Hoofdingenieur, die voor de noodige 
annvnlling zorg draagt, waartoe de hoofden der 
districten op door hem te bepalen tijdstippen de 
noodige opgaven verstrekken. Het model van 
genoemd register wordt vastgesteld door clen 
Minister. 

12. Het onderzoek en cle beproeving van 
stoomtoestellen geschieden door een der in art. 7 
van de Stoom wet bedoelde ambtenaren, werk
zaam in het district, waarin de plaats gelegen 
is , waai· · het toestel voor het onderzoek en de 
beproeving gereed staat. 

Is een stoomtoestel bestemd om in een ander 
district te worden geplaatst, dan deelt het hoofd 
van het district, waar bèt onderzoek en de be
proeving plaats hadden, den uitslag daarvan 
mede aan zijn ambtgenoot in het district, waar 
het stoomtoestel zal worden geplaatst. 

Indien het onderzoek en de beproeving van 

een vervoerharen stoomketel, bedoeld in art. 14 
van het Koninklijk besluit van 19 October 1896 
(Staatsblad n°. 163) hebben plaats gehad in een 
ander district, dan dat, waar de eigenaar van 
den ketel woont, dan doet het ~oofd van het 
district, waar het onderzoek en de beproeving 
zijn geschied , gelijke mededeeling aan zijn ambt
genoot in het district, waar de eigenaar woont. 

13. Bij het inwendig onderzoek van stoom
toestellen wordt door den daarmede belasten 
ambtenaar er op gelet, of: 

1 °. het toestel behoorlijk is gereinigd van 
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ketelsteen of anuere stoffen, vooral ter plaatse, 
wnar de plaat in aanraking komt met de ver
brandingsproducten; 

2°. langs de klinknaden inteeringen of groeven 
zijn ontstaan of bladde1·s of putten in de volle 
plaat , welke hij zoo doenlijk met den hamer, 
hetzij inwendig, hetzij uitwendig, heeft . te toetsen 
of op de twijfelachtige plaatsen te boren, om de 
dikte te onderzoeken ; 

3°. de klinknaden boven de virnrplaatsen op 
de nagelgaten ingescheurd zijn, of dat aan de 
laschnaden zich gebrekeu vertooneu; 

4°. de verbinding van den romp met eindvlakkeu 
of stoom kasten, of der eind vlakken met de binnen
kanalen , gekraakt of gegroefd is; 

5°. cle plaat van den romp door het lekken 
der flenzen van de veiligheidstoestellen geleden 
heeft; 

6°. deelen vervormd zijn ; 
7°. de steunijzers verteerd of gebroken zijn; 
8°. de gemeenschap van den ketel met de 

waterpeiltoestellen , voeding- en spnikranen door 
aanslag van ketelsteen niet verhinderd is ; 

9°. de smeltbare proppen in goed onderhouden 
staat zijn ; 

10°. de veiligheidskleppen en de belasting 
voldoende s1ieling in de geleiding hebben of niet 

klemmen; 
11 °. de belasting dezer kleppen nog overeenstemt 

met die, in de akte van vergunning vermeld. 
14. De manometers, noodig ten behoeve van 

het in art. 1 bedoelde toezicht, alsmede de 
stempels, dienende tot het stempelen der boutjes, 
bedoeld in art. 8 van het Koninklijk besluit van 
19 October 1896 (Staatsblad n°. 163), worclen 
door de hoofden der districten aangeschaft en de 
daarop vallende kosten aan het Rijk in rekening 
gebracht. Eveneens brengen zij aan het Rijk in 
rekening de kosten , door hen gemaakt ten be
hoeve van het onderhoud of, de herstelling dezer 
werktuigen. 

De bovenbedoelde manometers worden door 
hen ter verificatie opgezonden aan den Hoofdin-. 
geuienr ten minste eenmaal 's jaars en voorts 
telkens na het voorkomen van omstandigheden, 
die foutieve aanwijzing kunnen doen vermoeden 
of veroorzaken, 

'f en opzichte van het tijdstip van het onder
zoek wordt met den Hoofdingenieur in overleg 
getreden. 

15. .Blijkt na een nader onderzoek · of eene 
nadere beproeving vau een stoomtoe tel , dat tegeu 

het verdere gebruik daarvan geen bezwaar bestaat, 
dan stelt de ambtenaar, cloor wien het onder
zoek of de beproeving heeft plaats gehad, eene 
desbetreffende aanteekening in een der vakken 
van de in art. ll en 69 van het Koninklijk 
besluit van 19 October 1896 (Staatsbladn° . 163) 
bedoelde aanteekeningslijst, welke bij het stoom
toestel behoort, met vermelding van dag en plaats, 
waarop het onderzoek of de beproeving is geschied . 
De aanteekening wordt door hem onderteekend. 

Indien op eeue aanteekeningslijst geen plaats 
meer is voor eene dergelijke aanteekening, dan 
reikt hij tegen teruggave van deze lijst eene 
nieuwe door het hoofd van het district gewaar
merkte uit, nadat het hoofd der lijst is ingevuld. 

Alvorens eene aanteekeniug op eene aanteeke
ningslijst te stellen, overtuigen zich de daarmede 
belaste ambtenaren, of de lijst behoort bij het 
stoomtoestel, op hetwelk de aanteekening be
trekking moet hebben. 

16. Indien een Jer in het Koninklijk besluit 
van 19 October 1896 (Staatsblad n°. 163) ge
noemde gevallen aanwezig is, waar in · eene akte 
van vergunning kan worden ingetrokken, dan 
wordt hiervan door het bevoegde hoofd van het 
district onder overle"ging van zijn aclvies ten 
deze aan den )finister kennis gegeven. Is het 
hoofd van het district van oordeel, dat tot 
intrekking der akte moet worden overgegaan, 
dan voegt hij dat stnk zoo mogelijk bij zijn advies. 

17 , De ambtenaren , bedoeld in art. 7 der 
Stoom wet, verstrekken aan de in dat artikel 
bedoelde commissie alle inlichtingen, welke door 
haar worden verlangd. 

Zij zijn, indien de commissie het verlangt, 
tegenwoordig bij het onderzoek, doch niet bij 
de raadpleging der commissie, wanneer een hunner 
uitspraken of handelingen aan haar oordeel is 
onderworpen, 

18. De ambtenaren, bedoelJ in art. 7 der 
Stoom wet, behoeven voot· elke afwezigheid van 
hunne standplaats, die niet met den dienst in 
betrekking staat, en langer dan acht dagen 
duurt , de vergunning van den Minister. 

Het hoofu van een district is bevoegd , aan 
de ambtenaren, onder zijne bevelen werkzaam, 
een verlof tot afwezigheid van ten hoogste vier 
dagen te verleenen, of zelf te nemen, mits daar
vai1 kennis gevende aau den Hoofdingenieur. 

'l'ot afwezigheid van langer dan vier eµ niet 
langer dan acht dagen kan de Hoofdingenieur 
aan de overige in art . 7 d"er toomwet bedoelde 
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ambtenaren verlof verleeneu, en zelf zulk een 
verlof nemen, mits hiervan kennis gevende aan 

den Minister. 
De aanvragen om verlof tot afwezigheid van 

de ambtenaren, onder de bevelen van ecu hoofd 
van. een district werkzaam, geschieden door diens 
tusscheukomst, z·oo zij aan den HoofdiogenielU' 
zijn gericht; indien zij aan den Minister zijn 
gericht tevens door die vau den Hoofdingenieur. 
De aanvragen om verlof van de hoofden der 
di tricten aan den Minister geschieden cloor 
tnsschenkomst van den Hoofdiugeuiem. 

19. Wordt den ambtenaren , bedoeld in art. 7 
der Stoom wet, de toegang 11:eweigerrl tot de plaatsen 
tot welke zij krachtens art. 16 dier wet vrijen 
toegang hebben, dan roepen zij de hulp in van 
den burgemeester der gemeente, of van eeueu 
anderen ter plaatse bevoegden hulpofficier van 
justitie. 

20. De amhtenaren, bedoeld in art. 7 der 
Stoom wet, zenden de door hen krachtens art. 22 
of 26 dier wet opgemaakte processen-verbaal aan 
den bevoegden ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie. Gelijktijdig doen zij een uittreksel 
uit het proces-verbaal - de ambtenaren, onder 
de bevelen van een hoofd van een district werk
zaam, door diens tusschenkomst - toekomen 
aan den Hoofdingenieur, die het aan den Ministe1· 
overlegt. 

Op gelijke wijze wordt zoo mogelijk het ge
volg, dat het proces-verbaal gehad heeft, ter 
kennis van den Minister gebracht. 

21 . Indien aan een der am btenareu, bedoeld 
in art. 7 der Stoom wet, overeenkomstig art. 3 
van het Koninklijk besluit van 19 October 1896 
(Staatsblad n°, 163) het onderzoek en de be
proeving van een stoomketel in het buitenland 
is opgedragen, bepaalt hij in overleg met den 
aanvrager cler akte van vergunning het tijdstip, 
waarop het onderzoek en de beproeving zullen 
plaats hebben, en geeft van zijn vertrek aan den 
Hoofdingenieur kennis; indien hij onder de _be
velen van een hoofd van een district werkzaam 
is, door diens tusschenkomst. 

22. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekeuing van het Staats

blad en van de Staatscourant, waarin het ae. 
plaatst is. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat gel ijktijdig in het Staatsblad en in de Staats• 
courant zal worden geplmüst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State en 

aan de Algemeene Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 14den Januari 1897. 

(get .) E MM A. 
De JJiinister van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

(get .) VAN DER SLEYDEN. 

( Uifgeg. 22 Jan . 1897 .) 

15 Januai·i 1897. ARREST van den Hoogen 
Raad der rederlanden, houdende beslissing 
dat met de in art. 180 in verband met 
art. 179a der gemeentewet aan burgemeester 
en wethouders toegekende bevoegdheid om 
geheel op eigen gezag oogenblikkelijk te 
handelen, is onvereenigbaar de bevoegdheid 
van den pl'Csideut der arrondissements-recht
bank om bij die handeling tusschen te komen 
en op grond van een privaat recht van hem, 
tegen wieu zij is gericht, die handeling 
voorloopig te verbieden, zulks zonder onder
scheid tnsschen spoedeischeude en niet spoed
eischende gevallen. 

De Hooge Raad enz. , 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken; 
Overwegende dat als middel van cassatie is 

aangevoerd: schending en verkeerde toepassing 
van art. 153 der Grondwet, de artt. 2, 53 en 
69 R. 0., arL 156 j0

• 253, 289 en 292 B. R., 
en art. 180 der gemeentewet, door te verstaan, 
dat de president der arrondissements-rechtbank 
te Haarlem, op 19 Febr. jl. jugeerende tusschen 
partijen was onbevoegd om daarover te beslissen, 
niet omdat de zaak zelve niet vatbaar was om 
in kort geding behandeld te worden, maar uit 
lwofde van !,et onderwerJJ des gesc!tils, en zulks 
niettegenstaande feitelijk vaststond, dat gei ut. 
(oorspronkelijk eischeresse, thans eischeresse in 
cassatie) vroeg handhaving van een burgerlijk 
recht, immers handhaving van den bestaanden 
toestand totdat door den rechter einduitspraak 
zon zijn gedaan over haar recht, en bereids door 

. burgemeester en wethouders van Haarlem uit• 
voering was gegeven aan art . 180 der gemeente• 
wet en reeds zoodauige maatregel was genomen, 
dttt naar 's Hofs eigen beslissing voor geiut. de 
zeer gerechtvaardigde vrees bestond, dat eene 
verdere daa,l zou worden gepleegd, waardoor 
het recht van eischeresse (thans cischeresse in 
cassatie) zon worden verkort, terwijl juist de 
rechtsmacht van den president der rechtbank in 
kort geding medebreugt, dat van hem eeue be-
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slissing bij voorraad kan worden gevraagd vóór 
dat de eigenlijke rechtsstrijd is aangevangen, en 
terwij l voorts art. 180 der gemeentewet wel in 
bet algemeen de bevoegdheid geeft aan burge
meester en wethouders om h:rndelend op te treden 
zonder voorafgaand rechterlijk vonnis, maar 
geenszins medebrengt, dat tegen zoodanige admi
nistratieve handeling geen enkel civielrechtelijk 
middel zon openstaan, en de burgerlijke rechter 
ongetwijfeld bevoegd en verplicht is om een in
gezetene in zijne burgerlijke rechten te handhaven 
en te beschermen, wanneer deze doot· de voorge
nomen en aangekondigde uitvoering eener ver
ordening door . burgemeester en wethouders worden 
verkort en aangetast; 

0. dat , gelijk in deze feitelijk vaststaat, de 
eischeressc de • N adorstlaan" - welke in art. 12 
der algemeene politie-verordening voor Haarlem 
onder de straten en wegen van de 4• afdeeling 
dier gemeente wordt vermeld - heeft afgesloten 
met schutting en hek, waarvan alsnu burgemeester 
en wethouders met het oog op het verbod van 
art. 29 dier verordening om straten of wegen 
geheel of gedeeltelijk af te sluiten of te ver
sperren , de opruiming hebben verlangd, terwij l , 
toen deze niet volgcle, burgemeester en wet
houders den 15 Februari 1896, naar aanleiding 
van het tweecle Jid van art. 180 der gemeentewet, 
de eischeresse hebben gewaarschuwd, dat zij , 
indien voormelde scl:rntting en hek, niet vóór 
den 19den dier maand van harentwege was op
ger uimd, gebruik zonden maken van de hun bij 
evengemeld artikel toegekende bevoegdheid om 
een en ander ten haren koste te doen wegnemen; 

0 . dat, op de alsnu door de eischeresse , be
werende dat zij de Nadorstlaan als niet open
baren weg bezit, tegen de gemeente Haarlem in 
den persoon van haren burgemeester voor den 
president der rechtbank in kort · geding gebrachte 
vordering, deze cle gedaagde heeft veroordeeld 
om hare handen af te houden van bovengenoemde 
afsluitingen, totdat ove1· het recht van partijen 
door den bevoegden rechter hij uiterlijk gewijsde 
zou zijn uitspraak gedaan, en de eischeresse is 
gemachtigd om, bijaldien de gedaagde in strijd 
met de uitspraak van den president tot de sloo 
perij en opruiming dier afsluitingen mocht over
gaan, haai· die feitelijkheden desnoods met be- . 
hulp van den sterken arm te beletten; maar dat 
het gerechtshof te Amsterdam , op het hooge1· 
beroep van den nu verweerder, die voor loopig 
uitvoerbaar verklaarde uitspraak heeft vernietigcl 

en voorts heeft verstaan dat de president uit 
hoofde van het onderwerp des geschils was on
bevoegd daarover te beslissen; 

En alsnu ten aanzien van het tegen dit arrest 
voorgestelde cassatiemiddel: 

· 0. dat bij art. 180 der gemeentewet aan bur
gemeester en wethouders, als bij art. 179 lettei· a 

dier wet met het uitvoeren der verordeningen 
van den Raad belast, de onder vroeger recht 
betwiste bevoegdheid is verleend tot het, des
noods ten koste der overtreders doen wegnemen, 
beletten of verrichten van hetgeen in strijd met 
die verordeningen worclt da:1rgesteld, ondernomen 
of nagelaten ; 

0. dat hiermede, ook blijkens de geschiedenis 
der wetsbepaling, is bedoeld om door burge
meester en wethouders ter handhaving der 
plaatselijke verordeningen door politiemaatregelen 
oogenblikkeli,jk , en dus zonder voorafgaand besluit 
van clen raad of rechterlijk vonnis, te doen voor
zien, ingeval onwil of nalatigheid der ingezetenen 
aan de gemeente nadeel zou brengen of kunnen 
brengen, omtrent welk een en ander het oordeel 
uit den aard der zaak aan burgemeester en wet
houders is gelaten ; 

0. clat met bedoelde bevoegdheid van burge
meester en wethouders , om geheel op eigen gezag 
en oogenblikkelijk te mogen handelen, is onver
eenigbaar bevoegdheid vau den presiclent in kort 
geding om bij die handeling tusschen te komen 
en op grond van een privaat rncht van hem 
tegen wien zij is ge;·icht , die handeling voor
loopig te verb ieden en hiermede het, bij art. 180 
voormeld bedoelde en door burgemeester en weté 
houders beoogde, door de daad uitvoeren der 
verordening te schorsen, totdat omtrent het 
recht van partijen bij rechterlijk eindgewijsde 
zou zijn beslist; 

0. dat evengemeld artikel aau bnrgemeester en 
wethouders in spoedeischende gevallen (waar
omtrent hun noodwendig het oordeel verblijft) de 
bevoegdheid verleent zonder voorafgaande waar
schuwing van den belanghebbende te handelen, 
en dat, vermits iu die gevallen voorziening in 
kort geding veelal feitelijk onmogelijk zal wezen, 
zij ook reclitens geacht mag worden door den 
wetgever niet te zijn bedoeld, terwijl voorts on
aannemelijk is, dat de tusscbenkomst van den 
president bij bedoelde handelin_gen van het ad
ministratief gezag, uitgesloten in spoedeischende 
gevallen , daarentegen door den wetgever zou 
zijn toegelaten iu gevallen waarin, als niet 
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spoedeischend , voorafgaande waarschuwing is 

voorgeschreven, vermits toch dit voorschrift niet 

bedoelt om in deze gevallen de bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders te maken tot eene 

andere en mindere, aan t usschenkomst van den 

president in kort geding onclerworpen, en clan 
ook zoodanige waarschuwing niet strekt om, µ:e
lijk de eischeresse beweerde, den gewaarschuwde 

de gelegenheid te geven om zoodanige tusschen

komsi in te roepen, maar enkel om hem alsnog 

de gelegenheid te geven zelf te cloen wat, bij 
gebreke daarvan, door burgemeester en wet
houders zal geschieden; 

0. dat het nu wel mogelijk js, dat door de 

handeling op grond van art. 180 cler gemeentewet 
gepleegd, schade onrechtmatig wordt toegebracht 

aan een particttlier, die alsdan deswege eene 

burgerlijke rechtsvordering bij den bevoegden 

rechter zal vermogen aanhangig te maken, maar 
dit niets afcloet tegen de bevoegclheicl van burge
meester en wethouders, om clie bancleling op 
eigen gezag krachtens gemelde wetsbepaling te 

volbrengen, en niets afdoet tegen cle onbevoegcl
heid van den president in kort geding om bij 
het plegen van zoodanige aclministratieve handeling 
tusschen te komen , vermits de door eischeresse 
tegengeworpen ref(el, dat wie zijn recht mag 
handhaven door eene actie, ook bevoegd is tot 

cle voorziening en référé, noodwendig uitzonde
ring lijdt daar, waar het. , gelijk in de gevallen, 
bedoeld in art. 180 cler gemeentewet, eene ad
ministratieve handeling geldt , welke de wetgever 
in het openbaar belang verlangt zonder belemme

ring te doen geschieden ; 
0. clat om vorenstaande redenen, overeen

stemmende met den eersten grond waarop 's Hofs 
beslissing steunt, de uitgesproken onbevoegcl
verklaring van den president in kort geding moet 

worden gehandhaafd, en alzoo een onderzoek 
omtrent de andere gronden, in het arrest ver
meld, en omtrent hetgeen daartegen door de 
eischeresse werd aangevoerd, nutteloos , en het 
voorgestelde micldel van cassatie onmrnnemelijk is; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt cle eischeresse in de kosten vau 

cassatie. 

18 Januari 1897. CIRCULAIRE van den Commis
saris der Koningin in de provincie Drenthe, 

betreffende art. 16 n°. 6 van het besluit van 
10 November 1892, S. 253 (Inkwartierin
gen enz.) 

1897. 

Bij_ art. 16 van het Koninklijk besluit dd. 10 

November 1892 (Staatsblad n°. 253), zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit dd. 5 Augustus 

1895 (Staatsblad n°. 147) is sub 6°. o. m. be

paald dat op de verzamellijst model Jitt. B niet 

worcleu vermeld de paarden van eigenaars die 

slechts één paard bezitten, wanneer dit niet valt 
in de l sle of de 2de klasse van paarden, waarvoor 
belasting is verschuldigd. 

Daar de nieuwe wet op de personeele belasting, 

op 1 Januari l.i. in werking getreden, geene in

deeling van paarden in klassen kent, heb ik den 

Minister van Oorlog verzoch t, mij te willen in
lichten, hoe, met het oog op de in clit jaar te 

honden keuring, de bepaling van art. 16 sub 6°. 
vermeld, bij het invullen der formulieren model 
litt. A en bij het opmaken der verzamellijst model 
litt. B moet worden toegepast. 

In antwoord daarop deelde cle :Minister mij bij 
schrijven van 12 clezer, IIde Afdeeling n°. 22, 

na ter zake het gevoelen van zijnen ambtgenoot 
van Binnenlandsche Zaken te hebben ingewonnen, 
mede, dat al is in de wet op de personeele be
lasting van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) 
de verdeeling der paarden in klassen vervallen, 

bij de voor 1897 uitgeschreven paardenkeuring 

de be11aling van art. 16 st1b 6°. voormeld moet 
worden uitgevoerd' overeenkomstig hare bewoor

dingen en bedoeling en alzoo beschouwd in verband 
met de op het tijdstip der vaststelling geldende 
belastingbepalingen. 

Dienovereenkomstig zullen dus bij het opmaken 
der lijsten moeten worden uitgezonderd de paarden 

van eigenaren die slechts één paard bezitten, wan
neer dit paard niet valt in eene der categoriën van 
paarden die bij de wet van 29 Maart 1833 (Staats 
blad n° . 4) in de eerste of in de tweede klasse 
waren gerangschikt. 

19 Januari 1897. BESLUIT, houdende vrijstelling 

van briefport. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMlNA , ENZ. 

WIJ EMMA ' ENZ. 
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 
Op de voorclracht van clen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, dd. 15 Januari 11., 
n°. 133e, Post en Tel.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van port te verleenen voor de brief

wisseling over dienstzaken van den voorzitter, de 
leden en den secretaris van den militairen pen-

2 
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sioenraacl onderling, alsmecle voor clie van genoem
den raad met alle ambtenaren en autoriteiten en 
voorts met alle bijzondere personen, voor zoover 
de beJ.ingen van den dienst clit vorcleren. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid is belast met de uitvoering vau dit besluit, 
waarvan afschrift zal worclen gezonclen aan de 
Ministers van Finarwiën, Marine en Oorlog. 

's Gravenhage, clen 19den Januari 1897 . 

(get.) EMMA. 

1Je :Minister va11 Waterstaat, Handel e11 NiJverheid, 
(get. ) YAX DEIi SLEYDF.~. 

21 Ja11uari 1897. BESLUIT, tot vaststelling van 

eeneu algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 4 der Arbe iclswet. . 46. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid vnn 28 Novem ber 
1896, L•. F ., afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het Ko
ninklijk besluit van 15 Jul i 1891 (Staatsblad 
n°. 147), zooals dit bij de Koninklijke besluiten 
van 11 Augustus 1892 (Staatsblad n°. 199) en 
van 3 Februari 1893 (Staatsblad n°. 47) is ge
wijzigd en aangevuld , te herzien; 

Gezien art. 4 cler Arbeidswet (wet van ö Mei 
1889 , Staatsblad n°. 48 , gewijzigd cloor cle wet 
van 20 J uli 1895, Staatsblad n°. 13 8); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
5 Januari 1897, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van genoemden Minis
ter· van 19 Januari 1897 , L•. D., afdecling 
Arbeid en Fabriekswezen; 

Hebben j!;Oedgevonden en verstaan: 
'.\Jet intrekking van de Koninklijke besluiten 

van 15 Jnli 1891 (Staatsblad n°. 147 ) en van 
11 Augustus 1892 (Staatsblad n°. 199) , vast te 

stellen de navolgende bepalingen: 
Art. 1. Het is verboden in fabrieken en werk

plaatsen een persoon beneden zestien jaren of 
eene vron w arbeid te doen verrichten : 

.tf. . aan drij fwerk , dat in beweging is, als: 
1. smeren , reinigen, onderzoeken, herstellen ; 
2. drijfriemen, touwen of kettingen inkorten 

of herstellen ; 
3. drijfriemen, touwen of kettingen opleggen 

of afnemen, tenzij, voor wat drijfriemen betreft, 
deze niet breeder zijn dan óó m.M. en het op-

leggen eu afnemen geschiedt, zonder dat de daar 
aan werkzame persoon den vloer verlaat; 

B. aan in gang zijnde werktuigen, wan neer 
die arbeid gevaar kan veroorzaken , als: smeren , 
reinigen, onclerzoekeu, herstellen. 

Als arbeid, welke gevaar kan ,eroorzaken, 
wordt beschou wel: 

1. die, welke cils zooclanig door den bevoegden 
i nspectenr is aan ge wezen ; 

2. die, welke verricht wordt door personen 
beneden zestien jaren of door vrouwen, dragende 
wijde mouwen, hals- of hoofddoeken met los
hangende slippen, mutsen met loshangende slippen 
of banden of Jo e boezelaars ; 

C. aan in rnst zijnde werktuigen, wanneer die 
arbeid gevaar kan veroorzaken, als: smeren, 
reinigen, onderzoeken , herstellen, zoo lang het 
drijfwerk , waardoo1· die werktuigen in beweging 
plegen te worden izebracht, nog in gang is. 

Dit verbod geldt evenwel niet, indien de 

"'erktuigen behoorlijk afgekoppeld of zoodanig 
vastgezet zij n, dat zij alleen doot· eene on voor
ziene omstandigheid in beweging kunnen komen. 

Ten aanzien van het afkoppelen en het vast
zetten kan de bevoegde in pecteur voorschriften 
geven, welker nietinacbtneming met niet be
hoorlijk afkoppelen of niet op de boven om
schreven wijze vastzetten wordt gelijk gesteld ; 

D. waar drijfwerk of werktuigen door een 
krachtwerktuig worden gedreven, tenzij daar 
telkens vóór het in gang zetten van dit laatste 
een duidelijk waarneembaar sein worclt gegeven; 

E. in overdekte ovens of anclerc besloten ruim
ten, waarin de temperatuur meer dan 32° Celsius 
bedraagt; 

F. waar minder dan 1.80 '.\1. van den werk
vloer rnrwtjderde, bewegende en gernar ,eroor
zakende deelen aanwezig zijn van: 

1. krachtwerktuigen als vliegwielen , ln:nkken, 
uitstekende zuigerstangen en waterraderen; 

2. werktuigen, als doot· een krachtwerktuig 
gedreven vliegwielen vun drukpersen en vun 
andere werktuigen en als raderen bij voorbeeld 
van boorbanken, van lieren, van hijschkranen; 

3. werktuigen en clrij fwerken, t1ls laagliggende 
krnkken , assen, riem chijven, spieën, stelschroeven 
en andere gevaarlijke declen; 

tenzij een en ander behoorlijk beschut is, voor 
zoo ver het bedrijf zulks toelaat, volgens het oor
deel van den bernegclen inspecteur; 

G. bij zware drijfriemen, kettingen en touwen, 
wanneer het afvallen daarvan bij hoog drijfwerk 
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gevaar kan veroorzaken, alsmede bij weefge
touwen, waarvan de spoelen meer dan 80 slagen 
per minuut maken, tenzij een en ancler behoorlijk 
beschut is, voor zoover het bedrijf zulks toelaat, 
volgens het oordeel van den bevoegden iuspectem; 

H. bij werktuigen, waarvan de snijdende, 
snelloopende of plettende deelen gevaar kunnen 
veroorzaken, bij voorbeeld bij cirkel- en lint
zagen, frees-, steek-, schaaf- en snijmachines bij 
het bewerken van hout in gebruik, stroosnij 
machines, lompensnijders, papiersnijwerktuigen, 
hakmeswerktnigen, metaalscharen, stempel werk
tuigen, duivels (wolven) der spinnerijen, kalan
ders en walsen, tenzij die deelen volgens het 
oordeel van den bevoegden ins,recteur voldoende 
beveiligd zijn; 

I. bij vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, beete of bijtende vloeistoffen, gloeiende 
of gesmolten metalen bevinden, bij onbedekte 
grondkuipen, reservoirs en putten, voor zoo ver 
die gevaar kLmnen 01ileveren, tenzij die zoo 
mogelijk door op 0.90 M. hoogte aangebrachte 
gordingen of door andere doelmatige middelen 
zijn omschnt; 

K . in werklokalen, 
1. die niet gedurende den werktijd iooveel 

mogeiijk gelijkmatig zijn verlicht; 
2. wanneer niet. ter plaatse, waar die persoon 

of die vrouw arbeid verricht, het directezonlicht 
kan worden afgesloten ; 

L. ter plaatse, waar: 
1. gedurende den tijd tnsschen 9 uur des 

voormiddags en 3 nm· des namiddags kunstlicht 
moet worden gebezigd ten einde eene voldoende 
verlichting te verkrijgen, tenzij de bijzondere 
weersgesteldheid het gebruik van kunstlicht nood

zakelijk i:naakt; 
2. het bedrijf wordt uitgeoefend van : 

a. borduren, 
b. diamanten of andere edelgesteenten bewerken, 
c. goud of zilver smeden , 
d. graveeren of houtsnijden , 
e. instrumenten maken, 
f. letterzetten , 
g. machinaal breien, 
/1,. naaien, 

i. teekenen, 
k. stikken, 
l. uurwerken maken of herstellen, 
tenzij de verlichting overeenkomt met eene licht

sterkte van ten minste 15 Loudensche normaal 
kaarsen op l M. afstand; 

3. een niet sub 2 genoemd bedrijf wordt uit
geoefend, dat goed licht vereischt, tenzij de ver

lichting overeenktt met eene lichtsterkte van 
ten minste 10 ndenscbe normaalkaarsen op 
1 M. afstand ; 

JJf. in werklok, en, waarin iich ketels, bussen 
of andere toestel n bevinden, die sterk samen
geperste of vloei aar gemaakte gassen inhouden 
en clie gevaar bij ontploffing kunnen opleveren, 
tenzij die toestellen ten minste eene vijfvoudige 
zekerheid aanbieden tegen ontploffing en zoo 
noodig aan een onderzoek of eene beproeving 
kunnen worden onderworpen, bij die toestellen 
de ter verzekering van een veilig gebruik dienende 
micldelen zijn aangebracht, welke steeds in goeden 
staat van onderhoud moeten · verkeeren en die 
toestellen nooit geheel gevuld zijn met vloeibaar 
gemaakte gassen, noch worden blootgesteld aan 
groote zonnewarmte of vuurhitte. 

Art . 2. Het is verboden een persoon beneden zes- '
tien jat·en of eene vrouw arbeid te doen verrichten 
in werklokalen ,_waar: 

Á . in den regel: 
1. arsenicum verbindingen worden bereid; 
2. cyanverbindingen, die giftig zijn, bereid of 

verwerkt worden of ontstaan; 
3. kwik of kwikverfoeliesel wordt verwerkt of 

sublimaat of kwikhondende verfstoffen worden 
bereid; 

4. loodwit, loodsuiker, menie of chromaat-
stoffen worden bereid; 

5. Spaansch groen wordt bereid; 
6. witte phosphor wordt verwerkt.; 
7. zinkwit wordt bereid; 
8. schadelijke dampen ontstaan, als die van 

ammoniak, arseen- , chloor- of fluorwaterstof, 
chloor, houtgeest, kooloxyd, loodoxyd, nitreuse 
verbindingen,- phosphor, zinkoxyd, zwaveligzuur, 
zwavelkoolstof, zwavelwaterstof; 

B. de dampkringslucht verontreinigd kan wor-
den door stof van: 

1. borstelmakerijen en bezembinderijen ; 
2. bronzerijen in letter- en steendrukkerijen ; 
3. kaarderijen van vezelstoffen; 
4. kalk-, cement- , tras- , krijtmalerijen en 

-zeefterijen ; 
5. kalkblusscherijen; 
6. lettergieterijen en steriotypie-inrichtiugen; 
7. letterzetterij en ; 
8 . lompeusorteerderijen ; 
9. rnwerijen; 

10. schorsmalerijen; 
2* 
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11. sigarenmakerijen ; 
12. slijperijen langs clen drogen weg van 

metalen, glas of and.ere stoffen; 
13. specerijmalerijen en -zeefterijen; 
14. steenhouwerijen; 
15. stroohulzenfabrieken:; 
16. viltmakerijen; 
17. vlas- of hennepbrakerijen, -zwingelarijen 

en -hekela1·ijen, 
tenzij het hoofd of de bestuurd.er van het be

clrijf of de onderneming binnen vier weken na 
eene daartoe strekkende schriftelijke en gedag
teekend.e v'ord.ering van den bevoegden inspecteur, 
dezen eene geneeskundige verklaring vertoont, 
waaruit blijkt, dat de lichamelijke gesteldheid. 
van den jeugdigen persoon of van de vrouw, 
bij die vordering aangewezen , niet van dien aard 
is, dat de arbeid voor hem of voor haar bijzonder 

gevaar oplevert. 
Art. 3. Het is verbod.en een persoon beneden zes

tien jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten: 
.J. in werklokalen, bedoeld sub .À van art. 2, 

tenzij volgens het oordeel van den bevoegden 

inspecteur, zoo nood.ig na overleg met den 11:e

neeskund.igen ambtenaar, geen gevaar voor ver
giftiging bestaat of, indien dit bestaat, daartegen 
voldoende maatrel(elen genomen zijn ; 

B. in werklokalen, bedoeld. snb B van art. 2, 
tenzij het voor de gezond.heid schadelijke stof 
zoo veel mogelijk wordt afgevoerd., of waar cleze 
afvoer niet voldoende kan geschieden, voor de 
arbei<lers doelmatige respirators, zoo daardoor de 
nadeelige gevolgen kunnen voorkomen word.en, 
ter beschikking word.en gestelil. 

Art. 4. Het is verbod.en een persoon beneden zes 
tien jaren of eene vrouw arbeid te doen verrichten 
in de in art. 2 sub À en sub B, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10 , 11, 12 en 13 bedoelde werk
lokalen, die niet - wanneer de gemiddelde 
hoo'1:te 3 M. of meer bedraagt - eene vrije 
luchtruimte voor eiken arbeid.er van ten minste 
7 M' . hebben. 

Bedraagt de gemiddelde hoogte 2.10 M. of 
meer, maar minder dan 3 M. , dan mag de 
vrije lnchtrnimte voor eiken arbtider niet kleiner 
zijn dan de uitkomst cler formule: 

2.80 h 
L = h - 180. 

Be,haagt de gemiclclelcle hoogte minder dan 
2.10 M:., dan mag de vrije luchtruimte voor 
eiken arbeider niet kleiner zijn cfan 25 M •. 

Onder gemiddelde hoogte worclt in dit artikel 

verstaan cle gemicld.elde hoogte tnsschen den vloer 
en de zoldering - of waar geene zoldering be
staat - het dak. 

In de formule, die in dit artikel voorkomt, 
geeft L de vrije luchtruimte in kubieke meters 
en h . de hoogte in centimeters aan. 

Art. 5: Door of vanwege den Minister van Water
staat, Hand.el en Nij verheid. kan van het in het 
ee1·ste, tweede en derde lid van art. 4 bepaalde vrij
stelling worden verleend, met dien verstande, dat 
die vrijstelling ten aanzien van de werklokalen, 
bedoeld. in art. 2 sub 8 , 6, 7 en 11 zich slechts 
kan uitstrekken over fabrieken en werkplaatsen, 
in werking gebracht vóór 1 November 1891. 

Art. 6. Het is verbod.en ren persoon beneden zes
tien jaren of eene v1·onw arbeid te doen verrichten 
in de in art. 2 sub À en sub B, 2, 6, 7 en 8 
becloelcle werklokalen, tenzij in de fabriek of 
werkplaats doelmatige, binnenshuis gelegene, naar 
seksen gescheiden, waschgelegenheclen aanwezig zijn. 

Art. 7. Het is ver boelen een persoon beneden zes
tien jaren of eene vrouw arbeid te cloen verrichten 
in de in art. 2 sub A en sub 8, 6, 7 en 11 
bedoelde werklokalen, tenzij : 

1. die persoon of die vrouw buiten die werk
lokalen -schaft; 

2. de vloeren dier werklokalen met uitzondering 
van die, genoemd. in art. 2 snb Á, 3 en 6, ten 
minste éénmaal per week geschrobd. of geclweild 
worden. 

Art. 8. Het is verbod.en een persoon beneden zes
tien jaren of eene vrouw onderaardschen arbeid 
te doen verrichten in mijnen. 

Art. 9. Het is verbod.en een persoon beneden 
zestien jaren arbeid te doen verrichten: 

.À. als zelfstandig machinist of als zelfstandig 
stoker bij krachtwerktuigen, bij stoomketels, op 
locomotieven of op stoomschepen; 

B. bij het vervaai·d.igen of verwerken van ont
plofbare stoffen, tenzij die arbeid door dien per
soon veilig kan geschied.en, volgens het oordeel 
van den bevoegd.en inspecteur; 

C. bestaande in het trekken, duwen of d.mgen 
van een last", welke kenlijk cle krachten van dien 
persoon te boven gaat; 

D. bestaande in werkzaamheden tot het uit
oefenen van gevaarlijke kunstverrichtingen. 

Art. 10. Het hoofd of cle bestuurd.er van een 
bedrijf of eene onderneming kan verlangen, dat cle 
inspecteu r hem de aanwijzing , het voorschi·ift 
of het oorcleel, als in dit besluit bedoeld, schrif
telijk verstrekke. 
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Het schriftelijk stuk wordt dooi· den inspecteur 
gedagteekend. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar tegen 
een aanwijzing, voorschrift of oordeel van den 
inspecteur, Jan kan hij daarvan binnen acht 
dagen in beroep komen bij den Minister. 

Deze beslist na onderzoek. 
Van de met redenen omkleede beslissing wordt 

afschrift gezonden aan het hoofd of den bestuur
der van het bedrijf of de onderneming. 

Worden de bezwaren geheel of gedeeltelijk ge
grond verklaard, dan treedt de beslissing in be
roep gegeven in de plaats van de aanwijzing , 
het voorschrift of het oordeel , waartegen beroep 
werd ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit geenerlei 
verplichting voo,-t uit eene aanwijzing, een voor
schrift of een oordeel, zoolang daartegen beroep 

kan worden ingesteld en zoolang omtrent een 
ingesteld beroep niet is beslist. 

Art. 11. Voor de toepassin11: van dit besluit ten 
aanzien van de Rijkswerkplaatsen en -fabrieken 
wordt hetgeen daarbij is opgedragen of overgelaten 
aan den bevoegden inspecteur, geacht te zijn opge
dragen of overgelaten aan den ingevolge het laatste 
lid van art. 18 der Arbeidswet door het hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur aangewezen ambtenaar. 

De Minister van Waterstaat, Handel en ij 
verheid is belast met de uitvoering ;an dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal wonlen geplaatst. 

's Gravenhage, clen 2lsten J anuari 1897. 
(get .) E:MMA. 

De JJ[inister van Waterstaat, Handel en N,Jverheid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEN. 

(Uitgeg . 28 Jon. 1897.) 

21 Jan,iari 1897. W ET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk ,ler Staatsbegrcoting voor het 
dienstjaar 1897 . S. 47 . 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk cler begrooting van Staatsuitgaven voor het dietfstjaar 
1897, betreffende de Hooge Colleges van Staat en !tet Kabinet der Koningin, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt: 

l • Afd. : De Staten-Generaal 
2• De Raad van State 

De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin . 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en ·kosten voor de 

vergaderingen van clen Ministerraad. 
On voorziene uitgaven 

f 353,635.-
103,310.-
118,850.-

20,010.-
33,2 15.-

39,867.-
5,000.-

/ 673,887.-

22 Januari 1897. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1897 . S. 48. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1897, betreffende het Departement van B ,iitenland.sche Zaken, vastgestiild zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement . f 85,430.-
2• Kosten van bnitenlandsche zendingen en consulaten 696,000.-
3• Verschillende uitgaven 21,700.-
4• Pensioenen , wachtgelden en toelagen . 37,788 .-
5• Onvoorziene uitgaven 10,000.-

f 850,918.-
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22 Januari 1897. °WET, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk cler taatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1897. S. 49. 

Bij deze wet worclt het IVde hoofdstuk dei· begrooting van taatsuitgaveu voor het dienstjaar 
1897 , betreffende het Departement van Justitie, vastgestelcl zooals hierna verkort volgt: 

1 e Afd. : Kosten van het Departement . 
2• Kosten van de rnchterl ijke macht 
3• Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de anclitiën in de militaire 

arrondissementen . 
4• Gerechtskosten . 
5• Kosten rnn algcmeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij 
6• " • Kosten der gevangenissen en Rijksopvoeilingsgestichten 
7• • Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen 
8° Kosten der Rijkswerkimichtingen 
9° Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 

10• Ver chillende uit.gaven 
On voorziene uitga ven 

/ 149,957.-
1,693,901.-

53,800.-
347,500.-
616,887 .50 

l,066,859.-
432,571.-
740,041.-
279,849.-
24,300.-
50,000.-

f 5,455,665.50 

23 Januari 1897. WET, tot verhooging van het vijfde hoofclstnk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 50. 

Bij cleze wet wordt art. 84 verl,oogd met/ 100,000.-. 
Hierdoor wordt het totaal der 4de Afd. en het eindcijfer met gelijk bedrag vermeerderd. 

23 Januari 1897. WET, tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaa1· 1897. S. 51. 

Bij deze wet worclt het V de hoofclstnk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaiir 
1897 , betreffende het Departement van Binnenlcmdsclte Zaken, vastgesteld zooals hiernq: verkort volgt: 

l • Afd . : Kosten van het Departement. Art. 1-4. 
2• a. Kosten van het bestnm der provinciën: 
A,·t. 5- 8. Noo1·clbrabant 

9-12. Gelderland 
13-16. Znidholland . 
17-21. roordhollaucl 
22-25. Zeeland 

" 26-29. Utrecht. . 
30-33. Friesland . 

, 34-37. Overijssel. 
38-41. Groningen. 
42-45 . Drenthe . 
46-49. Limburg . 

b. Armwezen. Art. 50-52 

f 67,200.-

i' 70,200.
" 78,490.-

77,565.-
87,150.-
53,160.-
69,613.-

" 98,845.-
59,400.

" 47,000 .-
58,020.

" 219,300.-
c. Verclere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur. 

Art. 53-59. • 273,650.-

3• Afcl.: Nationale militie en schutterijen . Árt. 60- 62 
4° Medische pol itie. Art. 63-86 

Transporteere 

f 166,594.-

" l,259,593.-
65,250.-

947 ,326.-

/ 2,438, 763 .-
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Per transpoi't . f 2,438,763.-
5e Afd. : Onderwijs. 

Hoogcr onderwijs. 

Art. 87-90. Rijks-universiteit te Leiden . 
91-93. Rijks-universiteit te trecht . 
94-96. Rijks-nniversiteit te Groningen 

Verdere uitgaven betrekkelijk !,et lt0oger onderwijs. 

.f 

Art. 97. Uitgaven voor den dienst der Rijks-nniversiteiten, 
niet begrepen in cle artt. 87 tot en met 96, van zoodanigen 
aard, als, volgens beslissing van deu Minister van Binnenlanclsche 
Zaken, tot en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opge
heven fondsen, bedoelcl bij art. 113 cler wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 102). 

Àrt. 98 . Kosten cler opleiding van leeraren voor het Hervormd 
Kerkgenootschap van wege clat genoot chap . 

Art. 99. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch
Lntherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen . 

Àrt. 100. Semiuarië11 voor het Roomscb-Ktttholiek kerkge
nootschap . 

Árt. 101. Toelagen voor en verdere uitgaven iu verband met 
godgeleerd en godsdienstonderwijs voor cle Tsraëlietische kerkge
nootschappen . 

Àrt. 102. Kosten der gouden eerepenningeu voor bekroonde 
prijsvrngen, uitgeschreven door cle Rijks-universiteiten 

A,·t. 103. Beurzen voor studeerenden aan instellin,gen voor 
hooger onderwijs . 

Art. 104. Beurs ter begeving van Jen heer van Warmond en 
uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt 

Àrt. 105 . Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia . 
106. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van den inspecteur 

cler gymnasia 
A,·t. 107. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare 

gymnasia en pro-gymnasia . 
Art. 108. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere 

uitgaven cler gecommitteerden en der commis_sie, bedoeld in 
artt. 11 en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102). ,, 

Jfiddelbaar onderwijs. 

A,·t. 109. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 
onderwijs . 

Art. llO. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van de inspecteurs 
van het middelbaar onderwijs 

Árt. lll. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleer
aren, leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische School. " 

Àrt. 112. Aanbouw en onderbond van gebouwen , aankoop van 
terrein, vuur en licht, hnlpmiddelen voor het onclerwijs, lokaal
behoeften, kleeding der bedienden, 1·eis- en verblijfkosten, perso-

911,037.-
474,881.-
374,600.-

500.-

35,291.25 

10 ,000.-

13,580.-

19,600 .-

1,000.-

14,400.-

390.-
3,500.-

900.-

235,000.-

11,000.-

10,500.-

2,400.-

150,234.-

Transporteere . f 2,268,8l;t25 f 2,438,763.-
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Per transport . .f 2,268,813.25 .f 2,438,763.-
neele hulp, schrijflooneu en verdere uitgaven ten behoeve der 
Polytechnische School . 

Art. 113. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere 

burgerscholen . 
Art. 114. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten 

van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en 
licht, hulpmiddelen voor het onder\v(js, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis
en verblijfkosten, personeele hulp , schrijfloonen, en verdere nit
gaven ten benoeve der Rijks-hoogere burgerscholen 

A,·t. 115. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbouwschool 

A1't. 116. Kosten en subsidiën voor stichting, uitbreiding, 
aanbouw, onderhoud, hunr en lasten van gebouwen, onderhoud 
en aankoop van meubelen, vuur en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzameling en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en ver
blijfkosten; personeele hulp en schrijfloonen, administratieve huis
houJelijke en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkslandbonwschool. ,, 

Àrt. 117. St1bsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel

baar onderwijs 
Àrt. 118. 

119. 
St1bsidiën aan scholen voor ambachtsonderwijs 
Snbsidiën ten behoeve van het onderwijs in land-

en tuinbouw en houtteelt, voor landbouw- en Zllivelconsulenteu en 
toelagen voor het opleiden van landbouw- en tuinbouwonderwijzers . • 

A,·t. 120. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand

houding van winterscholen 
Art. 121. Jaarwedden van elf landbouwleernren en van drie 

tuinbouwleeraren. 
Art. 122. Reis-, verblijf- en bureelkosten der landbouw- en 

tuinbouwleeraren, benevens kosten van werktuigen en platen en 
van vergaderingen 

A,·t. 123. Jaarwedden, toelagen en belooningen van de direc
teuren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbot1w-
1iroefstations 

Art. 124. Aanbouw, onderhoud , huur en lasten van gebouwen, 
aankoop van grond en gebouwen, vunr en licht, werktuigen, 
gereedschappen , bureel- en lokaalbehoeften, reis- ~u verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten hehoeve 
der Rijkslandbouwproefstations, zoomede kosten voortvloeiende 
nit, wetenschappelijke proefnemingen iu het belang vau deu land
bouw; kosten van toezicht op den aanleg en de exploitatie van 
proefvelden; reis-, verblijf- en bureel kosten van de leden der 
commissie van toezicht op de Rijkslanclbonwproefstations 

Àrt. 125. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 
van proefvelden en daarmede in verband staande uitgaven . 

À1·t. 126. Subsidie aan het Phytopathologisch Laboratorium 
• WILLIE CoMMELIN-SCHOLTEN" te Amsterdam . 

Àrt. 127. Snbsidiën aan scholen voor zeevaartktrndig onderwijs .• 

56,730. -

423,730.-

70,000.-

97,000.-

72,130.-

240,500.-
99,450.-

55,800.-

30,900.-

31,000.-

12,950 .-

37,000.-

40,050.-

14,500.-

500.-
35,550.-

'fransporteere . f 3,586,603.25 / 2,438,763.-
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Per transport . / 3,586,603.25 f 2,438,763.-
A,·t. 128. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de 
hoogere burgerscholen, de landbonwscholen en de Polytechnische 
School, benevens verdere kosten van die examens . 43,000.-

Árt. 129. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen ,lie eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akt~n 
van bekwaamheicl, vermeld in art . 65 , of eene akte van be
kwaamheid voor het liandteekenen, vermeld in art. 65bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 17 5), wensch~n te ont
vangen, en verdere kosten van die examens. 

Lager onden oi,js. 
Ài·t. 130. J aarwedden van drie inspectems van het lager 

onderwijs 
Àrt. 131. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van 

het lager onderwijs . 
Árt. 132. Jaarwedden van de districts-schoolopzieuers . 

133. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts
schoolopzieners 

Àrt. 134. Reis- , verblijf- en bureelkosteu van de arrondisse
ments-schoolopzieners of abonnement deswege 

Àrt. 135. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 
wie bij art. 67 der wet tot regeling van bet lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad 

n°. 175), het toezicht op het Jager onderwijs is opgedragen 
Árt. 186. J aarwedden, toelagen en belooningen der onder

wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en bij de daaman verbonden leerscholen . 

Àrt. 137. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kwee
kelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen . 

Ái·t. 138. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder
hond van gebouwen; vuur en Jicht; hulpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen; het gebruik 
maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten be
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen. 

Àrt. l 39. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand
houding eeuer Rijkskweekschool tot opleiding van onderwijzeressen. 

' Art. 140. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en onderwijzeressen 

Art. 141. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers 
en onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afle~gen van 
het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de 
vrije en orde-oefeningen der gymnastiek . 

Art. 142. 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 (Staatsblad n°. 175), 
hebben verkregen 

47,000.-

10,500.-

2,400.-
62,500.-

18,500.-

56,000.-

100.-

187,545.-

146,400.-

46,580.-

35,000.-

140,000.-

500,000.--

191,000.--

'rransportcere . f 5,073,128.25 f 2,438,763.-
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Per transport . f 5,073,128.25 f 2,438, 763.-
.il.rt. 143. Kosten van opleiding voor het afleggen van het 

examen ter verki-ijging der akte van bekwaamheid tot het geven 
van lager onderwijs in de land- en tninbonwknncle 

Art. 144. Snbsidiën en toelagen aan de arrondissements
schoolopzieners ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk be
sluit van 31 December 1891 (Staatsblad n°. 254). 

.il.rt. 145. Jaarwedclen van onderwijzers bij de Rijks-lagere 
scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vle,lder. 

Art. 146. Onderhoud van gebouwen; vn,u· en licht; h,tlpmid
delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht; 
pei·soneele hulp; schrijfloonen en verdere nitgaven voor de Rijks
lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwolcl en te Vledcler . • 

.il.rt. 147. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijcling van jaar

wedclen van onderwijzers en onclenvijzeressen bij cle lagere scholen. " 
Art. 148. Bijdrage en vergoeding cloor het Rijk aan de ge

meenten in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. 45 cler wet tot regeling van het lager onclerwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) in 

l, 00.-

8,000.-

11,800.-

4,420.-

72,800.-

verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175). • 3,350,000.-
.il.rt . 149. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 

kosten van haar lager onderwijs over 1895, ten gevolge van art. 45 
der wet tot regeliug van het lager onderwijs, zooals dat artikel is 

gewijzigd bij clie van 11 Juli 1 84 (Staatsb lad n°. 123), ia ver-
band met art. 5 cler wet van 8 December 1889 (Staatsbladn°. 175). • 18,000.-

.il.rt. 150. T ijdelijk subsidie aan de gemeenten, cloor cle uit
gaven tot eeue behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 Decem-
ber 1889, Staatsblad n°. 17 5) . 500,000.-

Ai·t . 151. Bijdrnge door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat is gewijzigil bij 
cle wet van 13 September 1895 (Staatsblad n°. 159). 1,030,000.-

Á.rt. 152. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de ·commissiën tot het examineeren van hen die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld ia art. 56 onder a en b of eene 
akte van bekwaamheicl voor de hand werken of voor cle vrije en 
orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld ia art. 65bis der wet tot 
regeling Vllll het lager ondenvijs, laatstelijk gewijzigcl bij die van 
8 December 1889 (Staatsblad n°. 17 5), wenschen te ontvan!(eU, 
benevens verdere kosten van die examens. 

Art. 153. Kosten van het drukken en uitgeven van het verslag 
der uitkomsten van het onderzoek naar de grondslagen , waarop 
aan weduwen en weezen van openbare lagere onderwijzers pensioen 
zonde kunnen worden verleend . 

.J.1·t. 154. Verschillende uitgaven Yoor speciale inrichtingen 
voor onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedilléingsmidclelen. 

.4rt. 155. Kosten vau vervaardiging, in pakking en verzending 
van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen vun onderwijs . • 

95,000.-

500.-

25,500.-

1,000.-

'rransporteere . f 10,191,948.25 f 2,438,763 .-

• 



25 JA~UA.RI 189 7. 27 

Per -transport . f 10,191,948.25 f 2,438,763.-
..1.i-t. 156. Jaarweclden en verdere belooningen van den bouw

kundige en van cle 01izichters, belast met het toezicht op de ge
bouwen voor onderwijs en van het 1iersoneel bij het bureel van 
clen bouwkundige. 27,300.-

Art. 157. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelcle ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betref-
fencle het aan hen opgedragen toezicht 8,000.-

Kunsten en wetenschappen . Art. 158-192 
Nederlanclsche Staatscourant, Handelingen van 

Staatsblad. Art. 193-197 . 
de Staten-Generaal en 

• 10,227,248.25 
729,050.-

7 ,448.-
598,655 .-

40,000.-
Pensioenen, toelagen, grntificatièn en wachtgelden. Art. 198-204. 
Onvoorz iene behoeften. Art. 205 

25 Januari 1897. ARRE T van den Hoogen Raad 
cler Nederlanden, houdende beslissing dat het 
aanleggen of continueeren van particuliere 
loterij en hier te lande, in strijd met het 
verbocl van ,ut. 1, l • ]iel der wet van 2l:: 
Juli 1814 (Staatsblad n°. 86) sedert 1 Sep
tem ber 188 6 niet meer strafbaar is. 

De Hooge Ruacl enz., 
Gelet op de midclelcn van cassatie, cloor clen 

req. voorgesteld bij memorie: 
,I. Verkeerde toepassing van art. 33, alinea 

ultima, R. 0., in zoover bij het bestreden vonnis 
wercl beslist, dat het hooger beroep door den plaats
vervangenclen kantonrechter, fungeerende als ambte
naar van het openbaar Ministerie, niet behoorlijk 
is ingesteld; 

Il. Verkeerde toepassing van art. 1 der wet 
van 22 Juli 1814 (Staatsb lad n•. 86), in verband 

met art. 10, punt 2, cler invoeringswet, voor 
zoover bij het bestreden vonnis de gerequireerde 
wenl ontslagen van alle rechtsvervolging; 

Ten aanzien van het eerste middel enz. 
"Wat betreft het tweede middel; 
0. fat de rechtbank met clen kantonrechter als 

bewezen heeft aangenomen, dat de geréq. te Gen
dringen in het laat t van de maand Maart 1896 
heeft verkocht, ten verkoop aangeboden en ver
krijgbaar gesteld certificaten, rechtgevende om van 
hem te vorderen een bedrag, gelijkstaande aan de 
prijzen, welke bij bepaalde trekkingen mochten 
vallen op een Noordhollandsch Wittekmis-lot van 
1888, een Brusselsch lot van 1886, een Barletta
lot van 1870, een Servië-lot van 1888, een Milaan
lot van 1866, waardoor aan de koopers alzoo, 
tegen betaling van den koopprijs, de van het lot 

/14, 112,164.25 

afhankelijke kans wercl verschaft om of den voor 
het certificaat betaalden prijs te verliezen, of winst 
te behalen al naarmate de bedoelde loten bij die 
trekkingen mochten uitloten en prijzen erlangen 
of niet; 

0. dat de rechtbank, verder met den ~anton
rechter aanneemt, dat deze feiten vallen onder het 
bereik van het 1 • Jid van art. 1 cler wet van 
22 Juli 1814 (Staatsblad n° . 86), houdende ver
bod om binnen de vereenigcle eclerlanden eeniger
hande particuliere loterijen, als claar nadei· om
schreven, aan te leggen of, aangelegd zijnde, te 
continneeren; 

clat de rechtbank echter - van oordeel, dat 
deze verbodsbepaling niet meer gedekt worclt door 
eene strafbepaling sedert de invoering van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht op 1 eptember 
1886 - een ontslag van rechtsvervolging heeft 
uitgesproken hoofdzakelijk op groncl dat, terwijl 
het 2• !iel van art. 1 der wet van 1814 bepaalt 
tot een een vottd ig verbieden, zonder meer; dat 
clan ook zoolang de C. P. bier te lande golcl, eer.e 
strafbepaling op dit punt in de hijzonclere wet 
onnoodig was, omdat zij reeds voorkwam in art. 
410 van dat wetboek; dat nu wel, terwijl bij de 
vaststelling van het geldende Wetboek van Straf
recht, blijkens cle algemeene toelichting van Titel 
VI, Boek III, het voornemen bestond om waar 
de strafbepaling van het Fransche Wetboek verviel, 
ook de verbodsbepaling cler wet van 1814 in te 
trekken, in de toelichting van art. 10, 2° der 
invoerinp;swet de bedoeling werd uitgesproken om 
.op 't gebiecl der loterijen het status quo" te 
handhaven; dat daartoe echter nooclig ware geweest, 
de strafbepaling van art. 410 C. P. betreffende 
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loterijen in stand te honden; dat dit verzuim niet 
mag worden hersteld door de strafbepaling van 
het 2• lid van art. 1 der wet van 1814 - zooals 
deze nn luidt ingevolge art. 10, 2° der in voerings wet 
- ook toe te passen bij overtreding van het 1 e 

lid, waarvoor zij nooit werd geschreven; dat einde
lijk wat ten laste van den gereq. bewezen is, 
evenmin elders is straf baar gesteld, met name niet 
bij het 2• Jid van voormeld art. 1 ; 

0. dat tegen deze beschouwingen, waarmede de 
Hooge Raad zich vereenigt, ter ondersteuning van 
het middel van cassatie alleen wordt aangevoerd, 
dat uit het feit, dat uit de geschiedenis der in voe
rings wet op dit punt blijkt, dat de wetgever, ook 
bij afschaffing van den C. P., de beiloeling had 
den status quo, dat is de strafbaarheid, te hand
haven, moet worden afgeleid, dat de wetgever, die 
zóó dacht, ook de intentie moei gehad hebben om 

bij de invoeringswet die strafbaarheid te blijven 
handhaven en dus, toen hij art. 10 punt 2 dier 
wet neerschreef, de bedoeling had de daarin voor
komende strafbepaling te doen slaan op beide 
leden van art. 1 der wet van 1814; 

0 . daaromtrent, dat, welke des wetgevers be
doeling ook moge zijn geweest bij de vaststelling 
van art. 10 n°. 2 der invoeringswet, dat nommer 
niets anders bevat dan eene wijziging der straf
bepaling van het 2° lid van art. 2 der wet van 
22 Juli 1814 (Staatsblad n°. 86), geenszins eene 
uitbreiding dezer strafbepaling tot gevallen, waar
voor zij nooit had gegolden, bepaa:delijk niet to t 
de overtreding van het 1 • lid van art. 1 der 
wet van 1814; 

0. mitsdien, dat ook het tweede middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

26 Januari 1897. WET , tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1897. S. 52. 

Bij ,deze wet wordt het VIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1897, betreffende het Depai·tement van llfarine, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd. : Kosten der administratie f 377,189.17 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. 7,472,080.-
3• Personeel der zeemacht . 3,778,097.50 
4• Loodswezen , betonning, bebakening, verlichting en hydrographic 2,032,071..:._ 
5° Pensioenen, anderstanden, wachtgelden enz. 1,864,117.-
6• Onvoorziene uitgaven. 60,000.-

f 15,583,554.67 

26 Janua,·i 1897. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1897. S. 53. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1897, betreffende het Departement van Financiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd. : Kosten van het Departement . . f 317,915.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

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 

accijnzen, en van den waa1·horg 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 der groote wegen, vaarten 
en veeren en der visscherijeu op de Schelde en Zeenwsche Stroomen. ,, 

Kosten der Eerediensten. 

97,925.-
97,337.-

124,450.-

5,132,770.-

2,197,206.-
1,969,662.08 5 

Transporteere . f 9,937,265.08 5 
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Per transport 
8• Afd. : Kosten van den Pensioenraad, pensioenen enz. 

. f 9,937,265 .08; 
1,443,756.-

9• Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, gra-
tificatiën en toelagen 

10• Onvoorziene uitgaven. 
9,375,715 .20 

36,000.-

f 20,792,736.28; 

26 Januari 1897. WET, tot vaststelling vau het elfde hoofdstuk cle1· Staatsbegrooting voor het 
clienstjaar 1897. S. 54. 

Bij cleze wet wordt het Xlde Hoofdstuk cler begrooting v,iu Staatsuitgaven voor het clieustjaar 
18.97 , betreffencle de Onvoorziene Uitgave,i, vastgestelcl tot een bedrag van / 50,000.-. 

27 Januari l 897. WET, tot vaststelling der begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienst 1897. S. 55. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEL)'lINA, ENZ. 

WIJ EMMA , ENZ. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 (Staats

blad n°. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer iler ,e;elden bestemil tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van cle uitgaven voor dit ouclerwerp, voor ilen dienst 
van 1897 , bij cle wet behoort te worden vastgesteld ; 

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

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 64), worclt voor den clienst van 1897 vast
gesteld als volgt : 

Art. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelclen voor tijdelijk in dienst zijncle civiele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten 
en verdere benoocl igclheclen . f 

Art. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worclen daartoe te behooren ; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop• en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de navermelde 
werken ter verbetering van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie: 

1 °. Verbeteren van innndatiemiddelen in de geheele linie; 
2°. Verschillende verbeteringen van onclergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

Àrt. 3. .Als voren voor cle nave1·melde werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder: 

1°. Verbeteren van innndatiemiddeleu in de geheele Stelling; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in cle geheele 

StelJing; 

.1fr t. 4. Als voren voor de navermelde werken ter verbetei·iug van de Stelling van 
Amsterdam: 

1 °. o·nteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheclen voor 
verschillende werken in de Stelling; 

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

Transporteere f 

70,000 

19,000 

6,000 

95,000 
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Per transport f 
3°. Maken van bomvrije gebouwen met toebehooren in verschillencle werken in de 

Stelling; 

4°. Maken van pantseringen voor verschillende werken in de telling; 
5°. 0 phoogen en maken van wegen en inundatiekaden en maken van brnggeQ en 

steigers; 
6°. Inrichten en verbeteren van iu undatiemiddelen ·; 
7°. Maken van loodsen, munitie- en buskruitmagazijnen; 
8°. Aanleg van beplantingen; 

9°. Verschillende verbeteringen van _ondergeschikt belang aan werken in de geheele 
Stelling, waaronder de levering van inrichtingen voor de op tische seingecneenschap. 

95,000 

970,000 
Ái·t. 5. Als voren voor de navermelde werken ter Yerbetering van de Stellin" van 

't Hollandsch Diep en !,et Volkeralc: 
Verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van TfTitlemstad 

en Ooltgensplaat. 

A,·t. 6. Als voren voor de navermelde werken ter rnrbetering van de Stelling van 
de J,fonden der l,faas en vaii !,et Haringvliet: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de Stelling. 

Á..t. 7. Telegraphische en ielephonische verbinding van verdedigingswerken en 
posten . 

Árt. 8 . Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 
in verschillende Stellingen 

Árt. 9. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de verschil
lende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn uitgetrokken. 

Art. 10 . Onvoorziene uitgaven. 

3,000 

5,000 

45,000 

12,000 

2,000 
50,000 

Totaal f 1,182,000 
2. Tot dekking der uitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 

wordt aangewezen : 
a. de som van een millioen vijftig duizend gulden, beschikbaar bij het VIIIste hoofdstuk der 

hegrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1897. 
b. 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 1896 ; 
c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1897 uit. den aanleg der vestingwerken kunnen 

voortvloeien. 
3. Wanneer het becb:ag, 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 Jid van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40), cloor 
overschrijving uit artikel, 10 nm hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4 . Op artikel 10 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1897 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet 
vinden in eene der andere artikelen van genoemd m·tikel 1. 

Die uÜgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 27sten Januari 1897. 

(get.) E M M: A. 
1/e J,finister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 

(Uitgeg . 28 Jau. 1897.) 
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27 Januari 1897. WET, tot vaststelling van het acldste hoofclstuk der Staatsbegrooting voor het 

clienstjaar 1897. S. 56. 
Bij deze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1897 , betreffende het Departement van 001·log, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
l • Afd.: Kosten van het Departement . f i 57,500.-
2• Traktementen en 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 cle 
provinciale en plaatselijke staven . 247,600.-

3• 'rraktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
Yttn dienstpaarden en voor verhniskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen-

. korpsen, daaronder begrepen daggelden aan militaire wachters . 
Soldijen en verdei-e kosten van de verschillencle staven, di ensten en 

wapenkorpsen, in de 2de., 3cle en 5 de afdeelingen vermeld, met 
uitzonclering van de kosten, in clie afdeelingen en in cle 9de en 
12de afcleelingen omschreven, doch met inbegrip van cle kosten van 
instructeurs beneden clen rang van officier -bij de schutterijen en 
vereenigingen tot vr~willige oefening in den wapenhandel en 
van vrijwilligers voor het · resevekader 

Geneeskundige dienst . 
Studie en onderwijs 

7• Artillerie-inrichtingen, aanmaak, aanschaffing, samenstelling, wijziging, 

8• 

herstelling, onderhoud en verwerken van het materieel der artillerie, 
der draagbare wapenen, cler torpedo's en der pyrotechnische voor
werpen, met alles wat daarop, alsmede op het beheer van een en ander 
betrekking heeft, toelagen aan magazijnmeesters der artillerie, zoo
mede practische oefeningen en proeven bij het wapen der artillerie, 
een en á]lder met inhegrip van al wat cle inrichtingen van onder-
wijs en het wapen der marechaussee· betreft . 

Materieel der genie en kazerneering, met hetgeen gerekencl worclt 
daartoe te behooren, een en ancler echt.er met uitzondering van al 
wat de Koninklijke Militaire Academie, de Caclettenschool, den 
Hoofdcursus te Kampen , de Normaal-schietschool en het wapen 
cler marechaussee betreft 

9• Aankoop vàn brood en kosten van cle militaire bakkerijen, van cle 
militaire slachterijen en van de militaire magazijnen van levens
middelen . 

10• Kosten van de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrnsting, 
en van de garnizoens~magazijnen van kleeding en uitrusting, benevens 
van vernieuwing en wijziging van Jedergoecl en paardetnig en Yan 
vernieuwing en onderhoud van kampements-effecten en van nacht-
leger . 

Militaire verkenningen en Topographische imichting 
Verplaatsing van personen en goederen 
Verschillende uitgaven . 
Nonactiviteits-trnkternenten , pensioenen , gagementen, onderstanden, 

lijfrenten, toelagen en wachtgelden . 

Transporteere 

3,224,465 .-

6,395,670.-
840,862.-
399,785.-

l,476,07ö.-

798,690.-

2,725,193.-

45ö,095.-
64,750.-

287,950.--
86,800 .-

2,442,705.-

f 19,603,140.-
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Per transport 
15• Afcl.: Onvoorziene uitga yen 
16• · Wapen der marechaussee 
17• Buitengewone uitgaven . 
18• · Aanschaffing van nieuwe draagbare vuurwapenen 

f 19,603,140.-
50,000.-

710,479.-
257,050.-

2,058,170.-
1,050,000.-19• Voltooiing van het ystingstelsel . 

27 Janu,ai-i 1 97. BESLUIT, betreffende het honden 
eener coJ)ecte in eene gemeente door en ten 
behoeve van eene vereeniging die elders is 
gevestigd. 

IN NAAM VAN H. M. WILHiEJLMINA, El\Z. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het 
bestuur der Vereeniging tot bevordering voor klec
ding van min vermogende kinderen van alle religiën, 
gevestigd te Amsterdam, tegen iJiet besluit van 
burgemeester en wethouders van Zwolle, van 9 
September · 1896, u0

• 2004, houdende bezwaren 
tef(en het houden eener collecte ten behoeve van 
genoemde vereeniging in hunne gemeente; 

Den Raacl van State, afdeeling v~or de geschillen 
van bestuur, gehoord advies van p Januari 1897, 
n°. 140. 

Op de voordracht van den Mii\.ister van Bin• 
nenlandsche Zaken, van 25 Januari 1897, n°. 206, 
afdeeling B. B.; 

Overwegende, dat namens het b1stuur der Ver
eeniging tot bevordering voor k!eeding van min
vermogende kinderen van alle reli~iën, gevestigd 
te Amsterdam, door den secretaris b. d. van 7 Sep
tember 1896 aan burgemeester en wethouders van 
Zwolle is kennis gegeven dat den 14 September 
d.a.v. ten behoeve van die vereeniging eene collecte 
zou worden gehouden in de gemeente Zwolle; 

dat burgemeester en wethouders van Zwolle bij 
besluit van 9 September 1896, n°. 2004, aan het 
bestuur der vereeniging hebben te kennen gegeven 
dat tegen het houden van de colleète bij hen be
zwaren bestonden en dat wanneer zij niettemin 
werd. gehouden, burgemeester en wethouders ge· 
bruik zouden maken van de bij het 3de lid van 
art. 13 der wet tot regeling van h~t armbestuur 
verleende bevoegdheid en de inzameling zouden 
stuiten; 

dat het bestuur, van oordeel dat deze kennis
geving als eene stuiting der voorgenomen inzame
ling is te beschouwen, waarmede het zich bezwaard 
acht, Onze beslissing heeft ingeroepen, aanvoerende 
dat, aangezien het besluit van bur~emeester en 

f 23,728,839.-

wethouders geen enkelen grond inhoudt, bestrijding 
uit den aard der zaak niet mogelijk is; en voorts 
dat dod, strekking en aard der door hem bestuurde 
vereeniging even zoovele gronden opleveren, welke 
eene collecte als door hem bedoeld rechtvaardigen, 
weshalve appellant verzocht voor zoo veel iloodig 
met vernietiging van het besluit van bnrgemeester 
en wethouders hem alsnog vergunning te verleenen 
in de gemeente Zwolle eene collecte te honden 
ten behoeve van meergenoemde vereeniging; 

dat burgemeester en wethouders van Zwolle 
nader als grond van hun besluit hebben medege· 
deeld, behalve hunne onbekendheid met de ver
eeniging en haar bestnnr, dat zij in beginsel hebben 
aangenomen, het honden van collecten in hunne 
gemeen te door elders gevestigde vereen igingen te 
weren, wijl door te Zwolle bestaande instellingen 
van weldadigheid zoornel liefdegaven van cle in• 
gezetenen worden gevraagd ten bate van behoeftigen 
in eigen kring, dat nu reeds in mime mate door 
hen tot ondersteuning van armen wordt bijgedragen. 

Overwegenue dat blij~ens art. 13 der wet tot 
regeling van het armbestum·, de wetgever in het 
algemeen het honden van openbare inzamelingen 
van gelden ten behoeve van instellingen van wel
dadigheid welke aan de bij de wet gestelde eisehen 
voldoen, slechts afhankelijk heeft gesteld van eene 
voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur 
en mitsdien, met inachtneming daarvan, heeft 
vrijgelaten, behoudens den alclaar vermelden repres· 
sieven maatregel, geheel in overeenstemming met 
de algemeene strekking van de genoemde wet, om 
de beoefening der weldadigheid zooveel mogelijk 
aan de particuliere liefdadigheid over te laten en 
deze te bevorderen. 

dat derhalve het beginsel door burgemeester en 
wethouders aangenomen, om het houden van col
lecten door elders gevestigde vereenigingen, te 
weren, in zoo vol strekten zin als waarin het door 
burgemeester en wethouders bij hun schi·ij ven is 
geformuleerd, in strijd is met de wet, en alzoo 
daarop eene toepassing van het 3de lid van art. 13 
niet gegrond kan worden; 
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dat wat betreft de door burgemeester en wet

houders aangevoerde 1·eden, dat door de ingezetenen 

in ruime mate tot ondersteuning van armen wordt 

bijgedragen ten behoeve van de te Zwolle bestaande 
instellingen van weldadigheicl, het niet ter be
oordeel ing en beslissing van bet gemeentebestuur 

staat in welke mate de ingezetenen meenen te 

moeten en te kunnen bijdragen tot ondersteuning 
van de behoeftigen ; 

dat onbekendheid van de vereeuiging en haar 
bestuur evenmin eene gegronde reden tot wering 

van eene inzameling kan worden geacht, daar toch 
het gemeentebestuur bevoegd is inlichtingen in 
te winnen en zich de noo:lige bewijzen te doen 

overleggen en daartoe bij on bekendheid van de 
vereeniging ver11licht is ter voorkoming van eene 
overtreding van het 2de lid van art. 13 ; 

dat derhalve de door burgemeester en wethouders 
aangevoercle redenen ongegrond zijn; 

Gezien de wet tot regeling van het arm bes tunr. 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

:Met gegroudvërklaring van het ingestelde be

roep, te beslissen, dat op de door burgemeester 

en wethouders van Zwolle aangevoerde 1·edenen 
geen termen bestonden tot stuiting van de collecte. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, waar van 
afschi·ift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
's Gravenhage, clen 27steu Januari 1897. 

(get .) EMi\lA. 
De Jllin. van Binne11l . Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

28 Januari 1897. BESLUIT, ter bekendmaking van 
den tekst der wet van 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n°. 127), houdende herziening der 
wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad 
n°. 103) tot regeling van het lager onderwijs, 

zooals die tekst is gewijzigd bij de wettell 
van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 3 Ja
nuari 1884 (Staatsblad n°. 2), 11 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64), December 1889 (Staatsblad 
n°. 175), 9 Mei 1890 (Staatsblad u 0 • 78), 

30 December 1892 (Staatsblad u0 • 292), 
13 September 1895 (Staatsb lad n°. 159) en 
28 December 1896 (Staatsblad u0 • 230). S. 57. 

lN NAAM YAX H. M . WILHELMI1 A, EXZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
neulandsche Zaken van 26 Januari 1897, n°. 514, 
afdeeling Onderwijs; 

1 97. 

Gelet op de wetten van 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n°. 127), 27 Juli 1882 (Staatsblad 
u0

• 117.1, 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 
11 Juli 1 84 (Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), 8 December 1889 (Staatsblad 
n°.175), 9 Mei 1890 (Staatsbladu0

• 78), 30 Decem

ber 1892 (Staatsblad n°. 292), 13 eptember 1895 
(Staatsblad n°. 159) en 28 December 1896 (Staats
blad n°. 230); 

Gezien cle Koninklijke besluiten van 24 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 182) en 14 December 18 9 

(Staatsblad u0
• 177 ); 

Hebben goedgevonden eu Yen,tuau, dc11 tekst 

der wet van 17 Augustus 1878 (Sfaalsbladu"' .127), 
houdende herziening cl er wet van 13 Augus
tus -1857 (Staatsblad n°. 103) tot regeling van 
het lager onderwijs, zooah die bij de vercler hier
boven genoemcle wetten is gewijzigd, algemeen 
bekend te maken door bijvoeging van dien gewij
zigden tekst in zijn geheel, bij dit besluit. 

De Minister van Binnenbnclsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslui t, hetwelk 
in het Staats\lad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, clen 28sten Januari 1897 . 
(get.) E )I .\1 A. 

De Jlfin . van Binnen[. Zaken, (get.) \'AN HOUTEN . 
(Uitgeg . 10 Febr. 1897.) 

TEK T der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblacl n°. 127), houdende lterziening 
der wet van 13 Áugustus 1857 (Sta,itsblad 

n° . 103) tot ,·egeling van het lager onder
wijs, :::ooals die is gewijzigd bij de wetten 
van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 

3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 11 Juli 
1884 (Staatsblad n •. 123), 15 April 1886 

(Staatsblad n°. 64), 8 December 1889 (Staats
blad u0

• 175), 9 -~fei 1890 (Staatsblad n°. 

78), 30 December 1892 (Staatsblad n°. 292), 
13 Septembe,· 1895 (Staatsblad n°. 159) 
en 28 December 1896 (Staatsblacl n°. 230). 

TITEL I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. Lager onderwijs is huis- of school
onderwijs. 

Onclerwijs, gegeven aan kinde!'en .van ten hoogste 
drie gezinnen gezamenlijk in de woning van het 
hoofd van een dier gezinnen , is huisonderwij s. 

Ieder ander onderwijs, waaronder ook het onder
wijs iu armeni nrigtingen, gods-, gast- en werk-

3 
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huizen, gestichten van weldadigheid en andere in

stellingen van openbaar nut ge!!;eveu, wordt voor de 
toepassing dezer wet als schoolonderwijs beschouwd. 

2. Ouder lager onderwijs begrijpt deze wet 

het onderwijs in: 

a. h et lezen; 

b. het schrijven ; 
c. het rekenen ; 

d. cle beginselen der Nederlandsçhe taal ; 
e. die der vaderlandsche geschiedenis; 

/. die der aardrijksknnde; 
g. die van de kennis der natuur; 

!,. het zingen; 
i. de eerste oefeningen van het handteekenen; 
j . cle vrije en orde-oefeningen der gymnastiek; 

k. de nuttige hanclwerken voor me,sJes. 
Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs 

gegeven worclen in : 
l . de beginselen der Frausche taal; 

m. die der Hoogduit sche taal; 

n. die der Engelsche taal; 
o. die der algemeene geschiedenis; 

p. die der wisk11
1
nde ; 

q. het handteekenen ; 
1·. de beginselen der landbouwkunde; 

dis. die der tuinbouwkunde; 

s. cle gymnastiek; 

t. de fraaije hand werken voor meisjes. 

3. De lagere scholen opgerigt en onderhouden 

door het Rijk of de gemeenten zijn openbare, de 
overige zijn bijzondere scholen. 

.Door waterschappen of provinciën worden geene 

mitgaven ten behoeve van het lager onderwijs gedaan. 

Aan bijzondere scholen noch aan bijzondere 
inrigtingen tot opleiding van onderwijzers mogen 

vanwege cle gemeente geldelijke bijdragen of eenige 
andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk 
worden toegekend, dan in de gevallen en onder 

,ile voorwaai·den in deze wet genoemd. 

4. Art. 5 der wet van 1 J unij 1865 (Staats
blad n•. 58) is toepasselijk 01i alle lokalen, waarin 

lager schoolonclerwij s gegeven wordt. 
Bij algemeen en maatregel van in wcndig bestn nr 

worden door Ons, zoowel in het belang van de 
gezondheid als van het onderwijs, algemeene rege
len vastgesteld omtrent den bouw en cle inrigting 
der lokalen, waarin openbaar lager schoolonderwij s 
gege,·en wordt, qlsmede omtrent het aantal kinderen 

dat daarin mag worden toegelaten, met bepaling 
of en in hoernrre deze re00elen verbindend zijn 

voor de lokalen, waarin door gemeenten gesubsidi
eerd bijzonder lager schoolonderwijs worclt gegeven. 

5. Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven 

in lokalen, welke door den inspecteur van het 

geneesknndig Staatstoezigt zijn afgekeurd als schade
lijk voor de gezondheid of van onvoldoende rnimte 

voor het aantal schoolgaancle kinderen . 

De .inspecteur spreekt de afkeuring uit bij 
sch_riftelijke en met redenen omkleede verklaring 

en zendt daa,·van afschrift aan Gedeputeerde Staten 

en tenzelfden dage aan het gemeentebestunr, aall 
clen districts-schoolopziener en aan het hoofd der 

school. Gedeputeerde Staten gelasten burgemeester 
en wethouders der gemeente, waarin het lokaal 

ligt, deze verkla1·ing af te kondigen binnen een 

door hen te bepalen termijn. 

Bij Geclepnteerde Staten kunnen te1:<en de uit-
spraak van den inspecteur in hooger beroep komen : 

a. de distri cts-schoolopziener; 
b. het hoofd dei' school ; 

c. de eigenaar of brniker van het lokaal ; 

d. de ouders of verzorgers van schoolgaande 

kinderen. 
H et beroep moet worden ingesföld binnen derti00 

vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop het 

afschrift der verklaring van den inspecteur op last 

van Gedeputeerde Staten door het gemeentebe

stunr is afgekondigd. 
Gedeputeerde Staten geven aan elk der in 

beroep gekomen belanghebbenden schriftelijk kennis 

van hunne beslissing. 
Ieder, die bij de besli ss ing partij geweest is, 

kan daartegen bij Ons in hooger beroep komen . 
Dit moet ingestelcl worden binnen dertig vrije 

dagen, te rekenen van den dag, waarop de ken
nisgeving van cle beslissing van Gedeputeerde 

Staten den belanghebbenden is toegezonden. 
Hangende de termijnen van beroep en tot cle 

eindbeslissing kan met het geven van onderwijs 
in het afgekeurd lokaal worden voortgegaan, ten 
ware de inspecteur van het geneeskundig Staats

toezigt om dringende reclenen, in zijne verklaring 
uitdrukkelijk te vermelden, anders mogt hebben 

bevolen. 
Indien de inspecteur van het geneeskundig 

Staatstoezigt schriftelijk verklaart, dat het afge
keurde lokaal voldoende verbeterd is, of dat het 
aantal kinderen genoegzaam beperkt is, kan het 
onderwijs worden hervat. 

6. Niemand mag lager onderwijs geven, die 
niet in het bezit is der bij cleze wet gevorderde 
bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. 

Vreemclelingen behoeven bovendien Onze ver

gunning. 
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7. De bepalingen van het voorgaande artikel 

zijn niet toepasselijk op: 
a. hen, die uitsluitend aan kinderen van één 

gez in lager huisonderwijs geven; 
b. hen, die, van het geven van lager onderwijs 

geen beroep makende, en zich zonder geldelijke 
belooning daartoe bereid verklarende, van Ons 

vergunning hebben verkregen tot het geven van 

zoodanig onderwijs. 
Vrijgesteld van het bezit van een der bewijzer. 

van bekwaamheid bij het voorgaande artikel be

doeld is hij, die voor het vak of de vakken, 

waarin hij onderwijs geeft, bevoegd is ingevolge 

het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815, 
n°. 14, de wet van ll8 A.pril 1876 (Staatsblad n°. 
102) of de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50). 

8. Jongelieden van beiderlei kunne mogen ir. 

de school als kweekeling worden toegelaten en 

aldaar behulpzaam zijn, mits zij: 
a. hun vijftiende jaar ingetreden zijn en hun 

·negentiende niet volbragt hebben, of de akte, be
doeld in art. 56 ouder a, bezitten; 

b. tot geene werkzaamheden in de school gebe

zigcl worden clan de zoodan ige, welke zij onder het 

toezigt en de leiding van een in hetzelfde school

vertrek aanwezigen bevoegde verrigten, en 
c. na drie maanden als kweekeling geplaatst 

te zijn geweest, in het bezit zijn van een door 
den arrondissemen ts-schoolopziener scbriftelij k goed

gekeurd bewijs, niet ouder dan een jaar en afgegeven 
en onderteekend door het hoofd der school , waarin 

zij tijdens de afgifte waren toegelaten, dat hun zede
lijk gedrag en hunne vorderingen voldoende zijn . 

Ingeval de arroudissetr1ents-scboolopziener zijne 

goedkeuring weigert, kan het hoofd der school 

binnen veertien dagen na die weigering de be

slissing van den districts-schoolopziener inroepen . 

Deze beslist binnen eene maand. 
H et hoofd der school geeft van de toelating 

van een kweekeling in zijne school minstens drie 
dagen te voren schriftelijk kennis aan den arron

dissemen ts-schoolopziener. 
9. Hij, die in strijd met het voorschrift van 

art. 5 schoolonderwijs geeft in een afgekeurd 
lokaal, of die, als hoofd der school in een ver
trek meer leerlingen toelaat dan het naar de in 
art. 4 bedoelde regelen mag bevatten of daarin 
kweekelingen toelaat zonder dat de vei·eischte 
schriftelijke kennisgeving daaraan is voorafgegaan 
of wel anders dan op den voet, bij het voorgaand 
artikel bepaald, wordt gestraft met eene geldboete 
van ten hoogste vijftig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 

vorige veroordeeling van den schuldige wegens 

gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 

wordt hij gestmft met geldboete vau ten hoogste 
honderd gulden of lllet hechtenis van ten hoogste 

veertien dagen. Bij tweede of volgende herhalingen 

gepleegd telkens binnen twee jaren nadat de laatste 

veroordeeling wegens eerste of volgende herhalingen 

onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis op

gelegd van ten hoogste één jaar. 
10. Beha! ve de gevallen, hierna vermeld, vervalt 

de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs 

voor hem, die bij eindvonnis is veroordeeld: 

a. wegens mischad; 

b. tot eene der straffen, omschreven in art. 28 

n°•. 4 en 5 van het Wetboek van Strafregt. 
11 . Hij , die de bevoegdheid tot het geven 

van lager onderwijs verloren heeft, kan haar niet 

terugbekomen, beha! ve in de gevallen, in artt. 
29, 31 en 53 voorzien. 

In deze< gevallen kan zij hem door Ons worden 

teruggegeven. 
12. Van Rijkswege worden kweekscholen en 

normaallessen tot opleiding van onderwijzers op

gericht en onderhouden. 

De inrigt.ing wordt bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

Ten behoeve van de opleiding van onderwijzers 
kan eene Rijksbijdrage worden verleend: 

1 °. aau gemeentelijke en aan bijzondere kweek

scholen; 
2°. aan normaallessen en aan hoofden van 

scholen, voor elk der door hen opgeleide personen 
die de akte, bedoeld in art. 56 onder a hebben 

verki-egen, volgens door Ons bij algetlleenen maat

regel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden. 

Op de door het Rijk of de gemeenten opge-
1·igte en onderhouden kweekscholen en normaallessen 

zijn het lste en 2de lid van art. 33 van toepassing. 

De bepalingen sub a en c van art. 8 en die 
van art. 9 , voor zoover deze op de toelating van 
kweekelingen betrekking hebben, zijn niet van 
toepassin11: op de leerscholen, verbonden aan door 
Ons aangewezen kweekscholen. 

13. Waar in deze wet van onderwijzers ge

sproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen 
begrepen, ten ware het tegencleel uitdrukkelijk 
bepaald zij . 

14. Onverminderd het bepaalde in art. 5 en 
met uitzondering van de gevallen, voorzien in 
art. 19, sub a, b, c, d en f, kan van elk besluit, 

3* 
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krachtens Jeze wet door Gedeputeerde Staten ge

nomen , bij Ons in hooger beroep worden gekomen 

door ieder, die bij de vernietiging of verbetering van 
het besluit van Gedeputeerde Staten belang heeft. 

Het hooger beroep moet worden ingesteld binnen 

dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop 

het besluit openbaar gemaakt of den belanghebbende 
toegezonden is. 

15. Deze wet is niet toepasselijk op: 
a. hem, die uitsluitend in een of meer der 

vakken, vermeld in art. 2 onder !,, i, k, q, r, 
,. bis en t bijzonder onderwijs geeft; 

b. de scholen, uitsluitend bestemd voor het 

onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in 
art. 2 onder !,, i . j, k, q, r, ,. bis, s eu t; 

c. de scholen, waarin geene kinderen boven de 
zes jaren worden toegelaten en geen ander dan 

voorbereidend onderwijs gegeven wordt, behoudens 
dat ook deze scholen onderworpen zijn aan de 
bepalingen van artt. 5 en 73 dezer wet; 

d. militaire onderwij zers en het onderwijs, doo1· 

hen gegeven aan militairen; 
e. cle scholen voor doofstommen, blinden, spraak

gebrekkigen en idioten; 
/ . cle scholen in gevangenissen, bedelaarsgestich

ten of Rijks-werkinrigtingen en in Rijks-opvoe

dingsgestichten, behoudens de bepalingen omtrent 
de bevoegdheid van hen, die lager onderwijs geven. 

'rITEL IT. 

VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS . 

§ 1. Van de sc!,olen. 

16. In elke gemeente word t voldoend laii;e1· onder

wijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 

welke voor alle kinderen zonder onderscheid van 
godsdienstige gezindheicl toegankelijk zijn. 

Het onderwijs omvat de vakken in art. 2 ver
meld onder a- k, en daar waar genoegzame behoefte 
aan uitbreiding bestaat, een of meer of wel alle 
vakken, vermeld in dat artikel onde1· l - t. Van 
de verpligting tot het geven van onderwijs in het 
vak, vermeld in artikel 2, onder j, kan door 
Gedeputeerde Staten, den districtsschoolopziener 
gehoord, telkens voor ten hoogste vijf jaren, vrij
stelling worden verleend. 

De in de school toegelaten kinderen zijn in 
elke klasse verpligt aan het onderwijs in alle de 
aldaar onderwezen vakken deel te nemen, met 
uitzondering van de vakken vermeld in art. 2 

ouder i en s. 
"Naburige gemeenten kunnen zich, met inacht-

neming van art. 121 der wet van 29 J unij 1851 
(Staatsblad n•. 85) vereenigen tot het oprigteu 
en in stand houden van gemeenschappelijke scholen 

of tot het vaststellen eener regeling omtrent de 

toelating van kinderen uit de eene gemeente op 

de scholen der andere . 
17 . Voor zoo veel doenlijk wordt aan hen, die 

het gewoon schoolonderwijs genoten hebben, ge
legenheid gegeven tot het. genieten van herhalings

onderwijs. 
Het herhalingsonderwijs kan zich uitstrekken 

tot een of meer der vakken, vermeld in art. 2 
ouder l-t, al zijn clie vakken niet begrepen ge
weest in het genoten gewoon schoolonderwijs. 

18. De besluiten van den gemeenteraad, be

treffende het getal der scholen en de vakken, 

welke op de scholen zullen oll!lerwezen worden , 
worden aan Gedeputeerde taten medegedeeld. Zoo 
Gedeputeerde taten het getal scholen of den 
omvang van het 01i'derwijs onvoldoende achten, 

bevelen zij, den inspecteur gehoord, vermeerderin~. · 

Gelijke vermeerdering kan, Gedeputeerde Staten 

gehoord, door Ons worden bevolen. 
19. De besluiten van den gemeenteraad, be

treffende: 
a. de plaats, waar een schoollokaal zal zijn 

gevestigd; 
b. de vermindering van het getal scholen of van 

den om vang van het onderwijs; 
c. de vereenigiug eener school met of hare ver

vanging door andere ; 
d. de sluiting eener school of de schorsing van 

het onderwijs aan eene school ; 
e. den leeftijd welken de kinde!·en moeten bereikt 

hebben vóór zij op de open bare school worden 
toegelaten, en van dien waarop zij clie school 

moeten verlaten ; 
f. het verleenen van ontslag aan onderwijzers 

in de gevallen, bedoeld in art. 29 onder b en c; 

worden aan cle goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten_ onderworpen. 

De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 202 
der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad n°. 85) 
zijn ten deze toepa selijk. 

20. Sluiting eeaer school voor bepaalden tijil 
kan door Gedeputeerde Staten bij een met redenen 
omkleed beslni t worden bevolen. 

Zij hooren in het geval van clit en het voorgaancle 
artikel vooraf den inspecteur van het lage1· onderwijs. 

Gelijke sluiting kan door Ons, Gedepnteerde 
Staten gehoord, wot·deu bevolen. 

21 . De regeling van de schooltijden en van 
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de vacantiën, de rnststelling van het leet·plan en 

van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en 
de verdeeling der school in klassen geschieden 
door het hoofd der school en, zoo de regeling voor 
meerdere scholen gelijkelijk werkt, door'de hoofden 
dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring van 
burgemeester eu wethouders en vau den disti·icts
schoolopziener. 

Bij verschil tusschen burgemeester en wethouders 
en deu districts-schoolopziener besl ist Onze Minis
t er , die met de uitvoering dezer wet belast is. 

22 . Bij de regeling der schooltijden wordt 
door het vrijgeven van uitdrukkelijk in de rege
l ing genoemde uren gezorgd, dat de schoolgaande 
kinderen vau de godsdienstleeraren godsdienst
onderwijs kunnen 11enieten. 

Onder voorwaarden door burgemeester en wet
houders in overleg met den districts-schoolopziener 
te bepalen, worden de schoollokalen, des noodig 

verwarmd en verlicht, voor dit godsdieustouder
wijs beschikbaar gesteld. 

Bij verschil is het laatste lid van het voorgaande 
artikel toe11asselijk. 

§ 2. Van de onderwijzers. 

23 . Aan het hoofd vau elke school is een 
onderwijzer geplaatst, die den leeftijd van drie 
en twintig jaren moet volbragt hebben en den 
rang van hoofdonderwijzer bezit. 

De waarneming van het bestuur eener school 
kun echter tijdelijk worden toevertrouwd aan een 
onderwijzer, die den gevorderden leeftijd of den rang 
van hoofdonderwijzer niet bezit, mits aan de 
school geen onderwijzer in het bezit van dien 
rang, ingevolge art. 24, verbonden zij . Zoofanige 
waarneming mag niet langer duren dan zes maanden. 

24 . Het hoofd der school wordt bijgestaan 
door ten minste één onderwijzer, zoodra het aantal 
schoolgaande kinderen meer dan veertig, door ten 
minste twee onderwijzel's, zoocha het een en negentiis 
bedraagt. 

Voor elk ,vijf-en-vijftigtal schoolgaande kinderen 
boven de negentig wordt een onderwijzer meer 
vereischt. 

Wanneer met inbegrip vau het hoofd cler school 
het aantal onder wijzers ingevolge de voorafgaande 
bepalingen van dit artikel aan de school vel'bonden 
meer dan vier beclraagt, moeten ten minste twee, 
wanneer het meel' dan acht bedraagt, ten minste 
drie hunner den leeftijd van dr ie en twintig jaren 
volbrngt hebben en den rang vau hoofdonderwijzer 
bezitten. 

Onder de ondtmvijzers, in dit artikel bedoeld, 
worden zii, dié uitsluitend in een of meer der 
vakken , genoemd in art. 2, onder 1,-t, onder
wijs geven, niet medegerekend. 

Op geene school mogen meer dan zes honderd 
kinderen gelijktijdig worden toegelaten, tenzij hier
toe door Ons om bijzondere redenen vergunning 
wordt verleend. 

Bij cle toepassing van dit ai·tikel wordt tot 
grondslag genomen het getal kinderen, die op den 
vijftien den dag der maand Januarij van het loopendc 
schooljaar als werkel ijk schoolgaande bekend staa11. 

Waar die grondslag ten gevolge van het tijdstip 
van oprigting der school niet kan worden va tge
stelrl, geldt het aantal kinderen, dat. op den laatsten 
dag der maand volgende op die, waarin de school 
geopend is, als werkelijk schoolgaande bekend staat. 

25 . Wanneer de school in verscheidene klassen 
verdeeld is, wordt het onderwijs in de laag te 
klassen bij voorkenr aan onderwijzeressen, dat in de 
hoogste klassen, behalve aan de se.holen uitsluitend 
voor meisjes bestemd, bij voorkeur aan onder
wijzers opgedragen. 

26 . Aan eiken onderwijzer wordt eene vaste 
j-.iarwedde toegekend. Die jaarwedde bedraagt in 
geen geval minder dan zeven honderd gulden voor 
het hoofd der school; niet minder dan zes honderd 
gulden voor de onderwijzers, meL ra~g van hoofd
onderwijzer, die volgens art. 24 moeten aanwezig 
ziju in scholen met meer dan vier onderwijzers, 
en niet minder dan vier honderd gulden voor 
eiken anderen onderwijzer. 

Door Ons kan Gedeputeerde Staten der pl'ovincie 
gehoord, voor elke provincie bepaald wol'den waar, 
en tot welk bedrag het minimum van jaarwedde 
voor de verschillende onderwijzers aan de onder
scheidene klassen vau scholen hooge1· zijn zal dan 
het bedrag in de voorgaande zinsnede bepaald. 

De twee voorgaande zinsneden gelden 11 iet vool' 
de onderwijzers, uitsluitend belast met h,et onder
wijs in een of meer der vakken, genoemd in 

al't. 2 onder lt-t. 
Het hoofd der school gen iet bovendien Vl'ije 

woning, zoo mogelijk met eenen tuin . 
Ingeval hem gceue vrije woni ng kan verschaft 

worden, ontvangt hij eene billijke vel'o-oedin11: YOOr 
hui huur, waarvan het bedrag door Gedeputeerde 
Staten wordt bepaald. 

Met inachtuemiug dezer voorschriften worden 
de jaarwedden der onderwijzers door den gemeente
raad onder goedkenl'ing van Gedeputeerde Staten 
gel'egeld. 
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In geval van hooger beroep bij Ons van het 
besluit van Gedeputeerde Staten·, wordt bij Onze 
beslissing de vereischte regeling vastgesteld. 

27. Om als onderwijzer benoemd te kunnen' 
worden , wordt het bezit vereischt: 

a. eener akte van bekwaamheicl ; 
b. van een getuigschrift van zedelijk gedrag, 

afgegeven cloor den burgemeester der gemeente of 
de htugemeesters der gemeenten, waar hij , aan 
wien het wordt uitgereikt, in de twee laatste jaren 
gewoond heeft. 

Bij weigering van een der burgemeesters kan 
het getuigschrift worden verleend door Onzen 
Commissru·is in de provincie. 

Met zoodanig getuigschl'ift wordt gelijkgestelcl 
het getuigschrift van zedelijk gedrag:, afgegeven 
door de bevoegde overheid buitenslands, onder 
welker gebied de bezitter in de twee laatste jaren 
heeft gewoond. 

28. De onderwijzers, aan de gemeentescholen 
vel'bonden, worden door den gemeenteraad benoemd. 

De benoeming van den onderwijzer, aan het 
hoofd der school geplaatst, geschiedt nit eene 
voordragt van minstens drie bevoegden, opgemaakt 
door burgemeester en wethouders en den clistricls-
schoolopziener. 

Indien burgemeester en wethouders en de districts
schoolopzien~r niet tot overeenstemming kunneu 
geraken, gaat aan de benoeming een vergelijkend 
onderzoek naar de geschiktheid der caudidatcn 
vooraf. 

Melden meer clan zes bevoegden zich voor hel 
onderzoek aan, clan kunnen bnrgemeester en wet
houders, in overeenstemming met den districts
schoolopziener, bepalen welke candiclaten, mits 
niet minder clan zes, daaraan zullen worden onder
worpen. Bij gemis aan overeenstemming omtrent 
cle keuze der op te roepen personen , worden alle 
candidaten die zich hebben aangemeld tot het 
onderzoek toegelaten. 

Ingeval de benoeminii: na voorafgaal\d verge
lijkend onderzoek plaats heeft, wordt de voordragt, 
bestaande uit minstens drie bevoegclen, door den 
districts-schoolopziener opgemaakt en door dezen 
met een schriftelijk met redenen omkleed ad vies 
omtrent de voorgeclragen cnndidaten, aan den mad 
ingezonden. 

A.l wat verder het in dit artikel becloeld oncler
zoek betreft, w01·dt cloor Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

In gemeenten waar meer dan eene school bestaat 
kan cle onderwijzer, aan het hoofd der eene ge-

plaatst, aan het hoofd der andere worden gesteld 
zonder voordragt, indien de gemeenteraad na 
overleg met den clistricts-schoolopziener hiertoe 
besluit. 

De benöeming van andere onclerwijzers geschiedt 
uit eene voordragt van minstens drie bevoegden, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders in 
overleg met den arrondissements-schoolopziener, 
na ingewonnen berigt van het hoofd der school, 
waaraan de benoeming geschieden moet. Het 
berigt van het hoofd der school en het schriftelijk, 
met redenen omkleecl advies van den arrondisse
ments-schoolopziener worden aan den raad over
gelegd. 

J)e onderwijzers verbonden aan scholen, nitslni
tend door het Rijk bekostigd, worden benoemd 
door Onzen Minister, die met de uitvoering 
dezer wet belast is. 

29. Ontslag aan onderwijzers, aan gemeente
scholen verbonden, wordt door den gemeenteraad 
verleend: 

a. regtstreeks overe.enkomstig eigen verzoek, met 
ingang van den dag door den gemeenteraad te 

bepalen; 
b. op voordragt van burgemeester en wethouders 

of van den clistricts-schoolopziener, indien het 
een onderwijzer betreft , aan het hoofd eener 
school geplaatst; 

c. op voordragt van burgemeester en wethouclel's 
of van den anondissements-schoolopziener, indien 
het een onderwijzer betreft, die niet aan het hoofd 
eener school is geplaatst . • 

In de twee laatste gevallen kan het ontslag 
niet-eervol worden verleend. 

Door Gedeputeerde !aten kan worden verklaard, 
dat de niet-eervol ontslagen onderwijzer de be
voegdheid tot het geven van onderwijs heeft 
verloren. 

Aan onderwijzers verbonden aan eene school, 
nitslnitencl door het Rijk bekostigd, wordt, hetzij 
overeenkomstig eigen verzoek, hetzij arn btshal vc, 
ontslag verleend door Onzen Minister, die met 
de uitvoering dezer wet belast is. 

30. Een onderwijzer, ,,an eene gemeenteschool 
verbonden, kan op voorstel van den arrondisse
ments-schoolopziener voor hoogstens eene maand 
door burgemeester en wethouders worden geschorst. 
Zij geven hiervan onmiddellijk kennis mm den 
gemeenteraad en aan den districts-schoolopziener 
met opgave van de redenen der schorsing. 

De schorsing geschiedt zonder stilstand van 
jaarwedde. 
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Zij kan binnen den tijd, waarvoor zij is uitge

sproken, door den gemeenteraad worden opgeheven . 

31. Behalve op de wijze, in de twee voor

gaande artikelen bepaald, kan de schorsing of 

het ontslag, doch in het laatste geval slechts 

niet-eervol, op voordragt van den districts-school-

01iziener door Gedeputeerde Staten worden uit

gesproken . 

Op dergelijk ontslag is het voorlaatste !iel van 

art. 29 toepasselijk . 

- 32. In de tijdelijke waarneming der door 

schorsing, ontslag of ontstentenis aan eene ge

meenteschool opengevallen plaats wordt door burge

meester en wethouders in overleg met den arron 

dissements-schoolopziener voorzien. 

Indien in de vervulling, waar het betreft het 

hoofd der scliool, niet door den gemeenteraad is 

voorzien binnen zes maanden nadat de plaats is 

01iengevallen, geschiedt zulks door Gedeputeerde 

Staten, na voorafgaand vergelijkend·onderzoek nam· 

de geschiktheid der candidaten . 

Ingeval van tijdelijke verhindering kan, op 

gelijke wijze als in het eerste lid van dit artikel 

is bepaald, in de waarneming worden voorzien. 

De schorsing van onderwijzers, verbonden aan 

scholen, uitsluitend van Rijkswege bekostigd, en 

de voorziening in de tijdelijke waarneming aan 

dergelijke scholen geschieden do01· Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast. 

32bis. Wanneer in eene gemeenteschool jonge

lieden m het bezit der akte, bedoeld in art. 56, 

onder a, op den voet van art. 8 als kweekelingen 

zijn toegelaten· , zijn deze bij schorsing, ontslag, 

ontstentenis of tijdelijke verhindering van eenen 

on_derwijzer in die school, op aanwijz_ing vau het 

hoofd, bevoegd en verpl igt tot ile waarneming 

der opengevallen pla'.ats, hangende het overleg in 

het eerste Jid van art. 32 voorgeschreven. 

33 . Het schoolonderwijs wordt onder het aan

leeren van gepaste en nuttige kundigheden dienst
baar gemaakt aan de ontwikkeling van de ver

standelijke vermogens der kinderen en aan hunne 

opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke 

deugden. 
De ouclerwijzer onthoudt zich van iets te leeren, 

te doen of toe te laten wat str ijdig is met clen 

eerbied verschuldigd aan de goclsdiensti<>e begrip
pen van andersdenkenden. 

De onclerwijzer, die zich in dit opzicht aan 

plichtverzuim schuldig maakt, kan door Ons voor 

hoogstens een jaar en bij herhaling der overtrecling 

voor onbepaalden tijd in zijne bevoegdheid tot 

het geven van onderwijs aau eene open bare chool 

geschorst worden. 

Het geven van godsdienstonderwijs blijft aan 

de godsdienstleeraren overgelaten. 

34. Op bezwaarschriften tegen het in de school 

gebrnik maken van bepaalcl aangewezen leerboeken 

wordt beslist door Onzen Minister, die met de 

uitvoering dezer wet belast is. 

Zijne beslissing wordt in de Staatscourant open

baar gemaakt. 

Den onderwijzer, clie een aldus afgekeurd leer 

boek gebruikt, wordt door burgemeeste1· en wet 

honuers verboden hiermecle voort te gaan. 

In geval van ongehoorzaambeirl wordt aan den 

onderwijzer een niet-eervol ontslag gegeven. 

35 . Het is den onderwijzers op straffe · van 

ontslag verboden handel te clrijven of eenige nering 

of beroep, beha! ve het geven van onderwijs, uit 

te oefenen. 

36 . Het is hun op gelijke straffe verboden 

ambten of bedieningen te bekleeclen of te gedoogen, 

dat te hunnen huize handel of nering gedreven 

of eenig beroep uitgeoefend worde door cle leden 

van hun gezin. 

Zoowel van het eeue als van het andei·e verbod 

kan vrijstelling worden verleend door Gedepu

teerde Staten, clet1 districts-schoolopzieuer ge.)1oord. 

Het ontslag, in dit en de twee voorgaande 

artikelen beiloeld, wordt verleend, hetzij door 

den gemeenteraad op voordragt van den districts

schoolopziener of van burgemeester en wcthouclers 

of van den arrondissements-schoolopziener naar 

de onderscheidingen, in art. 29 onder b en c 
gemaakt, hetzij ingevolge art. 31 door Gedepu

teerde Staten , hetzij aan scholen , nitslnitend 

door het Rijk bekostigd, cloor Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast . 

37. .A.an de onderwijzers wordt , in de ge

vallen bij art. 38 en onder cle voorwaarden bij 

artt. 41 en 42 dezer wet gesteld, pensioen ver

leend ten laste van het Rijk. 

38. Regt op pensioen worclt verkregen door 

na volbrngten vijf en zestigjarigen leeftijd be

komen ontslag. 

Pensioen kan insgelijks verleend worden aan 

een onclerwijzer, die ntt tienjarigen diensttijd 
uit hoofde van ziels- of ligcbaamsgebreken voor 
de waarneming zijner betrekking ongeschikt is 

en op dien grond ontslag heeft bekomen. 

Die ongeschiktheid wordt aangenomen op de 

verklaring van den districts-schoolopziener en 

van Gede1rnteercle Staten. 
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Bij de berekening van het pensioen komen 

alleen in aanmerking diensten vóór of sedert het 

in werking treden dezer wet als onderwijzer aan 

eene openbare school ten behoeve van het lager 

onderwijs bewezen. 

39 . Aan den onderwijzer hoofd eener school, 

die ten gevolge van de .opheffing der school, en 

aan den onderwijzer, die, wegens opheffing der 

school of wegens opheffing zijner betrekking, 

omdat het krachtens deze wet in cle school ge

vordercl aantal onderwijzers is overschreden, 

wordt ootslngen en niet in de termen valt 1ien

sioen te genieten, wordt ten laste van het Rijk 

een wachtgeld verleeocl tot een bedrag van de 

helft cler jnm·wcclde, die hij op het tijdstip van 

zijn ontslag genoot. Dit wachtgeld vervalt na 
vijf jaren wanneer het geldt het hoofd eeoer 

school, na twee jaren Wl\nneer het geldt een 

onderwijzer, of wanneer het hoofd of de onder

wijzer in de termen komt om pensioen te ge

nieten, of zooveel Hoeger als hij tot eenn be

trekking van Rijks- , prol'incie- of gemeentewege 

wordt benoem cl, waarvan de bezoldiging met 

het bedrag van het wachtgeld gelijk stal1t of dit 

overtreft, of zoodanige betrekking, hem niet van 

Rijks- , provincie- of gemeentewege opgedragen, 

aanvaardt. Bij tlc aanvaarding eener betrekking, 

uiet van Rijks-, provincie- of gemeentewege op

gedragen, waarvan de bezoldiging lager is duo 

het wachtgeld, worclt dit verminderd met het 

bedrag dier bezoldiging. 

Beha! ve in het laatstgenoemde geval re keut de 

tijd, gedurende welken het wachtgeld wordt ge

noten, mede voor aanspraak op pensioen. 

In de aan onderwijzers, geen hoofden van 

scholen , te verleenen wachtgelden worclt cloor 

de gemeente de helft aau het Rijk ve,·goed. 

40. Het pensioen beloopt voo,· elk jaar dienst 

een zest igste deel van de jaarwedde, die over de 

laatste twaalf maanden, aa n het ontslag vooraf

gegaan, tot grondslag gediend beeft voot· de be

paling cler bijclrage, in het volgend artikel ver
meld, doch mag nimmer het twee derde gedeelte 

dier jaarwedde te boven gaan . 

41 . Als bijdrage voor pensioen wordt door de 
onderwijzers jaarlijks betaald twee ten honderd 

van de jaarwedde fülll hunne betrekking verbonden. 

De jaarwedde wordt berekend met inbegrip 

van hetgeen de onderwijzer , aan het hoofd eener 

school geplaatst, op grond mu art. 26, vierde 

lid , dezer wet geniet. Het bedrag dezer in

komsten wordt door Gedeputeerde Staten bepaald . 

De bijdrage komt ten voordeele van het Rijk 

en wordt door de zorg cler gemeentebesturen ge

ïnd en aan 's Rijks schatkist verantwoord. 

42. De bepalingen rnn de artt. , 9 derde 

]iel, 12 derde lid , 18 tot en met 31 der wet 

betreffende de burgerlijke 11ensioeoen, zijn op de 

pensioenen der onderwijzers van toepassing. 

42bis. De artt. 6, 26, 27 ]it. a, en 35-42 
geldèu niet voor de onderwijzers aan open bare 

scholen, uitsluitend belast met het onderwijs in 

een of meer der vakken , vermeld in art. 2 onder 
1t, i, l,;, q, ,. , ,. bis en t. 

De artt. 26 en 35-42 gelden niet voor de 

onderwijzers aan openbare ~eholen di e uitsluitend 

in een der vakken of in beide vakken vcrmelcl 

in art. 2 ondtr j en s onderwijs geven, dan 

wel daarnevens mede onderwijs gëven in een of 

meer der vakken, vermeld in art. 2 oucler 1t, i, 
l,;, q , ,. , r bis en t. 

3. Van de leasten mn het onderwijs. 

43 . Elke gemeente rnorziet in de kosten van 

haar lager onden,ijs, voor zoover die niet komen 

ten laste van andereu of op andere wijze worden 

gevonden . 

44. Die kosten zijn: 

a. de jaarwedden der onderwijzers; 

b. de vergoeding aan onderwijzers, aan het 

hoofd van scholen staande, wegens gemis van vrije 
wouincr; 

c. cle toelagen en bijdragen tot opleidin<> van 

onderwijzers; 

d. de uitgaven ten hehoeve van het herhalings

onderwijs; 

e. die voor het stichten en instandhouden of 

voor het buren der schoollokalen en onderwijzers

woniugen; 
f. clie Yoor het aanschaffen en onderhouden 

der schoolmenbelen en der schoolboeken, leer

middelen en schoolbehoeften; 

g. die vöor verli chting en verwarming en het 
schoonhouden der schoollokal en; 

/,. die van het plaatselijk schooltoezigt en van 

het vergelijkend onderzoek ; 

i. die voor de schoolbibliotheken, belooningeu 
en eereblijken . 

45 . Door het Rijk wordt Ol'er elk rlienstjaar 

aan de gemeente eene bijdrage verleend: 

1 °. a. voor elk hoofd eener school van negentig 

en minder leerlingen twee honderd vijftig gulden ; 

van een en negentig tot en met een honderd 

negen en negentig leerlingen drie honderd gnldeu; 
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van twee honderd tot en met drie honderd 
negen leerlingen vier honderd gu ldeu; 

vau drie honderd tien tot en met vier honderd 
negentien leerlingen vijf honderd gulden; 

van vier honderd twintig en meer leerlingen 
zes honderd gulden ; 

b. voor elk der onderwijzers, die het hoofcl 
der school bijstaan, voor zoover die bijstand 
volgens art. 24 verpligtend is, vo01· scholen: 

van een en veertig tot en met negentig leer
lingen een honderd vijftig gulden; 

van een en negentig en meer leerlin11;en twee 
honderd gulden, doch voor elk dier onderwijzers 
die den leeftijd van drie en twintig jaren vol
hragt hebben en den rang van hoofdonderwijzer 
bezitten, voor zoo ver zulks volgens art. 24 ge
vorderd wordt, drie_ honderd gnlden; 

c. indien het aan de school verbonden onder
wijzend personeel het minimum van onderwijzers, 
bij artikel 24 gesteld, overschrijdt: 

voor scholen van negentig en minder leerlingen 
een hondercl vijftig gulden en van een en negentig 
tot en met drie honderd negen leerlingen twee 
honderd !!llldeu voor één onderwijzer; 

voor scholen van drie honderd tien en meer 
leerlingen twee hondercl gulden per onderwijzer 
voor ten hoogste twee onderwijzers; 

doch omvat het onderwijs behalve de vakken 
a-k tevens ten minste twee der vakken onder l, 
,n en n en het vak onder p van artikel 2 genoemd: 

voor scholen van negentig en minder leer
] in gen twee honderd gulden voor één onderwijzer; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
een honderd negen eu negentig leerlingen twee 
boudere] vijft.ig irulclen per onderwijzer voo1· ten 
hoogste t,wee ondenvijzei·s; 

voor scholen van twee honderd en meer leer

lin11;en twee honuerd vijftig gulden per ouder
wijzer voor ten hoogste drie onderwijzers . 

Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar wordt in dienst gesteld, ten gevolge van 
ontslag de school verlaat, of over] ijdt, wordt de 
bijdrage berekend naar cleu maatstaf sub a, ben c 
vermeld, in evenrecligheid van het aantal volle 
maanden dat hij in clat jaar aan de school ver
bonden is geweest; 

2°. vijf en twintig ten honderd van de kosten 
wegens het stichten, verbo11weu of aankoopen 
van schoollokalen voor zoover die niet komen 
ten laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden. 

Voor de sub 1°. vermelde bijdrage komen niet 

in aanmerking de scholen, waarvan de opbrengst 

der schoolgelden eene inkomst oplevert van ge
middeld tachtig gulden of meer per leerli ng en 
per jaar. 

Voor de berekening daarvan dient tot grondslag 
het aantal leerlingen waarnaar volgens den maat
staf, in art. 24 vermeld, het aantal 011derw ijzers 
geregelcl wordt. 

Voorsch1·iften omtrent de uitvoering dezer be
palingen worden door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur gegeven, met inachtneming 
van het beginsel; dat behouclens aanvulling of 
terugbetaling na afloop van het dienstjaar de uit
keering der bijdrage geschiedt: 

a. bij voorschot: 
die sub 1 °. a en b bedoeld naar het aantal 

onderwijzers dat ingevolge het bepaalde hij 
artt. 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn ; 

die sub 1°. c bedoeld, voor zoover het aantal 
op 1 Jannarij van het dienstjaar aan de school 
verbonden onderwijzers voor de bijdrage in aan
merking komt; 

b. die sub 2°. bedoeld in verband met. de be
talingstermijnen. 

46. Ter t~gemoetkoming in de kosten, welke 
voor rekening der gemeente blijven, wordt voor 
ieder schoolgannd kind, met uitzondering van 
bedeelden , en van hen die, schoon niet bedeeld, 
on vermogend zijn , een schoolgeld geheven van 
ten minste twintig cents per maand. 

De minvermogenden worden, indien" het school
geld voor ieder kincl van dezelfde klasse gelijk 
is, slechts voor een gedeelte aan de heffing onder
worpen. 

Vrijstelling van verpli11;ting tot het heffen van 
schoolgeld kan aan eene gemeente cloor Ons 

worden verleend bij een met redenen omkleed 
besluit , den Raad van State gehoord. Intrekking 
dezer vr(jstelling geschiedt op dezelfde wijze. 

Het invoeren, wijzigen of afschaffen van dit 
schoolgeld gesch iedt met inachtneming van cle 
artt. 232-236 der wet van 29 Junij 1851 
(Staatsblad n°. 85), met dien verstancle dat aan 
de verordening tot heffing Onze goedkeuring 
niet wordt onthouden dan bij ecu met redenen 
omkleecl besluit, den Raad van State gehoord. 

De in vordering wordt geregeld door eene 
plaatselijke verordening overeenkomstig de bepa
lingen van artt. 258-262 dier wet. 

Indien het schoolgeld, beha! ve voor zooveel 
betreft de gevallen in het 2cle lid van dit artikel 
en in art. 48 vm·meld , voor ieder kind van de-
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zelfcle klasse niet gelijk is, zijn daarop de artt. 
264-266 clier wet, gelijk die gewijzigd is bij 

de wet van 28 Jnnij 1881 (Staatsb lad n°. 102), 
mede van toepassing, met dien verstande dat 
het schoolgeld voor geen kind meer bedrage dan 
hetgeen voor het onderwijs van dat kind kan 
geacht worclen voor rekening der gemeente te 
blijven. 

4 7. Het gemeentebestuur bevordert zoo veel 

mogelijk het schoolgaan der kinderen van be
deelden , o,wermogenden en min vermogend en. 

48 . Tenzij bij eene regelinl!: krachtens het 
la~tste lid van art. 16 gemaakt, anders is be
paald , beclraagt het schoolgeld voor de kinderen 
uit andere gemeenten niet meer dan dat voor de 
kinderen uit de heffeni\e o-emeente. 

Voor twee of meer kinderen uit één gezin, 

gelijktijdig ter school gaande, kan het bedrag 
van het schoolgeld lager gesteld worden clan het, 
berekend voor ieder afzonderlijk, wezen zon. 

49 . Indien Wij, Gedeputeerde . taten gehoord, 
oordeelen dat eene gemeente, door de uitgaven 
tot eene behoorlijke inrigting van haar lager 
onderwijs vereischt, in verhouding tot hire 
micldelen en andere uitgaven onbilljjk zou worden 
bezwaard, kan haar uit 's Rijks kas tijdel ijk 
subsidie verleend worden. Ons daartoe strekkend 
en met redenen omkleed besluit wordt, tegelijk 
met het advies van Gedeputeerde Staten, in de 
Staatscourant open baar gemaakt. 

50. De bestekken voor en de gnnn ing van 
clen bon w en verbon w van scholen en onder
wijzerswoningen, ter bekostiging waarvan aan de 
gemeente overeenkomstig art. 49 nit 's Rijks kas 
t ijdelijk stlbsidie worclt verleend, behoeven de 
goedkenring van Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast; deze beslist, den 
districts-schoolopziener gehoord. 

In alle ove ri l!:e gevallen worden de bestekken 
aan de goedkeuring van den districts-schoolop
ziener onderworpen. Ingeval deze bezwaar maakt 
zijn goedkeur ing te verleenen kan cle beslissing 
van Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, wonlen ingeroepen . 

TI'rEL III. 

VAN HET BI JZONDER ONDEltWIJS. 

51 . Tot het geven van bijzonder onderwijs 
wordt vereischt het bezit: 

a. eener akte van bekwaamheid; 
b. van een gelijk getuigschrift , als in art. 2 7, 

litt. b. , i vermeld en waarop het voorlaatste en 
het laatste lid van dat artikel toepasselijk zijn; 

c. van een bewijs, clat deze beide stukken door 
burgemeester en wethouders der gemeente, waar 
het onderwijs zal ge/l:even worden, zijn gezien en 
in orde bevonden . 

Burgemeester en wethouders geven hiervan 
aan den districts-schoolopziener berigt. 

52. Omtrent de afgifte van het bewijs, ver
meld in litt. c van het voorgaand a1-tikel, wordt 
uiterlijk binnen vier weken, te rekenen van den 
dag, waarop de aanvrage dam·toe geschied is, 
door burgemeester en wethouders beslist. 

Van die beslissing, of wanneer binnen dien 
termij1i de beslissing aan den belanghebbende 
niet is kenbaar gemaakt, wordt beroep op Gede
puteerde taten toegelaten. 

Na afwijzing cloor Gedeputeerde Staten, of 
indien binnen den tijd van zes weken na het in
gesteld hooger beroep hunne beschikking aan 
den belanghebbende niet is kenbaar gemaakt, kan 
bij Ons in beroep worden gekomen. 

53 . De onderwijzer, die bij het gP,ven van 
bijzonder chool- of huisonderwijs leeringen ver
spreidt, strijdig met de goede zeden of aan

sporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des 
lands , kan op voordragt van burgemeester en 
wethouclers of van den districts · choolopziener 
door Gedeputeerde Staten worden verklaard zijne 
bevoegdheicl tot het geven van · onderwijs verloren 
te hebben. 

Deze bepaling is ook toepasselijk op den onder
wijzer, die zich aan een ergerlijk levensgedrag 
schuldig maakt. 

54 . De onderwijzer, die cle lessen der school 
bestuu,·t, wordt geacht aan haar hoofd ·te 8taan. 

Hij moet den leeftijd van dr ie en twintig 
ja.ren volbragt hebben en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten. 

Van deze vereischten wordt vrijstelling ver
leend in geval eener tijdelijke waarneming, mits 
het niet langer dure clan zes maanden, ,lat een 
onder wijzer, die den gevorderden leeftijd of den 
hoofdonderwijzersrnug niet bezit, aan het hoofd 
der school staat. 

Aan bijzonclere lagere scholen kan onderwijs 
gegeven worden in dezelfde vakken als aan de 
openbare. 

54bis. Door het Rijk wordt over elk dienst-

\ 

jaar aan de besturen cler hijzondere lagere scholen 
eene bijdrage verleend, volgens deuzelfden maat
staf als bij art. 45 sub 1°. aan de gemeente ten 
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behoeve der openbare lagere school wordt toe

gekend , mits : 
1 °. de school staut onder het bestuur van 

eeue instelling of vereen iging die rechtspersoon• 
lijk heid bezit; 

2°. het onderwjjs de vakken om vat in m-t. 2 
venneld onder a-i alsmede k, tenzij, wat het 
laatste vak betrnft, blijke dat de schoolgaande 
kinderen daarin elders voldoend onderwijs ont

vangen; 
3°. dat o □ derwijs gegeven wm,dt gedurende 

ten minste achttien men per week, waarvan ten 
boo"ste twee uren in het vak vermeld ünder /,; 
van art. 2, volgens een aan den arrondissemen ts
schoolopziener medegedeelden en in een der 
school vertrekken op eene zichtbare plaats op
gehangen rooster van lesuren, waarop tevens de 
feestdagen en vacantietijden zijn vermeld; 

4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de 
voor de openbare scholen gestelde eischen in de 
artt. 23 en 24, het 3de lid uitgezondercl. 

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking 
de bijzondere scholen : 

a. waarvan het a.antal leerlingen boven zes 
jaren, dat als werkelijk schoolgaancle bekend 
staat, berekend naar den maatstaf in tut. 24 

vermelcl, mincler dan 25 bedraa"'t; 
b. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene 

inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 

of meer per leerling en per jaar; 
c. wanneer bij vacatnre in het onderwijzend 

personeel tusschen het ontstaan daarvan en de 
aanvaarding zijner betrekking door den benoemde 
een langere tijd verloopt dan: wat het hoofd 
der school betreft , van zes maanden ; wat de 
overige onderwijzers betreft, van vier maanden 
behoudens de bepaling van het voorlaatste lid 
van dit . al'tikel; 

d. waaJ'van blijkt dat zij gehouden worden 
als winst"evencl beclrijf. 

Voor de berekening van het sub b vermelde 
wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bij 

art. 45 gegeven. 
De besturen zijn gehouden aan Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast, en aan 
Gedeputeerde Staten der provincie, waarin de 
school is gevestigd, alle inlichtingen te geven 
verlangd met betrekking tot litt. a-d, in dit 
artikel vermeld, en zulks op straffe van verval 
van aanspraak op de bijdrage. 

Jaarlijks in cle maand Jannarij zendt het be
stnm, dat op eene Rijks-bijdrage krachtens dit 

aJ"tikel over het voorgaancle jaar aanspraak maakt, 
zijne daartoe strekkende aanvrage aan de Gede
puteerde Staten van de pl'Ovincie, waarin de 

school is gevestigcl. 
Deze beslissen vóór 1 Mei daarnanvolgencle, 

of de school voldoet aan de eischen en voor
waarden, in dit artikel tot het verleeuen eener 

Rijks-bijclrage gésteld, be1mlen het bedrag clier 
Rijks-bijdrage overeenkomsti11: de eerste zinsnede 
van clit artikel en deelen hun besluit onver
wijld mede aan Onzen Minister met de uit
voering dezer wet belast, alsmede aan den inspec
tenr van het lager onderwijs, in wiens ambtsgebie,1 
de school is gevestigd, en aan het bestuur, dat 
de aan vragc deed. 

Binnen derti11: vrije dagen na cle dagteekeninp: 
van dat besluit kan daarvan bij Ons in beroep 
worden gekomen door Onzen Commissaris in de 

provincie en door clen inspecteur en het bestuur, 

in het vorige lid bedoeld. 
Het bedrag, waarop het bestuur aanspraak 

mogt k,rnnen maken, wordt alsdan bij Onze 

eindbeslissing vastgesteld. 
Wanneer een bestuur niet beeft voldaan aan 

de voorwaarde vervat in het 2de lid sub c van 

dit artikel, en het daarvan ten tijde dat de 
vacature had behooren te zijn aangevuld den 
arrondissements-schoolopziener in kennis gesteld 

heeft, kan van die voorwaarde door Ons ont
heffing worden ve;leend, inclien het in de maand 
Janna.rij na afloop van het kalenderjaar een 

daartoe strekkend verzoek aan Ons indient, en 
Ons blijkt dat het, ondanks het aanbieden van 
eene behoorlijke jaanvedde, niet bij magte is 
p:eweest de vacature binnen clen gestelden termijn 
te doen vervullen. Het bestuur zendt alsdan de 
aanvrage in het vijfde lid van dit artikel be
cloeld binnen ééné maand na de dagteekening 
van Ons beshtit arm Gedeputeerde Staten, die 
daarop binnen. dl'Ïe maanden beslissen. 

De voorschriften omtrent de nitvoerinµ: van 
dit artikel worden door Ons gegeven bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

'l'I'rEL IV. 

VAN DE AKTE VAN llEKWAAllilEID TO'r HET 

GEVEN VAN LAGER ONDERWIJS, 

55 . De bevoegdheicl tot het ge,en van lager 
onderwijs· wordt verkregen door het afleggen der 
in deze wet omschreven examens. 
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56. De akten van bekwaamheid zijn: 
a. die , waarvan het bezit de bevoegdheid ver

leent tot het geven van huis- en schoolonderwij s 

in de vakken , vermeld in art. 2, onder a-i, 
en tevens bevoegdheid kan verleenen tot het 

geven van huis- eu schoolonderwijs in een der 
vakken of in beide vak keu, genoemd onder j en 

k in art. 2 der wet ; 
b. die, waarvan het bezit met den rang van 

hoofdonderwij zer de bevoegdheid verleent tot het 

geven van huis- en schoolonderwijs niet alleen 

in de vakken, vermeld in art. 2 onder a-i, 
maar ook in die, aldaar genoemd onder o en q, 
en tevens bevoegdheid kan verleenen tot het 

geven van huis- en schoolonderwijs in een der 

vakken of in beide vakken , genoemrl ouder j 
en k, in art. 2 de,· wet ; 

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid 

verleent tot het geven van huisonderwijs of tot 
het geven van huis- en schoolonderwijs in be
paalde vakken. 

5 7. Ter verkrijging der akte, vermeld in 

art. 56 onder a, wordt vereischt: 
a. de volbragte leeftijd van achttien jaren; 
h. het afleggen van . een examen, waartoe min• 

stens eenmaal 's jaars de gel~enheid in elke 
provincie wordt opengesteld, voor eene commissie, 

zameugesteld uit clen inspecteur van het lager 

onderwijs in de provincie en vier districts- of 

arrondissemcnts-schoolopziencrs·. 
Onze Mïnister, di e met de uitvoering dezer 

wet is belast, wijst de leden clier commissiën 
aan en be11aalt den tijd, waarop zij vergaderen. 

Hij kan bij verhindering van den inspecteur 
een districts-scboolopziener in diens plaats als 
voorzitter benoemen. 

58. De zitting der commi ssie wordt in de 
provincie N oordholland te A-msterdam en iu de 
andere provinciën in de hoofdplaats der pro
vincie gehou,len. 

De tijd, ged lll·endc welken de examens worden 
afgeuomen, wordt door den inspecteur bij openbare 
aankondigi ng ter algemeene kennis gebrao-t. 

De commissie kan zich door desknndigen doen 
bijstaan. 

De examens, beha] ve die van onder wij zere sen, 
worden in het openbaar gehouden. 

59 . Hij , die zich aan het examen wenscht te 
onderwerpen, meldt zich tijdig aan bij den 

schoolopziener van het district zijner woonplaats, 
of, komt hij van buiten 's lands, van de 11laats , 
waar hij voornemens is zich te vestigen. 

Hij legt daarbij een of meer getnigschriften 
over van zijn zedelijk gedrag en zijne geboorte-akte. 

De dag en clc 1Jlaats van het examen worden 
hem door den districts-schoolopziener bekend 

gemaakt. 

Hij legt het examen af in de provincie, 
waarin hij woont of, van buiten 's lan,ls komende, 

voornemens is zich te vestigen. 
60. Het examen omvat: 
goed lezen en schrijven ; 
fle keunis der zinsontlecling, cler spelregels en 

der eerste gronden cler N ederlundsche taal ; 

vaardigheid om zich, zoowel mondeling als 

schriftelijk, juist en gemakkelijk uit te drukken ; 

de eerste oefeningen Vllll het hanclteekenen; 
het rekenen, zoowel met geheele getallen als 

met gewone en tiendeelige breuken en kennis 

van de leer der evenredigheden en mu het 
Nederlandsch stelsel van ma.ten en ge wichten; 

de beginselen cler am-drijksknude, inzonderheid 
mu Nederland en zijne overzcesche bezittingen ; 

de grondtrekken der rnclerlaudsche geschiedenis; 

de beginselen van de kennis der natnm·; 
de theorie van het zing~n ; 

de beginselen van onderwijs en opvoeding. 

Aan allen, die hiertoe bij hunne aan~ifte het 
verlangen hebben kenbaar gemaakt, wordt, nadat 

tot hunne toelating is besloten, de gelegenheid 
gegeven, bewijzen van' bekwaamheicl in de vrije 

en or.Je-oefeningen der gymnastiek, aan onder
wijzeressen bovendien bewijzen van bedrevenheid 
in de nuttige handwerken voor meisjes te leveren. 

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte 

van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. Op de 
akte van bekwaamheid van hen, die bij het 

examen in de vrije en orde-oefeningen der gym
nastiek of in de nuttige hanclwerken of in die 
beide vakken hebben voldaan, wordt daarvan 

aanteekening gedaan . 
Van het examen in de eer te oefeningen van 

het handteekenen zijn vrijgesteld zij, die in het 
bezit zijn eener akte van bekwaamheicl in het 
vak q volgens art. 65bis. 

61 . Ter verkrijging der akte, vermeld in 
art. 56 onder b, wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56 
onder a; 

b. het bewijs van minstens tweejarige werk

zaamheicl als onderwijzer of, na aflegging van 
het examen , vermeld in art. 56 onder a, als 
kweekeling aan eene of meer openbare of bijzon
dere scholen van lager onderwijs of als onder-
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wijzer aan eene of meer scholen voor doofstommen, 

blinden, s11raakgebrekkigen of idioten, afgegeven 

door het hoofd of de hoofden dier scholen , of 

het bewijs afgegeven door den be tuurder eener 
door Ons aangewezen kweekschool voor onder

wijzers, van gedurende twee jaren aan die school 

de lessen ter voorbereiding van clit examen na 

aflegging van het examen , vermeld in art. 56 

oncler a, te hebben gevolgd; 
c. het afleggen van een examen, loopende, be

halve over de vakken, in art. 2 vermeld onder 

a-g, over die, aldaar genoemd onder o en q, 
en over methode van onderwijs en opvoeding 

voor eene de1· commissiën, in art. 62 bedoeld. 

Van dit examen zijn, voor zooveel het vak q 
betreft, vrijgesteld zij, die in het bezit zijn 

eener akte van bekwaamheid in dit vak volgens 

art . 65bis. 

62. Jaarlijk worden door Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast, een of meer 

commissiëu tot het afnemen der examens, in 

het voorgaand artikel bedoeld, benoemd en de 

tijd wanneer en de plaatsen waar zij hare zit

tingen zullen houden, tijdig aangewezen. 

De voorzitters en leden dezer commissiëu ge
nieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en ver

goeding vom· reis- en verblijfkosten. 

De voorzitter der commiss ie brengt den tijd , 

gedurende welken de examens worden afgenomen, 

bij openbarn aankondiging ter algemeene kennis. 

De examens, behalve die van onderwijzeressen, 

worden in het openbaar gehouden. 
63 . Hij, die zich aan het examen wen.scht te 

onderwerpen, meldt zich tij dig aan bij den voor

zitter der commissie, voor welke hij wenscht te 

verschijnen, en legt daarbij over: 

a. zijne geboorte-akte; 

b. een of meer getuigschriften van zedelijk gedrag; 
c. zijne akte van bekwaamheid als onder-

"·ijzer, bedoe!cl in art. 56 onder ,e; 
d . het bewijs, vermeld in art. 61 onder b. 

De dag en de plaats van het examen worden 

hem door den voorzitter bekend gemaakt. 
De om vang; van het examen, de wijze van 

afneming en wat verder tot clit examen betrek

king heeft, worden door Ons bij algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur geregeld. 

A:m ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte 
van bekwaam)leicl kosteloos uitgereikt. 

De aanteekening, bedoeld in het voorla,~tste 
lid van art. 60, wordt op de akte van be

kwaamheid als hoofdonderwijzer overgeschreven ._ 

. 64. Ter verkriJging eener akte, die de bevoegd 

heid verleent tot het geven van huisonderwijs 

in enkele vakken, vermeld in art. 2 onder a-g, 
worclt vereischt: 

a. de volbragte leeftijd van achttien jaren; 
b. het afleggen van een examen in de vakken, 

wnarvoor de bevoegdheid verlangd wordt, voor 
eene der commissiën, in art. 57 vermeld. 

De bepalingen van artt. 58 en 59 zijn ten 

deze toepasselijk. 

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt kosteloos 

eene akte van bekwaamheid uitgereikt als huis 
onderwijzer, waarin de vakken, over welke het 

examen met goecl gevolg is afgelegd, worden 

uitgedrukt. 

65 . Ter verkrijging eener akte van bekwaam

heid voor huis- en schoolonderwijs in een of meer 
der vakken, vermeld in art. 2 onder l, m, n , 

p, r, r bis en s wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56 , 
onder a; 

b. het afleggen van een examen voor eene der 

commissiën, bedoeld in art. 69 cler wet van 
2 i\Iei 1863 (Staatsblad n°. 50). 

Al wat verder de in dit artikel bedoelde 

examens betreft, wordt <1001· Ons bij algemeenen 
maatre"el van bestuur geregeld. 

65bis. Van tijd tot tijd wordt gelegenheid ge
geven om door het afleggen van een examen 

voor bijzondere commissiën, daartoe benoemd 

dom• Onzen ::lfinister, met de uitvoering dezer 

wet belast, eene akte van bekwaamheid te ver
krijgen voor huis- en schoolonderwijs in een of 
meer der vakken, vermeld in art. 2 , onder j , 
k, q en t. 

Al wat de in dit ai-t.ikel bedoelde examens 

betreft, wordt door Ons bij algemeenen maat

regel van bestuur geregeld. 

65 ter. Voor het afleggen cler ernmens worden 

cle navolgende sommen bij voornitbetaling voldaan : 

voor het examen, vermeld in art. 57, onder b, 
vijf gulden ; 

voor het examen, vermeld in ar.t. 61, onclerc, 
tien gulden ; 

v~or het examen, vermeld in art. 64, onder b, 

loopencle over één vak, twee gulden; 
voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, 

loopeucle over meer clan één vak, vier gulden ; 
voor het examen, vermeld in art. 65, onder b, 

in elk der vakken , genoemd onclei· l, m, n, p, 
,. , r bis en s, in art. 2, vijf gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65bis, in 
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elk der vakken , genoemd onder j en k, in 
art. 2, twee gu lden ; 

voor het examen, vermehl in ·art. 65bis, in 
elk der vakken , genoemd onder q en t, in 
art. 2, vijf gulden. 

Deze gelden worden in 's Rijksschatkist gestort. 
66. De akten van bekwaamheid , volgens de 

voorschriften dezer wet verkregen gelden, wat 
de daaraan verbonden bevoegdheid betreft, voor 
het geheele Rijk en zijne koloniën eh bezittingen 
in andere wereldcleelen . 

De akten van bekwaamheid· als onclerwijzer en 
als hoofdonclerwijzer in Neclerlandsch-Inclië afge
geven - voor zooveel clie zijn verkregen wegens 
het met goecl gevolg afleggen van examens, af
genomen met gelijke eischen en, zooveel cloenlijk, 

volgens dezelfcle regelen, als voor clie examens 
in Nederland volgens deze wet zijn vastgesteld -
worden gelijkgesteld met de gelijksoortige akten, 
die in Nederland worden uitgereikt. 

TITEL V. 

VAN HET TOEZIGT OP HET LAGER ONDERWIJS . 

67. Het toezigt over het lager onderwijs in 
het geheele Rijk is op<>edragen aan Onzen Mi
nister, clie met de uitvoering dezer wet is belast. 

Dat toezigt wordt onder zijne bevelen uit
geoefend door de inspecteurs, de districts-school

opzieners en de arrondissements-schoolopzieners. 
68. Het ambtsgebied van iecleren inspecteur 

omva} eene of meer provinciën , dat van iederen 
districts-schoolopziener een der distri cten, waarin 
de provinci ën cloor Ons worclen verdeelcl. 

De inspecteurs en de districts-schoolopzieners 
worden door Ons benoemcl, geschorst en ontslagen. 

Zij genieten, beha! ve eene vaste jaarwedde, ver
goecling voor reis- en verblijfkosten nit 's Rijkskas. 

Zij bekleeden geene ambten of beclieningen 
zonder Onze toestemming. 

Ingeval van ziekte, afwezigheicl , schorsing of 
ontstentenis wordt een inspecteur door een di str icts
schoolopziener , een cli stricts-schoolopziener cloor 
een al'!'onclissements-schoolopziener vervangen. 

Onze Minister, met cle uitvoering clezer wet 
belast, wtj st clen plaatsvervanger aan. 

69. Elk schooldistrict wordt door Ons ver
cleeld in minstens twee arrondissementen. 

In ieder arronclissement is een arrondissements

schoolopziener. 
Die schoolopzieners worden doo1· Ons benoemd 

voor den tij cl van zes jaren. 

De aftreclen,len zijn weder benoembaar. 
Zij kunnen ten allen tijde door Ons worden 

ontslagen. 
Zij genieten vergoedjng voor reis- en verblijf

kosten uit 's Rijks kas. 

Zij staan den clistricts-schoolopziener ter zijde. 
De verdeeling der werkzaamheclen tnsschen cle 

districts- en arronclissements-sehoolopzieners wordt 
cloor Ons geregeld . 

70. Het' plaatselijk toezigt worclt i1itgeoefend 
door burgemeester en wethouders. 

De gemeenteraad kan ter nadere verzekering 
van het plaatselijk toezigt eene commissie in
stellen welke de bevoegclheden bezit, in cle 
artt. 7 3 en 7 4 dezer wet omschreven. 

Eene plaatselijke verordening regelt hare 
zamenstelling en inrigt ing. 

7 1. De leden der plaatsel ijke commissiën, de 
arronclissements-schoolopzieners, de clistricts-school
opzieners en cle inspecteurs leggen bij de aanvaar
ding hunner bediening clen eecl of de belofte af, 
clat zij hunne pligten getrouw en naar behooren 
zullen waarnemen. 

De aflegging van den eed of van de belofte 
geschieclt door cle leden cler plaatselijke commissie 
in handen van den burgemeester en cloor clen 
burgemeester, is cleze zelf tot lid der commissie 
benoemd, in hanclen van den kantonregter; cloor 
cle arrondissements-schoolopzieners en de cl istricts
schoolopzieners in handen van Onzen Commissaris 
in cle provincie ; cloor de inspecteurs in handen 
van Onzen Minister, met cle uitvoering dezer 
wet belast. 

Bij herbenoeming wordt de eed of belofte 
niet op nieuw afgelegd. 

72 . Behalve de ambtenaren, in art. 8 n°. 1-6, 
van· het Wetboek van Strafvorclering <>enoemd, 
zijn tot het opmaken van proces-verbaal van de 
overtredingen clezer wet en van andere verorde
ningen op het lager onderwijs bevoegcl de leden 

van het collegie van burgemeester en wethonclers, 
cle voorzitters en leden der plaatselijke commissiën 
van toezigt, de urronclissements~schoolopzieners 
en cle districts-schoolopzieners en cle inspecteurs, 
ieder binnen de grenzen van zijn ainbtsgebied. 

7 3 . Voor leclen van het collegie van burge. 
meesters en wethouders, voor cle voorzitters en 
leden der plaatselijke commissiën van toezigt, 
voor de anonclissements-schoolopzieners, voor cle 
districts-schoolopz ieners en voor cle inspecteurs, 
iecler· binnen de !(renzen van zijn ambtsgebiccl , 
moeten alle scholen, waar lager onderwijs worclt 
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gegeven, zoo openbare als bijzondere, steeds toe
p;ankelijk zijn en op hunne aanvrage on_verwijld 

worden geopend. De hoofden dier scholen en 
de overige onderwijze1;s zijn gehouden aan hen 
of aan Onzen Minister , met de uitvoering dezer 
wet belast, de verlangde inlichting omtrent de 
school en het onderwijs te geven. Zij zij n hiertoe 
verpligt in eiken vorm, waarin die inlichtingen 
gevraagd worden , hetzij schriftelijk, hetzij mon
defüg, en zoowel bij gelegenheid van het school
bezoek, als op andere tijdstippen. 

74. De plaatselijke commissiën honden een 
naauwkeurig toezigt op alle scholen in de ge
meente, waar lager onéterwijs gegeven wordt, be
zoeken die ten minste twee malen 's jaars, hetzij 
gezamenlijk, hetzij door commissiën uit haar 

midden, zorgen dat cle ve1·ordeningen op het 
lager onderwijs stipt nageleefd worden; houden 
aanteekening van het onderwijzend personeel, van 
het getal leerlingen en van den staat van het 
onderwijs; doen jaarlijks vóór 1°. Maart aan 
den gemeenteraad een beredeneerd verslag van 
den toestand van het onderwijs in de gemeente 

en zenden daarvan afschrift aan den arrondisse
ments-schoolopziener; deelen aan dezen de be
langrijke veranderingen mede , die het schoolwezen 
heeft ondergaan; geven hem, den districts-school
opzien er en den provincialen inspectenr alle in
lichtingen die deze verlangen; verleenen den 
onderwijzers, die hare voorlichting, htllp of mede
werking vragen, bijstand en beijveren zich den bloei 
van het onderwijs naar vermogen te behm-tigen. 

75 . De arrondissements-schoolopzieners zorgen 
voortdurend bekend te blij ven met den toestand 
van het schoolwezen in hun arrondissement; be
zoeken twee malen ' s jaars alle daarbinnen ge

legen scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven, 
en honden van dat schoolbezoek naan wkenrig 
aanteekening; waken dat de verordeningen op 
het lager onderwijs stipt nageleefd worden; treden 
in overleg met de plaatselijke schoolcommissiën 
en de gemeentebesturen ; doea zoowel aan dez°en 
als aan de districts-schoolopzieners de voorstellen 
die zij in het belang van het onderwijs achten; 

doen aan den districts-schoolopziener na verloo11 
van elke drie maanden opgave van de door hen 
gedurende dat tijd vak bezochte scholen; geven 
hem kennis van al hetgeen hun bij het school
bezoek belangrijk is voorgekomen en verstrekken 
hem alle inlichtingen die hij verlangt; behartigen 
de belangen der onderwijzers, bevorileren hunne 
bijeenkomsten en wonen die zooveel mogelijk biJ , 

76 . De districts-schoolopzieners zorgen zoo door 
schoolbezoek als cloor moncleling en schriftelijk 
overleg met de arrondissemen ts-schoolopzieners, 

plaatselijke commissiën en gemeentebesttll"en voort
durencl bekend te blijven met den toestand van 
het lager schoolwezen in hnn district en de ve r
betering en den bloei daarvan te bevorderen; zij 

oefenen het hun opgedragen toez igt met naanw
lettendheicl uit en waken, dat de vorderingen op 
het lager onderwijs stipt worden nagdeef<l ; zij 
doen aan den inspectenr de voorstellen, d ie zij 
in het belang van het onderwijs achten, en geven 
hem alle inlichtingen die hij verlangt. 

Elk hunner doet jaarlijks vóór 1°. Mei een 
beredeneerd verslag van den toestand van het 

lager onderwijs in zijn district aan den inspecteur 
toekomen en zendt daarvan afschrift aan Gede

puteerde Staten der provi1icie. 
77 . De inspecteurs trachten, zoo door school

bezoek als door mondeling en schr iftelijk overleg 
met de districts-schoolopzieners en arrondisse
ments-scboolopzieners, plaatselijke commissiën en 
gemeentebesturen, de verbetering en den bloei 

van het lager school wezen te bevorderen ; zij 
lichten onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet bela t, voor omtrent alle onderwerpen, waar

over hun oordeel gevraagd wordt; zij vervaardigen 
uit de jaarlijksche verslagen der clistr icts-schoolop• 
zieners en uit hunne eigene aanteekeningenjaarlijks 
een beredeneerd verslag omh·ent den toestand van 
het onderwijs in de provincie of provinciën en 
zenden dit vóór 1°. Jnlij aan onzen Minister 
voornoemd. 

78 . De inspecteurs, districts-schoolopzieners en 
arrondissements-schoolopzieners hebben toegaug tot 
de vergaderingen van alle 1ilaat elijke commi siën 
binnen hnn ambtsgebied en kunnen zoodanige 
vergaderingen beleggen. 

In de vergadering hebben zij eene raadgevende 
stem. 

79 . Bij het ontbreken eener plaatselijke com
missie kunnen burgemeester e11. wethouders, in 
overleg met den arrondissements-schoolopziener, 
geschikte personen , buiten hun collegie gekozen, 
met het doen van schoolbezoek belasten . 

Op zoodanige gecommitteerden is de eerste 
zinsnede van art. 73 toepasselijk. 

TITEL VI. 

VAN BEVOllDERJNG VAX HET SCHOOLBEZOEK . 

80. Jaarlijks vóór 1°. Febrnarij zenden de 
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hoofden der openbare en bijzondere scholen, waar 
lager onderwijs gegeven wordt, aan bmgemeester 
en wethouders der gemeente eene lij st der bij 
hen op 1°. Jannarij schoolgaande kinderen van 
boven de zes en beneden de twaalf jaren. 

Die lijst bevat de namen der kinderen met 
bijvoeging der voornamen, ouderdom en woonplaats. 

Gelijke opgave wordt vóór gelijk tijdstip aan 
burgemeester en wethouders gedaan door de hui -
onderwijzers omtrent de kinderen v~n dien leeftijd, 
die van hen onderwijs genieten. 

81. Bnrgemeester en wethouders maken eene 
lijst op der kinderen boven de zes en beneclen 
de twaiilf jaren, welke zich op 1 °. Januarij van 
het loopende jaar in de gemeente bevonden. 

Van de zoodanigen, welke niet gevonuen worden 
op de lij sten, bij het vorig artikel bedoeld, en 
waarvan het niet bekend is, dat zij zich niet 
meer in de gemeente bevinden, maken zij vóór 
l". Maart een ,taat op. 

Die staat wordt ter secretarie ter lezing gelegd. 
Onders of verzorgers -van op dien staat voor 

komende kinderen verkrijgen geene ondersteuning, 
geneeskundige hulp uitgezonderd, van wege de 
gemeente, tenzij zij aantoonen, dat hunne kin
deren ten onrechte op dien staat zijn gebragt of 
het niet schoolgaan van deze aan hen niet is te 
wijten. 

82. De gemeenteraad kan, voor zoovecl dit 
niet bij de wet is geschied, verbodsbepalingen 
omtrent het arbeiden van kinderen beneden de 
twaalf jaren vaststellen. 

Door het uitloven van ope,nbare belooningen 

en eereblijken kan het getrouwe schoolbezoek van 
wege het gemeentebestuur worden aangemoedigd. 

Ten einde de uitspraak op die belooningen en 
eereblijken te kunnen beoordeelen , kan aan de 
hoofden der _ openbare en bijzondere scholen het 
invoeren van schoolboekjes, waarin van het school
bezoek a:mteekeuing gehouden wordt, bij plaatse
lijke verordening worden voorgeschreven. 

TITEL VII. 

Q''\'ERGANGSBEJ> ALINGEN. 

83. Allen, die op het tijdstip, waarop deze 
wet in werking treedt, wettig in betrekking zijn 
als onderwijzers of kweekelïngen, of als voor
zitters en leden van plaatselijke commissiën , 
behoeven geene herbenoeming of erkenning om 
hunne betrekking te blijven bekleeden. 

84. Tot l 0 • Januarij 1883 kunnen kweekelingen, 

op den voet cler wet van 13 Àugnstus 1857 
(Staatsblad n°. 103) worden aangenomen. 

Ten behoeve van deze e_n van de kweekelingen, 
die er op het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet zijn, blijven de bepalingen van laatst
genoemde wet toepasselijk tot 1°. Januarij 1886 . 

De toelagen voor genoemde kweekelingen, di e 
aan openbare scholen zijn verbonden, worden in 
dat tijd vak tot geen minder bedrag geregeld dan 
waawp zij bij het in werking treuen dezer wet 
waren vastgestelcl. De toelagen voor kweekelingen, 
die in het bij deze wet toegestaan overgangstijd
perk aan openbare scholen worden geplaatst, 
worden door den gemeenteraad geregeld ; zijn be
sluit wordt aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

85. Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld 
in art. 56 dezer wet onder a, geeft die van 
hulponderwijzer en hulponderwijzeres na 1°. Janu
arij 1858 en de akte van algemeene toelating van 
den derden rang vóór dat tijdstip ve1·kregen. 

Gelijke bevoegdheid als ue akte, vermeld in 
art. 56 dezer wet" onder b, geeft die van hoofcl
onderwijzer of hoofdonderwijzeres na 1°. J annarij 
1858 en de akte van algemeene toelating van den 
eersten en tweeden rang vóór dat tijdstip verkregen. 

Hetzelfue gelclt van de akte als schoolhouderes 
vóór 1 °. Januarij 1858 verkl-egcn, doch alleen 
binnen de gemeente of provincie, waar zij is 
afgegeven. 

Zij , die in het bezit zijn eener akte van huis
onderwijzer of huisonderwijzeres na 1°. Jannarij 
18 58 verkregen voor het geheele Rijk of vóór 
1°. Januarij 1858 binnen de gemeente, behouden 
de bevoegdheid, welke zij op het tijdstip, waarop 
deze wet in wet·king t1·eedt , bezitten. 

· De vóór dit tijdstip op de akten van bekwaam
heid tot het geven van schoolonderwijs gestelde 
aanteekeningen wegens het met gunstig gevolg 
afgelegd examen in een of meer der vakken , 
vei:melcl oncler k-p van art. 1 der wet van 
13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), geven 
gelijke bevoegdheid met opzigt tot ilie vakken 
als de bijzondere akten, vermeld in art. 56 onder c. 

De vrijstelling, bedoeld in de laatste zinsnede 
van art. 61 , geldt ook voor hen, die in het 
bezit zijn eener akte van bekwaamheid of aan
teekening voor het vak vermeld onder o van 
art. 1 der wet van 13 Augustus 1857 (Staats

blad n°. 103). 
86. Alle op het tijclsti p, waarop deze wet in 

werking treedt, dienstdoende open bare onder-
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wijzers en onclerwijzercssen blijven , zoolang iij 
hunne betrekking bekleeden, in het genot een er 
jaarweclde, minstens gelijk aan die, welke op 
dat tijdstip aan hunne betrekking verbonden 
was, vermeerderd met de door hen genoten 
wisselende inkomsten. Ter bepaling van het be
drag dezer inkomsten wordt tot grondslag ge
nomen het gemicldel_cl cijfer van hetgeen in cle 
laatste vijf jaren, voorafgaande aan het jaar, 
waarin deze wet in werking treedt, of voor de 
onderwijzers of onderwijzeressen, clie korter in 
dienst zijn geweest, over het kortere tijdvak, 
jaarlijks nit dien hoofde is genoten. 

De bij art. 29 der wet van 13 Angnstus 1857 
(Staatsblad n°. 103) bedoelde vergoedingen, die 
bij het in werking treden dezer wet nog over 
eenig aan dat tijdstip voorafgegaan tij cl vak ver
schulcligd zijn of worden , blijven na dat tijdstip 
invorderbaar. 

87. Bij den algemeenen maatregel van in
wendio- bestuur, becloeld in art. 4 dezer wet, 
worden tevens de noodige voorschriften gegeven 
omtrent de lokalen, welke bij het in· werking 
treden daarvan voor het geven van lager einder• 
wijs in gebruik zijn . 

88. De termijn tot het in werking brengen 
van cle voorschriften van art. 24 dezer wet toe
gestaan, eindigt voor cle openbare school op 
1 Jaunarij 1892. 

De termijn tot het in werking brengen van 
de voorschl'iften van art. 23 clezer wet eindigt 
voor de bijzondere scholen die voor de Rijks
bijdrage bedoelcl bij art. 54bis in aanmerking 
komen, op 1 Jannarij 1891, en die tot het in 
werking brengen der voorsch1·iften van art. 24 
der wet eindigt voor deze scholen op 1 Jann
a1·ij 1899. 

Voorschriften ter verzekering der geleidelijke 
uitvoering worden door Ons gegeven. 

89. De bestaande bepalingen omtrent de examens 
en vergelijkende examens blijven gelden, tot dat 
die onderwerpou overeenkomstig deze wet op 
nieuw zullen zijn geregeld, doch niet langer 
clan 1 °. Jannarij 1883. 

90. Thans genoten subsidiën, welke na het 
tijdstip , waarOJl deze wet in werking ti·eedt, 
niet meer voor het eerst zouden kunnen worden 
verleend, kunnen na dat tijdstip nog gedurende 
tien jaren, doch tot geen hooger bedrag, noch 
op andere voorwaarden worden genoten. 

91 . Onderwijzers , niet in het bezit van clen 
hoofdonderwijzers-rang, die op het tijdstip, waai·-

1897. 

op deze wet in werking tree,lt, uit kracht van 
de artt. 20 of 51 cler wet van 13 Augnstus 1857 
(Statttsblad n°. 103) , wettig aan het hoofd eener 

_school staan, blijven bevoegd die betrekking 
waar te nemen. 

92 . De districts-schoolopzieners en de in spec
teurs, die op het in art. 93 vermelde tijdstip 
in betrekking zijn, worden door het in werking 
treden clezer wet van regtswege eervol ontslagen. 

De inspectenrs die op dat tijdstip den onder
dom van viJf en zestig jaren hebben bereikt, 
bebonden levenslang hunne volle wedde als wacht
gelcl; cle inspecteurs die op dat tijdstip dieu 
ouderdom niet hebben bereikt, hebben aanspraak 
op wachtgelcl volgens cle bepalin11:en van Ons 
besluit van 21 Jnlij 1869 (Statttsblad n°. 142). 

93. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Behoudens de voorschriften van dezen titel 
vervallen met hare in voering cle wet van 13 Au
gustus 1857 (Staatsblad n°. 103) en alle anclere 
het lager ondenvijs betreffende algemeene, provin
ciale en plaatselijke verorcleningen, voor zoover 
zij met de voorschriften clezer wet in strijd zijn. 

Artikel 4 der wet van 11 J ulij 1884 
(Staatsblad n°. 123). 

De wijzie_ing, bij cleze wet gebragt in art. 45 
der wet van 17 A ngustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
wordt voor het eerst toegepast op het dienst
jaar 1885. 

Over cle voornfgaande dienstjaren blijft art. 45, 
zooals dat thans luidt, van kracht, doch met 
dien verstande, clat over het dienstjaar 1884 
met betrekking tot die kosten waarvoor in het 
vervolg geen vergoeding meer zal worden uitge
keerd, clertig ten honderd zal worden vergoecl 
hoogstens over de sommen, voor die kosten uit
getrokken op de gemeentebegrootingen voor dat 
dienstjaar, zooals die vóór 1 J nnij 1884 door 
Gedeputeercle Staten zijn goedgekemcl of aan 
Gedepnteercle Staten ter goedkeuring zijn aange
boden. 

Hetgeen over de clienstjaren 1883 en 1884 te 
veel door eene gemeente mogt zijn genoten, wordt 
in de schatkist teruggebragt binnen drie maanden, 
nadat het juiste cijfer der uitgaven ingevolge cle 
artt. 222 en 223 der wet van 29 Jnnij 1851 
(Staatsblad n°. 85) is vastgesteld. 

Voorschriften, tot uitvoering van dit artikel 
noodig, worclen door Ons bij algemeenen maat
regel van inwendig bestnm gegeven. 

4 
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Artikel 5 der wet van 11 J nlij 1884 
(Staatsblctd n°. 123). 

Deze wet treedt in werking op clen lsten 
September 1884. 

Artikel 5 der wet van December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

De wijziging, bij deze wet gebragt in art. 45 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
zooals dat artikel lnidt volgens de wet van 11 J t1lij 
1884 (Staatsblad n°. 123), wordt voor het eerst 
toegepast op het dienstjaar 1891. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft art. 45 
zooals dat thans luidt, van kracht, met dien 
verstande even wel, dat over het dienstjaar 1890: 
1°. in de kosten wegens het st ichten, verbouwen 
of aaukoopen van schoollokalen, eene Rijksbijdrnge 
van vijf en twintig ten honderd zal worclen uit
gekeerd; 2°. de kosten wegens het stichten, ver
bouwen of aankoopen van onderwijzerswoningen 
en die wegens het aanschaffen van noodzakelijke 
schoolmeubelen voor eerste inrigting van nieuwe 
schoollokalen bij de vaststelling der Rijksver
goeding niet in aanmerking komen, ten ware 
de bestekken voor den bon w en verbouw van 
scholen en onderwijzerswoningen vóór 24 Sep
tember 1 89 aan de bij art. 50 • der wet rnn 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) , zooals 
dat artikel luidt volgens de wet van 11 Jul ij 1884 
(Staatsblad n°. 123), gevorderde. goedkeuring zijn 
-0uderworpeu, in welk 00eval dertig ten honderd 
-van het bedrag dier kosten zal worden vergoed. 

Indien de bijdrage in de jaarwedden van ouder
wijzers , volgens het bij deze wet· gewijzigd art. 
45 de1· wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), over eenig dienstjaar voor eene ge
meente minder mogt bedrngen dan de som der 
Rijksvergoeding in de kosten van het lager onder
wijs, niet medegerekend die voor het stichten 
van schoollokalen en onderwijzerswoningen en het 
aanschaffen van noodzakelijke schoolmeubelen bij 
eerste inrigting van nieuwe lokalen, waarop 
die gemeente krachtens evengenoemd wetsartikel, 
zooals dat luidt volgens de wet van 11 J ulij 1884 
(Staatsblad n°. 123) , over 1889 aanspraak koO: 
doen gelden, zal het Rijk aan zoodanige gemeente 
in plaats van cle bijdrage it1 de jaarwedden van 
onderwijzers , hierboven vermeld, uitkeeren het 
bedrag, waarop zij, naar den regel van het aan
gehaald art. 45 der wetten van 1878/84 , als 

Rijksvergoeding in de kosten van het lager onder• 
wijs , niet meclegerekend die voor het stichten 
van schoollokalen en onderwijzerswoningen en het 
aanschaffen van de noodzakelijke schoolmeubelen 
bij eel'ste inrigting van nieuwe lokalen, over dat 
dienstjaaT aanspraak zonde hebben gehad, doch 
in geen geval tot een hooger bedrag dan haar 
dienovereenkomstig over 1889 toekwam. 

De uitkeering dezer vergoeding geschiedt met 
inachtneming van het gestelde rnaxirn.um en be• 
hondens aanvulling of terugbetaling, na rnststel
liug der gemeenterekening, bij wijze van voor· 
schot op den grondslag der goedgekeurde be
groot ingscijfers. 

Zood.ra over eenig dienstjaar de bepaling van 
het derde lid op eene gemeente niet behoeft 
toegepast te worden, houdt zij voor die gemeente 
op voor den vervolge te gelclen. 

Art ikel 54bis wordt voor het eerst toegepast 
op het dienstjaa!' 1890, doch met dien verstande, 
dat, indien over dat jaar het aantal onderwijzers 
aan de school verbonden niet voldoet aan de 
eischen voor de openbare scholen gesteld in de 
artt. 23 en 24, het derde !iel uitgezonderd, de 
aanspraak OJ_J de Rijksbijdrage voor de aau de 
scholen verbonden onderwijzers daardoor niet ver
loren gaat. Over de jaren 1891 tot en met 1898 
gaat wegens het niet voldoen aan het voorschrift 
van art. 54bis, sub 4°., de aanspraak op de 
Rijksbijdrage eerst dan verloren wanneer de bij
zondere scholen ten aanzien v:1n het onderwijzend 
per oneel niet voldoen aan art. 23, of, voor 
zoo ver art. 24 betreft, niet voldoen aan de door 
Ons krachtens art. 88 der wet te geven vool'
schriften. 

)'[et afwijking van het bepaalde bij het ,·oor
laatste lid van art. 24, zooals dat artikel bij 
cleze wet worclt gewijzigd, gel<lt, voor de bij het 
in werking treden dezer wet bestaande bijzondere 
lagere scholen die voor de Rijksbijclrage, bedoeld 
bij art. 54bis, in ~anmerking komen, voor het 
jaar 1890 , tot grondslag voor ¼ toepassing van 
art. 24, het aantal kinderen dat op 31 Decem
ber 1889 als werkelijk schoolgaande bekend stond. 

Het nantal onderwijzers bij het in werking 
treden dezer wet aan de gemeentescholen ve1·
bonden, mag niet worden verminderd, behoudens 
voor zoo ver het volgens het bij deze wet ge• 
wijzigd art. 24 gevorderd aantal is overschreden. 

Voorschriften omtrent cle uitvoering van dit 
artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 
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Artikel 6 der wet van 8 December 1889 (Staats

blad n°. 175), gewijzigd bij de wetten van 
30 December 1892 (Staatsb lad n°. 292) en 

28 December 1896 (Staatsblad n°. 230). 

Het bij deze wet bevolen onderwijs in het vak, 
genoemd in art. 2 onder j, wordt verpligtend 
op 1 Januarij 1897. 

Zij, door wie vóór of O[l 1 September 1889 
overeenkomstig art. 15a en art. 42bis der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) , 
zooals die is gewijzigcl bij de wet vau 11 J ulij 
1884 (Staatsblad u0

• 123), onderwijs gegeven 
werd in het vak in art. 2 vermeld onder litt. s, 
kunnen met het geven van dat onderwijs voort

gaan op den voet waarop het door hen werd 
gegeven . 

Zij, die vóór het in werking treden dezer wet, 
de akte, vermelcl in art. 56 onder a of b hebben 
verkregen of in het bezit zijn der daarmede ge
lijkgestelde akten of toelatingen, zijn bij het af
leggen van het in art. 65bis ve1·melde examen 
in het vak j vrijgesteld van het in art. 65ter 
daarvoor bepaalcle examengeld. 

Artikel 7 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Snbsidiëu thans genoten krachtens art. 3, 3de 
]iel, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), knunen nog na het tijdstip, waarop 
deze wet in werking treedt, doch tot geen hooger 
beclrag, noch op andere voorwaarden worden uit
gekeerd. 

Andere subsidiën, welke ouder de werking der 

wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad u0
• 127) 

door gemeenten zijn ver] eend, doch na het tijd

stip waarop deze wet in werking treedt niet 
meer verleend kunnen worden, kunnen nog ge

durende vijf jaren na dat tijdstip, doch tot geen 
hooger bedrag, noch 011 andere voorwaarden worden 
uitgekeerd . 

Artikel 8 der wet van 8 December 1889 
(Staatsb lad n°. 175). 

Onderwijzeressen, welke de akte , vermeld in 
art. 56, onder a, der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), of die, vermeld onder b 
van dat wetsartikel, vóór het in werking treden 
dezer wet hebben verkregen of in het bezit zijn 
der daarmede in art. 85 der wet van 17 Augus-

tus 1878 ( taatsblad n°. 127) gelijkgestelde akten 

of toelatingen, behouclen de bevoegdheid tot het 
geven van huis- en schoolonderwijs in het vak, 
genoemd ouder • k in art. 2 uier wet, binnen den 
kring waarin zij die bevoegdheid bezaten. 

Allen , die de akte, vermeld in m-t. 56 onder 
b, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), vóór het in werking treden dezer wet 
hebben verkregen of in het bezit zijn der daai·
mede in art. 85 der wet van 1 7 Augustus 187 8 
(Staatsblad u0

• 127) gelijkgestehle akten of toe
latingen , behouden de bevoegclheid tot het geven 
van ht1is- en schoolonderwijs in het vak, genoemd 
ouder p in art. 2 dier wet, binnen den kring 
waarin zij die bevoegdheid bezaten. 

De akte, vermeld in art. 56, onder a, der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
vóór het in werking treden dezer wet verkregen, 
geeft, tot het geven van huis- eu schoolonderwijs 
in de eerste oefeningen van het haudteekeneu, ge
lijke bevoen-dheid als de akte, vermeld in art. 56, 
oncler a, zooals dat artikel bij deze wet is gewijzigd. 

Artikel 9 der wet van 8 Decembe1· 1889 
(Staatsblad u0

• 175). 

De bestaande bepalingen omtrent de examens, 
ter verkrijging der akten van bekwaamheid, ver
melcl in art. 56, onder a en b, en omtrent de 
vergelijkende examens blijven gelden, totdat die 
onderwerpen overeenkomstig deze wet op nieuw 
zullen zijn geregeld, doch niet langer dan 1 Jam1-
ar~ 1891 en met dien verstaut.!e , dat de voor
schriften in art. 65ter met het tijdstip van 
het in wet·king. treden dezer wet voor alle in 
dat artikel bedoelde examens van kracht zijn. 

Artikel 10 lier wet van 8 December 1889 
(Staatsblad u0

• 17 5). 

Deze wet treedt in werking op 1 Januarij 1890. 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 28steu 

Jauuarij 1897 (Staatsblad n°. 57). 

Mij bekend, 
De jJfin.van Binnenl. Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 

28 Januari 1897. BESLUIT, tot vernietiging van 
art. 39bis der Algerueene Politieverordening 

van de gemeente B eegden. S. 58. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binuen
landsche Zaken van 4 Januari 1897, n°. 6115, 
afdceliug Biuneulaudsch Bestuur, tot vernietiging 

4* 
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van art. 39tis der .A.lg3meeue Politieverordening 
van de gemeente Beegden ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 

Overwegende, dat genoemcl artikel I uidt: 
Den Raad van State gehoord (ad vies van cleu 

19 Januari 1897, n°. 28); 
.Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, vee 

. laat loopen op heide, wordt gestraft met geld
• boete van ten hoogste vijf golden''; 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Januari 1897, n°. 343, 
afdeeling Binnenland ch Bestuur; 

dat artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht Hebben goedgevonden en verstaan : 
o. m. verbiedt het laten 1oopen van vee, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, over eens anders grond, 
waarvan de toegang op een blijkbare wijze door 
den recht.hebbende is verboclen; 

art. 39bis der Algemeene Politieverordening van 
de gemeente Beegden te vernieti11=en, wegens strijd 
met de wet. 

dat alzoo het onclerwerp ,an genoemd art. 39bis 
door clen wetgever is beschouwd als eene zaak 
van algemeen Rijksbelang en door hem als zoo
clan ig is geregel cl ; 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met cle uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worclen . 

's Gravenhage den 28sten J anuari 1897. 

(get .) EMMA. clat art. 150 dei· Gemeentewet verbiedt, dat 
plaatselijke verordeningen treden in hetgeen van 
algemeen Rijksbelang is; 

De Äfinister van Binnenlandscke Zaken, 

dat clerhal ve gemeld art. 39bis is in strijcl met 
art. 150 cler Gemeentewet; 

(get .) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg . 2 Febr. 1897.) 

28 Januari 1897. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
clienstjaar 1897. S. 59. 

BiJ cleze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1897, betreffende het Departement van Waterstaat , Handel en Nijverlteid, vastgesteld zooals hierna 

ver kort volgt : 
1 • Afd. : Kosten van het Departement. Art. 1-4 
2• Waterstaat . 

A. Àlgemeene Zaken. 
Art. 5. Reiskosten en vacatiegelden van commissiën, benevens 

ni tschotten 
Llrt. 6. 

7. 

daarvoor. 
Exploten en proceskosten . 
Druk- en bindwerk, alsmede advertentiën 

8. Telegraphische berichten 

. .f 

9. Opnemingen en peilingen, niet betrekking hebbende 
op in uitvoering zijnde werken; aankoop, herstel en berging van 
instrumenten . 

Á.rt. 10. Herstel van winter- en stormschacle 
B. TfTate,·staat. 

Á.rt. ll. Jaarweclden van het korps ingenieurs. 
12. Jaarwedden van het korps opzichters, alsmede jaar• 

wedden en toelagen van de adjunct-opzichters . 
Art. 13 . Reis- , bureel- en verplaatsingskosten ; aankoop van 

boeken en kaarten ten behoeve van het korps ingenieurs en 
opzichters en het ve1·cler personeel van den waterstaat en den 
inspectem voor de Rijnvaart . 

Art. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 
bnreelen der ambtenaren van den waterstaat. 

Art. 15. Jaarwedden, toelagen, reiskosten en verdere uit
gaven voor havenmeesters en de overige waterstaatsbeambten 

.f 

2,000.-
1,000.-

22,000.-
6,000.-

4,000.-
60,Ö0O.-

173,800.-

195,640.-

112,Ó00.-

94,000.-

360,000.-

'fransporteere . f 1,030,440.- f 

139,000.-

139,000.-
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Per transport . f 1,030,440.- f 
Àrt. 16. Bezoldiging enz. van de machinisten en stokers bij 

de verschillende Rijksstoomwerktnigen . 
Àrt. 17. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 

den algemeenen dienst van den waterstaat 
Àrt. 18. Waarneming van winddruk en waterhoogten, enz. 

met inbegrip van materieel 
Árt. 19. Waterstaatskaart. 

20. Rivierkaarten 
21. Onderzo~k naar den waterstaatknndi11:en toestand cles 

lancls. 
Ài·t. 22. Onderbond enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamscbe peil en van de nanwkenrighcidswaterpassing 
Ài·t. 23. Buitengewone corres1iondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater . 
Árt. 24. IJsoprniming. 

25. 'föelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart. 
26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvam·t 

Àrt. 27. 
28. 

Rijnvaart te 
• Àrt. 29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Meten en ijken van Rijnschepen 
Belooning der commissiën van deskundigen voor de 
Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. 
Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 
Verbetering van de 1·ivier de Waal 
Verbetering van de rivier de IJssel 
Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen. " 
Verbetering van de Dordtsche wate(·wegen . 
Verbetering, onderhoud en herstel van het Hollandsch 

Diep en het Haringvliet 
Art. 35. Verbetering, onderhoud en herstel van de rivier de 

Maas in Limbnrg, Noordbrabant en Gelderland 
Ai·t. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n°. 4) 
Árt. 37-40. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis

kosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 
waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd sub art. 36 . 

Art. 41 . Bouw van eene brug te Heusden . 
42. Onderhoud enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding eu der werken en vaargeul op de Donge. 
Art. 43. Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den Hoek van Holland; verbetering van de 1ieuwe Maas 
beneden de Oostpunt van Rozenburg 

Àrt. 44. Verbetering, ingevolge de wet van 24 Januari 1863 
(Staatsblad n°. 4) van den Rotterdamschen Waterweg 

Art. 45. Onderhoud enz. der werken van den Hollandschen 
IJssel, met de verdieping van de rivier beneden Gouda. 

Art. 46. Onderhoud enz. van de Linge 
47. Onderhoud enz. van het Zwarte Water 
48 . Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep. 

44,000.-

24,500.-

17,500.-
3,000.-

12,000.-

17,000.-

250.-

5,000.--
15,000.-

500.-

600.-
1,800.-

5,000.-
287,500.-
281,500.-
118,600.-
269,000.-

96,200.-

127,500.-

323,300.-

1,120,000.-

40,800 .-
156,000.-

102,000.-

596,500.-

100,000.-

20,500.-
2,500.-
4,400.-

31,000.-

53 

139,000.-
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Per transport . / 
Árt. 49 . Onderhoud enz. van cle Vecht in Overijssel 

50. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. ,, 
51. Onderhoncl enz. der drie overlaten in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of 
hulpsltüs in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en clnikers 
te Gorinchem . 

Árt. 52. Onderhoncl enz. Rer duikersluis in den Krommen Rijn 
te Wijk bij Duurstede . 

Árt. 53. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elbmg, Nijkerk 
en D rn·gerdam. 

Árt. 54. Onclerhond, herstel ·en verbetering der zee- en oever
werken, helm• en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en 
vernieuwing van peilschalen; van de havens te Hellevoetsluis eu 
Goedereede, benevens daarmede in verband staande uitgaven in 
Znidholland 

Árt. 55. Id. in Noordholland, al mede van de havens te 
Vlieland, Urk en llfa1·ken. 

Art. 56 . Id. in Zeeland , alsmede van de havens te Veere, 
Vlissingen en cle binnenreede van Brouwershaven . 

Árt. 57. Id. in F riesland. 
58. Id. in Overijssel 
59. Id. in Groningen 
60. Verbetering van de Slenk , zijnde het bnitendijksch 

vaarwater tusscheu Zoutkam1i en het Dokkumerdiep 
Árt. 61. Bijdrage . in het tekort der uitgaven voor zeewering 

en oevervoorziening van de calamiteuse polders in de provincie 
Zeeland, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 119) . " 

Árt. 62. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. ,, 
63 . Onderhoud , herstel en verbetering der havens en 

hare toegangen, daaronder begrepen de rivier werken bij de havens 
te Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing 
van peilschalen en claarmecle in verband staande uitgaven in 
Noordbrabant . 

Árt. 64. Td. rn Noordholland, daaroncler begrepen het Krab
bersgat . 

Árt. 65. 
losplaats bij 

Á.rt. 66. 
67. 
68. 

Id. in Zeeland, daaronde,· begrepen de aanleg- en 
de Isabella-sluis en het posthaventje te Gorishoek 
Id. in Friesland. 
Id. in Groningen 
Id. in Overijssel 

69. Onderhoud enz. van het )Ierwedekanaal met het 
Zederikkanaal . 

Á.rt. 70. Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart . 
71. Aanleg, onderhoud en bediening van telegraphi che 

verbindingen, meubilair en verder materieel. 
.LJ.rt. 72. Onderhoud enz. van de gekanaliseerde Dieze 

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

Á.rt. 7 4. Onder hond enz. van het kanaal door Voorne 

4.853,890.- / 
30,000.-
3,000.-

7,000.-

130.-

650.-

42,000.-

236,000.-

42,000.-
26,000.-
24,000.-
26,800.-

7,000.-

200,000.-
30,000.-

9,000.-

ö3,500.-

18,500.-
49,500.-
15,500.-
3,200.-

168,000.-
183,000.-

2,335 .-
9,000.-

23,000.-
36,000.-

139,000.-

Transporteere . f 6,099,005.- f 139,000.-
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Per transport . f 6,099,00ö .- f 139,000.-
.J.rt. 75. Onllerhoud enz. van sluizen en bruggen op den 

waterweg van Amsterdam naar Rotterclam 
Árt. 76. Onderhoud enz. van het Noorclhollandsch kanaal. 

77 . Ondel"ltond enz. van h~t kanaal van Am terdam naar 
de Noordzee 

Árt . 78. Vervanging van het stoomgemaal te chellingwonde, 
met uitbreiding van het stoomvermogcn 

Art. 79. t'itbrciding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, 
inge,,olge de wet van 31 )1ei 1887 (Staatsblad n°. 98) . 

Art. 0. Onderhoud enz. van het 'rienhonnsche kanaal. 
81. Onderhoud enz. van cle vaart tusschen Amsterdam 

en Yreeswijk 

_Jrt . 2. Onderhoud enz. van het jaagpad langs het 1marne . " 
3. Onclerhond enz. van het kanaal van Ter Xeuzen. 
3bis. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ter 

Neuzen, ingevolge overeenkomst met België van 29 Juni 1 9ö " 
Art. 4. Onderhoud enz. van het kanaal van luis naar Brugge. " 

85 . Onderhoucl enz. van het kanaal cloor Zuid-Beveland . ,, 
86. Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren 

7. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 
Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Kie trazijl, de Bnrg11·erder
brug en de brug in de Leegte, het oostelijk kanaalboord vau de 
Munnikezijl terrijt, het Wijd der Linde 

Árt. Onclerhoud en werking der stoomwerktuigeu van het 
Noord-\Yillemskanaal 

Art. 9. Onderhoud enz. van het kanaal het i\Ieppelerdiep 
90. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
91. Onderhoud enz. van het Vecnhuizerkunaal . 
92. Onderhoud enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten . ,, 
93. Onderhoud enz. van het Noonlerkauaal of de Noorder

vaart in Limbmg en het zijkanaal naar de Maas in cle richtiQg 
tusschen ~ eer en Kessel 

Árt. 94 . Onderhoud enz. van het Geldern che Nierskanaal. 
95-lOö. Onclerhoud, herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij hehoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provinciën. " 

Art. l0öbis. Bouw van eene bruo- over de "\îildt, onder 

Herwen en Aerdt 
Árt. 106. Onderhoud enz. van veren en schipbrnggen 

107. ubsidiën voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de 
làatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan 

Árt. 108. Bijdrage aan de provincie Overijssel, in de kosten 
van herstel der werken van het kanaal van Coevorden naar cle Vecht. ,, 

Á1·t. 
0

109. Bijdrage aan het waterschap van de :1iïers, in de 
kosten van verbetering en onderhoud van de rivier de Niers 

Árt. llO. Bijdrage aan de gemeente Philippine, in de kosten 
van het toegankelijk houden van de haven 

..1rt. lll. Bijdrage aan de gemeente Maassluis , in cle kosten 
van den bouw van een basaltmum in de haven aldaar 

8,000.-
133,300.-

640,000.-

7,475.-

48ö,000.-
525.-

10,500.-
600.-

123,000.-

50,000.-
300.-

72,000 .-
157,500.-

11,500.-

13,000.-
16,500.-
9,300.-

21,100.-
21;000.-

6,000.-
1,060.-

772,500.-

2, 00.-
75,550.-

290,967.88 

40,000 .-

7,000.-

2,000.-

24,400.-

'f:ransporteere . f 9,109, 2.8 f 139,000.-
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Per transport . f 9,109,882.8 
Àrt. 112. Bijdrage aan de gemeente Brielle, in de kosten van 

verruiming van ,le bnitenhrwen . 

Ài·t. 113. Bijdrage aan de gemeente Yerseke, in de kosten 
van vergrooting van de haven 

A,·t. ll3bis. Bijdrage aan het bestuur van het waterschap 

Dortherbeek, in de kosten van verbetering nu de Dortherbeek . " 

À1·t. ll3ter. Bijdrage aan de gemeente Harderwijk in de kosten 
van verbetering van de haven aldaar . 

Àr2. ll3quater. Bijdrage aan de gemeente Ermelo in ,te ·osten 

van aanleg van een kuustweg aldaar . 

A..t. ll3quinquies. Bijdrao-e aan de gemeente Nijmegen in de 

kosten van verdieping der Nieuwe haven aldaar 
Àrt. ll3sexies. Bijdrage aan de gemeente Haarlem in de kosten 

van eene nieuwe scheepvaartsluis te Spaarndam 
Art. 114. Nieuwe snbsidiëu . 

C. Landsgebouwen. 

Àrt. 115. Jaarwedden van de beide Rijksbouwmeesters, als

mede jaarwedden en toelagen van het verder vaste personeel, 
belast met het toezi cht op de landsgebouwen en op de bij de 
Departementen van Waterstaat, Handel en Nijverheid en mu 
Financiën in gebruik zijnde gebouwen. 

À1·t. 116. Toelagen van het vaste personeel voor het houden 

van toezicht bij de uitvoering van bouwwerken. 
Art. 117. Reis- , bureel - eu verplaatsingskosten van het per

soneel der landsgebouwen . 

Ai·t. 118. Onderhoud , lasten, herstel en verbetering rnn de 

landsgebouwen en terreinen te 's Grrwenhage. 
Art. 119. Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; 
telephoon-abonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. " 

À1·t. 120. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 

in gebruik. 

D. Spoorwegen . 

.A1·t. 121 en 122. Jaarwedden, benevens reis- en verplaatsings
kosten van den Raad en het verder personeel voor het toezicht 

op de spoorwegdiensten. 
Àrt. 123. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht. 

124 en 125. Jaarwedden, benevens bureel- en reiskosten 
van den Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijkscommissaris hij 

de Maatschappij tot Exploitatie van taatsspoorwegen en bij de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 

.A.i·t. 126. .Bijdrage t,an de Internationale Commissie voor 
spoorwegcongressen . 

À1·t. 127 . Bijdi:age van Nederland in de kosten van het inter
nationaal bureel te Bern voor spoonvegvervoer. 

À1·t. 128. Vernieuwen van den kaaimuur langs de spoorweg
haven te Feijenoord . 

À1·t. 129. Brug over den IJssel bij Westervoort 
130. Locomotiefloods op het station Vlissin"eu (Haven) 

6,000.-

17,500.--

2,000.-

12,500.-

5,150.-

9,100.-

6,500.-
2,000.-

36,760.-

2,000.-

10,000.-

66,000.-

2,600.-

11,600.-

110,625.-
11,600.-

3,400.-

100.22 ·, 

800.-

210,000.-
900,000.-

30,000.-

.f 139,000.-

Transporteere . f 10,566,118.105 f 139,000.-
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Per transport • /10,566,118.105 f 139,000.-
A..t. 131. Uitbreiding van het station 's Hertogenbosch, met 

inbegrip van eeue nieuwe en hoogere Diezebrng 
Art. 132. Idem van het station Groningen . 

133. Idem van het station Hengelo 
134. Wijziging van het goederenstation te Nijmegen 
135. Herstelling van cle westelijke viaduct te Amsterdam. " 
136. Goederenstation van deu Hollandschen IJ zcren Spoor

weg in de Stadsrietlandeu te Amsterdam . 
Art. 137. Station van den Staatsspoorweg van Amersfoort 

naar Nijmegen, te Amersfoort 
A,·t. 138. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 10, sub 1°., 2°., 

3°. en 5°., cle1· overeenkomsten van 21 Januari 1890, goedge
kemd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) 

.A,·t. 139. Uitgaven, voortvloeiende uit art. 20, al. 7, der 
overeenkomsten van 21 Januari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) . 

Art. 139bis. Uitgaven, voortvloeiende uit de overeenkomst 
van 30/31 October 1896, betreffende personeel, weleer in clienst 
bij cle voormalige Neclerlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij. 

A,·t. 140. Renten over het jaar 1897 aan België uit te keeren, 
van de kosten van werken tot uitbreiding van het station Esschen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen, tot uit
voering van art. 17 der, voor zoo veel noodig, bij de wet van 
22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) behachtigde overeenkomst van 
31 October 1879 

Art. 141. Subsidiën voor den aanleg van stoomtramwegen van 
Schagen naar Wognum, van Veghel over Eindhoven naar de 
Belgische grens, van Rotterdam naar de Hoeksche Waard , van 
Oldenzaal naar Denekamp en van Oldenzaal naar de Pruisische 
grens in de richting van Gronau 

Art. 14lbis. Renteloos voorschot ten behoeve van den aanleg 
van een paardentramweg van Henii;elo (Gelderlancl) naar het station 
Vorden . 

3• Afd: Handel en Nij verheid. 
A. Xoninklijk Nederlandse!, Jlfeteorologiscl, Instituut. 

A,·t. 142. Jaarwedden en toelagen van het personeel. . / · 
143. Reiskosten, waarnemingen elders dan te Utrecht 

of te de Bildt ; "ebouwen, verder materieel en arbeidsloon . 
B. Zeevisscl,eri,jen. 

A,·t. 144. Jum·wedden van den secretaris van het College voor 
de zeevisscherijen, van den wetenschappelijken adviseur in visscherij
zaken; van de onderopzichters en van de keurmeesters 

Art. 145. Bureel- en lokaalbehoeften en rei skosten . 
146. 

"' 147. 
visscherijen. 

ht. 148. 

Verdere uitgaven voor het politietoezicht . 
Onderzoek en navorschingen ten behoeve van de 
Bevordering van den zalmrijkdom der rivieren 
Uitgaven in het bnitenland ter bevordering van den 

zalmrijkdom der rivieren . 

Transporteere . f 

57,000.-
12,400.-

100,000.-
59,000.-
50,000.-

80,000.-

200,000.-

76,000.-

55,000.-

100,000.-

4,800.-

200,000.-

22,667.-

26,500.-

20,645.-

7,600.-
4,500.-
4,020.-

6,500.-

9,000.-

" 11,582,985.10' 

78, 765.- f 11,721,985.105 
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Per transport 
C. IJkwezen. 

.f 

Art. 149. Jaarwedden en toelagen van het personeel 
150. Bureel- , reis-, verplaatsings- en examenkosten 
151. Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeids-

78,765.- fll,721,985.10• 

82,350.-
16,000.-

loon . ] 5,300.-
D. 1Jfijnweze1t. 

Art. 152. Jaarwedden van den ingenieur en van den adjnnct
ingenieur 

• Art. 153. Opnemingskosten . Reiskosten van clen ingenieur en 
van den adjunct-ingenieur. 

E. Landbo1tw. 
Art. 154. Subsidie aan het Nederlandsch Lanclbouw-comité 

155. Subsidie aan cle Nederlandsche Heidemaatschappij 
tot het bevorderen van bevloeiing . 

A,·t. 156. Kosten van onclerzoek van boter en verdere uit
gaven, in verband met de wet van 23 Juni 1889 (Staatsbladn°. 82) .• 

Art. 157. 'l'oezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 
en broeikassen, volgens art. l van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staatsblad u0

• 248) . 
.J.,·t. 158. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende clen landbouw 
Art. 159. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van den landbouw 
F. Samenstelling van eene Geologische kaa,·t van Nederla11d. 

Art. 160. Voorbereiding van cle samenstelling van eene niet1we 
geologische kaart en van eene hoogtekaarL van Nederland 

G. Verschillende uitgaven. 
Art. 161. Raad van tucht; bureel- en lokaalbehoeften, schade

loosstelling van getuigen, van den secretaris en den bode , vacatie
gelden en 1·eiskosten. 

Art. 162. Examens ter verkrijging van diploma's als stuurman 
en ttls machinist aan boord van koopvattrclijschepen 

Art. 165. · Toezicht op den doortocht en het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aangestelde commissiën. 

Art. 164. Subsidie aan de Znidhollandsehe Maatschappij tot 
redding van schipbreukelingen 

Art. 165. Ondersteuning van personen, die schipbreukelingen 
hebben gered of getracht te redden, alsmede van hunne nagelaten 
betrekkingen 

Ai·t. 166. Onderhoud van de reddingkaap op . Onrust" en van 
de gebouwtjes voor schipbreukçlingen op Vlielancl en 'l'erschelling 
(Boschplaat). Verlichting en toezicht .. 

Ài·t. 167. Inrichting van een stormwaarschnwingsclienst langs 
cle N ededandsche kust . · 

Art. 168. Tel~raphische verbindingen voor de kustwacht, 
vergoeding voor buitengewone diensten van tçlegraafpersoneel, 
alsmede reiskosten 

Art. 169. Gebouw voor strandvonclerij op Terschelling[· 

'l'ransporteere .f 

3,500.-

800.-

13,500.-

5,300.-

,700.-

1,000.-

4,000.-

5,000.-

500.-

2,000.-

12,500.-

6,300.-

7,500.-

1,000.-

350.-

21,000.-

7,600.-
200.-

293,165.- fll,721,985.10• 
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Per · tran s11ort . f 
_1.,-t. 170. Verslagen, berichten, verorcleningen en aclvertentiën 

beireffencle nijverheicl, hantlel en zeevaart 

293,165 .- / 11,721,985.10• 

3,000.-
Art. 171. J aarweclden , reis- en verplaatsingskosten, alsmede 

onderscheiclingsteekenen van den commanuant en van cle beambten 
van het korps geleiders tot het vervoer van ontplofbare stoffen . ,, 

Art. 172. Snbsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be
lang van handel, scheepvaart en nij verhei<l . 

Art. 173. Subsidie aan de vereeniging "Het Buitenland" . 
A,·t. 17 4. Bijdrage van Nederl~nd in de kosten cler Internatio

nale Vereeniging tot nitgave van clouanetarieven . 
Art. 175. Eerste termijn der uitgaven tot een bedrag vau ten 

hoogste f 300,000, voortvloeiende uit de bemoeiingen van de 
Nederlandsche Regeering met de in 1900 te Parijs te honden 
tentoonstelling en van de door haar te benoemen vertegenwoordigers. ,, 

4• Afcl. :. Arbeid en Fabriekswezen. 
A. 
B. 

C. 

Stoomwezen. Art. 176- 178 . 
Toezicht, bedoelcl bij de Veiligheidswet en bij de 

Arbeidswet. -1rt. 179-180 . 
Verschillencle uitgaven. Art. 181- 184. 

Posterijen . 

6,000.-

1,000.-
5,000.-

2,050.-

20,000.-

.f 53,350.-

56,500 .-
17,500.-

.A.. en B. Postclienst. A,·t. 185-198 . . f 6, 135,615.-
C. Telegraafdienst. Art. 199-207. ,, 1,788,345.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst . .LJ.,·t. 208-212. ,, 1,754,600.-
E . Vereenigde posten voor B , C en D. Art. 213-215·. ,, 8,500.-
F . Rijkspostspaarbank. A,·t. 216-221. 357,900.-

Pensioenen, wachtgelden, grati ficatiën enz. 
Onvoorziene uitgaven. Ai-t. 228 . 

Art. 222- 227. 

330,215.-

127,350.-

" 10,044,960.-
413,242,-
60,000.-

f 22,697,752.105 

28 Januari 1897 . WET, tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke. begrooting van 
Curaçao voor het dienstjaar 1897. S. 60. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Curaçao vom: het dienstjaar 1897, 
voor zoo veel cle uitgaven betreft, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 e Afdeeling: Gewestelijk Bestuur 
2• Justitie en politie. 
3• Geldelijk Beheer . 

Eeredienst en onderwijs . 
Plaatselijke kosten 
Openbare Werken. 
Pensioenen, Wachtgelden, Onderstanden en andere uitgaven van 

algemeenen aard 
On voorziene Uitga ven 

f 77,898.50 
124,851.-

74,383 .50 
119,443.32 
78,191.-
63;296.50 

144,152.82 
20,000.-

f 702,216.64 
Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 

A. Belastingen . 
B. Inkomsten van onderscheiden aai·d. 
C. Bijclrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale middelen. 
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28 Janua,·i 1897. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voo1· het 
dienstjaar 1897. S. 61. 

Bij deze ,~et wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Stuutsuitgaven yoor het dienstjaar 
1897, betreffencle het Departement van Koloniën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

1 • Afd. : Kosten vnn het Dep,irtement. / 220,598.-
Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname 
Uitga ven ten behoeve van de kolonie Curaçao . 

705,389 .45• 
328,907.92 

4e Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederhindsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen ' .. 17,017.-

P ensioenen , wachtgelden en grntificatiën, alsmede daarmede in ver
band staande uitgaven . 25,667.-

40,000.-Onvoorziene uitga.ven . 

29 Januari 1897 . WET, houdende goedkeuring 
van de op 29 Juni 1895 te Brussel gesloten 
overeenkomst betreffende de verbetering van 
het kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. S. 62. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ .. ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 29 Juni 1895 te Brussel gesloten overeen
komst betreffende de verbetering van het kanaal 
van Gent naar Ter-Neuzen de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft ; 

Gelet op de tweede zinsnede van artikel 59 
der Grond wet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Wordt goedgekeurd de overeen komst , 

den 29sten Juni 1895 te Brussel tnsschen Neder
land en België gesloten, gelijk die in afschrift 
in Nederlandschen en Franschen tekst nevens 
deze wet is gevoegd. 

2. De ratificatie der in artikel 1 omschreven 
overeenkomst, na den in artikel 15 dier over
eenkomst bepaalden tijd zal als ve~bindend be
schouwd worden. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten J ann
ari 1897. 

(get.) E M M A. 

De :Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) J . RoËLL. 

De ,1[in. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

(Uitgeg . 27 Febr. 1897.) 

/ 1,3 37,579.37• 

VERTALJNG. 

Hare ~fajesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Haren naam Hare Majesteit de Koningin
Regentes van het Kon inkrijk der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Konfng der Belgen, uit
voerin" willende geven aan de bepalingen van 
artikel 11 van de overeenkomst tnsschen Neder
land en België , den 3lsten October 1879 te 
Brussel gesloten, en te gelijker tijd willende 
overeenkomen omtren\ de verbeteringen , die ten 
gevolge van den houw eener nienwe slui s te 
'rer-Neuzen of uit ancleren hoofde aan het Neder
landsche gedeelte van het kanaal van Gent naar 
Ter-Neuzen en hetgeen daartoe behoort, alsmede 
aan de werken, die daarmede in verband staan, 
nuttig worden geacht, hebben te dien einde tot 
Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden: 

den heer jonkheer H. C. J. TESTA, comman
deur van de orde van de Eikenkroon van Luxem
burg , ridder derde klasse van de orde van de 
IJzeren Kroon van Oostem·ijk, zaakgelastigde ad 
interim vnn de Nederlanden te Brussel ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen : 
~en heer J ULES DE BurtLET, ridder van de 

Leopoldsorde, grootkruis van cle orden van Onzer 
Lieve-Vrouwe Ontvangenis van Villa-Viçosa en 
van de Ster van Rumenië, grootkruis van de 
orde van Sint-Michaël van Beijeren, lid van den 

enaat, Hoogstdeszelfs Minister van Buiteulaud
sche Zaken; 

dewelke, na mededeeling hnnner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden wederzijdsche vol-

1 
1 
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machten , nopens de volgende bepalingen zijn 

overeeugekomet1 : 

Art. 1. Behalve in de hieronder voorziene ge
vallen, zal, 111i de uitvoering der in de ,ntikeleu 

2 en 3 genoemde werken , het kanaal tusschen 
Gent en 'l'er- 'euzeu slechts uit één pand bestaan. 

Met wijziging van artikel 4 der overeenkomst 

van den 3lsten October 1879, wordt het kanaal
peil tnsschen Gent en Sas van Gent en tnsschen 

as van Gent en Ter-Neuzen, vastgesteld te Sas 

van Gent OQ 6.55 11'1. boven de slagdorpels der 
bestaande Oostslnis te Sas van Gent. 

Het tegenwoordig peil van het kanaal beneclen 
Sas van Gent za I niet verhoogd worden dan na 
cle bedijking van de gronden van Sluiskil bedoelcl 

in art. 2 van deze overeenkomst. 

In den regel zullen de sluizen te Sas van 

Gent, met inbegrip van de beide sluishoofden, 
bedoeld in art. 3, !it. c, dezer overeenkomst, 
gebpend blijven. 

Echter znllen zij worden gesloten: 
a. waunee1· de waterspiegel van het kanaal 

tnsschen Sas van • Gent en Terneuzen tijdelijk 
verlaagd wordt ; 

b. wanneer ten behoeve van den afvoer van 
opperwater de slui deuren te 'l'erneuzen geopencl 
moeten worden ; 

c. wanneer tie waterspiegel van het kanaal aan 
de peilschaal te Sas vau Gent 0.10 M. of meer 

boven het hiervoor vastgestelde peil rij st; 

d. wanneer cle sh1iting nooclig zal zijn om 

verontreiniging van het water tusschen Sas van 
Gent en 'l'er-Nenzen te beletten; 

e. in al die gevallen, waarin de sluiting door 

de Nederlanclsche kanaaldirectie tot behartiging 
van 'ederlandsche belangen noodi"' wordt ge
oorclcelcl. 

Telkenmale dat de Nederlanclsche kanaaldirectie 

oordeelt, dat er termen bestaan, om cle sluizen 
te Sas van Gent te sluiten , zal zij da.ar van on
midclellijk aan cle Belgische kanaaldirectie kennis 
geven. 

Zoolang cle sluizen te Sas van Gent gesloten 
zijn, zullen cle schuttingen ,tlclaar zoo spoedig 
als met de beschikbare. mid,lelen mogelijk is, 
verricht worclen . 

2. Op grond van art. 21 van het verdrag 
van 5 November 1842 en van het tweed~ lid 
van '1rt. 3 der overeenkomst van clen 31 sten Oc
tober 1879, in verband met het daartoe door 
cle Belgische Regeering: gedaan verzoek, verbindt 
de Nederlandse.he Regeering zich om cle gronden 

van Sluiskil volgens een door beide Regeeringen 
goed te keuren ontwerp te doen bedijken. 

3. De Kederlandsche Regeering verbindt zich 

bovendien: 
a. Om bewesten 'I'er- euzen eene sluis te bouwen 

met eene voorhaven naar cle Schelcle en eene ver- . 

binding met het kanaal, alsmede de uitwaterings

en inunclatiemiddelen, clie door cle Neclerlandsche 

Re ,eering, met het oog op de verdediging cler 
vesting Ter-I euzen, of als gevolg van de aan het 
kanaal aan te brengen veranderingen, zullen 
worden gevorderd. 

Over cle verbinding van cle sJnis met het 

kanaal zal eene clraaibrug worden ge bon wel, 

waarvan cle plaats door cle Nederlallllsche Regee

gecri ng zal worden vastgesteld. • 
De schutkolk cler sluis zal tnsschen cle slnis

hoofclen eene lengte van 140 M. verkrijgen, en 
cle wijdte cler sluis in clen dag zal 15.75 M. 
bedragen. 

De hovenslagdorpel zal liggen op 1.10 M. en 
de beneclenslagclorpel op minstens 2.12 M. en op 

hoogtens 2.73 M. beneden cle slagclorpels cler 
bestaande Oostsl nis te Sas van Gen t. 

De Belgische Regeering zal tnsschen de aange
geven grenzen het peil van den beneclenslag

dorpel bepalen. 
Zij zal cle inrichting van middelen tot mecha

ni che beweging van de uien we werken te Ter
euzen, alsmede de verlichting daarvan, door 

middel van electriciteit, kunnen verzoeken. 

b. Om te Sluiskil, ter vervanging van cle be

staande, eene nieuwe draaibrug te bon wen en 
er eene wisselplaats voor schepen in te richten. 

c. Om te Sas van Gent een nieuwen kanaalarm 
te graven en daarin te houwen twee sluishoofden, 

wijd in clen dag 21 M., op een onderlingen af
stand van 140 M. ; de slagdorpels zullen even 

cliep worden gelegd • als de bovenslagclorpel der 
nieuwe sluis te Ter-Neuzen. Over dezen kanaalarm 
zal in clen weg van as van Gent naar Westclorpe 

eene draaibrug worden gebouwd. 
d. Om aan alle bruggen, die krachtens deze 

overeenkomst over het kanaal van Gent naar 
Ter-Neuzen worden gebonwcl, eene doorvaartwijdte 
van 21 M. te geven en hun dek zoo hoog te 
plaatsen als met het oog op de plaatselijke toe

standen moge! ijk is. 
Alle te houwen brnggen zullen door kunst

wegen beho~rlijk met cle bestaande wegen worden 
verbonden. 

e. Om het kanaal te verdiepen tot 1.50 M. 
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beneden de slagdorpels der bestaande Oost luis 
te Sas van Geut. 

/. Om aan de voorhaven naar de Schelde , 
over eene oppervlakte van ongeveer 7 hectaren , 
eene diepte te geven van 5 M. beneden laatst
genoemde slagdorpels. 

g. Om aan de bochten van het kanaal éeu 
straal van ten minste 1000 M. te geven, behalve 
daar, waar eeue bocht met klei uer straal voor 
eene gemakkelijke vaart niet hinderlijk zal zijn. 

li. Om aan al de rechte kanaal vakken van de 
Nederlaudsch-Belgische grens lau"'s den te graven 
kanaalarm te Sas van Gent tot aan de te Ter
Neuzen te bouwen sluis, eeue doorsnede te geven 
van 350 M•. beneden den waterspiegel. 

i. Om den bodem van het kanaal in de bochten 
eene verbreeding te geven vol,,.ens de formule 
4 (R- V R• - t•), waarin R voorstelt den straal 
der bocht, uitgedrukt in meters, en l gelijk is 
aan 60 . 

j . Om overal waar de doorsnede van het kanaal 
beneden den waterspiegel op 350 of meer M' 
zal worden gebracht, de kanaal boorden op Neder
landsch grondgebied kunstmatig te verdedigen. 

Het dwarsprofiel, dat, met wijziging van het
geen bepaald is in artikel 2 van de overeenkomst 
van 31 October 1879, het kanaal op Nederlandsch 
grondgebied zal verkrijgen, evenals de wijze van 
kunstmatige verdediging der kanaalboord.en, zal 
door de N ederlandsche Regeering, onder voorbe
houd van goedkeuring door de Belgische Regeering, 
worden bepaald. 

k. Om over het zijkanaal naar de Passluis 
eene nieuwe draaibrug van 7 M. doorvaart1vijde 
te bouwen. 

l . 0 m verder alle bijkomende werken te maken, 
welke gedurende de uitvoering van bovengenoemde 
werken zullen blijken nooclig te ziju, alsmede die 
werken die ten doel zouden hebben om de be
zwaren, voor de scheepvaart aan clen afvoer van 
opperwater te Ter-Neuzen verbonden, zooveel 
mogelijk op te heffen. 

4 . Na de voltooiing der in artikel 1l genoemde 
werken, zullen die maximum-snelheden, _welke 
in artikel 8 van het bijzonder reglewent van 
politie voor het ederlandsch gedeelte van het 
kanaal van Gent naar Ter- euzen (Koninklijk 
besluit van 9 Juli 1892, Staatsblad n°. 176) op 
minder dan 200 M. zijn vastgesteld , worden 
vermeerderd. 

Echter zal die vermeerdering cle verdedigings
werken der kanaalboord.en niet in gevaar mogen 

1 brengen; zij zal, na overleg met de Belgische 
Regee,·ing, cloor de ::\'ederlandsche R_çgeering 
vroefondervindelijk worden bepaald. 

5. Tot verbetering van de doorsnijding van 
het kanaal te Sluiskil met den spoorweg van 
Gent naar 'l'er-Ne11zen, verbindt de Nederland che 
Regeering zich om gebruik te maken van de be
voegdheül die haar is toegekend bij artikel 4 

van de wet van den 9den April 1875 (Staats
blad n°. 67). 

De kosten der uit dien hoofde uit te voeren 
werken, alsmede de schadevergoeJing en de 
kosten clie uit de toepassing van gezegd artikel 
4 zullen voortvloeien, zullen lot het door de 
N ederlandsche Regeering te bepalen bedrag ten 
laste van de Belgische Regeering komen. 

6. Met wijziging van artikel 3 cler overeen
komst van den 3lsten October 1879 wordt het 
jaagpad aan de oostzijde van het kanaal, tnsschen 
de brug te Sluiskil en Ter-Neuzen, opgeheven. 

7. Alle werken genoemd in cle ,u-tikelen 2 en 
3, alsmede die bedoeld in artikel 5, zullen 
worden uitgevoerd zonder• de scheepvaart te 
stremmen en zooveel mogelijk zonder clen water
spiegel van het kanaal te verlagen. 

8. De K ederlandsche Regeering zal de tçeke
ningeu , begrootingen en bestekken doen opmaken 
van de werken welke op haar grondgebied moeten 
worden uitgevoerd . 

Zij zal uiterlijk negen maanden na de dag
teekening van de bekrachtiging dezer overeen
komst aan de goedkeuring der Belgische Regeering 
onderwerpen de voorloopige ontwerpen dier 
werken, het plan van onteigening en een pro
gramma, aanduidende de volgorde, waarin de 
werken zullen worden aanbesteed. 

Zoodrn de Belgische Regeering de voorloopige 
ontwerpen, het plan van onteigening en bedoeld 
p1·ogramma zal hebben goedgekeurd, zal de eder
landsche Regeering de noodige maatregelen nemen 
tot onteigening der voor de uitvoering der werken 
benoodigde gronden , alsmede voor het opmaken 
der volledige ontwerpen en bestekken der werken 
die achtereenvolgens aan de goedkeuring der 
Belgische Regeering zullen worden onderworpen. 

Ka de goedkeuring der Yolledige ontwerpen 
en bestekken door de Belgische Regeering, zal 
de 'Nederlandsche Regeering tot de aanbesteding 
der werken overgaan binnen twee maanden nadat 
zij hiertoe door de Belgische Regeering is uit
genoodigd, ,ilthans voo1" zoover cle onteigening 
der gronden genoegzaam is gevorderd. 
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9. De aanbesteding der werken zal plaats 
hebben te ~fiddelburg, op de wijze als in Neder
land gebruikelijk is, maar iu tegenwoordigheid 
vau den hoofdingenieur, directenr cler bruggen 
en wegen in de provincie Oost-Vlaanderen . 

De Nederlandsche Regeering doet alle op haar 
grondgebied tot stand te brengen werken uit
voeren ouder leiding en beheer van hare ambte
nai-en, onder gemeenschappelijk toezicht van den 
hoofdingenieur, directeur der bruggen en wegen 
in de provincie Oost-Vlaanderen en van den 
hoofdingenieur van den waterstaat in de provincie 
Zeeland. 

De ederlamlsche Regeering zal alle noodige 
maatregelen nemen, opdat binnen clen kortst 
mogelijken tijd de onteigeningen afgeloopen en 
de werken voltooid zijn. 

10. De kosten van uitvoering der werken, 
omschreven in de tirtikeleu 2 en 3, met inbegrip 
van de buitengewone kosten van toezicht op deze 
werken, alsmede die van onteigening der daartoe 
benoodigde gronden, komen geheel ten laste van 
de Belgische Regeering. 

Jntusschen zal de ederlandsche Regeering 
geene schadevergoed ing kunnen vorderen voor 
het voortdm-end of tijdelijk in gebruik nemen 
van clomein of andere aan den Staat der Neder
landen toebehoorende gronden. 

De wijzigingen der bestaande werken tot kunst
matige verdediging der kanaalboorden tnsschen 
Sas van Gent en Ter- euzen, die zullen voort
vloeien uit de verhooging van den waterspiegel 
ingevolge artikel 1, zullen door de Nederlandsche 
Regeering worden bepaald. De kosten dezer 
wijzigingen zijn ten laste der Belgische Regeering. 

11. De kosten van uitvoering der werken op 
Nederlandsch grondgebied zullen door de Neder
landsche Regeeri ng worden voorgeschoten en 
rechtstreeks door haar worden voldaan aan de 
aannemers op certificaten van betalin 00 , af te 
geven door de hoofdingenieurs der bruggen en 
wegen en van den waterstaat in de provinciën 
Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

De kosten van onteigening der in te nemen 
gronclen en de buitengewone kosten van toezicht 
worden eveneens dooi· de Nederlandsche Regeeriug 
voorgeschoten. 

Alle door de ederlandsche Regeering gedane 
voorschotten worden door de Belgische Regeeriug 
terugbetaald. 

12. De Nederlandsche Regeering verbindt zich 
om de krachtens de artikelen 2 en 3 dezer over-

eenkomst uit te voeren werken in goeclen staat 
te onderhouden Cl) in de bediening mu alle 
krachtens genoemde artikelen te bouwen brnggen 
en sluizen te voorzien. 

Zij verbindt zich bovendien om tot het oncler
houden der diepte in het kanaal en in cle voor
haven tot het vereischte baggerwerk orer te gaan, 
wanneer de verondieping respectievelijk 0.40 M. 
en 0.50 M. bedra'.1gt. 

Ter vergoeding van de hieruit voortvloeiencle 
u itgaven, verbindt de .Belgische Regeering zich 
om de som van 58,300 gulden, welke zij krach
tens artikel 10 van de overeenkomst van den 
3lsten October 187_9 jaarlijks heeft te betalen , 
te brengen 011 92,000 gulden. De verhoogi ng 
zal ingaan op den eersten dag der maand 
volgende op den dag dat de nieuwe sluis 
te Ter-Neuzen voor de scheepvaart zal zijn 
opengesteld. 

Deze om van 92,000 gulden ztü verminderd 
worden met 700 gulden voor ieder jam· , (een 
gedeelte van een jaar voor een geheel gerekend) 
verloopende tnsschen den dag, waaro11 de ver
dedigingswerken der kanaalboorden, becloeld in 
artikel 3, !it. j, zullen voltooid zijn en den 
lsten Januari 1904. 

Van de hiergeuoemde verdedigingswerken zijn 
echter uitgezonderd die langs het verbindings
kanaal te Ter-Neuzen, in de bocht van Sluisk il 
en langs den nieuwen kanaalarrn te Sas van 
Gent. 

Aan het verzoek dat de Belgische Regeer ing 
ia! kunnen doen krachtens het laatste lid, sub a, 

van artikel 3, zal de N ederlanclsche Regeering 
geen gevolg behoeven te geven dan nadat beide 
Regeeriugen zullen zijn overeengekomen omtrent 
de som die de Belgische Regeering uit dien 
hoofde jaai·lijks aan de Nederlandsche Regeering 
zal hebben te betalen. 

13. Wanneer de Belgische Regeering te eeniger 
tijd eene nieuwe sluis te Ter-Neuzen gebouwd 
en aan het N ederlandsche gedeelte van het kanaal 
de daarmede verband houdende wijzigingen aan
gebrac_ht wenscht te zien, zoo zal cle • daartoe 
strekkende aanvraag het· onderwerp van eene 
nader te si uiten overeenkomst tusschen de beide 
Re00eeringen uitmaken . 

14. Alle bepalingen der thans bestaande over
eenkomsten en schikkingen tnsscheu beide Regee
ringen blijven van kracht, voor zoover zij niet 
mat de bepalingen van deze overeenkomst in 
strijd zijn. 
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15 . Deze overeenkomst wordt gesloten onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Wetgevende 
Machten. 

Zij zal bekrachtigd, en de belmichtigingen 
zullen uitgewisseld worden te Brussel binnen 
zes maanden, of vroeger, indien clit mogelijk is. 

Ter oorkoncle waarvan de weclerzijclsche Gevol
machtigclen haar in tweevoucl geteekeud en ge
zegelcl hebben. 

Gedaan te Brussel, den 29sten Juni 1895 . 

(L.S.) (get.) TESTA. 
J. DE Buttr,ET. 

Voor eensluidencl afschrift, 

De Secreütris-Generaal van !tet Departement 
van Tfl'ctterstaat, Handel en Ni_jverheid, 

(get .) DE BOSCH KEMl'Elt. 

29 Jcmuari 1897. WET, houdende bepalingen 
omtrent clen accijns op de suiker. S. 63. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1895/96, n°. lzl, 1-15; 
1896/97, n°. 9, 1-5. 

Hand. id. 1896/97,bladz. 627-639, 650-675, 
677-692. 

Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. lq2-162, 
295-308. 

IN !,'AA:ll VAN H . M . WILHELMI A' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ . ,· ••... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het nooclig is de wettelijke bepalingen omtrent 
den accijns op de suiker te herzien; 

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

HOOFDSTUK I. 

BEDRAG VAN DEN ACCIJNS. 

Art. 1. § 1. Er wordt een accijns van de 
suiker geheven ten bedrage als volgt: 

Voor: 

tt . Kandij: 
lste klasse 
2cle · 

per 
100 kilogram. 

. f 31.86 
28.89 

b. Melis en lompen en alle niet 
afzonderlijk belaste suiker . • 27.-

c. R.u we suiker: 
van hooger gehalte dan 99 pCt. . 27 .
van geen hooger gehalte dan 99 pCt./ 0.27 voor 

elk percent van baai· gehalte, doch niet 
mincler clan / 18. 
d. Basterd als voor ruwe suiker. 

e. ~Ielaclo, melasse, stroop en anclere suiker
houclende vloeistoffen : 

welke meer clan 10 pCt. vaste, voornamelijk 
uit greinachtige suiker samengestelde bestand
deelen bevatten of, in vloeibarnn staat, een hooger 
gehalte hebben clan 50 pCt. . f IS .-

andere. 6.-
/. Druivensuiker uit zetmeel: 

Vaste, korrelachti~e en poedersuiker, 
alsmede geraspte of op andere wijs fijn -
gemaakte massé. • 18.-

§ 2. Voor grootere of kleinere hoeveelheden 
clan 100 kilo,,.ram wordt de accijns naar even
redigheid berekencl, met clien verstancle dat oncler
cleelen van een kilogram voor een geheel kilogram 
gerekencl worden. 

§ 3. Onder gehalte worclt in cleze wet ver
staan: 

a. voor ruwe suiker en binnenslands vervaar
cligde basterd, het getal polarisatiepercenten, 
verminderd met tweemaal cle percentische hoe
veelbeicl glucose in cle sniker aanwezig _ en met 
viermaal de percentische hoeveelheid asch, clie 
bij verbrancling cler suiker, na verwijdering van 
cle onoplosbare zelfstandigheden, achterblijft; 

b. voor bnitenlandsche basterd en voor melado, 
melasse, stroop en andere dergelijke suikerhouclende 
vloeistoffen, het getal polarisatiepercenten. 

Onclerdeelen van een gehaltepercent blijven voor 
sniker van geen hooger gehalte clan 99 pCt. 
buiten aanmerking. 

De verclere voorsch1·iften omtrent het gehalte
onderzoek worclen door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur vustgestelcl . 

2. Van afgewerkte melasse en stroop, over
gebleven bij het hier te lande vervaardigen van 
sniker nit beetwortels of raffineeren van ruwe 
sniker en voldoencle aan cle eischen, door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen, 
is geen accijns versch nldigd. 

HOOFDSTUK II . 

INVOER. TARRA. 

3 . Bij invoer van buitenslancls worclt cle soort 
cler suiker en suikerhoudende vloeistoffen volgens 
cle bij art. 1 , § 1 gemaakte onderscheidingen 
aangegeven . 

Ambtenaren cler accijnzen bepalen het gewicht, 
zoomede, wanneer clit te pas komt, de klasse, 
het gehalte en cle percentische hoeveelheid vaste 
bestanclcleelen. 
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4. Bij invoer elder s dan op de losplaatsen en 

kantoren, daartoe in het bijzonder door Ons aan 

te wij zen, is voor de suiker en nikerhoucl ende 

vloeistoffen, genoemd bij art . l , § 1 lrs. c , d 

en e , de daar bepaalde hoogste accij ns voor elke 

soor t verschuldigd. 

5. Behalve bij doorvoer , opslag in entrepot of 

met lo:ediet voor den accijns, worclt cl e accij ns 

claclelij k betaalcl. 

6. § 1. Bij invoer of nitslag uit entrepot 

strekt het netto gewich t tot grondslag voor cle 

lJerekening van het versch ulcligd bedrag. 

§ 2. H et netto gewicht van ruwe snikm·, melado, 

melasse of stroop, aan"evoerd in de hierna ge

noemcle verpakking, worclt bepaalcl cloor bruto 

weging , met toepass ing der volgende tarra: 

voor rnwe sniker in houten 1.isten en vaten 
13 ten honderd ; 

voor rnwe suiker in kanassers of kraujaugs 

8 ten houderd; 

voor ruwe suiker in enkele zakken eu anclcre 

enkele emballage 1 ten honderd; 

voor ruwe suiker in dubbele zakken en andere 

clnbbele emballage 2 ten honderd; 

voor melado, melasse of stroop in vaten 13 ten 

honderd. 

Wanneer de belanghebbeude het vei-langen daar

toe in de aangifte te kennen geeft ; wordt ook 

voor suiker en suikerhondencle vloeistoffen -in deze 

verpakkingen het werkelijk netto gewicht be

paald. 

7. Wanneer, bij invoer of bij nitslag uit entre

pot of uit eene beetwortelsuikerfabriek• met be

taling van den accijns of wel met bestemming 

tot inslag met kJ-edict voor den accijns door 

handelaars (hoofdstuk IV) blijkt, dat de suiker 

vreemde bestanddeelen bevat tengevolge waarvan 

het gehalte-ouclerzoek wordt verijdeld, wordt de 

· suiker geacht een gehalte te hebben van 100 pCt., 

behoudens beroep van belanghebbenclcu op de 

commissie becloeld bij art. 80, wier uitspraak 

beslissend is . 

8. De suiker in iecler colis moet van eene en 

dezelfd.e soort en hoeclanigheid zijn. 

Is dit niet het geval dan is de accijns voor 
de geheele in het coli s bevatte hoeveelhei,1 naar 
den maatstaf vo01· de daarin bevonden hoo<>st 

belaste sniker verschuldigd, on vermindercl cle 
straf wegens overtreding van het voorschrift der 

vorige zinsnede, indien de hooger belaste &uiker 

blijkba'-\r op beclriegelijke wijs tnsschen de andere 

verpakt of verborgen is. 
1897 . 

HOOF D S'rU K III. 

EXTREPOT. 

9. H et particnlier entrepot voor geraffineerde 

suiker, alsmede voor r uwe suiker rechtstreeks 

ni t zeeschepen opge lagen wordt met publiek 

entrepot gelijkgesteld, mits cle panden zoo gelegen 

en ingericht zij n , clat buiten voorweten van de 

acl ministratie cler accij nzen alleen door geweld 

toegang tot cle bergplaatsen kan verkregen worden 

en cleze clocn: haar ·zijn goedgekeurd om ouder 

het genot der voordeelen, ·welke uit de bepalingen 

van dit artikel voortvloeien, tot opslag van suiker 
gebezigd te worcleu. 

10 . § 1. Opslag in entrepot van b innenlanclsche 

suiker of van vreemde su iker, melado, melasse 

en stroop heeft niet plaats in kleinere hoeveel 

heden clan 500 kilogram. 

§ 2. Uitslag uit entrepot hee.ft niet plaats in 
kleinere hoeveelheden dan: 

et. 200 kilogram bij betaling van den accijns, 

beha! ve voor het over"ebleven gecleelte eener 

partij, mits dit in eens worde uitgeslagen ; 

b. 500 kilogram in andere gevallen. 

11. Verzend ing van suiker of suikerhoudende 

vloeistoffen nit een entrepot naar buitenslands, 

naar een ander entrn1iot of nattr ecne beetwortel 

suikerfabriek of ratfiuaclerij heeft plaats onder 

zekerheicl voor den acrij ns. 

De suiker of suikerhoudende vloeistof wordt 

bij cleu uitslag oncler verzegeling of bewaking 

gesteld, tot .clat cle uitvoer af de opslag ter be

stemmingsplaats is volbracht. 

HOOFDSTuK IV. 

HAXDELAARS IX RU WE SUfKElt. 

12. Aan den handelaar wordt tegen zekerheid 

krediet verleend voor den accijns van cle ruwe 

suiker, clie hij bij hoeveelheden van ten minste 

500 kilogram uit het buitenlan,l ontvangt. 

13 . De handelaar verklaart vóór clen inslag 

van de suiker schriftelijk aan den ontvanger der 

accijnzen, onder wiens kantoor clie zal plaats 

hebben, clat hij verlangt voor den accijn te 
worden gedebiteerd. 

De ontvanger, clic het document afgeeft waar
mecle ,lc suiker zal worden aangebracht, vermeldt 

daarin clen tijd voor het verrner naar des hande

laars bergplaats. De inslag wordt geacht plaats 

t e hebben op clen dug waarop clie tijd eindigt. 

5 
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14. Voor den accijns der ingeslagen suiker 

wordt een krecliet van twee waanden verleend, 

inga,;11de met den eerstvolgenden Maandag. 

15. De rekening wegens de gedane in Jagen 

moet wo1·den aangezuivc1·d cloor betaling van het 

verschnlcligde YÓÓt· of op den ven,aldag van den 

termijn. 

HOOFDS'1'17K Y. 

JJEETWOIITELSUI KEHFABIIIEKEX. 

16. § 1. Hij, die eene fabriek van beetwortel

suiker drijft, levert binnen veertien dagen na 

het inwerking komen clewr wet ten kantore van 

den ontvanger tegen bewijs eene onderteekende 

aangifte in, vermeldende: 

a. den uattlll der plnats waar en den dag waarop 

de aangifte wordt o-edaan ; 

b. den naam en de woonplaats mu den fabrikant, 

of, voor eene vennootschap of vereeniging, de 

namen en woouplaatseu der veunooteu onder de 

firma, der hoofdelijk voor het geheel aansprake

lijke venuooteu, of der bestmu-ders, en clen naam 

en de woonplaats van den beheerder der fabriek; 

c. den naam cler fabriek en der gemeen te, 

straat, gracht, enz., waar zij gelegen is, met de 

kadastrale omschrijving van het perceel; 

d. de ge bon wen en erven , welke cle fabriek 

uitmaken, hunne ingangen, vensters en gemeen

schap met anilere panden. 

§ 2. Bij cle aangifte wordt overgelegd eene 

gewaarlllerkte schetsteekening in dubbel op een 

honderdste der werkelijke grootte, aanwijzenile 

de Z1Jlclers en stoven tot het droo-en van suiker, 

de bergplaatsen voor de afgewerkte suiker, alle 

verdere vertrekken met elks bestemming; en voorts 

alle in de buitenlucht uitkomende deuren, vensters 

en andere openingen . 
17. Vóór dat tot het oprichten van eene nieuwe 

fabriek wordt overgegaan, worden het bon wplan 

en de ligging onderworpen aan de goedkeuring 

van den Minister van Financiën, onverminderd 
hetgeen bij andere wetten omtrent de oprichting 
en inrichting van fabrieken is bepaalil. 

18. Hij, die na het in werking treden ,lezer 

wet eene uien we fabriek opricht, of eene be

staande fabriek overneemt, levert minstens vee r

tien dagen vóór den aan vang der werkzaamheden 

eene aangifte in op denzelfden voet als bij art. 16 

voor de bestaande fabrieken is voorgeschreven. 

19. De fabrikant, ilie veranclering wil brengen 

in hetgeen hij volgens art. 16 of art. 18 heeft 

aangege,·en, of in hetgeen cle schetsteekening 

aanwijst, levert claarvan vooraf op dezelfde wijs 

eene aanvullingsaangifte of aan vnllingsteekening in. 

Voor verandering van hetgeen is vermeld onder 

letter d van art. l 6 wordt de goedke nring van 

den }1inister van l<'inanciën vereischt. 

20. De hoofdingang der fabriek moet aan een 

weg zijn, waardoor de on belemmercle toegang tot 
haar steeds ver,ekerd is. 

21 . Gebouwen, die lllet de fabriek gemeen

schap hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij over 

het besloten erf, waarop clezt9 gelegen is, worden 

geacht tot de fabriek te behooren. 

22. § 1. De zolders of stoven tot het drogen 

rnn suiker en de bergplaatsen voor afgewerkte 

suiker moeten voorzien zijn van een duidelijk 

zichtbaar opschrift in olieverf, aanwijzende de 

bestemming, en een volgnommer of letter, door

Joopeude voor de lokalen , die dezelfde bestem
ming hebben. 

§ 2. De bergplaatsen voor afgewerkte suiker 

moeten bovendien voor sluiting vatbaar en door 

den inspecteur der accijnzen goedgekeurd zijn. 

23 . De tnrbiuen moeten bij elkander in hetzelfde 

vertrek geplaatst zijn, behoudens uitzondering 

door den :\f inister ,·an Financiën toe te laten. 

Zij rnoeten zóó zijn 

gebruik zï!nde, cloor 

worden afgesloten. 

ingericht dat zij, buiten 

de ambtenaren kunnen 

24. § 1. De ;\finister van Financiën kan 

vorderen: 

a. dat op eene door hem te bepalen plaats in 

de fabriek, en overigens volgens zijne voor

schriften, een vertrek, ter op1iervlakte van ten 

minste twaalf vierkante meter, worde ingericht, 

ten eiuilc voortclnrend en uitsluitend ter beschik

king van de ambtenaren te zijn; 

b. dat bij de in- en uitgangen, waar volgens 

hem geregeld toezicht noodig is, een wachthuisje 

worcle geplaatst; 

c. dat vensters of andere in de buitenlucht 

uitkomende openingen, waarop volgens hem door 
hnnne plaatsing moeilijk toezicht kan worden 

gehouden, volgens zijne voorschr iften sluitbaar 

~emaakt en van metalen vlechtwerk voorzien 
worden. 

§ 2. De fabrikant moet op eigen kosten aan 

zoodanio-e vordering voldoen, binnen eene maanil 

nadat zij hem is meêgedeeld, en zorgen dat een 

en ander in behoorlijken staat blijft. 

25 . Pijpen, buizen, goten en pompen, ),estemd 

tot het geleiden van vloeibare suiker of stroop, 
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en kokers voor het overbrengen van suiker, mogen 
~eene geheime openingen hebben, noch openingen 
uitkomende buiten de fabrieksgebouwen. 

26. Wij behouden Ons voor onde1· de noodige 
voorzieningen tegen misbruik toe te staan, dat 
panden, die door niet daartoe behoorende erve11 
of door den publieken weg van elkander zijn ge
scheiden, door buizen of op andere wijze met 
elkander worden verbonden zoQclat zij te zamen 
ééne beetwortelsuikerfabriek uitmaken . 

27. De fabrikant st~lt zekerheid voor den 
accijns, dien hij volgens de bepalingen dezer wet 
aan het Rijk schuldig kan worden . 

Het bedrag dier zekerheid wordt voor iedere 
fabriek door den Minister van Financiën bepaald 
naar den omvang der zaak. 

Bij vcrhooging van dat bedrag wordt de zeker
heid dienovereenkomstig aangevuld binnen eene 
maand, nadat de aauzeggi ng daartoe aan den 
fabrikant is gedaan, bij gebreke waarvan geene 
uitslagen worden toegelaten dan met dadelijke 
betaling van den accijns of tegen afzonderlijke 
zekerheid. 

28 . Heeft een fabrikant de vorenstaande voor
schriften niet in acht genomen, of voldoet zijne 
fabriek niet daaraan, dan kan de directeur dei· 
accijnzen de in de fauriek aanwezige werktuigen 
of sommiµ;e daarvan doen verzegelen of afsluiten. 

29 . § 1. De fabrikant geeft telken jare aan 
den ontvanger ten minste acht dagen te voren 
schriftelijk kennis van den dag, waarop met het 
_persen of trekken van sap uit beetwortels zal 
worden aa.ngevangen. 

§ 2. Wordt daarmede later dau acht dagen 
na den opgegeven dug aangevangen, dan is de 
fabrikant voor eiken clag verdere vertraging aan 
het Rijk eene schadevergoeding van vijf gulden 

verschuldigd. 
De Minister van Financiën kan echter die 

schadevergoeding kwijtschelden, indien blijkt dat 
de vertraging buiten de schuld van den fabrikant 
heeft plaats gehad. 

30. Vóór dat met het turbiueeren wordt be
gonnen, moet de fabrikant daarvan kennis geven 
aan de ambtenaren. 

Gelijke kennisgeving geschiedt vóór het her
vatten van het turbineeren na staking. 

31. De fa brikant houdt een register, waarin 
hij het netto gewicht inschrijft van de rnwe suiker, 
door tnrbineereo of op andere wijs uit het sap 
of de stroop verkregen. 

32. § 1. De suiker, bij het vorig artikel be-

doeld, worclt, tot na weging en inschrijving in 
het register, afgescheiden van andere, bijeen ge
houden op de Jilaats, daarvoor door den inspec
teur ua overleg met den fabrikant te bepaleu . 

Moet de suiker, alvorens gewogen te zijn, door 
middel van werktuigen naar die plaats worden 
overgebracht, clan kan cle inspecteur vorderen, 
clat die werkt,iigen zoodanig worden opgesloten 
in kokers of op andere wijze, dat geen suiker 
heimelij k kan worden verwijderd. 

§ 2. De weging en de inschrijving geschieden 
bij zoodanige hoeveelheden als de fabrikant goed 
vindt, doch in elk geval telkens wanneer het 
turbinceren of eeuige andere tot verkrijging van 
suiker in het werk gestelde verrichting wordt 
afgebroken. 

33. Indien suiker, volgens art. 31 ingeschreven, 
weder versmolten moet worden, geeft de fabrikant 
daarvan vooraf kennis aan de ambtenaren. 

Terstond na de smelting stelt hij eene aan
teekening claaromtrent in voormeld register, met 
vermelding van het gewicht der alzoo versmolten 
suiker. 

34. Uitslag van ruwe suiker uit de fabriek 
heeft plaats : 

a. met betaling van clen accijns in hoeveel
heden van ten minste 25 kilogram ; 

b. met consent tot uitvoer naar het buitenland 
in hoeveelheden van ten minste 100 kilogram; en 

c. met vervoerbiljet naar eene raffinaderij, naar 
een entrepot -of naar eene beetwortelsuikerfabriek 
als bedoeld bij art. 66, in hoeveelheden van ten 
minste 500 kilogram. 

35 . De inspecteur wijst, na overleg met den 
fabrikant, clen uitgang of de uitgangen der fabriek 
aan, waarlangs suiker mag worden uitgeslagen. 

Uitgangen, die niet behoeven geopend te zijn, 
kunnen door de ambtenaren der accijnzen worden 
gesloten. Zij worden weder geopend , zoodra dit 
noodig is. 

Tusschen den ondergang en den opgang der 
zou mogen niet meer dan twee uitgangen ge
opend zijn. 

36 . § 1. De fabrikant houdt een register van 
de uitslagen met betaling van den accijns. 

Vóór den uitslag schrijft hij daarin : 
a. het tijdstip, waarop de uitslag zal geschieden; 
b. de soort cler suiker; 
c. het bruto en het netto gewicht; 
d. de soort, het getal en de merken der colis. 
§ 2. De alzoo ingeschreven suiker moet ter-

stond, afgescheiden van andere, worden neder-
5* 
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gezet op de plaats, daarvoor door den inspecteur 
na overleg met den fabrikant aan te wijzen. 

37 . Voor den accijns der suiker, uitgeslagen 
volgens art. 36, ii;eniet de fabrikant een ki·ediet 
van twee maanden , ingaande met den eerst
volgenden Maandap:. 

38. § 1. Het document voor den uitslag van 
suiker volgens art. 34, Ir. b of Ir. c vermeldt, 
overeenkomstig de aangifte van den fabrikant, 
de bestemming en voorts dezelfde bijzonderheden 
als genoemd bij art. 36, § 1, lrs. b, c eu d. 

§ 2. De ontvanger, die het docnment afgeeft, 
bepaalt daarin teven den termijn , binnen welken 
de uitvoer of het vervoer naar de i-affinaderij, 
het entrepot of de beetwortelsuikerfabriek moet 
volbracht zijn, alsmede den termijn, binnen welken 
het document te zijnen kantore moet zijn terug
gekomen, voorzien van het bewijs, dat de uit
voer of de 011slag ter bestemmingsplaats is geschied . 

39. Het is verboden het bruto of het netto 
gewicht der suiker hooger of lager aan te geven 
clan zij zijn. 

Een verschil van niet meer dan een ten lwnderd 
van het aangegeven gewicht wordt niet als over
treding beschouwcl. 

40. § 1. Bij den uitslag nit de fabriek wordt 
cle suiker door ambtenaren gewogen. Zij nemen 
tevens monsters voor de bepaling van het gehalte. 

§ 2. Indien, bij uitslag met betaling van den 
accijns, de suiker in een col is niet van dezelfde 
hoedanigheid is, wordt voor de geheele hoeveel
heid in het colis de accijns berekend naar de 
daaronder begrepen hoogst belaste suiker. 

41. Suiker, welke de bij art. 34, Ir. b of c 

vermelde besttlmming heeft, wordt dadelijk bij 
den uitslag onder verzegeling of bewaking g"esteld, 
tot dat de uitvoer of de opslag ter bestemmings
plaats is volbracht. 

42. Voor de suiker, waarvoor het document 
tot uitslag niet binnen den daarin bepaalden 
termijn ten kantore van afgifte terugkomt, voor
zien van het bewijs genoemd bij art. 38, § 2, 
wordt de accijns cladelijk vau den fabrikant in
gevorclenl. 

De accijns worclt in dat geval, ongeacht de 
hoedanigheid der suiker, berekend tegen f 27 
per 100 kilogram. 

43. § 1. Vau den uitslag van afgewerkte 
melasse wordt vooraf kennis gegeven aan cle 
ambtenaren met opgaaf vau het getal col is, het 
bruto gewicht en hel tijdstip waarop de uitslag 
zal geschieden. Die melasse moet vóór den uit-

slag, afgescheiden van andere , worden neergezet 
op eene vaste plaats, daarvoor door den inspecteur 
na overleg met den fabrikant te bepalen. 

§ 2. Twijfelen de ambtenaren of de tot uitslag 
aangegeven vloeistof afgewerkte melasse is, dan 
kunnen zij den uitslag beletten en haar onder 
hun bijzonder toezicht honden , totdat omtrent 
dit punt zekerheicl is verkregen. 

§ 3. De uitslag geschiedt steeds in tegen
woordigheid van ambtenaren. 

44. De Minister van Financiën kan , in bij
zondere gevallen, onder de noodige voorzieningen 
toestaan, dat stroop of uiet afgewerkte melasse 
naar eene andere binnenlandsche beetwortelsuiker
fabriek wordt overgebracht. 

45. § 1. De inspecteur kan cle opneming van 
de in de fabr iek aanwezige hoeveelheid suiker 
bevelen , ten einde die te vergelijken met de 
hoeveelheid, welke aanwezig moet zijn volgens 
de inschrijvingen in de registers, bedoeld bij de 
artt. 31, 33 en 36 en de gedane uitslagen volgens 
:.rt. 34, lrs. b en c. 

§ 2. De hoeveelheid, die meer aanwezig blijkt, 
wordt ambtshalve in het bij art. 31 bedoelde 
register ingeschrernn. 

§ 3. Voor de hoeveelheid, die minder aanwezig 
blijkt, wordt de accijns dadelijk van den fabri 
kant ingevorclerd tegen f 27 pet· 100 kilogram, 
behoudens eene speling van drie ten honderd van 
de gezamenlijke · hoeveelheid, bij de vorige op
neming voorhanden bevonden en sedert dien ver
vaardigd. 

IIOOFDS 'rU K VI. 

RAl'FI:-. ADERJJEN. 

46. De bepalingen der artt. 16 tot en met 22 
en 24 tot en met 27 omtre.nt de beetwortelsuiker
fabrikanten en cle beetwortelsuikerfabrieken zijn 
ook van toepassing op de suikerraffinadeurs en 
de suikerraffinaderijen. 

Voor de mffiuaderijen, die bij het in werking 
treden dezer wet bestaan, kan de Minister van 
Financiën afwijkingen toestaan van het bepaalde 
bij art. 22. 

4 7. De werktuigen, in dit artikel onder dezelfcle 
letter genoemd , moeten bij elkander in hetzelfde 
vertrek geplaatst zijn ; te weten: 

a. cle pannen en ketels voor het smelten van 
ruwe suiker; 

b. de pannen err ketels voor het koken van stroop ; 
c. cle turbinen. 
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De Minister van Financiën kan hierop uit

zonderingen toelaten. 
Art. 23, tweede lid is op de turbineu van 

toepassing. 
48. De raffinadeur kau in zijne fabriek, mits 

voldoende aan de artt. 46 en 47, suiker, melado, 
melasse en stroop met krediet voor den accijns 
ter bewerking inslaan. 

De inslag geschiedt : 
a. voor suiker: uit het buitenland, uit biuneu

landsche beetwortelsuikerfabrieken of uit entrepot; 
b. voor meludo, melasse en stroop; uit het 

buitenland rechtstreeks of over .entrepot; 
een en ander in hoeveelheden van ten minste 

500 kilogram. 
49. Bij den inslag wordt het bruto gewicht 

der suiker of suikerhoudende vloeistof door 

ambtenaren op11;enomen. Deze trekken tevens 

monsters daarvan. 
Een en ander kan worclen nagelaten, indien de 

weging en moustertrekking reeds elders zijn ge
schied en de suiker of vloeistof sedert dien ouder 

verzegeling of bewaking is gebleven. 
50. De raffinadeur houdt een register, waarin 

elke ingeshi.,.eu partij dadelijk door hem wordt 
ingeschreven met vermelding van het bruto ge
wicht, bevonden bij de weging volgens art. 49, 

eerste of tweede zinsnede. 
51 . De raffinadeur houdt een regi ter, waarin 

hij het netto gewicht van de vervaardigde suiker 

inschrijft. 
De inschrijving worclt afzonderlijk gedaan: 
a. voor melis en lompen zoncler onderscheiding; 

b. voor kandij ; 
c. voor andere geraffineerde suiker; 
d. voor basterd. 
52 . Melis en lompen worden gewogen en in

geschreven, wanneer zij uit de stoven komen; 
kandij en basterd in vormen, wan neer deze ge
ledigd wonlen; en getnrbineerde sniker, wanneer 

zij uit de tnrbineu wordt verwijderd. 
De weging en inschrijving geschieden op de 

plaats, claarvoor door den inspecteur na overleg 
met den raffiuadelll' te bepalen. Het bepaalde 
bij art. 32, § 1, tweede lid i ten deze van 
toepassing. 

De Minister van · Financiën kan onder de 

noodige voorzien ingen toestaan, dat de getlll'bi
ueerde suiker overgebracht wordt naar voor af
sluiting vatbare bakken en dat de weging en in
schrijving eerst bij het ontsluiten dier bakken 

geschieden. 

Voor melis en lom1ien, die niet in stoven 
worden gebracht, en voor alle andere dan de 

voormelde soorten van suiker geschieden de weging 
en inschrijving op de plaats en den tijd, door 
genoemden Minister te bepalen. 

53 . Voor suiker in brooden of stukken, die 

steeds deuzelfdeu vorm en grootte hebben, kan 

de raffinadeur met toestemming van den inspec
teur het in te schrijven gewicht berekenen naar 
het getal brooden of stukken en het door hen 
daarvoor aangenomen gemiddeld gewicht per 

brood of stuk. 
54. De weging en inschrijving geschieden bij 

zoodanige hoeveelheden als de raffinadeur goed
vindt, doch in elk geval telkens wanneer het 
werk wordt gestaakt. 

55 . Wanneer suiker, ingeschreven in het bij 

art. 51 bedoelde register, weder versmolten of 
geturbineerd moet worden , geeft de raffinadeur 

daarvan vooraf kennis aan de ambtenaren. 'fer
stond na de smelting of turbineeriug stelt hij 
daaromtrent eeue aanteekening in het re"ister 
met vermelding van het gewicht de1· in de 

smeltpannen of in de turbineu gebrachte suiker. 

56. Opveegsel en dergelijke afval worden bij 
de weging en inschrijving volgens de m-tt. 51 

tot en met 54 buiten aanmerking gelaten, doch 

op de wijs, door den inspecteur IHt overleg met 
den raffinadeur te bepalen, verzameld en bewaard, 
totdat zij weder versmolten worden. 

5 7. In kandijfabrieken kan op de wijs, door 
den Minister van Financiën te bepalen, van de 

ingesch1·even suiker worden genomen hetgeen 
uoodig is om in de te vullen vormen aan de 

draden te worden gehecht. 
58. § 1. Uitslag van geraffineerde suil-er en 

basterd uit de raffinaderij heeft ·plaats: 

a. met betaling van den accijns, in hoeveel
heden van ten minste 10 kilogram kandij en 
van ten minste 25 kilogram andere suiker; 

b. met bestemming naar het buitenland in 
hoeveelheden van ten minste lOû kilogram; 

c. met bestemming naai· een entrepot in hoe
veelhedcu van ten minste 500 kilogram. 

§ 2. Op de uitslagen volgens § 1, Ir. a zijn 
van toepassing de bepalingen van de artt. 35, 
36, 37, 39 en 40, met dien verstande dat voor 
kandij door de ambtenaren ook de klasse wordt 

bepaald. 
§ 3. Op de uitslagen volgens § 1, lrs . b en c 

zijn van toepassing de bepalingen van de artt. 35, 
38, 39, 40, 41 en_ 42, met dien verstande dat 
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in het geval van art. 42 de accijn voor kandij, 
ongeacht de klasse, tegen / 31.86 per 100 kilo
gram berekend wordt. 

59. Bij de aangifte tot uitslag van suiker, 
bestemd tot uitvoer nam· het buiteuhrnd of tot 
opslag in entrepot, voegt de ràffint1deur eene 
onderteekende lij st van het bruto en netto ge
wicht van elk colis. 

Wanneer blijkt, dat het gewicht van een of 
meer col is te hoog of te laag is 1opgegeven, en 
het verschil twee ten l1onderd van het daarvoor 
opgegeven gewicht te boven gaat, woi:dt de raffi
nadeur geacht niet aan het voorschrift van dit 
artikel te hebben voldaan . 

60. De verificatie van te verzenden s11_iker kan, 
op verzoek van den raffinadeur, reeds · bij het 
inpakken plaats hebben . 

Wordt in dat geval de suiker ' niet dadelijk 
daarna uitgeslagen, dan worden de · colis door de 
ambtenaren tot den uitslag onder sluiting of ver
zegeling gebonden. 

61 . Uitslag van afgewerkte stroop kan alleen 
plat,ts hebben op de wijs, bepaald bij art. 43. 

62 . § 1. De directeur kan de opneming be
velen van de afgewerkte geraffineerde suiker, in 
de raffinaderij voorhanden, ten einde den voorraad 
te vergelijken met de hoeveelheid, welke aanwezig 
moet zijn volgens de in chrij vingen in de registers, 
bedoelcl b ij art. 51 en art. 58, § 2, in verband 
met art. 36. Bij deze vergelijking wordt gelet op 
het gebruik van kandij volgens art. 57. 

Gedurende de opneming mag geen suiker op de 
zolders of in de bergplaatsen voor afgewerkte 
suiker worden overgebrach t of claaruit verwijderd, 
tenzij met toestemming van den inspecteur. 

De opneming en vergelijking geschieden afzon-
derlijk: 

a. voor kandij; 
b. voor andere geraffineerde suiker te zameu . 
§ 2. Wordt een gro'lter gewicht b_eyonden, dan 

wordt het meerdere ambtshalve in het register 
ingeschreven. 

§ 3. Bestaat een tekort, dan wordt daarvoor 
de accijns dadelijk van clen raffinadeur ingevorde1·d, 
behoudens eene speling van vi:Jf ten ltonderd voor 
basterd en van drie ten honderd voor anclere 
suiker; beide spelingen te berekenen van de ge
zamenlijke hoeveelheid, ,velke bij het begin van 
het werkjaar volgens de rekening voorhanden moest 
zijn en sedert dien vervaardigd is. 

§ 4. De alzoo ~ te vorderen accijns wordt 
steeds berekend : 

\ 

a. voor kandij tegen f 31.86 per 100 kilogram; 
b. voor andere suiker tegen/ 27.00 per 100 kilo

gram. 
63. § 1. Overeenkomstig de voorschriften van 

ilén Minister van Financiën kan suiker, die wegens 
waJ!kleurigheid of om eene andere dergelijke reden 
uit - !Hit binnenland aan den raffi naclcur wordt 
teruggezonden, weder in de raffinaderij wo1·den 
ingeslagen tegen uitslag van eene gelijke hoeveelheiJ 
even hoog belaste suiker van dezelfde soort. 

§ 2. IJe voornoemde Minister kan, in bijzondere 
gevallen en onder de noodige voorzieningen ter 
verzekering van den accijns, toestaan dat ruwe 
suiker of suikerhonclende vloeistof, volgens art. 48 
in ' cle raffinaderij ingeslagen, on verwerkt weder 
W<?rdt uitgeslagen. 

64. De raffinadeur, die in elk der jaren 1894 
en 1895 minder clan 200,000 kilogram suiker, 
ongeacht het gehalte, met krediet voor den accijns 
heeft i~geslagen, zal , zoo hij daartoe bij de aan• 
gifte volgens art. 46 zijn verlangen te kennen 
geeft, en zoolang zijne fabri ek, wat de uitgestrekt
heid dei: gebouwen betreft, niet wordt uitgebreid, 
voor zooveel aangaat het krediet en cle verdere 
bepalingen dezer wet, niet als raffinadeur doch 
als handelaar volgens het IV de hoofdstuk worden 
aangemerkt, met dien verstande dat tot het be
rekenen van den accijns voor de ruwe suiker tot 
"een hooger gehalte dan 99 pct. ingeslagen, het 

.. gehalte wordt verminderd met eeit en een half 
ten hondercl voor beetwortelsniker en twee en een 
half ten honderd voor r ietsuiker. 

De Minister van F inanciën kan onder de door 
hem · te stellen voorwaarden toestaan, dat de reke
ning van krediet ook wordt aangezuiverd door 
uitvoer van geraffi neerde suiker of basterd. De 
daarvoor te verleenen afschrijving bedraagt echter 
in geen geval meer dan 95 ten honderd van het 
bedrag, dat voor suiker váu dezelfde soort en 
hoedanigheid verschuldigd is bij uitslag uit eeue 
onder toezicht werkende raffinaderij. 

Op de bij dit aTtikel bedoelde raffinaderijen 
blijft art. 68, § 2 van toepassing. 

Op · het verlangen , om op den voet van het 
ee1·ste iid te worden behandeld, kan worden terug
gekomen, mits de raffinadeur zich gedrage naar 
de voorschriften, door den Minister van Financiën 
omtrent den. overgang tot clen nieuwen toestand 
vast te stellen. 
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65 . Indien cle beetwortelsuikerfabrikant de door 

hem vervaardigde ruwe suiker in de fabriek zelve 

wil raffineeren , gelden, behalve cle bepalingen 
van hoofdstuk V, voor hem en zijne fabriek de

zelfde voorschriften, als voor de raffinadeurs en de 

raffinaderijen vervat zijn in art. 47 en de artt. 51 
tot en met 63 . 

Art. 28 is mede van toepassing, indien de 

fabriek niet voldoet aan art. 47. 
66 . De fabr ikant-raffinadeur , clie door hem 

vervaardigde ruwe suiker in dezelfde fabriekraffi -. 
neert, mag ruwe suiker, melado, melasse of stroop 

ter bewerking inslaan op dezelfde . wijze als bij 

art. 48 den raffinadeur is toegestaan. 

De ingeslagen suiker en suikerhotldende vloei

stoffen moeten in de fabriek, zoolang zij niet 

A. 
Voor de beetwortelsuikerfabrikanten: 

Over Voor elke 100 Voor de ge-

het 
kilogram suiker, Yol-

zamenlijke gons de rekening, be-

werk-
doelu b\j art. 76, § 2a, 

fab rikanten ten in het werkjaar uit 

jaar. 
hunne fabrieken uit-

hoogste. geslagen . 

1. 2. 3. 

1897/98 f 2.50 f 2,500,000.-
1898/99 2.35 2,400,000 .-

1899/1900 2.20 2,300,000.-
1900/01 2.05 2,200,000.-

1901/02 1.90 2,100,000.--
1902/03 1.75 2,000,000.-
1903/04 1.60 1,900,000.-
1904/05 1.45 1,800,000.-
1905/06 

1 
en vol-

gende 1.30 1,700,000.-
werk-

r jaren. 

§ 3. Wanneer de afschrijving, berekend volgens 

kolom 2, voor cle gezamenlijke fabrikanten meer 

mocht bedragen dan cle som , vermeld in kolom 
3, wordt het bedrag, genoemd in kolom 2, in 

evenredigheid verlaagd. Op dezelfde wijze wordt 

in bewerking gebracht worden, geheel afgescheiden 

worden gehouden van andere suiker of stroop. 

De bepalingen van de artt. 49 en 50 zijn ten 
deze toepasselijk. 

Het geraffineerd, verkregen uit de ingeslagen • 

ruwe SLliker of suikerhoudende vloeistof, wordt 

voor de toepassing dezer wet gelijk gesteld met 

het gera ffineerd, verkregen nit de ruwe suiker in 

de fabriek zelve vervaardigJ , behoudens het be
paalde bij art. 67, § 5. 

HOOFDSTUK VIII. 

Pll.EMfËN. 

67 . § l. Over elk werkjaar, waardoor ten deze is 
te verstaan het tijd vak van 1 September tot en 

met 31 Augustus claaraanvolgende, wordt aan de 

beetwortelsuikerfabrikanteu en suikerraffinadeurs 

eene afschrij ving verleend op de rekening, ge
houden volgens art. 76, § 1. 

§ 2. Die afschrijving bedraagt: 

B. 
Voor de suikerraffinadeurs: 

Over 
Voor elke 100 kilo-

Voor de ge-gram gerafüo.eerde 

het 
suiker en basterd, die 

zamenlijke Yolgens clc rckenjng-, 

werk- bedoeld bij art. 76, raffinadeurs ten § 2b, in het werkjRar 

jaar. meer is uilgf'slagea hoogste. 
dan iogeslagen . 

4. 5. 6. 

1897/98 f 0.34 f 500,000 .-
1898/99 0.31 450,000.-

1899/1900 0.28 400;000.-
1900/01 0.25 350,000.-
1901/02 0.22 300,000.-
1902/03 

l en vol-
gende 0.19 250,000.-
werk-

1 jaren. 

het bedrag, vermeld in kolom 5, verlaagd wanneer 

cle daarnaar berekende afschrijving voor de ge
zamenlijke raffinadeurs de som, genoemd in kolom 

6, zou overtreffen. 

§ 4. Voor het berekenen der afschrijving volgens 
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HOOlcDSTCK YII. 

FABUJEKEX·RA~'FJNADERIJEN. 

65. Indien clc beetwortelsuikerfabrikaut cle door 
hem vervaardigde ruwe suiker iu de fabriek zelve 

wil raffineeren , gelden, behalve cle bepa.lingen 
van hoofdstuk V, voor hem en zijne fabriek de

zelfde voorschriften, als voor de raffinadeurs en de 
raffinaderijen vervat zijn in art. 47 en cle artt. 51 
tot en met 63. 

Art. 28 is mede van toepassing, indien de 

fabriek niet voldoet aau art. 47. 
66. De fabrikant-raffinadeur, clie door hem 

vervaardigde ruwe suiker in dezelfde fabriek raffi

neert, mag ruwe suiker, melado, melasse of stroop 
ter bewerking inslaan op clezelfde . wijze als bij 
art. 48 den raffinadeur is toegestaan. 

De ingeslagen suiker en suikerhoudende vloei

stoffen moeten in de fabriek, zoolang zij niet 

A . 

Voor de beetwortelsnikerfabrikauten: 

Over Yoor elke 100 Voor de ge-

het 
kilogram suiker, vol-

zamenlijke gens de rekening. be-

werk-
d oeld b\j art. 7G, 12a, 

fabrikanten ten in hei werkjaar uit 

jaar. 
hunne fabrieken uit-

hoogste. geslagen. 

1. 2. 3. 

1897/98 f 2.50 f 2,500,000.-
1898/99 2.35 2,400,000.-

1899/HlOO 2.20 2,300,000.-
1900/01 2.05 2,200,000.-
1901/02 1.90 2, 100,000.-
1902/03 1.75 2,000,000.-
1903/04 1.60 1,900,000.-
1904/05 1.45 1,800,000.-
1905/06 

l en vol-

gencle 1.30 1,700,000.-
werk-

r jaren. 

§ 3. Wanneer de afschrijving, berekend volgens 
kolom 2, voor de gezamenlijke fabrikanten meer 
mocht bedragen dan de som, vermeld in kolom 
3, wordt het bedrag, genoemd in kolom 2, in 

evenredigheid verlaagd . Op dezelfde wijze wordt 

jn b~werking gebracht worden, geheel afgescheiden 

worden gehouden va n andere suiker of stroop . 
De bepalingeu vau de artt. 49 en 50 zijn ten 

deze toepasselijk. 

Het geraffineerd, rnrkregcn uit de ingeslagen 
ruwe suiker of suikerhoudende vloeistof, wordt 

voor de toepassing dezer wet gelijk gesteld met 
het geraffineerd, verkregen uit _de ruwe suiker in 

de fabriek zei ve vervaardigd , behoudens het be
paalde bij art. 67, § 5. 

HOOFDS'rUK VIII. 

PRE).[fb:N. 

67 . § l . Over elk wcrkj<tàr, waardoor ten deze is 
te versta:in het tijd vak van 1 September tot en 
met 31 Augustus daaraanvolgende, wordt a,in de· 
beet1Yortelsuikerfabrikanten en suikerraffinadeurs 
eene afschrijving verleend op de rekening, ge
houden volgens art. 7 6, § 1. 

§ 2. Di~ afschrijving bedraagt 1 

B . 
Voor de suikerraffinadeurs: 

Over 
Voor el ke 100 kilo-

Voor de ge-gram geraffi neerdc 

het suiker en basicrd, die zamenlijke Yolgens ,le rekening, 

werk- bedoeld b\j art. 76, raffinadeurs ten 
~ 2b, in het werkjsar 

jaar. meer is u1tgf'slagen hoogste. 
dan illgeslagen. 

4. 5. 6. 

1897/98 f 0.34 f 500,000.-
1898/99 0.31 450,000.-

1899/1900 0.28 400;000.-
1900/01 0.25 350,000.-
1901/02 0.22 300,000.-
1902/03 

l en vol -
gende 0.19 250,000.-
werk-

r jaren . 

het beclrag, vermeld in kolom 5, verlaagd wanneer 
de claarnaar berekende afschrijving voor de ge
zamenlijke raffinadeurs de som, genoemd in kolom 
6, zou overtreffen. 

§ 4. Voor het berekenen der afschrijving volgens 
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§ 2 A. en § 3 wordt voor uitgeslagen suiker van 
98 pct. of hooger gehalte 100 kilogram slechts 
voor 75 kilogram in aanmerking gebracht. 

§ 5. De fabrikant-raffinadeur deelt in cle af

schrijving: 
volgens A. voor de suiker, uitgeslagen blijkens 

de rekening, overeenkomstig art. ,76, § 2a, met 
hem gehouden; 

volgens B voor cle hoeveelheid geraffineerde 
suiker en basterd, uitgeslagen· blijkens de rekening 
volgens art. 76, § 2b, doch tot. geen grootere 
hoeveelheid dan de hoeveelheid ruwe suiker, welke 
in het werkjaar in de fabriek is ingeslagen en 
alleen voor zoover blijkt, dat de ingeslagen suiker 
niet in clezelfde fab1~ek vervaardi gcl .was. Voor 

cle toepassing deze1· bepaling is het onverschillig 
of cle ingeslagen suike1· reeds is verwerkt en op 
welke tijdstippen van het werkjaar de inslagen 
en uitslagen hebben plaats gehad. 

Om op deze afschrijvingen aanspraak te kunnen 
maken, moet de fabrikant-raffinadeur, die ook 
suiker inslaat, zich gedurende het geheele werk
jaar gedragen naar de voors~hriften van den 
Minister van l!'inanciën, noodig om de hoeveelheid 
suiker te bepaleu, over welke iedere afschrijving 
verleend kan wordeu. 

§ 6. Voor de toepassin" van dit artikel worden 
kandij, ruwe suiker en basterd herleid tot 100 pct. 
Die herleiding geschiedt in de reden van f 27 
tot het bedrag van den accijns, Yolgens art. 1, § 1 
voor suiker van dezelfde soort en qualiteit ver
schuldigd. 

§ 7. H et af te schr~ ven bedrag wordt 0Yer
eeukornstig de bepalingen van dit artikel door 
den Minister van lrinanciën over de daarop recht
hebbenden verdeeld. 

Het aan ieder toekomend bedrag wordt in 
credit gebracht op zijne accijnsrekeni_ng, bedoeld 
bij art. 76 , § 1. 

Indien door de afschrijving het credit dier 
rekening het debet overtreft, wordt het verschil 
aan den fabrikant of raffinadeur uitbetaalcl uit 
de opbrengst van den accijns in het jaar, waarin 
de afschrijving geschiedt. De Minister van Fi
nanciën kan voor die uitbetaling een ander kantoor 
aanwijzen clan dat, waaronder de fabr iek of de 
raffinaderij behoort . 

. Volgens regels, bij algemeeuen maatregel 
van bestuur te stellen, kunnen, in afwachting 
van de vaststelling van het af te schrijven bedrag, 
voorloopige · afschrijving en uitbetaling plaats 
hebben. 

HOOJ<'DSTUK IX. 

ALGEM~:ENE BEPALINGEN. 

68. § 1. De beetwo1'telsuikerfabrieken en raffi
naderijen staan, zoowel des daags als des nachts, 
onder onafgebroken toezicht van ambtenaren der 
accijnzen 

§ 2. De ambtenm·en hebben te allen tijde toe
gang tot alle gedeelten der fabriek of der raffina
derij en tot cle panden, die volgens de wet geacht 
worden daartoe te behooren. 

Gedeelten, welke alleen tot woning dienen, 
betreden zij erhter niet dan op schriftelijken last 
van den inspecteur of ,,an een hoogeren ambtenaar 
der accijnzen, tenzij het noodig is omdat eenig 
voorwerp aan hun onderzoek wordt onttrokken. 

69. De ambtenaren zijn bevoegcl personen te 
visiteereu, die eene beetwortelsuikerfabriek of 
mffinaderij verlaten en die zij verdenken suiker 
of suikerhoudende zelfstandigheden met zich te 
voeren. 

70. § 1. De ambtenaren zijn voorts bevoegd 
iu de beetwortelsuikerfabrieken en raffinaderijen 
de afmetingen der werktuigen op te nemen, als
mede de hoeveelheicl te bepalen van de voorhanden 
suiker , slroopen en andere zelfstandigheden en 

zich daarvan monsters te verschaffen. 
§ 2. In geval van bekeuring worden de monsters 

in dnbbel genomen en dadelijk verzegeld. De 
fabrikant of raffinadeur worclt · uitgenoodigd zijn 
zegel of handteekening naast het ambtszegel te 

plaatsen. 
7 1. Behoudens het bepaalde bij het tweede lid 

van art . 46, mag zoowel in de beetwortelsuiker
fabrieken als in de raftinaderijen de afgewerkte 
suiker alleen geborgen worden in de daarvoor 
volgens art. 22, § 2 eu art. 46 goedgekeurde 
bergplaatsen. Zij moet steeds zoo spoedig mogelijk 
daarin worden overgebracht, tenzij zij bestemd is 
om dadelijk weder te worden versmolten. 

72 . Het is verboden suiker of suikerhoudende 
vloeistoffen uit eene beetwortelsuikerfabriek of 
raffinaderij uit te slaan op een wijs, welke niet 
uitdrukkelijk bij of krachtens deze wet voor suiker 
of voor vloeistof van dezelfde soort is toegelaten . 

73 . De beetwortelsuikerfabrikant of raffinadeur 
zorgt voor behoorlijke verlichting iu alle gedeelten 
der fabriek of der raffinaderij, waar werkzaam
heden ,enicht worden , en verstrekt de weegtoe
stellen en gewichten, welke de ambtenaren behoeven. 

Bij gebreke van een of ancler wordt daarin 
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door den inspecteur op kosten van den fabrikant 

of raffinadeur voorzien. 
74. § l . De registers, welke de beetwortel

snikerfabrikanten en raffinadeurs volgens deze wet 

moeten houden, worden hnn door de administratie 

der accijnsen kosteloos verstrekt. 
Zij worden bijgehouden, bewaard en weder in

geleverd overeenkomstig de modellen en voor

schriften, door den Minister van Financiën vast 

te stellen. 
§ 2. De fabrikant of raffinadeur kan de voorge• 

schreven inschrijvingen namens hem doen verrichten 

door personen , claartoe door hem schriftelijk aan 

cle ambtenaren aangewezen. 

§. 3. De ambtenaren zijn bevoegd om te allen 
tijde inzage van cle 1·egisters te nemen en daarin 

verklaringen te stellen omtrent hunne bevinding. 

Onnauwkeurigheden in de inschrijdngen wordeu 

op die wijs door hen hersteld . 
Zij stellen geene bekeuring in wegens te hooge 

of te lage vermelding van gewicht, indien het 

verschil niet meer dan } ten honderd van het 

ingeschreven gewicht bedraagt. 
75. § 1. Eiken dag, na afloop• der werkzaam

heden, nemen de ambtenaren de door den Minister 
,van Financiën voor te schrij en uittreksels uit 

de bij het vorig artikel bedoelde registers. 
Worden de werkzaamheden des avonds niet ge• 

staakt, dan worden deze nittreksels genomen op 

het daarvoor door den inspecteur na overleg met 
den fabrikant of mffinadeur te bepalen tijdstip. 

§ 2. De uittreksels worden, door de ambte

naren ondertcekend, den fabrikant of raffinadeur 

ter medeonderteekening aangeboden en b\i den 

ontvanger ingeleverd. Het bepaalde bij art. 74, 
§ 2 is op de uittreksels toepasselijk. 

76 . § 1. Ten kantore van den ontvanger wordt 

met eiken fabrikant en raffinadenr eene rekening 

gehouden wegens den accijns, welke door hem 

verschnltligd is of kan worden. Op die rekening 
wordt in debet gebracht de accijns van de suiker 

die is nitgeslagen, ongeacht de bestemming, en 

in credit: 
a. de accijns, welke is betaald of die wegens 

het gezLliverd terugkomen van documenten kan 
worden afgeschreven, en 

b. het bedrag der afschrijving volgens art. 67. 
§ 2. 'l'enzelfden kantore wordt bovendien reke

ning gehouden: 
a. voor elke beetwortelsuikerfabriek wegens de 

vervaardigde suiker en wegens de uitgeslagen 

suiker, en 

b. voor elke raffinaderij wegens de ingeslagen 

suiker, melado, melasse en stroop, wegens de afge
werkte geraffineerde suiker en basterd en wegens 

de nitgeslagen suiker. 
77 . §. 1. Hij , die aan accijns onderworpen 

drni vensniker wil vervaardigen, of wel elders 

dan in eene overeenkomstig deze wet aangegeven 

beetwortelsuikerfabriek of raffinaderij aan den ac

cijns onderworpen suiker wil afscheiden uit melado, 
melasse, stroop of andere suikerhoudende ze]f. 

stancligheden, geeft daarvan tegen bewijs schrifte

lijk kennis aan den ontvanger. 

§ 2. Doet dit geval zich voor, dan worden 

door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 

de noodige bepalingen tot verzekering en heffing 
van den accijns dier sniker vastgesteld. Voor 
de fabrieken van druivensuiker, alsmede voor 

die tot het afscheiden van sniker uit melado, 

melasse, stroop of andere suikerhondencle zelf

standigheden worden daarbij cle heffi ng en het 
toezicht geregeld op dezelfde grondslagen als voor 

de beetwortelsuikerfabrieken en raffinaderijen. 
§ 3. Vóór dat· clie bepalingen zijn in werking 

getreden, mag de belanghebbende niet tot de 
voorgenomen werkzaamheden overgaan. 

78. Tot het berekenen van clen accijns voor 

kandij overeenkomstig art. 1, § 1 wordt de 

klasse bepaald naar standmonsters, vast te stellen 
door den Minister van Financiën, die tevens 
de noodige vuorschriften p;eeft omtrent het gebrnik 
dier standmonsters . 

79. De monsters tot het bepalen van het ge

halte van suiker of suike1·hondende vloeistoffen 

worden genomen volgens de voorschriften van 
den Minister van F inanciën. 

De gehaltebepaling heeft plaats in een labora
torium van de administratie der accijnzen door 

ambtenaren, daartoe door dien Minister aange

wezen. 

De uitkomst wordt ten spoedigste aan den 
belanghebbende medegedeeld . 

80. § 1. De beslissing in gesch illen tnsschen 

bebngbebbenden en ambtenaren over het gehalte, 

de soort of de klasse van sniker en over de soort 
van snikerhondende vloeistoffen, is opgedragen 
aan eene commissie vau scheikundigen, zitting 
houdende te Amsterdam. 

Deze commissie bestaat uit drie leden, waar
mu één - het voorzittend lid - benoemd door 
den Minister van Financiën, één door de Arron
dissements-rechtbank te Amsterdam en één door 
de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam. 
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Hunne aanstelling geldt voor twee jaren, waarna 

zij opnieuw benoembaar zijn. 

De autoriteit die hen benoemde kan hen bij 

een met redenen omkleed besluit ontslaan en 
tevens de opengevallen plaats vervullen . 

Op clenzelfden voet worden voor elk licl twee 

plaatsvervangers benoemd, ten einde hem bij 
ontstentenis of verhinclering te vervangen. 

§ 2. Aan elk der niet door den Minister van 
Financiën benoemde leden wordt door Ons eene 

vergoeding toegekend. 
§ 3. De leden en hunne plaatsvervangers leggen 

in handen van den President der Arrond issements
rechtbank , waaronder hunne woonplaats behoort, 

den eed of de belofte af dat zij in de zaken, 
clie aan hunne besli ssing worden onderworpen, 
uitspraak zullen doen te goeder trouw en naar 
hun beste weten, met inachtneming van de he
pal i ogen der wet. 

In geval van nieuwe benoeming van denzelfden 

persoon hij het verstrijken van den hij § 1 be

paalden termijn, wordt geen nienwe eed of belofte 
gevorclercl. 

§ 4 . De comm issie vergadert op uitnoodiging 

v3:n het voorzittend lid zoo dikwijls dit noodig 
is om in geschillen tusschen belanghebbenden en 
ambtenaren· zoo spoedig mogelijk te besli ssen. 

Ontbreekt een cler leden en is ook geen plaats
vervanger voor hem beschikbaar, dan treedt een 
cloor het voorzittend lid aangewezen deskundige 

in zijne plaats, die vooraf in handen van het 
voorzittend lid den eed of cle belofte, bedoeld 
bij § 3 , aflegt. 

§ 5. De uitspraken der commiss ie ,vorden ge

nomen bij meerderhe id van stemmen. 

Bestaat omtrent het gehalte geene meerclerheid, 
dttn geldt van de drie gehalten, dat hetwelk noch 
het hoogste noch het laagste is . 

8 1. f 1. Neemt een belanghebbende geen ge
noegen met het volgens art. 79 bepaalde gehalte, 
dan geeft hij daarvan binnen twee dagen, de 
Zondag niet medcgerekend, na ontvangst van de 

bij dat artikel voorgeschreven mededeeling schrif

telijk kennis aan den inspectenr over de plaats 
waar de monsters zijn genomen . Deze zendt dan 
verzegelde monsters aan de commissie van schei
kundigen. 

Hij zendt gelijke monsters aan die commissie 
wanneer bij een geschil omtrent soort of klasse 
van suiker of snikerhouclende vloeistoffen door 
clen belanghebbende geen genoegen wordt genomen 

met cle uitkomst der tweecle opneming volgens 

art. 150 der Algemeene 1ret van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad 11°. 38). 
§ 2 . De commissie deelt hare uitspraak ioo 

spoedig mogelijk aan den inspectetu en aan den 

belanghebbende mede. 
§ 3. rs deze uitsprnak voor den belanghebbende 

niet voordeel iger clan die, waarteg;en hij is opge
komen , clan betaalt hij aan het Rijk eene ver

goecling van kosten ten beclrage van tien gulden. 
82 . De inspecteur kan, op verzoek van den 

belanghebbende, toestaan dat suiker of sniker
hondende vloeistof, in afwachting der beslissing 

omtrent soort, klasse of gehalte, wordt ingeslagen, 
nitgeslagen of verzonden, nadat wederzijds ver

zegelde monsters genomen zijn en, zoo noodig, 

bijzonclere zekerheid voor den acc ijns gesteld is. 
8;3 . Wij bebonden Ons voor, bij algemeenen 

maatregel van be tuur, onder de noodige voor
zieningen teruggaaf toe te staan van den accijns 
voo r sniker, gebezigcl voor de berniding van 

chocolade, gecondenseerde melk en andere eet
waren of clranken, die naar het bniteuland word.en 
uitgevoercl. De ternggaaf bedraagt in geen geval 
meer clan de a~cijns van de suiker, die blijkens 
de samenstelling der goede ren voor de be,·eiding 

aangewe.ncl is. 
84. Wij behouden Ons mede voor, bij alge

meenen maatregel van bestunr te bepalen, dat 
bij uitvoer of doorvoer van suiker, en andere 

onde,· de toepassing dezer wet vallende goederen, 

hetzij in het algemeen of wel in sommige ge
vallen, de vrijstelling van accijns niet verleend 

zal worclèn, tenzij het daarbij voor te schrijven 
bewijs worde geleverd, dat de goederen in het 
land van bestemming aangekomen zijn . 

.85. § 1. De bepalingen dezer wet ten aanzien 
van beetwortelsnikerfabrikanten, raffinadenrs of 

andere 11ersonen z~n ook van toepassing OJJ ven
nootschappen van koophandel en op vereen igingen 
die rechtspersoonlijkheid bezitten. 

§ 2. De aanzegging, de uitnoodiging of de 
uitreiking van stukken, aan een belanghebbende 
ter uitvoeri ng van bepalingen dezer wet te doen 
kunnen bij- zijne afwezigheid geschieden aan zijn 
gemacbtigue, zijn meesterknecht of in het algemeen 
aan dengene die namens of van wege hem tegen
woorclig is. 

86 . Voor het wegen of onderzoeken van sniker 
of su ikerhoudende vloeistof worden geene kosten 
van de belanghebbende gevorderd, met uitzon
clering van het geval, becloelcl bij art. 152 der 

Algemeene wet van 26 Angustus 1822 (Staats-
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blad n°. 38), alsmede van cle gernllen bedoeld bij 

art. 81, § 3 dezer wet. 
§ 2. De invoerder, beetwortelsuikerfabrikant, 

raffinadeur of anelere b.el:111ghebbende is echter 
verplicht voor het wegen of opnemen van de goe
deren werklieden te verstrekken, alsmcele zoo 1100-

elig, voorwerpen om de goederen over te storten 
of over te pakken. 

Het benoodigde wordt op kosten van hem, die 
aan deze verpl ichting niet volcloet, door de amb

tenaren aangeschaft. 
87. § 1. De bijzonclere bepalingen nopens het 

vervoer en de nederlagen van accijnsgoederen, 
vastgestelcl bij de artt. 166 tot en met 169, 177, 
178, 185 tot en met 189, 205 tot en met 208 

en 219 eler Algemeeue wet van 26 Augnstns 1822 
(Staatsb lad n°. 38), worden op het terrein van 

toez icht langs de grenzen, zoo wel aan de zee- als 

aan de landzijde, omschreven bij het genoemd 
art_ 177 , mede van toepassing verklaard op de 

sui ker, met dien verstande dat elke hoeveelheid 

boven drw kilogram volgens art. J 66 en art.187, 2°., 

door document moet zijn geclekt, en dat clie, 
welke volgens art. 185 , 4°. , per ziel of lid des 

huisgezin ongedekt mag voorhanden zijn, ook 

op drie kilogi-arn bepaald wordt. 

§ 2. Voor de door Ons bij algemeeneu maat
regel van bestuur aan te wijzen gecleelteu van 
voormeld terrein van toezicht aan cle landzijde 
worclt echter cle hoeveelheid sniker, welke volgens 
§ 1 zoncler document mag worden vervoerd, be
perkt tot één kilog,·ain, en bedraagt de hoeveel

heid kanelij , welke wuder document bij particu
lieren voorhanden mag zijn , ten hoogste een half 
kilogram per ziel of !iel des h,iisgezins. 

Personen beneden clen ouderdom .an 16 jaren 

mogen in die gedeelten geen kandij vervoeren, 
hoe gering ele hoeveelheid ook zij, zonder voor
zien te zijn van eeu geldig document. 

§ 3. Wij behouden Ons wijders voor, wanneer 
dit tot bestrijding vau heimelijken invoer nooclig 
blijkt, cle bepalingen omtrent het vervoer en de 

ueclerlagen van suiker op het bij voormeld art. 177 

omschreven tercein , of sommige geeleelten daar
van, bij algemeeuen maatregel van bestuur uit 
te strekken tot de daarbij aau te wijzen gedeelten 
vau het terrein aan cle landzijde, omschreven bij 
art. 162 cler genoemde Algemeene wet. 

De winkeliers en neringdoenden in suiker, wier 
panden daardoor aan peiling onderworpen wor
den, zijn verplicht binnen veertieu dagen na het 
iu werking treden vau den maatregel hij den 

ontvanger eene schriftelijke aangifte vau clie panelen 

iu te leveren, met opgaaf van de ligging en van 

de kadastrale omschrijving der perceelen. Van 

panelen , clie later in gebruik worclen genomen, 
wordt zoodanige aangifte 11:edaan binnen veertien 

clagen claarna. 
88. § l. In het tm·ief van invoerrechten wor

den de volgende wijzigingen gebracht: 
a. De post "stroop", zooals die is omschreven 

iu de bij art. 40 der wet van 2 J ,rni 1865 
(Staatsblad u0

• 63) gewijzigde tabel, vastgesteld 

bij art. l cler wet van 15 Augustus 1862 (Staats
blad n°. 170), vervalt. 

b. Gewone massé in stukken en andere niet 

onder art. 1, § 1 , Ir. f va llende drnivensuiker 
uit zetmeel, vaste of vloe ibare , alsmede caramel 
zijn onderworpen aau een invoerrecht van f 6.
per ) 00 kilogram. 

§ 2. Onder cle bepalingen ter voorkoming van 

misbruik door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur v_ast te stellen, wordt vrijdom verleend 

vau den accijns voor melasse eu anclere suiker

sappen, welke worden ingevoerd om daarvan hier 

te lancle ged istilleerel te vervaard igen. 
89. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 

maatregel van bestuur , het invoerrecht voor bis

cu its en andere suikerhoudende goederen· te regelen 
iu verhoncling tot cleu accij ns voor de daarin 
vervatte suiker. 

HOOFDS'r U K X. 

STllAFlJEPALTNGEN . 

90. De hierna vermelde fei teu worcleu gestraft 
als volgt: 

§ 1. Het verkeet·d aangeve,1 van cle soort van 
ingevoerde suiker, suikerhoudende vloeistoffen of 

andere bij art. 1, § 1 genoemde goeclereu , in 
strijcl met art . 3, of het invoeren van suiker, 

op beelriegelijke wijs gepakt of geborgen tnsscheu 
lager belaste suiker, in strijd met art. 8, met 
eene boete, ten Jaste van clen in voerder, van 

tienmaal het beelrng van clen accijns, berekend 

over cle geheele hoeveelheid in cle colis bevat, 
cloch teu minste f 25 en verbemte vnu het 
ingevoerc1e. 

§ 2. Het in werking hebben of brengen van 
eene beetwortelsuikerfabriek of suikerraffinaderij, 
waarvoor cle aangifte voorgeschreven bij m-tt. 16, 
18 of 46 niet is gedaan, met eene boete, ten 
laste van den fabrikant of raffinadeur, van teu 
minste f 500 eu ten hoogste f 2000 en verbeurte 
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van de on wettig in gebruik bevonden werktuigen 

en van de voorhanden sniker en suikerhoudende 
vloeistoffen. 

§ 3. Het inleveren eener aang ifte als bedoeld 
bij § 2 van dit artikel, welke niet met de waar

heid overeeukomt, met eene boete, ten laste van 

hem clie cle aangifte heeft gedaan, ten bedrage 

van ten minste f 50 en ten hoogste f 500. 

§ 4. Het bestaan van ge hei me p;emeenschap 
tnsschen eene beetwortelsuikerfabriek of rnffinaclerij 

en een ancler pand, van geheime toegangen tot 
eene beetwortelsnikerfab1·iek of raffinaderij of van 

geheime openingen aan pijpen, buizen, goten, 

pompen of kokers, als bedoeld bij art. 25 , met 

cene boete, ten laste van den fabrikant of rafli

nadeur, van ten minste / 500 en ten hoogste/2000. 

§ 5. Het bestaan van een grooter ve1·schil dan 

van een ten lt011derd 02 het gewicht eener partij 

suiker, aangegeven tot uitslag uit eene beetwortel

suikerfabriek of i-affinaderij, met eene boete, ten 
laste van den fabrikant of raffinaden1·, van vijf

maal het bedrag van clen accijns over het bevonden 
verschil, indien dit minder dan vijf ten l,onderd 
bedraagt en van tienmaal dat bedrag indien het 

verschil grooter is. Deze boete bedraagt ten 

minste/ 25. 
§ 6. Het volgens art. 43, § 1 of art. 61 tot 

uitslag nederzetten van melasse of stroop, die 

niet afgewerkt is, met eene boete, ten laste van 

den fabrikant of rnflinadeur , van / 1 per kilogram 

melasse of stroop, doch ten minste f 100. 
§ 7. Het uitslaan uit eene beetwortelsuiker

fabriek of raflinaderij van suiker of suike rhoudende 

vloeistof, in strijd met art. 72, met eene boete, 
ten laste van den fabrikant of raffinadeur, ten 

bedra"e van tienmaal den ar.cijns der alwo uit

geslagen goederen (dien voor vloeistof te berekenen 
tegen / 27 per 100 kilogram) , doch ten minste 
f 100, en verbeurte dier goecleren. 

Indien tijdens het plegen van het feit nog geen 

5 jaren zijn verloopen , sedert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige weµ:e ns een gelijk 
feit onherroepelijk is geworden, hedraa"t cle boete 
ten minste f 500. 

De bepalingen dezer paragraaf zijn niet van 
toepassing op uitslag van afgewerkte melasse of 

afgewerkte stroop. 
§ 8. Het in geschonden toestand hebben van 

een of meer zegels in lak of lood, ingevolge deze 
wet of een daarop gegmud voorschrift door ambte
naren gelegd op werktuigen of andere voorwerpen 

in beetwortelsuikerfabrieken of raffinaderijen, met 

eene boete, ten lnste van den fabrikant of raffi

nadeur, van ten minste/ 100 en ten hoogste/1000. 
§ 9. Het vervaardigen van aan den accijns 

onderworpen drui,·ensniker, alsmede het vervaar
digen van aan den accijns onderworpen suiker 

uit melado, melasse ·of stroop, zonder de aan

p;ifte te hebben gedaan, voorgeschrnven bij art. 77, 

§ 1, met eene boete, ten laste van den fabrikant, 

ten bedrage van ten minste / 500 en len hoogste 
f 2000, en met verbeurte tevens van de onwettip; 

in gebruik bevonden werktuigen en van de voor

handen suiker en suikerhoudende vloeistof. 

Is die aangifte wèl gedaan, doch zijn de werk

zaamheden begonnen alvorens de bij art. 77, 

§ 2 bedoelde bepalingen zijn uitgevaardigd, dan 
bedraagt de boete ten minste / 100 en ten 
hoogste f 500. 

§ 10. Het doen van hetgeen bij den algemeenen 

maatregel van bestuur, uitgevaardigd ingevolge 

art. 77, § 2 verboden is of het nalaten van het

geen bij dien maatregel voorgeschreven is, met 

eene boete, ten laste · van den fabrikant, van ten 

minste / i\O en ten hoogste .f 500. 
§ ll. Het niet voldoen aan de voorschriften 

van art. 19, art. 29, § 1, de artt. 30, 31, 32, 
33, 36, 43, 50, 51, 54, 55, 56, m-t. 58 , 
§ § 2 en 3, voor zooveel cleze laatste paragrafen 
inschrijvingen in de registers betreffen, art. 59, 

art. 61, art. 62, § 1, tweede lid, art. 66, tweede 
lid, art. · 71, art. 74, § 1, tweecle lid of art. 92, 

tweede lid, met eene boete, ten Jaste van clen 
fabrikant of raffinadeur, .van ten minste / 50 en 

ten hoogste f 500, behoudens het bepaalde bij 
§ 6 van dit artikel. 

§ 12. Het niet inleveren door een winkelier 

of neringdoende in suiker van de aangifte van 
panden, voorgesch1;even bij art . 87, § 3, met 
eene boete, te zijnen laste, van ten minste f 10 

en ten hoogste / 100. 

91 . De feiten, strafbaar volgens de bepalingen 
dezer wet, worden beschotnvd als misdrijven , 
behalve voor de toepassing rnn de artikelen 56 
en 57 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan worclt toegepast, hetgeen bij art. 62, 
lste en llde lid van dut wetboek voor overt.redingeu 
is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van boeten en gerechtskosten zijn 
ook bij de toepassing mu deze wet van kracht. 

92. De fusten, kisten, zakken of andere voor
werpen, waarin de goederen zich bevinden, clic 
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volgens art. 90 verbeurd zijn, zijn in cle ver
beurd verklaring begrepen. 

Zijn de goederen in ketels of ,wdere werk
tuigen geborgen, dan is de bekeurde gehouden 
fusten, kisten of zakken te verschaff~n, waarin 
het vervoer kan geschieden. 

93 . Verbeurd verklaarde werktuigen moeten 
binnen acht dagen na den dag, waarop de rechter
lijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, 
door den veroordeelde worden uitgeleverd. Vol
doet hij niet aau deze verplichting, dan kan van 
wege de administratie der accijnzen op zijn kosten 
en gevaar tot het af- of uitbreken der werkt11ige11 
worden overgegaan. 

94. Wanneer tegen een beetwortelsuikerfabrikant 
of raffinadeur straf is uitgesproken ter zake van 
onwettigen uitslag van suiker of suikerhoudende 
vloeistof (afl("ewerkte melasse of afgewerkte stroop 

daaronder niet begrepen) ànders clan langs een 

uitgang die voor den uitslag van suiker toeg~laten 
is, wordt hij, onverminderd de nakoming van 
de overige bepalingen dezer wet, aan de volgende 
bijzonclere voorschriften onderworpen: 

a. De uitgang of opening, waar langs de on
wettige ni tslag heeft plaats gehad, moet binnen 
den tijd, cloor den Minister van Financiën te 
bepalen , en overigens overeenkomstig zijne aan
wijzingen worden clichtgemaakt. Volcloet de 
fabrikant of raffinadeur hieraan niet, clan worden 
de werktuigen der fabriek of raffinaderij door 
ambtenaren verzegelil . 

b. Wanneer melis, lompen of kandij w01·den 

gemaakt , is cle fabrikant of raffinadeur verplicht 
een register te houclcn tot het inschrijven van 
het getal der daart.oe met stroop gevulde vormen, 
en van het getal brooden of vormen voor kandij, 
welke in elke stoof worden gebracht; een en 
ander overeenkomstig de voorschriften van den 
Minister van Financiën. Overtrecling clier voor
schriften is strafbaar volgens art. go, § ll. 

HOOFDSTUK XI. 

OVERGA N GS B É PALINGE Y. 

95 . Het bij het in werking treden dezer wet 
openstaand clebet cler rekeningen met cle beet
wortelsuikerfabrikanten en raffinadeurs wegens 
krecliet op termijnen voor suikeraccijns wordt, 
behoudens het hierna bepaalde, aangezuiverd door 
betaling van het verschulcligde vóór of op de 
vervaldagen der termijnen. 

96. § 1. De beetwortelsuikerfabrikant, ,lie o·ver , 

het werkjaar 1896/97 is aangeslagen volgens 
art. 1 Ir. b cler wet van 7 Juli 1867 (Staats

blad n°. 69), en cle raffinadeur, die niet werkt 
onder het stelsel van toezicht, bedoeld bij art. 4 
der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 93), 
kunnen voor de hoeveelheid droge witte brood
suiker, vertegenwoordigd door de bij het in werking 
heden dezer wet in hunne fabriek of raffinaderij 
aanwezige suikers en suikerhoudende vloeistoffen, 
afschrijving op de bij art. 95 bedoelile rekening 
bekomen in verhouding van/27 per 100 kilogrnm. 

Is de hoeveelheid clroge witte broodsuiker grooter 
dan die, welke volgens de vorige zinsnede kan 
worden afgeschreven, clan kan eene met het meer
dere gelijkstaande hoeveelheid suiker zonder be
tal ing van accijns uit cle fabriek of raffinaderij 
worden uitgeslagen. 

§ 2. De bepalingen van § 1 zijn alleen dàn. 
van toepassing, indien de fabrikant of raffinadeur: 

a. de aangifte van de fabriek, voorgeschreven 
bij art. 16, of de aangifte van de raffinailerij , 
voorgeschreven bij art. 46, op den laatsten An
gnstns 1897 heeft ingeleverd; 

b. den ambtenaren, belast met het toezicht in 
de fabriek, van den 15den tot en met den laatsten 
Augustus 1897, dagelijks eene opgaaf heeft ver
strekt van de in de fabriek of raffinaderij aan
wezige sltikers en suikerhoudende vloeistoffen; 

c. den laatst_en Augustus 1897, vóór tien ure 
des avonds, eene ondertcekende aangifte bij den 
ontvanger heeft ingeleverd, van de in de fabriek 
of raffinaderij voorhanden suikers en st1ikerhou
dencle vloeistoffen, met opgaaf voor elke soort, 
van cle hoeveelheid clroge witte broodsuiker, welke 
door die suikers en vloeistolfen vertegenwoorcligd 
wordt. 

De op00:wen, becloeld bij Ir. b en de aangifte 
bedoeld bij Ir. c, worden ingericht overeenkomstig 
cle door den Minister van Financiën vast te 
stellen modellen en voorschriften. 

§ 3. De herleiding tot droge witte broodsuiker 
voor de opgaaf volgens § 2, Ir. c geschiedt: 

a. voor andere geraffineercle suiker, voor bas
terd en voor ruwe suiker, in de reden van den 
accijns ad / 27 tot het beilrag dat bij uitvoer 
van suiker van dezelfde soort en q naliteit wordt 
afgeschreven; 

b. voor nog onbewerkte melado, melasse of 
stroop, in de reden van den accijns ad / 27 tot 
het belastingsbedrag dat bij invoer van vloeistoffen 
van dezelfde soort en qualiteit verschuldigd is; 

c. voor in bewerking zijnde suikerhoudende 



29 JANUAR I 18 97. 77 

volgens art. 00 verbeurd zijn, zijn in de ver

beurd verklaring begrepen. 
Zijn de goecleren in ketels of andere werk

tuigen geborgen, dan is de bekeurde gebonden 

fusten, kisten of zakken te verschaff~n, wanrin 
het vervoer kan geschieden. 

93. Verbeurcl verklaarde werktu igen moeten 
liinnen acht dagen na clen clag , waarop cle rechter
lijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, 
door clen veroorcleelcle worden uitgeleverd . Vol
doet hij niet aan deze verplichting , clan kan van 
wege de administratie der accijnzen op zij n kosten 
en gevaar tot het af- of uitbreken der werktnigen 
worclen overgegaan. 

94. ·w an neer tegen een beetwortelsuikerfabrikant 
of raffinadeur straf is uitgesproken ter zake van 
onwett igen uitslag van suiker of snikerhoudende 
vloeistof (afgewerkte melasse of afgewerkte stroop 

daaronder niet begrepen) ànclers dan langs een 
uitgang die voor den uitslag van sttiker toegelaten 
is, wordt hij, onverminderd cle nakoming van 
de overige bepalingen dezer wet, aan de volgende 
bijzondere voorschriften onderworpen : 

a. De uitgang of opening, waar langs de on

wettige uitslag heeft plaats gehad, moet binnen 
den tijd, door den Minister van Financiën te 
bepalen, en overigens overeenkomstig zijne aan
wijzingen worden dichtgemaakt. Volcloet de 
fabr ikant of raffinadeur hieraan niet, dan worden 
,le werktuigen der fabriek of raffinaderij door 
ambtenaren verzegehl. 

b. Wanneer melis, lompen of kandij worden 

gemaakt , is de fabrikant of raffinadeur verplicht 
een register te houclen tot het inschrijven van 
het getal der daartoe met stroop gevulde vormen, 
en van het getal brooden of vormen voor kandij, 
welke in elke stoof worclen gebracht; een en 
ander overeenkomstig de voorschriften van den 
Minister van Financiën. Overtrecling clier voor
schr iften is strafbaar volgens art. ~O, § ll . 

HOOFDSTUK XI. 

OVERGA N G S BE PALINGEN. 

95 . Het bij het in werking treden clezer wet , 
openstaand debet cler rekeningen met de beet
wortelsuikerfabrikanten en rnffinacleurs wegens 
ln:ediet op termijnen voor suikeraccijns worclt, 
behouclens het hiernn bepaalde, aangezuiverd cloo1· 
betaling van het verschnld igcle vóór of op de 
vervaldagen der termijnen. 

96. § l. De beetwortelsuikerfabrikant, ,lie over , 

het werkjaar 1896/97 is aangeslagen volgens 

art. 1 Ir . b cler wet van 7 J uli 1867 (Staats

blad n°. 69), en de raffinadenr, die niet werkt 
onder het stel el van toezicht, bedoeld bij art. 4 
der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 93), 
kunnen voor de hoeveelheid droge witte brood
suiker, vertegenwoordigd door de bij het in werking 
treden dezer wet in hunne fabriek of raffi naclerij 
aanwezige snikers en suikerhoudende vloeistoffen, 
afschrijving op de bij art . 95 bedoelde 1·ekening 
bekomen in verhouding v:in/27 J>er 100 kilogrnm . 

I s de hoeveelheid droge witte broodsuiker grooter 
dan die, welke volgens de vorige zinsnede kan 
worden afgeschreven, dan kan eene met het meer
dere gelij kstaande hoeveelheid suiker zonder be
tali ng vuu accijns uit de fab riek of raffinaderij 
worden uitgesbgen. 

§ 2. De bepalingen van § 1 zijn alleen dàn. 
van toepassing, indien de fabrikant of raffinadeur: 

a. de aangifte van de fabriek, voorgeschreven 
bij art. 16, of de aangifte van de raffinaderij, 
voorgeschreven bij art. 46, op den laatsten Au
gustus ] 897 heeft ingeleverd; 

b. den ambtenaren, belast met het toezicht in 
cle fabriek, van den 15c1en tot en met den laatsten 
Augustus 1897, dagelijks eene opgaaf heeft ver
strekt van de in de fabri(lk of raffinaderij aan
wezige suikers en suikerhoudende vloeistoffen; 

c. den laatsten A ngustns 1897, vóór tien ure 
des avonds, eene onderteekende aungifte bij den 
ontvanger heeft ingeleverd, van de in de fabriek 
of raffinaderij voorhanden suikers en suikerhoa
dende vloeistoffen, met opgaaf voor elke soort, 
van cle hoeveelheid droge witte broodsuiker, welke 
door clie suikers en vloeistoffen vertegenwoorcligd 
worclt. 

De opgaven, becloeld bij Ir. b en cle aangifte 
bedoeld bij Jr. c, worden ingericht overeenkomstig 
cle door den ~Ii nis ter van Financiën vast te 
stellen modellen en voorschriften. 

§ 3. De herleiding tot droge witte broodsuiker 
voor de opgaaf volgens § 2, Ir. c geschiedt: 

a. voor andere geraffineerde suiker, voor bas
te1·d en voor ruwe suiker, in de reden van clen 

accijns ad f 27 tot het bedrag dat bij uitvoer 
van suiker van dezelfde s001·t en q naliteit wordt 

afgeschreven ; 
b. voor nog on bewerkte melado, mela se of 

stroop, in de reden van den accijns ad f 27 tot 
het belastingsbedrag dat bij invoer van vloeistoffen 
van dezelfde soort en qnaliteit verschuldigd is; 

c. voo1· in bewerking zijnde suikerhoudende 
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vloei stoffen, in de reden van het "ehalte Yan 

droge witte broodsuiker, ad 100 1iercenl, tot dat 

van de vloe istof volgens de bepaling vau art. 1 

der wet, van 20 Juli 18 4 (Staatsblad n°. 147). 

Afgewerkte melasse en afgewerkte stroop blijven 

ten deze buiten aanmerking .. Mitsdien mag dáár

voor iu de aangifte, bedoeld bij § 2, lr. c van 

di.t artikel, geene droge witte b1·?odsniker worden 

uitgetrokken. 

97. De directeu1· kan de voorhanden suiker en 

suikerhoudende vloeistoffen, volgens § 2, Ir. c. 
van het vorig artikel aangegeven, door ambtenaren 

doen opnelllen en, zoo noodig, vorderen, dat 

claa rvoor de werkzaamheden in de fabriek of 

raffinaderij tijde! ijk worden gestaakt. 

Deze opneming mag niet later aanvange n dan 

op den eersten September 1897. 

98. B ij geschil omtrent de hoeveelheid droge 

witte broodsuiker, welke de voorhanden suiker 

of stlikerhondende vloeistof vertegenwoordigt, 

wordt daaromtrent door de bij art. 80 genoemde 

commissie bes! ist, naar de monsters, door de 

ambtenaren te nemen , en naar het cloor hen be

vonden gewicht. 

Voor deze monsters geldt het bepaalde bij 

art. 70, § 2 dezer wet. 

Het gewicht van de suiker in vormen voor

handen en van de melisbrooden, lompen en potten 

kandij, wordt berekend naar het getal en het 

gemiddeld gewicht van een ige stuks van de,elfde 

soort en groote ter keuze van de ambtenaren. 
99 . Het door den fabrikant of raffinadeur te 

hoog aangeven van de hoeveelheid droge witte 

broodsniker, welke door de voorhanden suiker 

of suikerhoudende vloeistoffen vertegenwoordigd 

wordt, is strnfbaar met eene boete, te zijnen 

laste, van / 3 per kilogram droge witte brood

suiker, waarvoor de aangifte te hoog is. 

'r en dezen blijven buiten aanmerking nrschillen 

van niet meer dan : 

a. twee ten lwnderd voor de ruwe en geraffi
neerde suikers; 

b. vijf ten honderd voor de in bewerking zijnde 

su ikers en stroopen ; 

c. twee ten lwnderd voor de nog niet in be

werking gebrachte melado, melasse of stroop. 

Deze spelingen worclen berekend van de hoeveel

heden broodsuiker volgens de aangifte. 

100. De voorraad der ingeslagen, nog niet in 

bewerking gebrach te su iker, melado, melasse en 

stroop, wordt als eerste post geboekt in het 

register , becloeld bij art. 50; de voorraad geraf-

fineerde suiker en bastercl als eerste post in het 

register, bedoeld b ij art. 51. 

De voorraad afgewerkte suiker in cle beetwortel

suikerfabriek aanwezig wordt als eerste post in"e

schreven in het register bedoeld bij nrt. 31. 

101 . Uitslag van suike.r zonder betalinµ; van 

clen accijns volgens art. 96, § 1, tweede zinsnede 

heeft plaats binnen eene maancl na het in werking 

treclen dezer wet en overigens met inachtneming 

van de bepalingen rnn art. 34, Jr. a, art. 36, 

art. 39 , art. 40, § 1 en art. 58, § 1, lr. a 
en § 2. 

De fabrikant of raffinaclenr vermeldt bij de 

inschrijving der suiker in het register der uitslagen 

dat daarvoor de vrijstelling van accijns verlangcl 

wordt. 

102. Indien bij opneming van den voorraad in 

eene 1·allinaderij met staking der werkzaamheden 

volgens m-t. 97 geen boetschnldig tekort is be

vonden, geniet de raffinadeur eeue schadever

goeding uit de schatkist voor iederen dag dier 

staking van de werkzaamheden (gedeelten van een 

dag voor ec u geheelen genomen) tot een bedrag 

van / 3 per 100 kilogram droge witte brood

suiker over zijn gemidclelden dagelijkschen aanslag 

sedert 1 September 1896 . 

103. Voor kandijfabrieken, werkende onder het 

stelsel van toezicht, bedoeld biJ art. 4 der wet 

van 25 Mei 1880 (Staatsblad n° . 93), worden 

de bij het in werk ing treden dezer wet voorhan

den nog onbewerkte suiker, melado, melasse en 

stroop als eerste post ingeschreven in het register 

bedoeld bij art. 60; de voorhanden geraffineerde 

suiker en basterd als eerste post · in het register , 

bedoeld bij art. 51. 

SLOTDEPAL INGEN. 

104. Deze wet kan worclen aange haald onder 

den titel van .su ikerwet" . 

Zij treedt in werking met den eersten Septem

ber 1897, met uitzondering van de artt. 91, 96 

en 99 die met den laatsten Angnstns 1 97 in 
werking komen . 

De wetten van 

2 Juni. 1865 (Staatsblad n°. 63), 
15 September 1866 ( 

" 
147), 

7 Juli 1867 ( 69), 
28 Juni 1868 ( 94), 
19 Juni 1871 ( 68), 
25 )'fei 1880 ( 93), 

27 April 1884 ( 
" 

102), 
20 Juli 1884 ( 

" 
147), 
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29 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 142), 
de artikelen 1 tot en met 9, 15, 16 en 17 

der wet mu 11 Januari 189i (Staatsblad n°. 6), 
de wetten van 
,n December 1894 (Staatsblad n°. 272) en 
12 Januari 1895 ( 6) 
vervallen, behoudens hunne toepasselijkheid voor 

zooveel betreft belasting, vóór 1 September 1897 
verschuldigd geworden. 

Lasteu en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Grnveuhage, den 29sten Janu

ari 1897. 
(get .) 

(get.) 

EM~IA. 
De Jf inister van Financië11, 

SPRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 8 Febr. 1897.) 

1 Februari 1897 . .ARitEST ,,au clen Hoogeu Raad 
der Nederlanden, waarbij is beslist dat 
eeue bepaling in eene plaatselijke politie
verordening, houdeu,le een volstrekt algemeen 
verbod om op de openbare stral.t couranten 
en andere gedrukte of geschreven stukken 
luid i-oepende of scl,ree11we11de te koop of 
oni niet aan te bieden, noch is in strijd 
met art. 4, noch met m·t. 7 der Grond wet. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het mi,l<lel van cassatie, namens den 

reqnirant voorgesteld bij pleidooi : 
Schending door verkeerde toepassïng of ni et

toepassing van de art t. 4 en 7 der Grondwet , 
art. 135 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 

n°. 85) in verband met de artt. 131 en 132 
Strafrecht en de artt. 1 n°. 9 en 11 der plaatse
lijke verordening betreffencle de openbare orde en 
veiligheid der gemeente Olst , door straf uit te 
spreken op grond van laatstgenoemd artt. 1 n°. 9 
en 11, die strijden en onbestaanbaar zijn met de 
andere aangehaalde wettelijke bepalingen; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis zijn 
bewezen verklaard de den reqnimnt bij dagvaar
ding ten laste gelegde feiten, dat hij op Zater
dag 3 October 1896 , des· avonds omstreeks kwar
t ier vóór 7 uur, op clen openbaren weg in de 
gemeente Olst luid rnepende of schreetlwende te 
koop heeft aangeboden de conmnt genaamd . de 
Volksvriend" , door I uidkeels te roe11en en te 
schreenwen: . lees de Volksvriend, ze kosten maai-
3 cent" en clat hij op 10 October 1896, des 
avonds omstreeks 7 nur op den openbaren weg 
in de gemeente Olst luid roepende of schreeuwende 
te koop heeft aangeboden de courant genaamcl 

. de Volksvrienu.", door lnic1skeel te roepen: .lees 
en koop de Volksvriend, hij kost maar 3 cent"; 

dat verder bij dit vonnis is aangenomen, dat 
deze feiten vallen in de verbodsbepaling van art. 
1 aanhef en n°. 9 der verordening voor de ge
meente Olst betreffende de 011enbare orcle en 
veiligheid, en de recinirant is schuldig verklaard 
aan overtreding van dit ar tikel en veroordeeld 
tot de straf daarop gesteld bij art. 11 der ver
ordening; 

0. dat art . 1 aanhef en n°. 9 van voormelde, 
op 1 eptember 1 96 vastgestelde verordeni.ng luidt: 

.Het is verboden op de openbare wegen, voet
paden of pleinen, luid roepende of scl11·eeuwende, 

te koo11 of om niet aan te bieden boeken, cou
ranten, dag- of weekbladen en andere geu.rukte 
of geschreven stukken , de lezing van zoodanige 
stukken aan te bevelen of den inhoud daarvan 
bekend te maken ; 

0. dat tot staving van het middel is aange
voerd, dat de toegepaste verordening gericht is 
tegen de voorstanders der in het p;evente blad . 
verkondigde meeningen, en dat zij alzoo de door 
art . 4 cler Grondwet gewilde gelijkheid miskent, 
welke in deze zoude medebrengen te verbieden 
hetzij het luidt roepen of schreenwen in het al
gemeen, hetzij althans het luid roepen of schreeu
wen bij het venten van alle soorten van koop
waren .zonder onderscheid des persoons" , maar 
zich verzet te11:en een zoodanig verbod bij het 
venten eener bepaalde koopwaai-; clat bovendien 
een verbod als. het ondel'havige, in zoover het 
betrekking heeft op gedrnkte geschriften, de vrij
heid der drukpers belemmert en daarom strijdt 
met art. 7 der G1·ond wet; 

0. daaromtrent, dat de toegepaste verordening 
niet verbiedt luid te roepen of te schreen wen bij 
het in het openbaar te koop of om niet aanbieden 
van couranten , waarin deze of geene bepaalde 
meeningen worden voorgestaan, maar, volstrekt 
algemeen, van alle boeken, couranten, dag- en 
weekbladen en andere gedrukte of geschreven 
stnkken; 

dat de gemeenteraad ingevolge art. 135 der 
Gemeentewet bevoegd is, die handelingen te ver
bieden, welke de openbare orde bedreigen , en, 
bevindende dat wel het lui.d roepen of schreeuwen 
de openbare orde in gevaar brengt bij het venten 
van gedrnkte stukken, doch niet bij het venten 
van andere koopwaren, ook bevoegd is, het l nid 
roepen of schreen wen alleen in het eerstgenoemde 
geval te verbieden en in zoover onderscheid kon 
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maken , niet tnsschen personen, maar tusschen 
handelingen , onverschillig door welke pe1·sonen 
zij zijn gepleegd; 

dat de H ooge Raad zich ten aanzien der be
we ring, dat de verordening in strijd is met art. 
7 der Grond wet, vereenigt met hetgeen de kan
tonl'echtel' daaromtrent heeft overwogen; . dat 
art. 7 der Grond wet de bevoegdheid van den 
gemeentelijken wetgever om de verspreiding van 
gedrukte stukken enz. op den openbaren weg te 
onde1'wer11en aan vool'schl'iften in het belang der 
openbare ol'de , bepaaldelijk tel' beveiliging van 
het 01,en baar verkeer onaangetast laat" ; 

dai de verordening ook niet strijdt met de artt. 
131 en 132 Strafrecht, welke ar t ikelen geenszins 
het recht toekennen of waarborgen om bij het 
venten van geschi·i ften luid te roepen of te 
sch1·eeu wen ; 

Verwerpt het beroep. 

6 Februai·i 1897 . BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
ki stpromessen volgens de wetten van 4 April 
1870 (Staatsblad n". 62) en van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n• . 185). S . 64. 

6 Februari 1897. M1ssrvB van den Minister van 
Oorlog aan de autoriteiten der landmacht, 
betreffende uitvoering der kieswet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
mij verzocht, den besturen , bedoelt! hij art. 2 
van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(Staatsblad n°. 142), voor zoo ver deze onder 
het Departement van Oor log ressorteeren , aan te 
schrij ven, dat zij het bestuur of clen burgemeester 
cl er gemeente, waarin de gebouwen enz., b~ ge
melcl artikel bedoeld, gelegen zijn, desverlangd 
alle inlichtingen zullen verschaffen, welke aan 
de dool' de zorg der besturen te houden l'egisters 
kunnen wol'den ontleencl en voor behoorlijke 
samenstelling der kiezerslijst worden 1·e1·eischt. 

Aan voorschreven verzoek gevolg gevende, heb 
ik de eer , U uit te noodigen, aan eventueel tot 
U gerichte verzoeken om inlichtingen, als boven
bedoeld, gevolg te geven . 

De JJfinister van Oorlog , 

(qet .) ScHNEIDER. 

8 Februari 1897. BESLUIT , tot vast telling van 
een bijzonder reglement van politie voor de 
rivier het Zwa,·te Water. S. 65. 

I N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van clen Min ister van Water
staat, Handel eu Nijverheid van 31 December 1896, 
n°. 171 , afdeeling Waterstaat; · 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en art. 1 van het algemeen regle
ment van politie voor rivieren , kanalen, havens, 
sluizen, br uggen en dam·toe behoorende werken 
onder beheer van het Rijk , vastgesteld bij cle 
Koninklijke be luiten van 13 Augnstns 1891 
(Staatsblad n°. 158) en van 17 April 1894 
(Staatsblad n°. 57); 

Den Raad van State gehoord, ud vies van den 
26 JanuUl'i 1897, n°. 22; 

Gelet op de voordracht van den Mini ster voor
noemd van 4 l<ebruari 1897, n°. 116 , afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen liet navolgend bijzonder regle

ment van politie voor de rivie1· het Zwarte Water. 

Art. 1 . Onder het Zwarte Water wordt ver
staan c1e rivier van dien naam, van hare ver
eeniging met de Stadsgracht te Zwolle tot het 
begin van het Zwolsche Diep bij het steenen uit
wateringsslnisje der Greente beneden Genemnülen. 

2. Het is verboden, een vaartL1ig te leggen 
ter zijde vau een of meer reeds aan den wal, 
een kaaimuur, beschoeiing, steiger, loswal of 
11articulier erf I iggende vaartuigen, tenzij hiertoe 
vergnnning is verleend door den daartoe bevoegden 
am bteÎlaar van deu waterstaat. 

3. Behalve in geval ,,an overmacht, mag een 
vlot in de rivier niet stil liggen, zonder schrifte
lijke vergunning van deu daartoe bevoegden 
ambtenaar van den waterstaat, die daarbij de 
ligplaats aanwijst en bevoegd is iu die plaats 
later wijziging te brengen. 

Behoudens buitengewone omstandigheden, ter 
beoordeel ing van dien ambtenaar, geldt zulk ecne 
vergnuning voor niet langer dan drie achtereen
volgende etmalen , maar kan zij telkens na afloop 
van dien termijn opnie·nw worden verleend. 

4. Op het gedeelte der r ivier tusschen de 
Stadsgracht te Zwolle en de hrng te Hasselt mag 
eenc sleepboot niet meer dan acht vaartuigen te 
gelijk sleepen, en mogen geen vaartnigen ter 
zijde van een stoomboot, noch onderling naast 
elkaar gesleept worden . 

5. Vaartuigen mogen, buiten gevallen van 
noodzakelijkheid, ter heoordeeling van de ambte
naren van den waterstaat", aan de jaagpadzijde 
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niet anclers stil liggen , dan wanneer en zoo lang 
zij in lading of lossing zijn. 

6. Overtreding van cle bepalingen van clit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het algemeen reglemeLot is 
voorzien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden , de overtredingen van artt. 2, 3 en 4; 

b. met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig 
gulden, de overtreding van art. 5. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State in afschrift medegecleelcl zal worden. 

's Gravenhage, den 8sten Februari 1897. 

(get .) EMMA. 

De j)finister van Waterstaat, Handel en NiJverl,eid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

(Uitgeg . 17 Febr. 1897.) 

8 Februari 1897. BESLUl'r, houdende bep,liingen 
omtrent cle raden van beroep voor de uit
spraak op bezwaarschriften betrekkelijk de 
persoueele belasting. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op cle voordracht van den lllinister van Finan
ciën, van 4 Febrnari 1897, n°. 15, afdeeling 
Directe Belastingen; 

Gelet op art. 62 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72), tot regeling cler personeele 
belasting; 

Gezien het Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1896 (Staatsbiad n°. 266); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De voorzitters cler raden van beroep , 

ingesteld hij de wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72), genieten een vacatiegeld van vijftie1i 
g"lden en de leden dier raden genieten ieder een 
vacatiegeld van tien g"lden voor eiken dag, waarop 
zij eene vergaclering bijwonen. 

2. De declaratiën wegens vacatiegelden worden 
per drie maanden ingezonden aan het departe
ment van Financiën. Zij vermelden cle dagen , 
waarop vergaderingen zijn bijgewoond. Die van 
de leden worden door den voorzitter voorzien 
van eene verklaring, dat de opgegeven vergade
ringen werkelijk door den declarant zijn bijgewoond. 

3. De voorzitters en de leden cler raden van 
beroep genieten vergoeding wegens reis- en ver
blijfkosten, overeenkomstig het Koninklijk besluit 

1897 . 

van 5 Januari 1884 (Staatsblad u0
• 4). Zij worden 

gerangschikt in de tweede klasse, bedoeld bij 
art. 2 van dat besluit. 

De vergoeding wordt ook genoten voor de reis, 
vereiseht voor het afleggen van clen eed of de 
belofte, voorgeschreven bij art. 59 der voormelde wet. 

4. De decla1·atiën wegens reis- en verblijf-
. kosten worden ingezonden aan het departement 

van Financiën. Art. 21 van genoemd Koninklijk 
beslnit van 5 Jannari 1884 is claarop van toe
passing. 

5 . Als vergoeding voor bnrenukosten wordt 
genoten: 

door den secretaris vnn den rnacl te Amsterdam 
ten hoogste acltt lwnderd g"lden 's jaars; 

cloor den secretaris van den 1·aad te Rotterdam 
en te 's Gravenhage ten hoogste zes honderd gîtlden 
's jaars; 

door den secretaris van elk der overige r~den 
ten hoogste vier honderd gîtlden 's jaars. 

Het bedrag clezer vergoeding wordt door den 
Minister van Financiën geregeld. 

6. De vergoeding voor bureaukosten wordt 
tegen q nitantie van den secretaris aan het einde 
van elke drie maanden uitbetaalcl door den ont
vanger der directe belastingen, dien genoemden 
Minister daartoe aanwijst. 

7. De vergoeding van de deskundigen, clie 
een cler raden hebben voorgelicht, wordt hun ,loor 
den voorzitter toegeschat aan den voet hunner 
declaratie, welke vermeldt de opdracht van den 
rnacl, den aard der vereischtc werkzaamheden, 
den daaraan besteden tijd en cle daarvoor gedane 
1·eizen. Het vacatiegeld en het voor reiskosten 
toegeschatte bedrag worden door den voorzitter 
afzonclerlijk vermeld. 

De vergoeding wordt door den in art. 6 be
doelden ontvanger aan de deskundigen uitbetaald 
tegen hunne, qnder de toeschatting te stellen, 
qnitantie. 

De Minister van Financiën is belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkame1·. 

's Gravenhage , den 8sten ]'ebruari 1897. 

(get .) 

(!let.) 

EMY1A. 

De :Minister van Financiën , 
SPRE!<GER VAN EYK. 

9 Februari 1897. BESLUlT, betreffende reis- en 
verblijfkosten van de leden en den secretaris 
van den militairen pensioenraad. 

6 
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IN NAAM VAN H . M. WILHELM INA, ENZ. 
WrJ EMMA, F:Nz. 
Op de voordracht van de Ministers van }'inan

ciën, van Oorlog en van ~Iarine, dd . 12 Januari 
1897, n°. 80, Generale Thesaurie; van 3 Februari 
1897, Je Afd., n°. 40; en van 5 Febrnari 1897, 
Bnl'ean F, n°. 2 ;_ 

Gelet op art. 2, laatRte zinsnede van het Konink
lijk besluit van 5 Jannal'i 1 4 (Staatsblad n°. 4); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. de leden en den secretaris van den mili

tairen pensioenraad te rangschikken in de tweede 
klasse van het tarief voor vergoeding van reis

en verblijfkosten vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 5 Janual'i 1884 (Staatsblad n°. 4); 

2°. te bepalen dat het vorenstaande mede zal 
gelden ten aaozien van dienstreizen door de sub 1°. 

bedoelde pe1·sonen van af 1 Januari 1897 gedaan. 
D.e Ministel's voornoemd zijn belast met de 

nitv e1-ing van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Grnvenhage, den 9den l~ebrnari 1897. 

(get .) E J\Of A. 
De jJf in. van Financiën, (get.) SPRENGER VAN EYK. 

De 11[inister van Oorlog, (get.) ScHNEIDER. 
De jJfinister van jJfarine, (get.) YAN DER WucK. 

13 Febrnari 1897 . BESLUIT, houdende Vl'ijstelling 
van briefport. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ E:\IMA, ENZ. 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit Yan 

19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 
Op de voordracht van den Minister van Water• 

staat, Handel en Nijverheid, van 9 Februari 1897, 

n°. 379 E , Post en Tel. 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Vrijstelling van port te verleenen voor de brief

wisseling over dienstzaken van de voorzitters der 
kenrings- en vorderingscommissiên van voor den 
lo:ijgsdienst geschikte paarden onderling, met de 
leden en plaatsvervangende leden dier commissiën, 
de bmgemeesters en den voor tijcl van oorlog aan
gewezen directeur van het remontewezen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en è',ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 

Ministers van Binneulandsche Zaken en van Oorlog. 
's Gravenhage, den 13den Februari 1897. 

(get.) E M :\I A. 
De J1Iinisler van lfTaterstaal , Handel en Nijverlieid, 

{get.) VAN DER SLEYDE:-1. 

15 Februari 1897. BESLUIT, waarbij de wet van 

4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) , 
tot voorziening tegen besmettelij ke ziekten, 

van toepassing wordt verklaard op de pest. 
S. 66. 

Ix KAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ E11MA, EXZ. 

Overwegende, dat het mogelijk is, dat gevallen 
van pes t in het Rijk zonden voorkomen tengevolge 
van het epidemisch heerschen van die ziekte in 
Britsch-Indië; 

Gelet op art. 1 cle,· wet van 4 December 1872 
(Staatshlad n°. 134), gewijzigd bij de wetten 

van 3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 
28 :\1 aal't 1877 (Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) en 8 April 1893 (Staatsblad 
n°. 64); 

Op de voordracht van den Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken, van 28 Jannari 1897, n°. 489, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (ndvies van clen 
9 Februari 1897, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van den :\finister 
van Binnenlanclsche Zaken, van 13 Ji'ebruari 1897, 
n°. 703, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 (Staats

blad n°. 134), tot voorziening tegen besmettelijke 

ziekten, gewijzigd bij de wetten van 3 December 
1874 (Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staats
blad n°. 36), 15 Apl'il 1886 (Staatshlad n°. 64) 
en 8 April 1 93 (Staatsblad n°. 64), is gedurende 

een jaar in het geheele Rijk van toepassing op 

de pest. 
2 . De voorschriften, die in de artikelen 11, 16, 

22 en 24 van de bovenbedoelde wet zijn gegeven 
ten aanzien van de bepaaldelijk in die artikelen 

genoemde ziekten, zijn ook van toepassing ten 
aanzien van de pest. 

Tel' uitvoering van art. 21 van bovenbedoelde 

wet worden, bij epidemische verschijning van de 
pest, wekelijks het aantal der aangegeven aange
tasten en dat der aan die ziekte overledenen be

kencl gemaakt. 
3 . Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der clagteekening. van het Staats
blad en van de Staatscourant, waarin het is ge
plaatst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de Ltitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
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worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 

gezonclen aan den Raad van Stote. 
's Gravenhage, den 15den Februari 1897. 

(get .) EM MA. 
De JJ[inister van Binnenlandsclie Zaken, 

(get .) VAN HOUTEN. 
( Uitgeg. 23 Febr. 1897.) 

22 Februari 1897. BESLUIT, houdende intrekking 
van dat van 14 December 1883, betreffende 
benoeming van mili tie-onderofficieren tot 
militie -lui tenant. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI A, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Overwegende, dat het, ook in verband met 

Ons besluit van 12 October 1896 , n°. 36, be
trekkelijk de reserve-officieren bij de landmacht, 
niet behooreude tot het personeel van den ge
neeskundigen dienst, wenschelijk is, over te gaan 
tot intrekking van het Koninklijk besluit van 
14 December 1883, n°. 36, houdende voor
schriften omtrent de benoeming van militie-onder
officieren tot militie-luit~nant; 

Op de voordmcht van den Minister van Oor
log van 19 Februari 1897, Kabinet Litt•. F•; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 14 December 1883, 
n°. 36, wordt ingetrokken. 

Pe Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Min is ter van Binnen
landsche Zaken e'n aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage den 22sten l<'ebrnari 1897. 
(get .) E MM A. 

De Jfinister van Oorlog, 

(get.) SCBNEIDEll. 

23 Februari 1897 . BESLUIT, ho11dende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht voor 
paraffineolie, benoodigd bij de vervaardiging 

van chinine. ·s. 67. 
IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van .l<' i

nanciën van den · 6den Februari 1897, n°. 122, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats

blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor bni teulandsche 

goederen; 

Den Raad van State gehoórd (ad vies van 16 Fe
brnari 1897, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 20 Februari 1897, n°. 56, 
Invoerrechten en Accijnzen: 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Paraffineolie, benoodigd bij de ver

vaardiging van chinine, wordt onder de volgende 
bepalingen vrijgesteld van invoerrecht. 

2. Hij die de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe tot den Minister van Financiën, met op

gaaf van de gemeen te waar de chininefabriek is 

gelegen, de kadastrale sectie en het nommer der 
fabriek en de hoeveelheid paraffineolie, welke 
jaarlijks noodig wordt geacht. 

De Ministe1· bepaalt dt hoev eelheid welke per 
jaar met vrijstelling kan worden ingeslagen, als
mede het minimum voor eiken inslag. 

3. Bij den invoer van paraffineolie, waarvoor 

de vrijstelling wordt verlangd, wordt van at 
verlangen melding gemaakt in de aangifte, voor
geschreven bij art. 120 de1· Algemeene wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op clie aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afgegeven 
waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 

4. De inslag in de fabriek heeft 1ilaats onder 
toezicht van am btenaren der invoerrechten en 
accijnzen, rn wier tegenwoordigheid de olie 
dadelijk moet worden gestort in daarvoor be
stemde bakken of 1·eservoirs en daarin worden 
vermengd met eene viervondige hoeveelheid 
paramneolie, welke reeds tot het uittrekken van 
kinabast gediend heeft. 

Het voor de vermenging benoodigde, wordt 
door den vrijdomgenietende ten genoege van die 
ambtenaren verstrekt. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verk laring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 

de vermenging. 
5. De vermengde stof mag tot geen ander 

doel worden gebezigd dan tot het uittrekken 
van kinabast en mag niet nit de fabriek worden 
uitgeslagen dan alleen voor zoover zij zich be
vindt in den afval van kinabast, waarmede zij 
wordt weggeworpen. 

6. De ontvanger, onder wiens kantoor de fa. 
briek gelegen is, houdt van de met vrijstelling 
ingeslagen paraffineol ie met den fabrikant eene 
rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel
heid, waarvoor over het loopendejaar vrijstelling 

6* 
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kan worden genoten , wordt voor dllt meerdere 
de volgbrief niet gezuiverd en het invoerrecht 
op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijJomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van de'n ontvanger eene 
schriftelijke en onderteekende opgaaf in van de 
hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht in
geslagen 1iaraffineolie, die bij den afloop van dat 
tijdvak nog onverbruikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgende jaar heschouwcl en als zoodanig op 
de in art. 6 be,loelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met machti
ging van den ontvanger, binnen acht dagen na 
afloop van het jaar, de voorhanden paraffineolie 
in de fabriek op te nemen , onverschi]!jg of de 
bij het voorgaand artikel voorgeschreven opgaaf 
al clan niet reeds is ingeleverd. 

9. De Minister van Financi ën kan bij gebleken 
misbruik of poging daartoe, alsme~e bij niet na
koming van de bepalingen van dit besluit, den 
fabrikant verderen vrijen in voer van paraffineolie 

ontzeggen. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 23steu Februari 1897. 

(get .) 

(get.) 

EMMA. 

De JJfinister van Financiën , 
l'RENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 5 llfaart 1897.) 

24 Februari 1897. BESLUIT, tot vernietiging 
VllU het besluit van den Remeeuteraad van 
Franeker, d.d. 16 December 1896, betref
fende -den verkoop van den aan die gemeente 
behoorenden Globe-beker. S. 68. 

fa NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
laudsche Zaken van 18 Januari 1897, n°. 229, 
afdeeling Knnsten eu Wetenschappen, tot ver
nietiging van het beslnit van den gemeenteraad 
van Franeke,- van 16 December 1896, waarbtj 
besloten is den aan die gemeente behoorenden 
Globe-beker in koop af te staan ; 

Overwegende, dat deze beker in 1607 aan de 

gemeente Franeker ten geschenke is gegeven door 
dè gezamenlijke huurders der stadslanderijen ouder 
St. J acob op het Bildt gelegen, en prijkt met 
ee-u randschrift, doelende op de standvastige ver
d~diging van Franeker in het jaar 1500 onder 
H_endrik van Saksen en op de in het volgend 
jaar cloor de hertogen Hendrik cu George van 
Saksen aan Franeker gedane gift van 200 morgen 
Bildtland, welke met andere gunsten als eene 

helooning aan die gemeente werden geschonken; 
Overwegende, dat deze beker van verguld 

zilver is gedreven in de !('eclaante van een globe 
of bol, waarop de gesteldheid der aarde met ~eer 
groote nauwkeurigheid en tal van bijzonderheden, 
volgens de allerlaatste, tijdens de vervaardiging 
iu 1607 gedane ontdekkingen en bekende gegevens, 
hoogstwaar chijnlijk door Pibo Gualtheri gegra
veerd is en dit voorwerp mitsdien een docu
ment is voor de geschiedenis van de kennis der 
aa~de; 

Overwegende, dat deze Globe-beker wegens zijne 
smaakvolle vormen en zijne voortreffelijke uit
voering ouder de vodrnaamste voortbrengselen 
der goud- en zilver,llliJ.skunst te rangschikken is; 

Overwegende, dat mitsdien deze beker, uit 

het oogpunt zoowel van ge chiedenis als van 
wetenschap en kunst, een voorwerp is van bij 
zonder groote waarde en beteekeu is ; 

Overwegende, dat het in strijd is met het 
algemeen belang, dat znlke voor de vaderlandsche 
geschiedenis en kunst belangrijke gedenkstukken, 
aan openbare besturen niet als voorwerpen van 
geldswaarde, maar ter herinnering aan belangrijke 
gebeurtenissen geschonken , door deze in den 
handel worden gebracht; 

Overwegende, dat dns het vermelde besluit 
als strijdig met het algemeen belang behoort te 
worden vernietigd ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 9 Fe
bruari 1897, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport v1LL1 den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1897, 
n°. 472, nfdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van den gemeenteraad van Franeker 

van 16 December 1896 tot vei·koop van den aan 
die gemeente behoorenden Globe-beker ·van 1607, 
wegens strijd met het algemeen belang te ver
nietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van clit besluit, hetwelk 
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in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aau 

den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 24sten Februari 1897. 

(get .) E l\'l MA. 
De Jl[in. van Binnenl. Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 6 Jlfaai·t 1897 .) 

26 Februari 1897. BESLUIT, tot uitvoering van 

de artikelen 51 , 54, 55, 68, 69, 72, 81, 
91, 96 en 132 der Kieswet. S. 69, 

IN NAAM VAN R. ~,. WILHELM! A, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voonlracht van den )1inister van Bin

nenlandsche Zaken, van 27 Januari 1897, n°. 423, 

afdeel in"' Hinnenlandsch Bestnur; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
16 Februari 1897, n° . 26); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandscbe Zaken, van 24 Februari 1897, 
n°. 831 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet OJ.l de artt. 51 , 54, 55, 68, 69, 72, 
81, 84, 86, \il, 94, 96 en 132 der Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art 1. Voor de opgaven van candidnten, be

doeld in art. 51 der Kieswet, wordt vastgesteld 

het bij dit besluit gevoegd model. (Model I.) 
2. De tot iuvulliog bestemde formulieren voor 

de opgaven, in het voorgoand artikel bedoeld, 
worden ter secretarie der gemeente kosteloos ver

krijgbaar gesteld, van den dag, volgende op dien 
waarop de verkiezing is uitgeschreven, tot en 

met den dag der verkiezing; bij periodieke ver
kiezingen gedurende veertien dagen vóór en op 

den dag der verkiezing. 

3. De lijst der cand idaten , alsmede het daar
onder te stellen proces-verbaal, bedoeld bij a,·t. 132 

der Kieswet, worden opgemaakt overeenkomstig 
het bij di t besluit gevoegd model. (Model II.) 

4. Voor de oproepingskaart, bedoeld bij art. 55 
der Kieswet wordt vastgesteld het bij dit besluit 

gevoegd model. (Model UI.) 
5. De stembus is de volgens het Koninklijk 

besluit van 8 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 46) 

in gebruik zijnde ronde bus, vau boven eeoigs

zins schuin oploopende, gedekt met een roncl 
deksel, in welks midden eene sleuf ter lengte 
van 0.106 meter, ter breedte van 0.008 meter; 
het deksel . vastgehecht_ aan cle eene zijde c1er 
bus met een van binnen geklonken scharnier en 
hebbende twee lippen, passende op twee insge
lijks in c1e bus geklonken oogeu, waardoor twee 

hangsloten kunnen worden gehangen; de sleuf 

gedekt met een op het deksel vastgehecht plaatje, 

waaraan twee oaaT binnen uitspringende veren 

zijn bevestigd, welk Jilaàtje van buiten toege
drukt zijnde, niet dan door middel nm drukking 

aan de binnenzijde van het deksel, kau worden 

geopend, aan de be iele zijden van het, de sleuf 
dekkende, plaa1je, twee platte oogjes en aan de 
beide zijden der bus in dezelfde richting ter 

plaatse, waar het schuin oploopeo cler bus be
gint, insgelijks twee platte oogjes; de oogjes van 

genoegzame breedte, dat daardoor een tuk band 

kan worden gehaald ; boven op het deksel, achter 
het plaatje een beugeltje, met een scharnier in 

het deksel vastgehecht en ge chikt om over het 

plaatje, wanneer dit geopend is, p:elegd en in 
een oogje door middel van een pennetje bevestigd 

te worcleo, ten einde het toeslaan van het plaatje 
te beletten; eeu hengsel, aan twee kanten der 
bus, waar het schuin oploopeu begint, vastge

hecht. 
6. De bus en het deksel kunnen worden ver

vaardigd hetzij uit blik, hetzij uit koper. 
Het plaat.je tot sluiting van de sleuf, de vier 

pintte oogjes, het bengeltje en het hengsel ziju 

altijd van koper. 

De bus wordt vervaardigd hetzij ter grootte, 

geschikt tot het bevatten van duizend stembil

jetten, zijnde de geheele hoogte 0.412 meter; 
van den bodem cler bus tot waar het schuin op

loopeo begint 0.295 meter; de doorsnede der 

bus van onderen 0 .275 meter; clie van het cleksel 
0.199 meter; hetz ij in gelijke evenredigheid op 

eene mindere grootte, doch niet kleiner dan een 

vierde <ler gemelde afmetingen. 

7. De bus wordt gesloten door zoodanige druk

king op het de sleuf dekkende plaatje, dat de 
aan het plaatje bevestigde twee veeren binnen 

de bus uitspringen en het openen van het plaatje 
aau de bovenzijde van het deksel onmogelijk maken. 

De in art. 13 vau dit besluit bedoelde zegels 

worden afgedrukt op een stuk stevig baud, het
welk na het toedrukken van het plaatje, hierover 

gelegd en door de vier oogjes der bus getrokken 

zijnde, met de einden op het deksel door de be
doelde zegels bevestigd wordt. 

Onder het band, ter plaatse wuar het zegel lll0et 
worden afgedrukt, wordt een stuk papier gelegd. 

8. In elk stemlokaal bevindt zich 01, elk aan
tal vau ten volle tweehonderd kiezers, dat het 
stemdistrict telt, teu minste één lessenaar, ter 

hoogte van 1 tot ] . 20 Meter. 
De lessenaars worden aan weerszijden van de 
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tafel van het stembureau tegen de wanden van 
het lokaal geplaatst. Ter rechter- en ter linker
zijde van eiken lessenaar wordt een schut aan
gebracht ter breedte van ten minste 1 en ter 
hoogte van ten minste 2 Meter. (1) 

9. Op eiken lessenaar bevinden zich ten minste 
twee vastliggende potlooden. 

Boven eiken lessenaar hangt aan den wand een 
gedrukte staat van inlichtingen, overeenkomstig 
het bij dit besluit gevoegd model. (Model IV.) 

10. De tafel van het stembureau en de lesse
naars zijn cloor eene tnsschenruimte van ten 
minste 2 Meter van de voor het publiek be
stemde plaats gescheiden door eene afsluiting ter 
hoogte van 0.50 tot 1 Meter. In die afsluiting 
bevindt zich op ten minste 1.50 Meter afstand 
van de zij wanden van het lokaal eene doorgang 
van ten minste 1.50 Meter. 

11. Voor het stembiljet wordt vastgesteld het 
bij dit besluit gevoegd model. (Model V.) 

Het stembiljet heeft een rechthoekigen vorm 
en wordt vervaardigd van ondoorschijnend wit 
papi er. 

12. Het onbruikbaar maken van ternii;gegeven 
stem biljetten geschiedt door het afstempelen van 
het woord .onbruikbaar" op de beide zijden van 
het stembiljet. 

13. De verzegeling, in de artt. 84, 86 en 91 
der Kieswet voorgeschreven, geschiedt met het 
zegel zoo der gemeente, waar de verkiezing plaats 
heeft, als van elk der leden van het bureau van 
stemopneming. 

Bij verzegeling van de stembus worclen cle be
doelcle zegels afgedrukt op een stuk stevig baud, 
hetwelk na het toedrukken van het plaatje, hier 
overgelegd en door de v-icr oogjes der bus ge
trokken zijnde, met de einden op het deksel, 
door cle bedoelde zegels bevestigd wordt. 

Onder het band, ter plaatse waar het zegel 
moet worden afgedrnkt, wordt een stuk papier 
gelegd. 

14 . Voor de bij art. 96 der Kieswet bedoelde 
processen-verbaal worden vastgesteld de bij dit 
besluit gevoegde modellen. (Modellen VI, VII 
en VIII.) 

15 . Het Koninklijk besluit van Augustus 1850 
(Staatsblad n°. 46) wordt, voor zoover betreft de 

(1) Zie betreffende de toepassing van de tweede 
alinea van dit artikel cle missive van den ~finister 
van Binnenlandsche Zaken van 20 April 1897, 
n°. 1841, Afd. B. B. 

verkiezingen van leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaa 1, ingetrokken. 

16. Dit besluit betreft alleen cle verkiezing 
van leclen van de Tweede Kamer der Staten
Generaal en treedt in werking op 15 Mei 1897. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
ast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
n het Staatsblad en de Staatscourant geplaatst 

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

's Gravenhage, den 26sten Febrnari 1897. 
(get .) EMMA. 

De JJ[in. van B innenl. Zaken, (get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 6 JJ,Jaa,·t 1896.) 

l\foDEL L 

CA DIDAA1'STELLI G. 

Opgave van een candidaat voor de op 
. plaats hebbende verkiezing van een 

Jid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 
het kiesilistrict 

NA A lC. 

1 
VOORNAMEN. 1 WOONPLAATS. 

1 1 

De ondergeteekenden, kiezers in het kies
clistrict 

bevoegd tot deelneming aan de verkiezing van 
leden van ä.e Tweede Kamer cler Staten-Generaal 
verklaren, dat zij bovengenoemden persoon can
didaat stellen. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

Handteekeningen 

der kiezers. 

enz. (tot en met 60). 

Gemeente, 
op welker kiezerslijst 

zij voorkomen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 l<'ebru
ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend, 
De JJ[in. van Binnen!. Zaken, (get .) VA-:-! HOUTEN". 
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MODEL II. 

CANDIDATENLIJST EN PROCF.S-VERBAAL, 

BEDOELD BIJ ART. 132 DER KIESWET. 

Op heden . zijn tusschen des 

voormiddags negen en cles namiddags vier nnr 

bij mij, bnrgemeester der gemeente 

(kiesdistrict . .) ingeleverd de volgende 

opgaven van candidaten voor het lidmaatschap 

van de Tweede Kamer der Staten-Gener~al. 

Namen. (1) Voorletters. (2) 

.Aanteekeningen ( 4) 

Woon
plaats. 

Ten vier ure is deze lijst door mij gesloten. 

[ Aangezien daarop geen candidaat is gebracht, 

verklaar ik, dat niemand tot lid van de Tweede 

Kamer der taten-Generaal is benoemd.] (5) 

[Mitsdien verklaar ik tot lid van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal te zijn benoemd 

(6).] 

En is hiervan onmiddellijk proces-verbaal opge

maakt. 

Gedaan te den 

, Burgemee.,ter. 

Aanwijzing voor de invulling. 

(1) In alphabetische volgorcle. 

(2) Bij 11:elijkheid van naam in alphabetische 
volgorde. 

(3) In deze kolom is het nummer te vermelden 

hetwelk aan de opgave of opgaven in verband 

met de volgorde van inlevering volgens art. 54 
der Kieswet is gegeven. 

( 4) Hier aan te teekenen de door den burge

meester overeenkomstig art. 53 der Kieswet ge

maakte opmerkingen. 

(5) Deze verklaring te stellen in geval geen 
candidaat op de lij t is gebracht. 

(6) Deze verklaring te stellen in geval slechts 
een candidaat op de lijst is gebracht. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Febru
a1·i 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend, 

De JJfin. van Binnenl . Zaken (get .) VAN HOUTEN . 

MonEL nr. 

Voorzijde. 

KIE DISTRICT 

STEMDISTRIC1' 

Aan (voorletters) (naam) 

n°. . van de kiezerslijst der gemeente 

(Woonplaats.) 

Zie ommezijde . 

Acltterzijde. 

OPROEPING voor de stemming (herstemming) 

op . (datum, maand, jaar) (er ver-

vulling van eene plaats in de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. Candidaten zijn : 

(Hier in alphabetische volgorde 

onder elkander te vermelden 

de namen en voorletters der 

candidaten.) 

Het stembureau houdt zitting in 

. van des voor

middags ackt tot des namicldags vijf uur. 

Deze kaart mede te brengen. 

Art. 128 van het Wetboek van Strafrecht: 

Hij die opzettelijk zich voor ren ander 

uitgevende, aan eene krachtens wettelijk 

voorschrift uitgeschreven verkiezing deel

neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoo0 ste een jaar. 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 26 Febru

ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend , 

De JJfinister van B innenlandse/te Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 
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M ODEL IV. 

J1 LICHTINGEN YOOR DEK KIEZER. 

De kiezer teekent zijne stem op het biljet aan 

door in de kolom . Aanwijzing der kenze" met 

potlood zwart te maken een wit stipj e geplaatst 

in een stemvak vóór den naam van den candidaat 

zijner keuze. 

De kiezer kau, wanneer h ij zich bij de invul

ling van zijn biljet vergist, eenmaal ee~ nieuw 

stembiljet aan Hagen, mits het eerst overhandigde 

door hem wordt terngge.,.even. 

De kiezer mag aau den lessenaar niet langer 

vertoeven dan noodig is om zijn stembiljet in te 

vullen . 

De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus 

te steken , de buitenzijde met den voorgeschreven 

stempel aan den voorzi tter van het stemb ureau. 

Van onwaarde zijn de stembiljetten: 

waarop geen der candidaten is gekozen; 

waarop de namen van andere personen dan de 

ca1ulidate11 of waarop andere bijvoegingen zijn 

geplaatst; 

waarop meer candidaten zijn gekozen dan er 

plaatsen te vervullen zijn; 

waarop de aanwijzing van den candidaat op 

eene andere wijze is geschied dan hierboven is 

medegedeeld , en 

die eene aanduiding van den kiezer bevatten. 

Rehoort hij Koninklijk besluit van 26 Febru

ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend, 

De JJ[ inister .-an B i11nenla11d'1che Zaken, 

(get .) VAN H OUTEN. 

~JODEL V. 

Voorzi,jde . 

S TE ~1 B J L JET. 

Verkiez ing van een lid van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal in het Kiesdistrict 

op (datum, maand, jaar) 

CANDIDATE r (in alphahetische volgorde). 

,; 1 

" "' " .!< 

a 
a 
a 

1 

. 
A~1EN. (l ) VOORLET'rE R . 

Áanwijzing voor de invulling . 

(l ) In alphahetische volgorde te stellen en bij 

gel ijk heid van naam de alphabetische volgorde 

van de eerste rnorletter te volgen. 

Ácl,ter::i,jde. 

(Hier te stempelen de handteekening 

van den burgemeester der gemeente, 
die hoofdplaats is van het löes
district of waarin het geheele kies
district is gelegen .) 

. Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Fehru
a1·i 1897 (Staatsblad n° . 69). 

Mij bekend, 

De JJfinister van B innenlandse he Zaken, 

(get.) VAN HouTE:-<. 
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MODEL VI 

PROCES-VERBAAL van de zitting van !tet 
stembureau, bedoeld bij de artikelen 84 
en 91 der Kieswet. 

Proces-verbaal van de zittiu§( van het stem

bureau ten behoeve van de verkiezing van een 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
den .. . .. in de gemeente (stemdistrict ..... ) 

(kiesdistrict ...... ) 

Het stembureau neemt in het stemlokaal plaats 

des voormiddags ten ..... ure. 

Een afschrift (afdruk) der kiezerslijst mitsgaders 
een exemplaar der Kieswet .en van het Koninklijk 
besluit (de Koninklijke besluiten) van ..... . 

worclt 01i de tafel voor het stembureau staande 
nedergelegd. 

Het stembureau opent het verzegelcl pak met 
stembi ljetten, en bevindt dat hnn aantal be
draagt ..... 

De stem bus na onderzocht en volkomen ledig 

bevonden te zijn, wordt met twee sleutels ge

sloten, waai·van de eene door den voorzitter van 
het stembureau en de andere door den heer .... . 

als oudste lid in bewaring wordt genomen. 
In de stembus zijn stembiljetten geworpen door 

de op · nevensgevoegde lijst door parapheering 
aangeduide kiezers. 

(Ingeval bezwaren als bedoeld bij art. 82 der 
Kieswet zijn ingebracht, di e alhier te verroeiden.) 

[Heeft zich het in art 84 bedoeld geval voor

gedaan , bij te voegen: 
De voorzitter van het stembureau verklaart 

ten ..... ure dat naar de bevinding van het 

stembureau wanorde de behoorlijken voortgang der 

stemming onmogelijk maakt. De stemming wordt 

daarop geschorst en tot . . . . dag, den 
des voorm iddags ten acht nre ve1·daagcl. 

Onmiddellijk daarop is de stem bus met het 
zegel der gemeente en met de zegels van ons 

ondero-eteekenden in tegenwoordigheid. der in het 
steml~aal aanwezige kiezers behoorlijk verzegeld, 

nadat die vooraf op de daartoe voorgeschreven 
wijze was gesloten. 

En is h iervan terstond proces-verbaal opgemaakt. 

Gedaan te . . . . , den . . . 

Voorzitter. 

, Leden.] 

Ten vijf ure wordt door deu voorzitter van 

het stem bureau aangekondigd, dat de voor stem
ming bepaalde tijd verstreken is. De op dat 
tijdstip in het stemlokaal aanwezige k iezers wordrn 
tot de stemming toegelaten. 

Aan de aan wczige kiezers worclt bekend gemaakt, 

dat blijkens het aar,tal ingeleverde kaarten . .. . 
kiezers aau de stemming hebben deelgenomen; 
dat het aant.al niet gebruikte. stembiljetten be-

draagt ..... en het aantal teruggegeven stem -
biljetten ... . 

Het (De) ter 1iarapheering bestemde afschrift 
(afd.ruk) der kiezerslijst wordt door het stembureau 

gewaarmerkt, met opgave, dat daarop zijn ge

steld . . ... parnphen. 

Zoowel dit afschrift (deze afdruk) als de niet 
gebruikte en de teruggegeven stembiljetten, elke 
soort afzonderlijk, en de ingeleverde · kaarten 

worden ÎJ1 een verze 00eld papier gesloten . 

[ Ingeval de stemming geschorst en hervat is 
te vermelden: 

De zegels der stembus, welke bij cle geschorste 

stemming gebezigd en voor den aanvang der her
vatte stemming aan het stembureau is ingeleverd, 
worden onderzocht en (geschonden of ongeschonden) 

bevonden.] 
Onmiddellijk daarna wordt de stembus geopend. 
De stembiljetten worden dooreengemengd en 

geteld . Huu aantal bedraagt .. ... 
Dit getal, met de opgave van het aantal der 

op het afschrift (clen afdruk) vau de kiezerslijst 

gestelde paraphen vergeleken zijnde is gebleken 
te zijn even groot als (grooter, kleiner dan) het 
getal dier kiezers. 

De voorzitter opent de stembi ljetten en deelt 

na opening van elk biljet den naam mede van 

den candiclaat of de candidaten op wie. eene stem 

is uitgebracht. 
Het stem bureau heeft van waarde verklaard .. 

... . v\'n onwaarde .. . .. . stembiljetten. 

(In te vullen de redenen vau twijfel en de 
beslissing en dat deze door den voorzitter on
middellijk bekend. gemaakt zijn.) 

De voorzitter maakt bekend, dat het geheele 
getal cler geldig uitgebrachte stemmen mitsdien 
is geweest . ... . 

en dat van di t getal zijn uitgebrach t op .. ... 

(In te vnllen de namen en voorletters der 
caudidateu, op wie geldige stemmen zijn ui tge
bracht en het aantal, door ieder van hen verkregen.) 

Daarop worden de geopende, zoowel de geldige 
als de vau onwaarde verklaarde stembiljetten, 
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elke soort afzonderlijk, in een verzegeld papier 
gesloten. 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers 
geen bezwaren ingebracht. 

(Ingeval bezwaren zijn in.,.ebracht die alhier 
te vermelden.) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal op
gemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werkzaam
heden on veranderd gebleven. 

(In de samenstelling van het stembureau is 
zUn 

de volgende verandering(en) voorgekomen .... ) 

Ge,laan te . . . . . , den . . 

Voorzitter. 
Leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Febru
ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend , 
JJe JJfinister vall Bin1ie,ilalld,1cl,e Zaken, 

(get .) VAN HOUTEN. 

MODEL VIL 

PROCES-VERBAAL vall de ver::eget,,,g, be

dr,eld bij het slot van art. 84 der Kieswet. 

Het proces-verbaal der zitting van het stem-

bureau, gehouden in de gemeente ...... . . 

(stemdistrict ... . ... ) (kiesdistrict . .. . .. ) 

den . . : . . is, evenals de sleutels der stem bus, 

de niet gebruikte en de ternggegcven stembil

jetten, elke soort afzonderlijk, de ingeleverde 

kaarten en kiezerslijsten in een verzegeld papier 

gesloten. 

En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt. 

Gedaan te . . . . . , den . . . 

, Voorzitter. 

, Lede11. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 .l<'ebru
ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend, 

JJe JJfinister van B illnenla1uiscl,e Zaken, 

(get.) VAN H OUTEN . 

!\foDEL VIII. 

PROCES-VERBAAL van de ::itti"g van het 
hoofdstembureau bedoeld bij artikel 93 der 
Kieswet. 

Proces-verbaal Yan de zitting van het hoofd
stembureau tot het vaststellen van den uitslag 

der slrmming ter verkiezing van een !iel van 
l1cri,;lemming 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het 

kiesdi~trict . . . . . op den . . 

Het hoofdstembureau neemt zitting in het 
stemloknal des morgens ten 9 ure. 

De voorzitter maakt bekend, dat zijn uitge
bracht .. .. . 

(In te vollen het getal der bij elk stembureau 
iu het geheel en op eiken candidaat nitgebrachte 
geldige stemmen en van onwaartle verklaarde 
stembiljetten.) 

De voorzitter maakt bekend, dat alzoo de 
volstrekte meerderheid van stemmen (de meeste 
stemmen) heeft (hebben) verkregen ... . . 

(In te vullen tl.e namen der candidaten, die de 
meerderheid of de meeste stemmen hebben bekomen .) 

I s derhalve benoemcl tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal . . ... (is derhalve 
geene volstrekte meerderheid verkregen.) 

En zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers 
geene bezwaren ingebracht. 

(Ingeval bezwaren zijn ingebracht , die alhier 
te vermelden.) 

En is na afloop van dit een en ancler proces
verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, 
die zich in het lokaal bevonden. 

Gedaan te . . . . . , den . . 

Voorzittt,r . 

Lede11. 

N.B. (Ingeval bij het opmaken van den uitslag 
der verkiezing bezwaren rijzen welke aan
leiding geven tot eene nieuwe opneming 
der stembiljetten, hetzij nit alle hetzij uit 
één of meer st~mdistricten, te vermelden 
het daartoe strekkend besluit, en de redenen, 
waarmede het is omkleed. Voorts te ver
melden, dat cle verzegelde pakken bedoeld 
bij de artikelen 86 en 91 cler Kieswet ge
schonden of ongeschonden zijn bevontlen en 
zijn geopend ; dat de inhoud is vérgeleken 
met de processen-verbaal der stembureaux . 

B~ deze opneming te volgen model VI. 
Eindelijk de uitkomsten der vergelijking 
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mede te deelen en den uitslag der verkiezing 

op te maken op de w~ze nis boven aan

gegeven.) 

De voorzitter van het hoofdstembureau voor

noemd heeft in overeenstemming met bovenstaand 

proces-verbaal der stemming de navolgende lijst 

opgemaakt van de candidaten over wie overeen

komstig artikel 134 der Kieswet de herstemming 

moet plaats hebben . 

Naam. V o or Iet ter s. 

Gedaan te . . . , den ..... 

De Voorzitter voor1,o-,md, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Febru
ari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandscl,e Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

11 J,faart 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 29 Jnnï 1895 

te Brussel gesloten overeenkomst betreffende 

de verbetering van het kanaal van Gent 
naar Terneuzen. S. 70. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Gezien de op 29 Juni 1895 te Brussel tusschen 

Nederland en België gesloten overeenkomst be

treffende verbetering van het kanaal van Gent 
naar Temeuzen ; 

Overwegende dat genoemde overeenkomst is 
goedgekeurd bij de wet van 29 Januari 1897 

(Staatsblad n°. 62); 

Overwegende dat die overeenkomst door Ons, 

namens de Koningin , is bekrachtigd, alsmede 

dat de akte, houdende die bekrachtiging den 
lsten Maart 1897 te Brussel is uitgewisseld 

tegen de akte van gelijke strekking van den 

Koning der Belgen; 
Op de voordracht van den Minister van Buiten

landsche Zaken van den lüden Maart 1897, 

Algemeen Secretariaat, n °. 26 64 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van bedoelde overeenkomst (1) 1e bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering cler bepa

lingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den llden Maart 1897. 

(get.) E MM A . 

. De -~finister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) J. RöELL. 

( Uitgeg. _20 J[aart 1897 .) 

12 J,faa1·t 1897. BESLUIT, tot aanvulling en 

wijziging, voor zooveel de· samenstelling van 

de schnttersraden betreft, van het Konink

lijk besluit van 25 Mei 1829 (Staatsblad 
n°. 38), aangevuld en gewijzigd bij Konink

lijk besluit van 26 Mei 1885 (Staatsblad 
n°. l 22). S. 71. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Bin

neulandsche Zaken en van Justitie van 19 Janu 

ari 1897, n°. 92 1 S., afd. Militie en Schutterijen, 

en van den 22sten Januari 1897, n°. 144, 2• 
afd. A.; 

Overwegende, dat aanvulling en w1Jz1g1ng van 

het Koninklijk besluit van 25 Mei 1829 (Staats
blad n°. 38), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 

bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1885 (Staats 
blad u 0

• 122), voor zooveel de samenstelling van 

de sch uttersraden betreft, wen schel ijk zijn; 

Gelet op de artt. 63, 64 en 75 der wet van 

ll April 1827 (Staatsblad n°. 17), gewijzigd en 

aangevuld bij de wet van 15 April 1886 (Staats 
blad u0 • 64); 

Den Raad van Sta te gehoord (ad vies van den 

23 Februari 1897, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van genoemcle ?l{inis

ters van 5 ?lfaart 1897, n°. 445 S., afd. Militie 

en Schutterijen, en van den 9den Maart 1897, 
n°. l 43, 2• afd. A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Tusschen cle artt. 3 en 4 van boven
vermeld Koninklijk besluit wordt het volgende 

artikel ingelascht: 

Á.rt. 3bis. Indien in ee1! der in art. 3 ge

noemde rangen of graden geen lid of plnatsver-

(1) Zie deze overeenkomst, opgenomen in de 
wet van 29 Januari _ l 97 , S. 26. 
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vangend lic1 van c1en schuttersraad is henoemcl, 

of indien het in zo"odanigen rang of graad be
noemd lid en plaatsvervangend lid van clen raad 

door ziekte, afwezigheid of andere gegronrle reden 
van verhindering geen zitting in den raad kunnen 

nemen , dan kan de onvervuld·e zetel worden bezet : 
zoo het een hoofdofficier geldt, door een hoofd

officier van hoogeren of van !ageren rang of door 
een officier; 

zoo het een officier gel cl t, door een officier van 

hoogeren of van !ageren rang of door een onder
officier; 

zoo het een onderofficier gelut, door een kor
poraal of door een schutter; 

zoo het een korporaal geldt, door een schutter; 
allen mits zij overeenkomstig art. 8 of art. 9bis 

tot lid of tot plaatsvervangend lid van den schnt

tersrnad benoemd en overeenkomstig art. 4 be
eedigd zijn. 

2. In art. 8, eerste lid, van genoemd Konink
lijk beslllit wordt tusschen de woorden "inhou
dende" en .een" ingevoegd: .zoo mogelijk". 

3. Aan art,. 9, eerste lid, van voormeld 
Koninklijk besl uit wordt toegevoegcl: 

• Bij ontstentenis eu ingeval van ziekte, afwe

zigheid of aódere gegrnnde reden van verhindering 
van den eersten lniten,int , wordt zijn zete l in 

den schnttersraad bezet overeenkomstig de derde 
en de laatste alinea van art. 3bis." 

4 . Art. 15, eerste lid van genoemd Koninklijk 
besluit wordt gelezen als volgt: 

,,Iogeval van ongeste ldheid , kortstonclige af

wezigheid of andere reden van kortstondige ver
hindering van een lid of van een plaatsvervangend 

lid van den schnttersraad, zorgt de voorzitter, 

dat zooclanig lid gedurnnde clien tijd met inacht
neming van de bepalinµ:en van art. 3 of van 

• art. 3bis wordt vervangen dom· een lid van de 
schutterij. 

De Ministers vau Binnenlandsehe Zaken en 
van Justitie zijn , ieder vuor zoo veel hem aan
gaat, belast met de uitvoerinµ: vun dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Minister van Oorlog en aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 12deu Maart 1897. 
(get.) EMMA. 

De .~finiste!· van Bim1e11l,nulsche Zaken, 
(gel .) VAN flOUTE,;, 

De ))fin. van Jmtitie, (get .) YAN DElt K AA Y. 

( Uitgeg. 27 Äfaart 1897 .) 

15 Äfaart 1897. ARREST, van den Hoo11en Raad 
der Neder lar.den, houdende besli ssinp: dat eene 

plaatse! ijke verordening, waarbij ver boelen 
wordt onderhandsche loterijen van voorwerpen 
beneden cle waarde van honderd gulden, be

doeld bij art. 5 der wet van 22 Juli 1814 
(Staatsblad n°. 86), aan te leggen of te 

honden zonder schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders, is in overeen

stemming met genoemde wetsbepaling en niet 
in strijd met eenig voorschrift der gemeentwet. 

De Hooge Raad enz., 

Gelet op het middel van c.assatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: 

Schendingen verkeerde toepassing van deurtt.142 
144 en (;9 der Grondwet, de artt. 134, 135 en 
179a der gemeentewet, art. l trafrecht, de artt . 5 
en 11 der wet van 15 Mei 1829 (Staatsblad n°. 28) 

en van art. 5 der wet van 22 J nli 1814 (Staats
blad n°. 86); 

Overwegende dat het bestreden vonnis bewezen is 

verklaard, dat de requirant te Goes heeft aangelegd 

een onderhandsche loterij van voorwerpen beneclen 
de waarde van / 100, door aldaar op of om
streeks 5 October 1896aan verschillende personen 

een of meer enveloppes, ieder bevattende een lot 
in die loter ij , te koop aan te bieden tegen den 

prijs van 10 cent het stuk, en clat hij voorts den 
6den ditr maand bedoelde loterij te Goes heeft 
gehouden, alles zoncler daartoe schriftelijke ver
gunning van burgemeester en wethouders te hebben 
bekomen; 

0. clat bij het middel van cassatie de verbindende 
kracht der toegepaste verordening wordt betwist , 

op grond dat daaraan eene delegatie van de wet· 
gevende macht aan de uitvoerende macht ten 

grondslag ligt terwijl, indien men met den kanton
rechter cle verordening in dien zin opvat, dat zij 
in eens af de in art. 5 der wet van 22 Juli 1814 

bedoelde loterijen in de gemeente verbiedt met 
toekenning van een recht van dispensatie van het 

dagelijksch bestuur, de strijd van cle verorclening 
met de wet nog te meer uitkomt, omdat in die 
opvatting de vernrdening verbiedt wat genoemde 
wet • uitdrukkelijk de vrijheicl als ingezetenen 
handhaaft" ; clat bovendien hier van geen dispen
satie kan worden gesproken, omdat het c1ispensatie
recht niet omvat de bevoegdheid .om den geheelen 
inhoud van het recht, waarvan dispensatie kan 
worden ontleend, te wijzigen"; 

0. daaromtrent, dat art . 1 der toegepaste ver
ordening van cle gemeente Goes aldus luidt : 



17-18 MA.ART 1897. 93 

"Geen onderhaudsche loterijen van voorwerpen 

beneden cle waarcle ,•an honderd gnlden, bedoeld 

bij art. 5 der wet van 22 Jnli 1814 (Staats
blad u0

• 86), mogen worden aangelegd of gehouden 

r.onder schriftelijke vergnnning van bnrgemeester 
en wethonders"; 

0. dat deze vernrdenin.,. een uitvloeisel is van 

µ;enoemd art. 5 der wet van 1814, waarbij is 

bepaald dat ouderhandsehe loterijen van voor
we,·pen beneden de waarde van f 100 niet be
grepen zijn oucler cle verbodsbepalingen van art. 1 

dier wet, doch tevens aan de plaatselijke besturen 
cle verplichting- is op:-:elegd om zorg te dragen, 

dat daarvan geen misbruik worde gemaakt; 

0 . dat door den req uirant worclt beweerd, 
dat bij dit artikel cle vrijheid der ingezetenen om 

loterijen als de daar bedoelde aan te leggen en 
te honde11, nitclrnkkelijk zou zijn gehandhaafd, 
met het gevolg dat op deze door cle wet toeµ;ekende 

vrijheid bij plaatselijke verorclening geen inbreuk 

zou kunnen worden gemaakt, doch dat , wel 

verre dat van zoodan ig onbeperkte vrijheid in 

genoemd art. 5 sprake zou zijn, de daar aange

duide loterijen integendeel uitdrukkelijk bij die 

wetsbepal ing zijn gebracht onder de regelings

macht der plaatselijke besturen ; 

0. dat deze regelingsmacht door de plaatselijke 
besturen moet worden uitgeoefend overeenkomstig 

de bepalingen cler gemeentewet, die medebrengen, 

dat waar algerneene, door strafbepaling te hand

haven voo ,·schriften worclen vereischt, deze cloor 

cleu raad der gemeente bij verordening worden 

vastgesteld; 

0. dat de gemeenteraad, ingevolge art. 144, 
2de Jid, der Grondwet en de artt . 126 , 134 en 

135 der gemeentewet tot de regeling van het onder

werp bevoegcl, hij die regeling zelve, zonder in 
st,·ijd te zijn met art. 5 der wet va11 1814, als 

beginsel heeft kunnen stellen, <lat de in dat artikel 

bedoelde loterijen in cle gemeente Goes niet mogen 
worden aangelegd of gebonden zonder schriftelijke 

vergunning van burgemeester en wethouders; 
0 . dat dit beginsel is uitgedrukt in het hier

boven tekstueel aangehaald art. 1 der verordening, 
welk artikel bij het bestreden vonn is terecht in 
dien zin is opgevat, dat het inhoudt een alge

meen ver boel, waarvan in bijzondere gevallen door 
burgemeester en wethouders vrijstelling kan worden 
verleend; 

0 . dat het verleenen van zoodanige vrijstelling 
behoort tot de uitvoering van cle verordening, 
en de opdracht aan burgemeester en wethouders 

om op daartoe strekkende verzoeken te beschikken, 

derhalve in overeenstemming is met art. 179 
letter a der gemeentewet; 

0. dat ve1·mits het verbod van art. 1 der ver

ordening niet onvoor~vaardelijk is gegeven, maar 
alleen voor het geval dat geen vrijstelling is 

verkregen , van eeue wijziging van het recht door 
het verlecuen van de vrijstelling geen sprake 
kan zijn; 

0. dat het middel van cassatie mitsdien is 
ongegroncl; 

Verwerpt het beroep. 

17 Maart 1897. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatki stbiljetten en schatkist

promessen volgens de wetteu van 4 April 1870 

(Staatsblad n°. 62) en van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 72. 

18 ])[aart 1897. BESLUIT, tot WlJZlg rng van 

urtikel 8 van het Consulair Reglement van 

27 Juni 1874 (Startlsb/ad n°. 74). S. 7:l . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 

WIJ E~HIA' ENZ. 

Op de voorclracht van den )1.inister van Bniteu
Jandsche Zaken vau den 15den Januari 1 97, 

afdeeling Comptabilitei t, u0
• 619; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
16 l?ebrnari 1897, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 

Bnitenlanclsche Zaken van den 16den Maart 1897, 
afdeeling Compta biliteit, n°. 2173; 

Hebben goedgevonden en verstaan de derde 

zinsnede van artikel 8 van het Consulair Regle

ment van den 27sten Juni 1874 (Staatsbladn° . 74) 
te wijzigen als volgt : 

"Wann eer het verlof, aan een bezoldigd consu 

lair ambtenaar in Europa gevestigd, verleend, 

twee maanden te bovengaat, heeft dit eene korting 
van één derde van diens jaarwedde voor den cl uur 
zijner afwezigheid tengevolge. 

"Voor bezoldigde consu laire ambtenaren buiten 
Europa gevestigd , zal voor ieder geval afzonderlijk 

door Ons, naai· omstandigheden, in verband met 

deu duur van het verlof en den afstand der 
standplaats, worden bepaald , of, en zoo ja, tot 

welk bedrag korting zal worden toegepast." 
In verband hiermede in den aauhef der vierde 

zinsnede van gemeld artikel 8 de . woorden "Die 
som" te vervangen door de woorden "Het bedrag 
der korting" . 

De Minister van Buiten laudsche Zaken is belast 
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met de uitvoering van dit besluit, , hetwelk zal 
worden geplaatst in het Staatsblad en in de 
Staatscourant. 

's Gravenhage, den 18den Maart 1 97. 
(get.) E M M A. 

De JJ[inisfer van B ititenlandsche 7,oken , 

(get.) J. HöELL. 

(Uitgeg. 26 Jlfaart l8Y 7.) 

22 JJ[aai·t 1897. ARREST van den Hoogen Raad 
der red. , honclende beslissing dat vrijstelling, 

ontheffing of dispensatie van eene gebods- of 
verbodsbepaling eener plaatselijke verordening 
is, waar zij krachtens een voorschrift dier 
verordening wordt verleend, eene daad van 
uitvoering, clie, waar het betreft de politie 
over herbergen , tapperijen enz., ingevolge 
art. 188 der gemeentewet behoort tot de 

bevoegdheid van den burgemeester. 
De Hooge Raad enz.; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reqniraut voorgesteld bij memorie: 
Schending, door niet-toepassing van de artt. 134, 

135 en 179a der gemeentewet in verband met 
art. 216, 2• lid, Strafvorder ing, omrlat het toe
gepaste art. 98 j0

• 94 der Roosendaalscbe ver
ordening aan den burgemeester eene bevoegdheid 
toekent, die, volgens de wet, alleen aan den Raad 
toekomt en derhalve verbindende kracht mist; 

Overwegende dat de req nirant is gedagvaard 
ter zake dat hij op 8 September 1896, des na
middags omst,·eeks 4} uur , te Roosendaal in zijn 
bierhuis muziek heeft gemaakt door een draai 
orgel te bespelen , zulks zonder schriftelijke ver
f(Unning van den bm·gemeester ; 

0. dat dit feit bij het bestreden vonnis is be
wezen verklaard en geq uali ficeerd als in den hoofde 
clezes is vermeld, alzoo als overtredinp; v:tn l>rt. 98 
in verband met art. 94, beide der algemrene 
politieverordening te Roosendaal van 17 Mei 1887, 
luidende art. 9 : • In de in art. 94 bedoelde 
plaatsen mag niet worden gedanst, noch muziek 
gemaakt en mogen geeue vertonningen, voor
stellingen of dergelijke vermakelijkheden worden 
gehouden anders clan met schriftelijke vergunning 
van den bmgemeester, vermeldende o. a. den tijd 
waarop een en ander moet geëindigd zijn; onder 

muziek wordt.verstaan het bespelen vau·alle moge
lijke muziek voortbrengende inst!'llmenten"; en 
noemencle art. 94 o. a. de bierhuizen; 

0. dat de verbindende kracht van gezegd art. 9 
bij des requirants memorie wordt betwist op grond 

dnt de burgemeester, krachtens art. 188 der /!:e• 
meen te wet, wel de politie over herbergen, tappe
rijen enz. heeft, doch overeenkomstig de bi:staande 

verordeningen; dat dus, waar, als hier, de ver
orclening aan den burgemeester eene onbeperkte 
macht geeft om iu alle opzichten van deze ver
ordening af te wijken, feitelijk de geheele regeling 
aan den burgemeester is opgedragen, en eene 
ongeoorloofde delegatie van macltt plaats beeft; 

0. dienaangaande, qat op de macht, den ge
meenteraad in de artt. 134 en 135 der gemeente
wet toegekend, om in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid verordeuino-en -
waaronder hier zijn te verstaan algemeen werkende, 
door afkondiging ter algemeene kennis t.e brengen 
voorschriften - vast te stellen, niet door onge
oorloofile delegatie inbreuk wordt gemaakt, indien 
van zekere iu die verordeningen genoemde verbods
of gebodsbepalingen door het daarbij aangewezen 
gezag in bijzondere gevallen eenc al of niet aan 
bepaalde voorwaarden gebonden vrijstelling, ont
heffing of dispensatie wordt verleend; 

dat immers die vrijstelling, waar zij kmcbtens 
een voorschrift der verordening wonh verleend, 
is eenc daad van uitvoering, die ingevolge art. 180 
der gemeentewet, waar het betreft die politie over 
herbergen, tapperijen en soortgelijke, behoort tot 
de bevoegdheid van den burgemeester; 

dat door de gegeven beslissing alzoo niet in 
strijd is gehandeld met de artt . 134 en 135 der 
gemeentewet, terwijl art. 179a dier wet hier alle 
toepasselijkheid miste; 

dat mitsdien het voorgestelde middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep in cassatie. 

24 JJiaart 1897. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 11 Novem
ber 1 56 (Staatsb lad n°. 114), houdende bc-
11nlingen omtrent den dieust cler rijksveld
wachters, zooals dit is gewijzigd laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1893 
(Staatsb lad n°. 84). . 74. 

IN NAA )I VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Justitie, 
van den 13uen Februari 1897, 2de afd. C, n°. 140; 

Gezien de besluiten van 11 November 1856 
(Staatsblad n°. 114), van 23 Juni 1876 (Staats

blad n°. 116) en van 15 Mei 1893 (Staatsblad 
n". 84); 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
9den Maart 1897, n°. 1 6); 
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Gelet op het nader rapport van clen voor
noemden Minister, van den 19den Maart 1897, 
2de afdeeling C, n•. 143; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 11 ovem

ber 1856 (Staatsblad n• . 114) wordt nader gewij 
zigd als volgt: 

J. In art. 2, eerste lid, wordt na "inspecteurs" 
ingevoegd "rijksveldwachters-rechercheurs" . 

IT. Aan het slot van art. 2 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende : 

"Van de verdere artikelen van dit besluit r.ijn 
op de rijksveldwachters-recherchenrs alleen toe
passelijk de artike len 3/, 5, tweede lid, 6, 7, 9, 
10, 11 en 13." 

III. In art. 4 wordt in plaats van .officier van 
justitie" gelezen " inspecteur" . 

IV. Aan art. 5 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

"De rijksveldwachters-rechel'Chenrs staan onder 
de onmiddellijke bevelen van den prncnreur-gene
raal, fnugeerend directeur van politie, binnen wiens 
rechtsgebied zij geplaatst zijn ." 

V. In art. 7 worden achter • wapening" inge
voegd de woorden .en uitrusting". 

2. Dit besluit treedt in werking 01i den tweeden 
dag na de clagteekening van het Staatsblad en van 
de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

De Minister van Justitie is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad eu 
gelijktijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst 
e11 waarvan afschriften zullen worclen gezonden aan 
cleu Raad van Sttite, aan de Ministers van Binnen
landsche Zaken, van Marine, van Financiën en van 
Oorlog, alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 24sten Maart 1897. 
(get .) EMMA. 

(get.) 

IJe jJJinister van Justitie, 

VAN DER KAAY. 

(Uitgeg . 27 jffaai·t 1897.) 

24 jffaart 1897. BESLUIT, bonden de wijziging van 
het Koninklijk besluit van clen 2lsten Februari 
1893 (Staatsblad n• . 49), tot nadere regeling 
der jaarwedclen van de beambten der Rijks
veldwacht. S. 7 5. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Justitie, 

van den 19den Maart 1897, 2• afdeeling C, n°. 144; 
Gezien het Koninklijk besluit van den 2lsten 

Februari 1893 (Staatsblad n°. 49); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tusschen de eerste en tweede zinsnede 

van gemeld Koninklijk besluit in te voegen eene 
nieuwe zinsnede, luidende : 

.voor de Rijksveldwachters-rechercheurs op ten 
minste negenhonderd gulden en ten hoogste twaalf

honderd gulden (f 900 à f 1200)." 
2. Dit besluit treeàt in werking met 1 April 1897 . 
De Minister van Justitie is belast met de uit

voering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Minister van Finan
ciën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 24sten Maart 1897. 
(get.) EMMA. 

De JJfinister van ,Tustitie, 

(get.) VAN DER KAAY . 

( Uitgeg. 27 JJfaart 1897 .) 

26 JJfaai·t 1897 . BESLUIT, houdende vergunning 
aan het bestuur der gemeente Rotterdam tot 
oprichtin g van een doorgangshuis voor krank
zinnigen aldaar, alsmede bepaling VU\! het 
maximum der verpleegclen en het minimum 
der geneeskundigen. S. 76. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA , ENZ. 

Op de voordracht van den Mini~ter van Bin
nenlandsche Zaken van 24 Maart 1897, n•. 1034, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de artikelen 7 en 8 cler wet van 
7 April 1884 (Staatsblad n°. 96), gewijz igd bij de 
wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n•. 64) en 
7 December 1896 (Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan het bestuur der gemeente Jlotter

dain wordt vergunning verlcefül op het terrein 
van het gemeentelijk ziekenhuis aldaar een door
gangshuis voor krankzinnigen op te richten over
eenkomstig het, bij besluit van den gemeenteraad 
van 18 Februari 1897 goedgekeurde, plan. 

2. In het doorgangshuis mogen niet meer dan 
24 krankzinnigen, 12 mannen en 12 vrouwen, 
verpleegcl worden. 

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

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene verandering ge
maakt worclen, die invloed heeft op de plaatsruimte 
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of den aanvoer van versche lucht in de, voor de 
verpleegden bestemde, dag- of nachtverblijven. 

5. De geneeskundige behandeling cler verpleeg
den wordt opgedragen aan ten minste één genees
kundige, clie in of nabij het doorgangshuis ge
vestigd moet zijn . 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat t. 

's Grnvenhage, clen 26sten Maart 1897 . 

(get.) EMMA.. 

De lliin. van Binnent. Zaken, (get .) YAN HOUTEN. 

(Uitgeg. 2 .April 1897 .) 

26 Afaart 1897. BESLUIT, tot aanwijzi11g van 
perceelen in de gemeente Vel,p, ter onteige
ning ten behoeve van den aanleg van een 
dijk tot keering van Pcelw:iter. S. 77. 

27 :Maart 1897. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur als 

.bedoeld bij art. 7, tweede lid cler A.1·beids
wet. S. 78. 

I N NAAM YAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA> ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 6 Februal'i 1897, 
Il'. N. , afdeeling Arbeid en Fabriekswczen; 

Gezien art. 7, 2cle lid der Arbeidswet (wet 
van 5 Mei 1889 , Staatsblad n° . 48 , gewijzigd 
cloor de wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n•.138, 
cle Veiligheidswet - wet van 20 Juli 1895 , 
Staatsblad n°. 137 - en cle wet van 31 Decem
ber 1896, Staatsblad n°. 259) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van clen 
16 Maart 1897, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van genoemden Min_is
ter van 25 Maart 1897, L•. F., afdeeliug Arbeid 
en Fabriekswezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 
Art. 1. Als ai·beid eener vrouw boven den leeftijd 

van zestien jm·en op welken het verbod van het 
eerste lid van art. 7 der Arbeidswet niet van 
toepassing is, wordt aangewezen in eene boter
fabriek: 

1 °. het karnen; 
2°. het wasschen der boter; 
3°. het zouten cler boter; 
4°. het kneden der boter. 
De voorwaarden, die bij den in clit artikel 

genoemden arbeid moeten worden in acht genomen, 
zijn: 

a . dat cle arbeid behoort tot cle clagel ijksche 
bezigheden der vrouw behondens tlat deze wegens 
ziekte kan vervangen w01·den door eene andere 
vrouw; 

b. dat in het tij cl vak van 1 Maart tot 1 No
vember die arbeid niet anclers wordt verricht 
dan tusschen 5 en 8 nnr cles voormiddags en 
tusschen 4 en 6} uur des na middags en in het 
tijdvak van 1 Tovember tot 1 )1aart niet anders 
dan tusschen 5 en 8 uur des \'Oormiclclags; 

c. dat door de vrouw dien dag geen arbeid 
wordt venicht als in het volgende artikel genoemd. 

2. Als arbeid eener vro~w boven den leeftijd 
van zestien jaren op welken het verbod van het 
eerste lid van art. 7 der Arbeidswet niet van 
toepassing is, wordt aangewezen in eene kaa -
fabriek: 

1 ~- het doorhalen der melk in clen kaas bak; 
2°. het in den kop zetten en daarin keeren 

der kaa ; 
3°. het doeken en randen cler kaas; 
4°. het uitspoelen der doeken; 
5°. het reinigen der voorwerpen, welke dien 

dag bij den in dit artikel genoemden arbeid zijn 
gebruikt. 

De voorwaarden , die bij den in clit artikel 
genoemden arbeid moeten worden in acht ge
nomen , zijn: 

a. dat de arbeid behoort tot de dagelijksche 
bezigheden der vrouw behouclens clat cleze wegens 
ziekte kan vervangen worden door eene anclere 
vrouw; 

b. clat die arbeid niet anders clan tnsschen 8 
en 11½ nnr cles voormiddag en tusscheu 1 en 
2} unr cles namiclclags wordt verricht; 

c. clat door cle vrouw dien dag geeu a1·beicl 
wordt verricht als in het voorgaande artikel 
genoemd. 

3. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na cle clagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

De Minister van W aterstuat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de Staats
courant zal w01·clen geplaatst. 

's Grnvenhage, den 27sten Maart. 1897. 
(get.) EMMA. 

De Aiinister van Waterstaat, l:Iandel en N,jverl,eid, 
(get .) VAN DElt SLEYDEN, 

( Uitgeg. 1 .April 1897.) 
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5 April 1897. BESLUIT, tot w1Jz1ging van het 
bij _Koninklijk besluit van 5 Mei 1892 

(Staatsblad n°. 113) vastgestelde Bijzoncler 
reglement van politie voor het Noordzee
kanaal. S. 79 . 

fa NAAlI VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ El\IMA, ENZ . 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 31 December 1896, 

n°. 172, afdeeling Waterstaat ; 

Den Raad van State gehoord (acl vies van 
26 Janum·i 1897, n°. 23); 

Gelet op de nadere voordracht van clen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 April 
1897, n°. 115 , afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Het bij Ons besluit van 23 Mei 1892 (Staats
b1ad n°. llll) vastgestelde Bijzoncler reglement 

van politie voor het Noordzeekanaal wordt ge
wijzigd · als volgt: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 

" Dit reglement is van toepassing op: 
.a. de buitenhaven in de Noordzee;" 

"b. het buitenkanaal of het kanaalpand tusschen 
de buitenhaven en de Noorclzeeslnizen, met het 
toeleicl ingskanaal naar cle groote sch uts! nis ;" 

• c. cle oordzeeslnizen, zijnde de groote schut
sluis, de middcnschntslnis, de kleine schutsluis 

en de nit1rnteringslnis ;" 

"d. het hoofdkanaal, strekkende van de Noordzee

sluizen tot 20600 J\I. beoosten daarvan (600 M. 

beoosten kilometer1iaal 20) met het toeleidings

kanaal naar de groote schutshlis ;" 

,, e. de zijkanalen : 
,,naar Beverwijk (zijkanaal A), 

.naar Spaarndam (z ijkanalen B en C), 

"naar Nauerna (zijkanaal D), 
• naar Westzaan (zijkanaal E), 

,, naar Halfweg (zijkanaal F), 

"naar Zaandam (zijkanaal G), over eeue lengte 

van 1000 M. gemeten uit de as van het hoofd

kanaal, 
"naar de 1Jfolens1uis (Bamdegat), (zijkanaal H), 

"naar Oostzaan (zijkanaal I) , 
.na[I}' Nieuwendam (zijkanaal K) ;" 
»f. een strook water in het Afgesloten IJ, 

breecl 100 M. , grenzende aan de gronden, gelegen 
tusschen den moncl van het zijkanaal naar Nieuwen
dam (zijkanaal K) en de Oranjesluizen, met de 
vaargeul binnen die sluizen;" 

.g. een strook water in het Afgesloten IJ, 
breed 100 )'L, bewesten den afsluitdijk naar 

1897. 

Schellingwoude, van clen mond van het JJ[erwede

kanaal tot de Oranjesluizen;" 
,,/,. de Oranjesluizen;" 

· .i. cle vaargeul in het Open IJ buiten de 
Oranjesluizen, lang 4300 M., met den daarlangs 

gelegen strekdam;" 

"Het gebied waarop clit reglement van toe

passing is wordt op de aangehechte kaart door 

eene blauwe kleur aangegeven." (1) 

Het lste en het 2de lid van artikel 3 worclen 

gelezen als volgt : 
.De minste cliepte in cle bniteuhaven, het 

b,1itenkanaal en het bnitentoeleiclingsktlnaal rnrnr 

de groote schutsluis te IJmuiden wordt, in 

verband met het getij, aan den mond van het 

buitenkanaal door seinen aangegeven." 
,,Op het kanaal worden alleen toegelaten vaar

tuigen die, onverschillig waar gemeten, geen grooter 
diepgang hebben clan: 

• voor het hoofdkanaal en het zijkanaal naar 
Zaandam: 

• 8.20 M. bij een waterstand van 0.30 M . 
N. A. P. en hooger, 

"8.10 M. bij een waterstand van 0.40 M. 
N. A.P. 

"8 .00 M. bij een waterstand van 0.50 M . 
-;- N. A. P. 

"3. 50 ]\'[_ voor het vaarwater beoosten Á1nster

dr:im tot en met de OranJesluizen, 
.3.00 M. voor de zijkanalen naar Spaamdam, 

Nauerna en naar Ha~fweg tot 1100 M. benoorden 

de sluis aldaar, 
"2.80 M. voor het zijkanaal naar Nieuwendam, 

"2.20 M. voor het zijkanaal naar Westzaan, 
de ligplaats voor zeeschepen uitgezonderd, waarin 

naar gelang cler aanwezige diepte zeeschepen worden 

toegelaten van 5.50 .M. diepgang aan het begin 
tot 3 M. cliepgang aan het einde . 

,, 1.80 M. ,voor het zijkanaal naar Oostzaan, 

,, 1.50 .M. voor het zijkanaal naar Beverwijk, 
.1.30 M. voor het zijkanaal naar de JJfolensluis 

en het zuidelijkste gedeelte van clat naar Halfweg." 
Het 7 e lid van artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

"De maximum-lengte bedraagt: 
. 175 M. voor de vaart door de ~oordzeesluizen, 

90 M. voor cle vaart door de Oranjesluizen." 
Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
.Art. 7 van het algemeen reglement is niet van 

(1) Deze kaart is, naar het de reclactie voor-
komt, niet van genoegzaam algemeen belang en 
is daarom hierna niet als bijlage van clit besluit 
opgenomen. 

7 
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toepassing op naast elkander vastgemaakte gesleept 

wordende vaai-tuigen, die te zalllen geen meerdere 

breedte innemen dan 7 .50 )I., voor en achter 

behoorlijk aan elkander zijn vastgemaakt en ter 

beoordeeling van den havenmeester genoegzaam 

zijn bemand om, in ve1'band met cle weersgesteld

heid, belemmering der scheepvaart en schade

vari ng te voorkomen." 

Het 2e licl van art. 12 wordt gelezen als vol"'t, 

.Na het hijschen der spniseinen aau de Noord

zeesluizen is het verboden zonder vergunning van 

den sluismeester de sluizen waarmede gespuid 

wordt dichter te naderen dan tot een op vijf 

honderd meter (500 )I.) afstand geplaatst borcl." 

Artikel 13 wordt gelezen als vo lgt; 

. Zoodra het buitenwater cle hoogte van 1.50 "'L 
+ N. A. P . heeft bereikt, wordt aan de "l'OOte 

schutsluis te IJmuiden niet meer geschut; aan 

de midclen- en klei,1e schutsluis aldaar wordt niet 

meer geschut zoodrn het buiten water Je hoogte 

van 1.25 M. + N. A. P. heeft bereikt." 

• Door de groote schutsluis en de kleine schut

sluis te IJmuiden wordt niet meer geschut wanneer 

door de ebdeuren meer dan 1.25 M. water moe~ 

worden gekeerd: door de middenschutslnis aldaar 

wordt niet meer geschut wanneer door de eb

deuren meer dan 1 M . water moet worJen gekeerd." 

Artikel 17 rnrvalt . 

In verband hiermede verkrijgen de volgende 

artikelen achtereenvolgens de nummers 17 tot en 

met 32. 
ln artikel 17 (nieuw) 3e zinsnede wordt achter 

,, vervoerende" ]1et woord .,,en" vervangen cloor ,,of.'' 

Aan artikel 22 (nieuw) wordt toegevoe~cl: 

.Hiervan zijn uitgezonderd vissehersvaartuigen." 

Artikel 2 (nieuw) wordt gelezen al volgt: 

• "1eer dan twee zeeschepen mogen ni et gelijk-
tijdig door hetzelfde stoom vaartuig wordeu gesleept. 

Hiervan zijn uitgezonderd visschersva:n-tuigen." 

• De gezamenlijke inhoud van de gesleepte vaar

tuigen mag niet meer bedragen dan 1550 M: 3 • 

Is een zeeschip grooter c.lan 1100 ~1 3., dnn 1nag 

het niet gelijktijdig met een ander zeeschip door 

hetzelfde stoomvaartuig worden gesleept." 

• Bij het sleepen van vaartuigen of lichters, niet 
bestemd om de zee te bevaren, alsmede van 

visscbersvaartuigen, mag h un gezamenlijk aantal 

niet meer dan 10 bedragen." 
.De hoofdingenieur is bevoegd het aantal tege

lijk te sleepen vaartuigen als genoemd te beperken." 
De fiuister van ,raterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering vau dit besluit, 

dat in het Staatsblad geplaatst -ett aan den Raml 

van State in afschrift medegedeeld zal wordeu. 

's Gravenhage , den 5den April 1 97. 

(get .) E ~Dl A. 
De Jii11. van Waterstaat, Ha11det en Nijverl,eid, 

(get .) VA:'! DER LEYDEX. 

(Uilgeg. 23 April 1897.) 

5 A7Jril 1 97. BESLUIT van den ~1inister van 

Waterstaat, Haudel en Xij verheid, houdende 

vast telling van het bij art. 2 der wet van 

21 foni 1 81 (Staatsblad n°. 76) bedoeld 

Jetterteeken voor vissehersvaartnigen. 

De ?i!inister van Waterstaat, Handel en Kij

verheid ; 

Gelet op de artt. 2, 3, 4 en 5 der wet van 

21 Juni 18 1 (Staatsblad n°. 76), houdende be

palingen omtrent ,le zeevisscherijen, luidende: 

.(Art. 2.) Alle schepen, schuiten of booten, 

in Neclerland tehnis behoorende en di e 'tijdelijk 

of voortdurend de zeev isscherij, van welken aard 

ook, hetzij buiten of in ue zeegaten, hetzij in 

cle Zuiderzee, uitoefenen, moeten het letterteeken 

voeren van de 11:emeente, waar zij tehuis behooren, 

en het nommer waaronder het vaartuig in het 

bij art. 4 bedoelcle register is ingeschreven . 

.(Art. 3.) Het letterteeken in h et vorig artikel 

bedoeld, wordt voor elke betrokken gemeente in 

het bijzonder, op voordragt van het in art. 11 

vermelde collegie , door Onzen Minister van 

iïaterstaat, Handel en I ijverheid bepaald en in 

de Staatscourant bekend genumkt. 

.(Art. ,t,) De burgemeesters cler gemeenten 

waar de vaartuigen tehuis behooren, zorgen voor 

het aanleggen en gere00elcl bijhouden van een 

register, waarin die vaartuigen onder een door

Joopend nommer worden ingeschreven, met ver

melding van den naam van het vaartuig en van 

den ei!l:enmu . 

"(Art. 5.) Het Jetterteeken van de gerneente 
en het nommer, in het vorig m·tikel bedoeld , 

worden gesteld ter wederz ij cle van den boeg en 
ter wederzijde van het grootste zeil, dat het 
vaartuig voert, in kleur en afmetingen, als, op 

voordragt van voormelcl collegie, door Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt 

bepaald en in de Staatscourant bekend gemaakt. 

.De gezagvoerder is verpligt te zorgen, dat, 

zoolang het schip zich op zee bevindt, het lette r
teeken of het nommer .niet worde bedekt of 

onkenbaar gemaakt ." 

Herzien de beschikking van 21 Februari 1896 
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n°. 14:!., afdeelin!l= Handel en Nijverheid (lste 

ondera fcleeling); 

Gezien de berichten van het c0llege voor de 
zeeYisscherijen ; 

H eeft goedgevonden te bepalen : 

1 °. Het in art. 2 der wet bedoelcle letter
teeken is voor de verschillende gemeen ten achter
etn 1·olgens bepaald als volgt: 

Alkmaar . A.L.K. 
Arnelancl . A.L. 
Amsterdam A.M. 
An rlijk A.K. 
Arnemniden . A.lUL 

Avenhorn A.V. 

Berp;en-op-Zoom B.Z. 

Berkhout. B.K.H. 
Biervliet. JU.E. 
Blankenham . B.L. 
Blokzijl . B.L.O. 
Borssele B.O .R. 
Boschkapelle . . B.K. 
Bovenkarspel . B. C: . 
Breskens . B.R. 
Brielle B.I. 
Broek in Waterland B.J.W. 
Bron wershaven . B.H. 
Bminisse. B.R.U . 
Bunschoten . B.U. 
Cadzand . c.z. 
Clinge C.L.N. 
Colijnsplaat. . C.P . 
Deventer. . D.V. 
Doorn spijk . D.S. 

Dordrecht . D .D. 

Dreischor. . D.R.E. 

Eenrum E .E. 

Egmond aan Zee . E.G. 

Elblll'g . E.B. 

Ellewoutsdijk . E .W.D. 

Enkhuizen . E .H. 

Finsterwolde . F.L. 

Franeker. . }' .R. 

Gaasterland . G.A . 

Gasselte G.S. 

Geertru idenberg . G.G. 
Genemuiden . . G.111. 

Goedereede G.O. 

Goes G.O .E. 

Grafhorst G.T. 

Grauw G.R.A. 

's Gravendeel G.D. 

Groningen G.R.O. 

H aamstede 

Harderwijk 
Hardinxveld 

Harlingen 

Hasselt . 
Heen vliet 
Helcler 

H ellevoetsluis 

H emelnmer Oldephaert en 

wolde . 
Herkingen .. 

H et BilJt 
Hindeloopen . 

Hoedekenskerke 
Hoek . 
Hontenisse 
Hoofd plaat. 

HoogeYeen 
,Hoogvliet 
Hoogwoud 

Hoorn 

H uizen 

Ilpendam. 
Kampen . 

Katwijk . 

Kerkwerve 
Klundert . 
Kolhorn (Barsingtrhorn). 
Koog aan de Zaan 

Koudekerke . 
Krabbendijke 

Kruiningen 
Kuinre 
Landsmeer 

Leeuwanlen. 

Lemsterland. 
Leens . 

Lo1111ersum 
Maasland. 

Maassluis 
Marken . 
Medemblik 
)fo11pel . 

Middelbur!l= . 

Middelharnis 
Monnickendam . 
Muiden . 
Ter Keuzen . 
Nieuwendam 
Nieuw-Beijerland 
Nieuwe Iiedorp 
-ieuw-\Tossemeer 

. H. 

. H.K. 

. H .D. 

. H .A. 

99 

. H.A .S. 

Noord-

H.T. 
H.D. 
H.V. 

H .L. 
. H.R. 

H.B. 
. H.I. 
. H.O.E. 
. H.O.K. 

. H.O.N. 

R.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.K . 

K.B. 
. K.N. 

K.U. 
1.)1. 
L .W . 

L.E. 
L.S. 

. L.P. 
:.'.LL. 
)LA. 

i\'.I.K. 
i\1.E. 
i\1.P. 

M.G. 
i\1.D. 
111.0. 

M.U. 
N .Z. 

. N.l. 
N .B. 

. N.D. 
N.V. 
7* 
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Noonlwijk 
Nijkerk . 
Oostdongeradeel. 
Oost en West Son bnrg 
OoEterland 

Oosth tlizen 
Oostzaan . 
Ouddorp. 
0 n,l -Vossemeer . 
Ouwerkerk 
Pernis. 
Philippine 
Poortvliet 
Putten 
Raamsdonk 
Rotterdam 
de Rijp 
R illand . 
Sas van Gent 
Schellinkhout 

Scheveningen ('s Gra~enhage) 
Schiedam 
Schoterhmd . 
Sint-Annaland 
Sint-Philipsland 

. Swallingerland . 
Smilde 

neek. 
Spaarndam 
Stavenisse 
Stavoren. 

Stellendam 
Stoppeldijk 
•rerschelling . 

Texel. 
Tholen 
•rietjerksteradeel 
Urk . 
Usquert . 
Utingeradeel 
Veen . 
Veere. 

VI aard i ngen . 
Vlieland. 
Vlissingen . 
Volendam (Edam). 
Vollenhoven 
Warder . 
Wcmel<linge. 
Werve1·shoof. 
Westclongeradeel 
Wieringen 
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N.W. 
N.K. 

. O.L. 
O.W.S. 

O.O. 

O.H. 
o.z. 
0.D. 
o.v. 

. O.K. 
P.R. 

P.J. 
P.V. 
P.U. 
R.D. 
lt.0. 
R.P. 
R.L. 

. S.V.G. 
S.H. 
S.C.H. 
S.D.M. 
S.'r.L. 
S.A.L. 
P.S. 
S.M.A. . 

. S.M.I. 

. S.N.E. 
S.P. 
S.V. 
s:r. 
S.L. 

s:r.o. 
'l'.S. 
'11.X. 
'_Ç.H. 
T.D. 
U.K. 
U.Q,. 
U.D. 
V. 
V.E. 

V.L. 
V.L.L. 
V.L.I. 
V.D. 

. V.N. 
W.A.R. 
W.'i\1.D. 
W.F. 

. W.L. 
. W.R. 

Wieringerwaard 

Wildervank . 
Willemstad . 
Wilsum . 

Woensdrecht 
vVol faartsdij k 
W onserndeel. 
Workum. 
Wijdenes. 
W ijm bri tseradeel 

Yerseke . 
IJmuiden (Velzen) . 
IJsselmuiden 
Zaandam. 
Zandvoor t 
Zierikzee. 
Zoutelande 
Zoutkamp (Ulrum) 
Zuidwolde . 
Zwaluwe. 

Zwartewaal . 

IV .R.W. 
'iV.V. 

W.M. 
W.ü. 
W.0 .E. 
W.F.D. 
W.0 .N. 
W.K. 

. W.D.N. 
. W.B. 

Y.E. 
IDI. 
1J.S. 
Z.A. 

. z.v. 
z.z: 

. Z.O. 

. Z.K. 
Z.D. 

. Z.L. 

. Z.W. 
Zwartsluis . Z.S. 
2°. Het letterteeken en nommer vau het schip 

worden gesteld ter wederzijde van den boeg, 
8 à 10 centimeter onder het potdeksel , of, laat 
de kleine inhoud van het schip geen genoegzame 
ruimte onder het potdeksel over, zooveel hooger 
als 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 clan vijftien ton eene hoogte 
van 25 en eene dikte van 4 centimeter. 

Dezelfcle letterteekens en nommers moeten 
evenzeer in olieverf geschilderd worden aan 
weerszijden van het grootzeil van het vaartuig, 
onmiddellijk boven den hoog_sten rif band, en op 
zooclanige wijze dat zij zeer zichtbaar zijn; zij 
worden op witte zeilen in zwarte verf geschilderd, 
op zwarte zeilen in wit te verf en op zeilen eener 
t.usschenliggende tint in witte of zwarte verf, 
naar gelang cle burgemeester der gemeente waar 
het vaartuig tehuis behoort, zulks het meest 
doeltreffend zal oorcleelen. 

De letters en nommers op de zeilen voor
komende zijn één-derde langer en één-dercle dikker 
dan de letters en nommers van den boeg. 

's Gravenhage, clen 5den April 1897. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Gene raat, (get .) DE BoscH KEllPEH . 
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8 Áprit 1897. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 Maart 1844 
(Staatsblad u•. 18), betrekkelijk de wet op 
het recht van zegel. S. 80. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E~Z. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finau

ciëu van den 6den April 1897, u0
• 27 , afd. 

Registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. In het derde Jid van art. 2 van het 

Koninklijk besluit van den 13 Maart 1844 (Staats
blad n°. 18), gelijk dit Jid is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten vau den 2lsten Septem
ber 1877 (Staatsblad n°. 184) en van den 
12den Maart 1883 (Staatsblad n°. 32) worden 
de woorden: • ten kantore van het bnitengewoon 
zegel te A msterdam" vervang·en door: .aan de 
kantoren van het buitengewoon zegel te Ainsfer
da,n en te llotterda,n" . 

2. Het Koninklijk besluit van den 7den Maart 
1893 (Staatsblad n° . 51) wordt ingetrokken en 
in art. 6 van voormeld Koninklijk besluit van 
den 13den Maart 1844 (Staatsblad n°. 18) zoo
als dit artikel luidt volgens voormeld Koninklijk 
besluit van den 13den Maart 1 83 (Staatsb_lad 
r.0

• 32) worden de v,,lgende wijzigingen gebracht: 

in het tweecle ltd wordt het woord "twee" 
vervangen door drie", 

in het derde lid vervallen de kommapunt 
achter het woord .akten" en de woorden : .en 
te Rotterda,n: ten kantore der successie-rechten". 

3. In het tweede lid van art. 7 van voormeld 
Koninklijk besluit van den 13den Maart 1844 
(Staatsblad n°. 18) , zooals dit luidt volgens 
,·oormeld Koninklijk besluit van den 2lsten Sep

tember 1877 (Staatsblad n°. 184), worden de 
woorden : • ten kantore van het buitengewoon 
zegel te Amsterdam" vervangen door: .aan de 
kantoren van het buitengewoon zegel te Amsterda,n 
en te llotterdain" . 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
l Juni 1897. 

De Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 8sten April 1897. 
(get.) EMMA. 

9 April 1897. WE1', houdende goedkeuring van 
het den 9den April 1895 door wederzijdsche 
gevolmachtigden te 's Gravenl,age gcteekend 
trnctaat van vriendschap en handel tnsschen 
Nederland en den Oranje-Vri,jstaat. S. 81. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen dat 

in het tractant van vriendschap en handel tus
sch en Nederland en den Oranje-Vrijstaat den 
9den April 1895 door wederzijusche gevolmach
tigden te 's Gravenhage geteekend, bepalingen 
voorkomen die wettelijke rechte

0

n betreffen; 
Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 

der Grondwet; 
Zoo is het dat Wij, den Raad van late enz. 

Benig artikel. 

Het nevens deze wet in áfäch1·ift gevoegd trac
taat van vriendschap en handel tnsschen Neder
land en de,n Oran,je- V,·ijstaat den 9den April 1 95 
door wederzijdsche gevolmagtigden te 's Graven-
1,age geteekend, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 9den April 1 97. 

(get.) E M M A. 
De Minister van Buitenlandsc/,c Zaken, 

(get. ) J. RöELL. 
De iJJin. van Financiën, (get.) SPRE~GElt VAX EYK. 
De iJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

(get.) VAN DElt 8LEYDE1'. 
De iJ[inister van Koloniën , (get.) BF:RGSMA. 

(Uitgeg . 20 iJfei 18\J7.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 
en Zijn HoogEdele de President van den Oranje
vrijstaat, gelijkelijk bezield met den wensch de 
banden van vriendschap, die tusschen de beide 
Landen i-eeds door taal- en stam verwantschap be
staan, nauwer toe te halen en de handelsbetrek
kingen tusschen beide Staten te verbeteren en 
nit te breiden, hebben goedgevonden tot dat einde 
een tractaat te sluiten en hebben tot Hunne ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk, den Heer Jhr . Mr. JoAN 

fJe iJ[inister van Financiën, RöELL, Minister van Bnitenlandsche Zaken van 
(get.) SP1!ENGER YAN EYK. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

(Uilgeg. 17 Áprit 1897.) Zijn HoogEdele de President van aen Oranje-
vrijstaat, den Heer Mr. HENDRIK AKT0NIE LODE-
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WIJK HA3IELBERG , Consnl-Geueraal van den 

Oranjev rijstaat in Nederlancl, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben mede

gedeeld, nopens de volgende artikelen zij n over

eengekomen. 
Art. t . De wederzijdsche onderdanen der beide 

Hooge contracteerendc Partijen zull en volkomen 
met de nationalen worden gelijkgesteld voor alles 

wat aangaat de uitoefening van den handel, de 
nijverheid en de beroepen, de betaling van be

lastingen, de ui toefening van den godsdienst, het 

recht om allerlei roerencle en onroerende eigen
dommen te verkrijgen of daarover te beschikken 

bij koop, verkoop, schenking, mil, laatste wils
beschikking, en erfopvolging ab intestato. 

Zij zullen volkomen gelijkgesteld wordett met 
de onderdanen behoorende tot de meest bevoor 

rechte vreemde natie, voor zooveel aangaat hnnnen 
persoonlijken toestand onder alle andere opzichten. 

Door de bovenstaande bepalingen wordt niet 
afgeweken van de wettelijke onderscheidingen 
tusschen 11ersonen van Westersche en Oostersche 
herkomst in de Nederlandsche bezittingen van 

den Oosterschen Archipel, onderscheidingen, welke 

eveneens toepasselijk zullen zijn op ondenlanen 

van clen Oranjevrijstaat in die bezittingen. 
2. De voor tbrengselen van den grond ·en de 

nijverheid van het Koninkrijk der Nederlanden 
eu zijne koloniën, van waar ook komende, en alle 
kOOJl " aren, zonder onderscheid van oorsprong, 
komende uit dat Koninkrijk of zijne kolon iën, 

zullen in den Oranjevrij sfaat worden toegelaten 
op denzelfden voet als, en zonder aan andere of 

hoogere rechten, hoe ook genaamd, onderworpen 
te zijn clan de gelijksoortige voortbrengselen van 
de meest begunstigde vreemde atie . 

,v ederkeerig zullen de voortbrengselen van den 

grond en de nijverheid van den Oranjevrij staat, 
vanwaar ook komende, en alle koopwaren zonder 
onderscheid van oorsprong, komende uit dat Ge
meenebcst, in de Nederlanden worden toegelaten 
op denzelfden voet als en zoncler aan andere of 
hoogere rechten, hoe ook genaamd, onderworpen 
te zijn, clan de gelijksoort ige voortbrengselen van 
de meest begtrnstigde vreemde Natie. 

De beide Hooge contracteerende Partijen waar

borgen elkander insgelijks de behandeling der 
meest begunstigde vreemde Natie voor alles wat 
den doorvoer en den uitvoer aangaat. 

3. Elke tar iefsvermindering, elke gunst, elke 
vrijclorn, clie eene der Hooge contracteerende Par-

tijen zal toestaan aan de onderdanen, aan den 

hanclel, aan de voortbrengselen van den grond 
of de nijverheid eener derde :Mogendheid, zal on

middellijk en onvoorwanrdelijk worden uitgestrekt 
tot de andere der Hooge contracteerende Partijen. 

Geene der Hooge contracteerende Partijen zal 

onder een dezer opzichten de anclere onderwerpen 
aan een verbod of wettelijke heffing, wanneer clie 

niet te gelijker tijd toege1iast wordt op alle an 
der e aties. 

4. De bepalingen van de artikelen 2 en 3 zijn 

niet toepasselijk op maatregelen ter bevordering 
van het grensverkeer met aangrenzende Staten, 
koloniën of landstreken. Evenmm zullen deze 

artikelen geacht worden aanspraak te geven op 
begunstigingen door den Oranjevrijstaat aan Staten, 

koloniën of landstreken in Zuid-Afr ika, bij wijze 

van tol verbond verleend of te verleen en , of af

breuk te doen aan het onbeperkte recht van dien 
Staat om met zt1lke Staten, koloniën of lanclstreken 
een tol verbond te sluiten en hnn daaronder be

gunstigingen toe te staan. 
5 . De onclerdanen van eene der Hooge contrac

teerende Partijen zullen in het gebied der andere, 

ten aanzien van fabrieks- en handelsmerken de

zelfde bescherming genieten als cle eigen onrler
danen en die der meest begunstigde vreemde 

Natie_ 

6. De wederz ijdsche consulaire ambtenaren 

zullen alle voorrechten , vrijstellingen of vrij 
dommen gen ieten, welke door de consulaire ambte

naren van denzelfden rang van de meest begun
stigde Natie worden genoten. 

7. Alle twistvragen of alle geschi llen omtrent 
de uitlegging of de uitvoering van de tegenwoor
dige overeenkomst en eveneens elke andere twist
vraag, welke zich tnsschen beide Landen mocht 
voordoen, en die noch hunne onafhankelijkheid, 
noch hunne autonomie raakt, zullen - indien 
zij niet in der minne beslecht kunnen worclen -

aan het oordeel van twee schei dsl ieden worclen 
onderworpen, waarvan ieder cler beide Regee-
1·ingen er één zal benoemen . Voor het geval van 
verschi l van gevoelen tusschen de beide scheids
lieden zullen deze reeds dadelijk gezamenlijk een 
derde aan wijzen die alsdan zal beslissen. 

8. Dit tractaat zal van kracht blijven geilurende 
drie jaar, te rekenen van den dag der uitwisse
ling van cle akten van bekrachtiging. 

Bijaldien geen cler beide Hooge contracteerencle 
Partijen twaalf maanden voor het ei nde van ge
zegd tijdperk haar voornemen om hetzelve te 
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cloen ophouden mocht hebben bekencl gemaakt, zal 
het tractant van kracht blijven tot na het ein
cl igen van één jnar te rekenen vn.n den dng, 

waarop cle eene of de andere der beicle Hooge 
contracteerencle Partijen het zal hebben opgezegcl. 

Dit tractaat zal bekrachtigd worden en de 
akten van bekrachtiging znllen te 's Grnveuhage 
worden nitgewisseld, zoo spoeclig mogelijk na 

rle vel'Vnlling der door de wetgeving van beide 
Staten voorgeschreven formaliteiten. 

Ten blijke waarvan de wecTerzijclsche ge mach
t igden clc tegen waardige overeenkomst geteekend 

en er hunne zegels op gesteld hebben. 

Gedaan te 's Gravenhage, den \Jclcn April 1895 . 

(L. S.) (get.) J. R öELL. 

H. A. L. HnrnLBEllG. 

9 _/pril 1897. W ET, lot wijziging en verhooging 

van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1897 . S. 82. 

Bij deze wet wordt, t:?a verhooging en instelling 
van een artikel, het totaal der 7de afdeelit:?g van 
dit hoofdstuk vastgesteld op f 565,071 en het 
eindcijfer op f 5,588,165 .50. 

\) April 1897. WET, tot wijzigin<> der pens ioen
wetten van 28 Augustus 1851 (Staatsblad 
n°•. 127 en 129), 12 Juli 1895 (Staatsblad 

n°. 104), l Juni 1892 (Staatsb ladn°. 144) 
en 1 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) voor 
zoover betreft de bepalingen aangaande tijde
lijke schorsing van het genot van pensioen 
bij veroord eeling tot gevangenisstraf, enz. 
S. 83 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 81, 1- 6. 
Hand. ül. 1896/97, bladz. 875. 

Hand. l • Kamer 1896/ 97, bladz. 311, 312, 
315, 317. 

IN :\'AAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1J EMMA, ENZ . •.•.•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

herziening wenschelijk is van de bepalingen be
treffende tijdelijke schorsing van het genot van 

pensioen bij veroordeeling tot gevangenisstra f, 
voorkomende in de wetten tot regel ing van de 

vensioenen en onderstanden voor de zeemacht, 
de landmacht, de marine-reser ve, het personeel 
van den loodsdienst voor zeeschepen en de mindere 
geëmployeerden, op dago-eld werkzaam bij de in
richtingen van 's Rijks zee- en landmacht; 

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

Art. 1. Art. 71 cler wet van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 127), tot regeling van cle militaire 

pensioenen bij de zeemacht, laatstelijk gewijzigd 
bij artikel 15 cler wet van 15 April 1886 

(Staatsblad n°. 64), - artikel 70 der wet van 

28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 129) tot rege
ling van cle militaire vensioenen bij de landmacht, 
laatste! ijk gewijzigd als voren , - artikel 49 der 

wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104), tot 
regeling van de pensionneering van officieren, ontler

officieren en minderen der Koninklijke Neder
lnndsche marine-re erve en van hunne wecl u11·en en 

kinderen, - artikel 38 der wet van 18 Juni 1892 
(Staatsblad n°. 144) tot regeling der pensioenen 
en onderstanden van het personeel van clcn loods
dienst voor zeeschepen en aan de weduw1,n en 
kinderen van dat personeel, - en artikel 36 

der wet van 18 Juli 1 90 (Staatsblad u0
• 109), 

tot regeling der pensioenen van de mindere ge
employeerden enz. , op daggeld werkzaam bij de 

inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht, 

worclen gelezen als volgt: 
"Een gepensionneerde of onderstand genietende, 

die is veroordeelcl tot gevangenisstraf van drie 

maanden, tot hechtenis van drie maanden, tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting, of tot eenige 
zwaarclere straf, mist gedurende den tijd dat hij 
zijne straf ondergaat of ûch door cl e vlucht aan 
de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het 

genot. van pensioen of onderstand. 

• Wij behouden Ons voor, daartoe termen 
vindende, gedurende dien tijd over het pensioen 
of den onderstand van den veroordeelcle ten be
hoeve van zijne vrouw, zijne minderjarige af

stammelingen in de rechte linie of zijne bloed
verwanten in de opgaande linie te beschikken . 

"Wij behoudeu Ons tevens voor, om, voor 
zoover van de bevoegdheid in het vorig lid be
doeld, geen gebruik is gemaakt , hem die nit de 

gevangenis of Rijkswerk inrichting; is ontslagen, in 

het genot te stellen van eene nitkeering tot een 
bedrag dat rle helft van het jaarlijksch bedrag van 
het pensioen of d~n onderstand niet te boven gaat." 

2 . Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1897. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Grnvenhage, den 9den AJ>ril 1897. 

(get .) EM"1.i A. 

JJe .lfinister van !llarine, (get .) VA)! DElt W1J CK. 

JJe .lfinister uan Oorlog, (get.) ScH~ElDER. 

( Uitgeg. 17 .ilprit 1 97 .) 
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9 Ápril 1897. WET, houdeude regeling van de 
juarlijksche uitkecring uit de opbrengst de r 

Nederla11dsche bedrijfsbelastiug aau de Neder

la11dsch-J11discl,e geldmiddelen. S. 84. 
B ijl. Ha11d. 2° Kamer 1896/97, n°. 145, 1-6. 
Hand. id. 1896/97, blad:;. 930, 93l. 
Hand. 1° Kamer 1896/97, bladz. 311,316,317. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, EKZ. 

WJJ EMMA, ENZ .••••.. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, dat van de belasting op be

drijfs- en andere inkomsten welke betaa!d is door 

in Nederland gevestigde naamlooze vennootschap

pen, commanditaire vennootschappen op aandeelen, 
coöperatieve en andere vereenigingen, die haar 

bedrijf of beroep geheel of ten deele in Neder
landscl,-Indi!i uitoefenen en aldaar niet in het 

patentrecht of eene belusting naar cle inkomsten 

worden aangeslagen, een deel ten bate van de 

geldmiddelen van Nederla11dscl,-Jndië wordt af
gestaan; 

Zoo 4s het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Art. 1. Vau de som, wegens uit eigen hoofde 
verschuldigde hel_asting op bedrijfs- en andere 
inkomsten, in een belastingjaar ontvangen van in 

Nederland gevestigde naamlooze vennootschappen, 

commanditaire vennootschappen op aandeelen, 
coöperatieve en andere vereenigingen, die haar 

bedrijf geheel of ten cleele in Nederlandscl, -Jndië 
uitoefenen, wordt een gedeelte uitgekeerd aan de 
geldmiddelen van Nederlandsch-Jndië. 

Geen uitkecring ii:eschiedt van belasting, betaald 
door in Nederland gevestigde naamlooze vennoot

schappen , commanditaire vennoot chappen op uan

deelen, coöperatieve en andere vereenigingeu, die 

in Nederlandsc/,.Jndië geen ander bedrijf uitoefenen 

dan het aangaan van overeenkomsten, door tus
schenkomst van gemachtigden, tot brand-, zee-, 
levens- en andere vcrzeke,~ngen. 

2 . Het in artikel 1 bedoelde gedeelte bedraagt : 
a. !, (twee derden) van de in het afo-eloopen 

belastingjaar ontvangen som, die uit eigen hoofde 
verschuldigd was door de in artikel 1 bedoelde 

vennootschappen en vereen igingen welker bedrijf _ 
of, is er sprake van meer bedrijven, hoofdbedrijf 
bestaat · in de uitoefening van landbouw, mijnbouw 
of fabrieksnij ver hei cl in Nederlandsc/,.Jndiii, en 
den verkoo11 in of buiten Nederlandsch-J11diii van 
de verkregen voortbrengselen, het exploi tecren of 
bezitten en verhuren van spoorwegen, tramwegen 
en andere vervoermiddelen te laude in Nederlandsch

lndië, het vervoeren van }lersoneu en goederen 

tnsschen gedeelten rnn clen Indischen Archipel of 
tnsscheu dien Archipel en lanclen buiten Europa, 
zoomede alle andere vennootschappen en vereeni 

gingcn, welke geacht kunnen worden haar bedrijf, 
of, is er sprake van meer bedrijven, haar hoofcl
bedJ·ijf uitsluitend in Nederlandsclt-Jndië uit te 

oefenen ; 

b. } (de helft) van de in het afgeloopen be

lastingjaar ontvangen som, die uit eigen hoofde 
verschuldigd was door de in artikel I bedoelde 

vennootschappen en vereenigingen, welke kantoren 
of andere vaste inrichtingen ten behoeve van 

haar bedrij f in Nederlandscl,-Indiii bezigen, doch 

niet te rangschikken zijn onder sub a hiervoren 
bedoelde. 

3. Het bedrag der in de artikelen 1 en 2 he

doelde nitkeering wordt verminderd ruet het totaa! 

waarvoor, wegens in Nederlandsch-Indië betaald 
patentrecht, ingevolge de artikelen 37 of 1!\J der 
wet van 2 October 189;J (Staatsblad n°. 149) in 

Let afgeloopen belastingjaar in Nederland ont
heffing van belasting is verleend aan h ier te lande 

gevestigde naamlooze vennootschappen, command i

taire vennootschappen op aandeelen, coöperatieve 
en undere verecnigingen. 

Bedoeld bedrag wordt mede verminderd, ten 
opzichte van de vennootschappen en vereenigingcn 
waarvan sprake is sub a van artikel 2 met i (twee 

derden), en ten opzichte van clie waarvan sprake 

is sub b van clat arti kei met ; (de helft) van 

de nit eigen hoofde verschuldigde belasting op 

bedrij fs- en andere inkomsten, di e in het afge

loopen belastingjaar aan de in artikel l bedoelde 

vennootschappen of veree11igingen i teruggegeven. 
4. Het uit te keereu bedrag wordt telkenjare, 

zoo spoedig mogelijk nà 30 April, op voordracht 

van de Minister;; van Financiën en van Koloniën, 

bij Koni nklijk besluit vastgesteld. 

5. Van het bedrag aan belasting op bcclrijfs
en andere inkomsten, dat volii:ens de voorgaande 

artikelen voor het belastingjaar 1896/97 berekend 
is, wordt slechts ½ (een derde) uitgekeerd. 

6. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 9den April l 897. 
(get.) E M )1 A. 

IJe jJ[inister van F inanciën, 
(get .) 8PRENGER VAX EYK. 

JJe Minister van Koloniën , ·(get.) BEHGSl!A. 

( Uitgeg. 28 Ápril 1897 .) 
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9 Áprit 1897. WET, tot wijziging en aanvulling 
van sommige artikelen van de wet van den 
9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) tot regeling 
van de pensioenen ,ler burgerlijke ambtenaren. 
s. 85. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 18%/96, n°. 170, 1- 4; 
1896/97, n°. 41, 1-7. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 86\J-875. 
Hand. l• Kamer 1896/97,bladz.311,312,317. 
l!i KAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

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

het wenschelijk is, de artikelen 3, 7, 9, 11, 
13, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
37, 38 en 41 van de wet van den 9den Mei 1890 

(Staatsblad n°. 78) tot regeling van de pensioenen 
der bnrgerl ijke ambtenaren te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raacl van State enz. 
Art. 1. De wet van den 9den Mei 1890 (Staats

blad n°. 78) wordt gewijzigd en aangevuld, zooals 
in de hierna volgende paragrafen is aangegeven: 

§ a. Het laatste lid van artikel 3 wordt ge-
lezen als volgt: 

. Gewezen burgerlijke ambtenaren, die minstens 
tien jaren hebben gediend in betrekkingen al s 
bedoeld bij artikel 9 dezer wet , hebben, indien 

de laatste die,· betrekkingen eene burgerlijke was, 
mede recht op pensioen, zooclra zij den ouderdom 
van vijf en zesti11: jaren vervuld hebben, en voorts 
wanneer zij ziels• of lichaamsgebreken bekomen, 

die hen ongeschikt maken voor de waarneming 
van cenig ambt als waaruit zij ontslagen zijn." 

§ b. In de laatste zinsnede van ]it. b van artikel 7 
worden de woorden: "een jaar" vervangeu door: 

,,twee jaren". 
§ c. Artikel 9, ]it. b, wordt gelezen als volgt: 
.b. in kerkelijke of militaire betrekkingen ; 
iu betrekkingen bij het loodswezen; 
in die als mindere geëmployeerde, werkmau 

of bediende op da11:geld, werkzaam bij inrichtingen 
van 's Rijks zee- en lanclmacht en bij het Koloniaal 
Etablissement te Amsterdam; 

in betrekkingen in de koloniën en bezittingen 
van het Rijk in anclere werelddeelen en in die welke 
hier te lande ten laste van de koloniale gelde 
middelen zijn of zullen worden ingesteld; 

mits al die betrekkingen naar de daarvoor gel
dende regelen aanspraak geven op pens ioen;". 

Artikel 9, ]it. c, "·ordt gelezen als volgt: 
"in onbezoldigde burgerlijke betrekkingen, die 

aanspraak geven op en onmiddellijk worden achter
volg,l door latere benoeming tot eene bezoldigde 

betrekking; mits belanghebbenden binnen ééne 
maand nà de aanvaarding dezer laatste verklaren 
bereid te zijn tot voldoening eener rente, over 
het tijdvak gedurende hetwelk als onbezoldigd 

ambtenaar is dienst gedaan, berekend tegen vier 

ten honderd in het jaar van de bijdrage, welke 
ten gevolge van de aanvaarding dier bezoldigde 
betrekking verschuldigd is, 

Deze rente wordt in de eerste vier jaren telkens 
tot een gelijk gedeelte op de wedde van den 
ambtenaar ingehouden." 

Aan artikel 9, 4de lid , worden toegevoegd 
de woorden: ,,of voor zoo ver het betrekkin11:en 
betreft bij !it. b omschreven reeds bij de daar
voor geldende regelen bepaald is." 

§ d. Tusschen het derde en vierde lid van 
artikel 11 wordt eene nieuwe alinea ingelascht, 
luidende als volgt : 

,,De bijdrage wegens verhoogingen is niet ver

sch nldigd door ambtenaren . voor wie de ver• 
hooging niet ten gevolge zal kunnen hebben de 
toekenning van een hooger pensioen dàu dat , 
hetwelk zou verleend zijn, bijaldien op den dag 
van ingang der· verhooging pensioen was toe

gekend." 

§ e. Het derde lid van artikel 13 wordt 
gelezen als volgt: 

,)u geval van vermindering van bclooning 

wordt de vroegere grondslag, behondens de daar

aan Yerbonden verplichtingen, bevestigd; tenzij 
de belanghebbende het tegendeel verkiezen 111ocht 
en claarvan binnen vier maanden , n,;dat die 
verminde1·ing hem kenbaar is gemaakt, aangifte 

doet. In het laatste geval wordt de bijdrage 
welke nog verschuldigd was, in verband met de 
wijziginjl; van den pensioensgrondslag verminderd 
en de verminderde bijdrage, telkens tot een ge
lijk gedeelte, ingebonden in hetzelfde tijd vak, 
waarin die, welke vóór de wijziging van den grond
slag 11011: ver,chnldigd was, zon ingehouden zijn. 

"De pensioensgronclslag wordt echter tot geen 
lager bedrag teruggebracht dan dat, waarover, 
in verband met het bepaalde in de artikelen 10, 
11 en 37 dezer wet of met dergelijke bepalin11:en 
in vroegere pensioenwetten, de bijdrage moet 
gerekend worden, op het tijd.stip van ingang 

der verminderiug, ten volle te zijn betaald." 
§ f. Artikel 17 wonlt gelezen als volgt: 
"Van de bijdragen overeenkomstig de voren

staande bepalin11:en versch ,11,ligd of gekweten kun 
geene vrijstelling of teruggave verleend worden 
dan aan hen die, ,·óór dat zij tien jaren gediend 
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hebben, uit hoofcle van ziel s- oflichaamsgebreker, 

voor de verdere waarneming van hun ambt on

geschikt en daarnit ontsla"en zijn. 

"Voor het bewijs dier ongeschiktheid wordt 

gevorderd eene verklaring als bedoeld in m·tikel 5, 

eerste lid. De vet·dere bepalingen van dit artikel 

zijn, voor zoo veel mogelijk, ten deze mede van 

toepassing. 

,,In geval van herplaatsing in eene betrekking, 

waaraan uitzicht verbonden is op een pensioen 

bij cle regeling waarvan de vroeger bewezen bur

gerlijke diensten in aanmerking moeten komen, 

zijn cle belanghebbenden verplicht binnen een 

door het boofrl van het Departement van Alge

meen Bestuur waartoe zij behooren te be1ialen 

termijn terug te betalen hetgeen htrn ingevolge 

het eerste lid van dit artikel is uitgekeenl." 

§ g. Het derde lid van artikel 18 ,Yonlt ge
lezen als volgt: 

» ,vanneer de aanvrage niet binnen één jaar 

ni\. het tijdstip waarop het r echt op pensioen 

verkregei1 werd, is ingediend , gaat het pensioen 

eerst in met het vierendeel jaars, volgende op 

dat waarin cle aanvrage gedaan is. Is zij niet 

ingecliend binnen vijf jaren nà genoemd tijdstip, 

dan is alle recht op pensioen verbeurd." 

Aan liet artikel wordt toegevoegd een nieuw 

vijfde lid , luidende als volgt: 

"Pensioenen op grond van ziels- of lichaams

gebreken toegekend aan de gell'ezen burgerlijke 

ambtenaren bedoeld bij het laatste lid van arti

kel 3 dezer wet, gaan in op den dag, waarop 

cle aanvrage om pensioen bij het betrokken De

partement van Algemeen Bestnnr is ingekomen." 

§ !,. Het derde lid van artikel 20 worclt ge

lezen als vo lgt: 

.Zij gaan, behoudens de uitzonderingen rn 
artikel 18 vermeld, in met den dag volgende 

op dien, waarop hetzij de weelde of belooning 

waarnaar zij berekend zijn, hetzij het wachtgeld 

of het. pensioen dat zij vervangen, heeft opge
bonden." 

§ i. Artikel 22 wordt gelezen als volgt : 

"Hij clie is veroordeeld tot gevangenisstraf van 
drie maanden, tot hechtenis van drie maanden, 

tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting, of töt 
eenige zwaardere straf, mist gedtuende den tijd, 

dat hij zijne straf ondergaat of zich door cle 

vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis 

onttrekt, het genot van pensioen. 

",vij behouden Ons voor, daartoe termen vin
dende, gedur~nde dien tijd over het pensioen 

van den veroordeelde ten behoeve van r.ijne vrouw, 

zijne minderjarige afstammel ingen in de rechte 

linie of zijne bloedverwanten in de opgaande 

linie te beschikken. 

"vVij bchotlden Ons tevens voor, om, voor 

zoover van <le bevoegdheid in het vorig !iel be

doeld, geen gebruik is gemaakt, hem, die uit 

de gevangenis of werkinrichting is ontslagen, in 

het genot te stellen van eene nitkeering tot een 
bedrag , dat de helft van het jaarlijksch pensioen 

niet te boven gaat." 

§ j . In het laatste ]iel van artikel 25 vervalt 

het woord "burgerlijken". 
§ k. In h et laatste lid van artikel 26 vervalt 

het woord " burgerlijken". 

§ l. H et vijfde !iel van artikel 27 worclt ver

vangen door hetgeen volgt : 

"Aan den voorzitter en de leden wordt ter 

zake van hunne bemoeiingen eenc som van negen

tienhonclerd g ulcle11 per jaar toegelegd, waarvan 

door den voorzitter driehonderd gulden en door 

elk dei· leden eenhondercl vijftig gulden als vaste 

toelàge wordt genoten. 

"Na afloop van elk halfjaar wordt de helft 

van het uversch ietend bedrag tnsschen den voor

zitter en de leden verdeeld naar gelan,g van het 

getal der ve:-gaderingen door ieder h1rnner in 4ien 

tijd bijgewooocl. 

"Deze toelagen en presentiegelden worden voor 

cle helft nit 's Rijks kas gekweten; zij komen 

voor de andere helft als kosten van beheer ten 

laste van het fonds, bedoeld in art. 18 der wet 

van den 9clen i\1ei 1890 (Staatsblad n°. 79)." 

§ m. Aan artikel 28 toe te voegen de rnivol

gende bepaling; 

"Onverminderd het bepaalde in artikel 63 cler 

wet van den 5clen October 1841 (Staatsblad 
n°. 40) worclen pensioenen, di e zijn toegekend met 

inachtnemi_ng van de in dit artikel gestelde rege

len , door de Algemeene Rekenkamer verevend 

tot de bedragen waarop zij zijn toegekend, tenzij, 
ingevolge het bepaalde bij de ar tikelen 22 tot 
tot en met 26 dezer wet, een lager bedrag be

hoort te worden betaald of de betaling achter
wege moet blijven ." 

§ n. Aan artikel 29 worden toegevoegd cle 
navolgende zinsneden: 

"i\Iecle door clen raad wordt toezicht geho,iden 

op de inhouding der pensioensbijdragen . 

• De uitoefening nn dit toezicht wordt door 
den Min ister van Financiën in overleg met den 
l'aad geregeld." 
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§ o. In het tweede lid van artikel 37 wordt 

tusschen cle woorden: ,,zijnde" · en " legestrek
keude" ingelascht het woord : ,,gewezen". 

§ p. Artikel 38 worclt gelezen als vole;t: 

"De bij het in wet·king t reclen dezer wet voor 

de dal! in dienst zijnde of op wachtgeld gestelde 

burgerlijke ambtenaren gelclende gronclslagen voor 
pensio;n , worclen bevestigd. Voor hen die op 

dat tijdstip twee of meer burgedijke betrekkingen 

bekleeclen of wel uit eene of meer daarvan onder 
toekenning van wachtgelcl zijn ontslagen, worden 
cl ie grondslagen opnieuw geregel,), met dien ver

stande dat het gezamenl ijk beclrag der verschil
lende grondslagen niet hooger uiag zij n clan de 

grondslag , bij de inrnering dezer wet ve1·kregeu. 

Heeft deze re,;i:eling teu gernlge cht een ambteuaar 

als bovenbecloelcl minder pensioe1t zotl bekomen 

clan waarop hij volgens de bepalingen der voor 

<le invoering dezer wèt geldende wetten aanspraak 

zon geha,l hebben, clan worclt het hem toe te ken

nen pensioen tot laatstbedoelcl bedrag verhoogd." 
§ q. Achter !it. k van ,1rtikel 41 te laten volgen: 
,, t. artikel 8 der wet van 9 Mei 1846 (Staats 

blad n°. 24) zooals die luidt na de daarin laat

stel ijk bij cle wet van 21 iVIei 1873 (Staatsbtad 

n°. 64) gebrachte wijzigingen voor ,l e op 31 Decem

ber 1890 in clienst zijncle ambtenaren, die cloor 

" Het, op groncl dier verklaring , te betalen 

bedrag zal alsdan in cle ee rste twee jaren telkens 
tot ee n gel ijk gedeelte op de wedde der belang
hebbende ambtenaren worden ingehonclen." 

OVÈUGANGSBEPALINGEN. 

2 . Voor hen clie vóót· 1 Juli 1897 zijn tot 

eene onbezoldigcle betrekking als becloeld bij letter c 
van het thans nader vastgestelde artikel 9 der wet 
van clen 9den Mei 1890 (Staatsblad n". 78) 
en die overeenkomstig deze · bepaling gelijk zij 

001·s1ironkelijk luidde, hebben verkozen in lrnpi

taal of rente bij te drngen, blijft cle oorspron
kelijke regeling van kracht. Voor hen, clie zich 

claartoe niet bereicl verklaarclen en niet vóór 

1 J ,lli 187 4 tot een bezoldigd ambt zijn benoemd, 

komt cle tijd in cle onbezoldigde betrnkking door

gebracht mede als diensttij,l in aanmerking, mits 

clc belanghebbende binnen clrie maanden nä het 

in werking treclen clezer wet of biunen ééne 

maand nà de eerste aanstelling tot een bezolcligcl 
ambt schriftelijk verklaart te zullen voldoen: 

voor zooverre hij op of nà 1 Januari 1891 tot 
zijne on bezoldigde betrekking is aangesteld, over 

den tijd in die betrekking doorgebracht de rente 

bij de in hoofde clezer gemelde bepaling bedoeld, 

cle toepassing daarvan een hooger pensiot n zonclen en, voor zoo verre hij vóór even,2:emelden clatum 
verkrijgen dan hun volgens de bepalingen cler wercl benoemd, over denzelfden tijcl cle ren te be-

nieuwe wet zou toeko ,_uen." doelcl in artikel 6 der wet van den 2lsten Mei 1873 
§ r . Aan het slot van artikel 41 toe te voegen (Staatsblad n°. 64). 

het navolgencle : De hier bedoelcle renten worclen in de eerste 

" Bij cle r egeliug van het pensioen van de op ' vier jaren telkens tot · een gelijk gecleelte op de 

1 Januari 1891 bij de beicle Kamers der Staten- wedde van de ambtenaren ingehouden. 

Generaal in dienst zijnde stenografen, adspirant-
stenografen en kweekeling-stenografen , zal mecle 

in aanmerking komen cle tijcl, gedurencle welken 

zij vóór 1 Januari 1891 als adspirant-, als kwee

keling- of als leerling-stenograaf werkzaam zijn 

geweest. 
,, Zij, clie op 1 Januari 1891 als kweekeling

ste"ograaf in dienst waren, znllen, om het in 
het vorig lid bedoelcle recht deelachtig te worden, 
binnen clrie maancleu nà het in werking treden 

dezer wet schriftelijk hebben te verklaren bereid -
te zijn om alsnog over het tijdvak van 1 Janu
ari 1891 tot hunne indiensttreding als stenograaf, 
te betalen cle bij ]it. c van artikel 9 der wet 

van 9 )1ei 1890 (Staatsblad n°. 78) becloelde 
rente van vier ten houdercl over de helft van het 
bedrag der bij hunne benoeming tot stenograaf 
verkregen weclcle. 

SLOTBEPA.LTNGEN. 

3 . Deze wet worclt geacht op 1 Januari" 1891 

in werking te zijn getreden, voor zooveel betreft 
het bepanlcle in de § § b, e laatste lid , o, ?J en q 
van artikel l ; voor zooveel betreft hare overige 
bepalingen treeclt zij in werking op 1 Juli 1897. 

In de gevallen, waarin de bepalingen dezer wet 
aanspraak geven op een hooger pensioen clau hetgeen 

is toegekend onder rle werking de_r bepalingen, 
die van 1 Januari 1891 af hebben gegolden, 
worden de termijnen bedoeld in · het laatste !iel 
van artikel 18 cler wet van 9 Mei 1890 (Staats

blad n°. 78) gerekend een aanvang te nemen op 

clen dag der afkondiging van cleze wijzigingswet. 
4. De wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) 

zooals zij bij ·,leze wet of bij latere wetten mocht 



108 9-10 APR I L 1$97 . 

worden gewijzigd, zal kunnen worden aaugehaald 9 April 1 97. WET, verklarende het algemeen 
als .Burgerlijke Pensioenwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's· Gravenhage, den 9den April 1 97. 

(get .) E M: M A. 
De Jlfinister van Financiën, 

(get .) SPllENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 23 Aprit 1897 .) 

9 April 1897. WET, tot goedkeuring van eenc 
ruiling van grond te Coevorden met die 
gemeente. S. 86. 

9 Àprit 1897. WET, tot goedkeuring eener over
een komst, gesloten tusschen de Kroon en 
clen Staat eenerzijds en de eigenaren van 
clen polder Kijf hoek, onder Dussen, ander-
1,ijcls. S. 87. 

9 Àpi·it 1897. WET, houdende goedkenring van 
de uitgifte in erfpacht van terrein te Yerseke 
ten dienste van de haven aldaar aan de 
gemeente Yerseke. S. 88. 

9 April 1897. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der or.teigening van grond, 
noodig voor een watermolen in den polder 

nut der onteigening van eigendommen, noo• 
clig voor den aanleg van een haven enz. te 
R,otterdain. S. 92. 

9 Api·il 1897 . WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uit
gaven voor Nederland.scl, -Indië over het 
dienstjaar 1888. S. 93. 

Het slot der rekening van de koloniale oni• 
vangsten en uitgaven voor Nederlandsclt-Indië over 
het dienstjaar 1888, wordt vastgesteld als volgt : 

De ontvangsten bedragen / 121,690,117.29·;. 
De uitgaven . bedragen / ll:\8,348,732.94. 
Het uadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 6,65 ,615.64"•. 

9 Aprit 1897. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvrn:gsten en uit
gaven voor Nederlandscl,-Indië over het 
dienstja~r 1889. S. 94. 

Het slot der i-ekening van de koloniale out
vangsten en uitgaven voor NederlandscJ,.Jndië over 
het dienstjaar 1889 wordt vastgesteld als rn]gt: 

De ontvangsten bedragen .f 132,332,181.97. 
De uitgaven bedragen/ 129,133,207.98'•. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 3,198,973.9 ·,. 

. de Oosteren Ban van Schouwe,," . S. 89. 9 Áprit 1 97. WET, tot vaststelling van het 

9 April 1897. WET , tot aanvulli,,g en ver• 
hooging van het ?zegende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1897. 

. 90. 

Bij deze wet wordt tusschen cle artikden 
ll3sexies en 114 ingelascht het navolgende: 

Art. ll3septies . Bijdrage aan de gemeente 
Äfaastricl,t in cle kosten van verlegging van de 
uitmoncling van het gemeenteriool naar de :Afaas 
alclaat· / 13,300. 

'l'en gevolge van voorschreven aan vuil i ng en 
verhooging wordt het totaal der 2de Afd. en 
het eindcijfer van genoemd hoofdstuk eveneens 
verhoogd met f 13,300. 

9 April 1897 . WET, houdencle verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, uoodig voor den aanleg van een 
kanaal in het waterschap • A !te veer", (ge· 
mcente (Onstwedde) . S. 91. 

slot der rekening van ontvan/1:sten en nit
gaveu voor Nederlandsch-lndië over het 
dienstjaar 1890. S. 95. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-lndië over 
het dienstjaar · 1890 worclt vastgesteld als volgt : 

De ontvangsten bedragen / 137, 789,481.95•. 
üe uitgaven bedragen / 127,736,738 56. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 10,052,743.39•. 

10 Ápril 1897. WETTEN, houdende naturalisati e 
Yall: 

Friedrich Ednarcl Hents .chel. S. 96. 
Albert H e nrik l<'ri e l e Vedeler. S.97. 
Fi·auz Dominicus Oswald Assmann. 

s. 98. 
G e rh a rd Iugenerf. S. 99. 
Gasper Johanness Mi cha ë l. s: 100. 
Joliaun Wilhelm Gott f ried L u• 

cl o 1 p h Hoe t t é. S. 101. 
Rudolf August Baar. S. 102. 
Gerharcl R ösingh. . 103. 
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10 April 1897. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den fürnd der gemeente 
's Gravenhage van 15 September 1896, tot 
instelling van noodklassen en tot vaststelling 
van een reglement betreffende de inrichting 
dier klassen. S. 104. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
w IJ EMMA' l!lNZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 2 Maart 1897, n°. 1002 2 , 

afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van het be
sluit van den Raad der gemeente 's Gravenl,age 
van 15 September 1896, tot instelling van nood
klassen en tot vaststelling van een reglement 
betreffende de inrichting dier klassen; 

Overwegende, dat bovenbedoeld reglement o. a. 
inhoudt de volgende bepalingen : 

"Art. l. De noodklassen zijn uitsluitend bestemd 
tot het tijdelijk ge_ven van o_nderwijs aan kinderen, 
voor wie op de kostelooze school geene plaats is 
aan te wijzen, geschikt met het oog op hun 
leeftijd, ontwikkeling en woonplaats. 

Art. 2. De noodklassen worden gevestigd in 
scholen, door Burgemeester en Wethouders aan 
te wijzen. 

In elke school wordt, tenzij om bijzondere 
redenen, niet meer dan eene noodklasse gevestigd. 

Art. 3. De cursus der noodklasse begint nà en 
loopt tot de groote vacantie der school waarin 
zij gevestigd is. 

De vacautiën der noodklassen Z\jn dezelfde, 
als die dezer school, met uitzondering van de 
vrije dagen vóór elk schoolexamen. 

Art. 4. Het onderwijs atin de noodklassen omvat 
lezen, schrijven en rekenen , met toepassing zoo
veel mogelijk op de vakken a- !t van art. 2 der 
wet op het lager onderwijs voor alle leerlingen, 
teekenen voor jongens, nuttige hand werken voor 
meisjes. 

Art. 5. Het onderwijs wordt gegeven tusschen 
5 en 9 uren des avonds van eiken werkdag, met 
uitzondering van den Zaterdag , doch niet langer 
dan 3 uren op eiken avond. 

Indien het onderwijs op de school , waarin de 
noodklasse gevestigd is, zulks toelaat, kan het 
onderwijs aan die klasse ook vóór 5 uren aan• 

vangen. 
Art. 6. De onderwijzers en de onderwijzeressen 

der noodklassen moeten den leeftijd van 25 jaren 
hebben bereikt en , met uitzondering der onder
wijzeressen in handwerken, in het bezit zijn der 
akte van hoofdonclerwijzer. 

Benoeming, schorsing en ontslag der onder
wijzers geschieden door Burgemeester en Wet
houclers, na overleg met den arrondissements
schoolopziener, en na raadpleging van het Comité 
van Toezicht op hiit onderwijs in handwerken voor 
meisjes wat de benoeming van onderwijzeressen 
in hand werken betreft. 

De belooning der onderwijzers bedruagt f 35 
's jaars, die van de onderwijzeressen in hand
werken f 30 's jaars per wekelij ksch lesuur." 

Overwegende, dat iedere gemeente ingevolge 
art .. 16, eerste lid, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, verplicht is tot het verstrekken 
van volcloend lager onderwijs in een genoegzaam 
aantal scholen; 

dat de or11;anisatie dier scholen, volgens de 
hierna genoemde artikelen der aangehaalde wet, 
vereischt een onderwijzerspersoneel voldoende aan 
de voorschriften van art. 23 en , zoo noodig , 
art. 24, aangestelcl overeenkomstig art. 28 en 
bezoldigd met inachtneming van art. 26, terwijl 
het onderwijs ingevolge het 2• lid van art. 16 
ten minste moet omvatten de vakken vermeld 
onder a-i en k in art. 2; 

dat de in het besluit van clen gemeenteraad 
van 's Gravenl,age bedoelde noodklassen niet aan 
deze wettelijke bepalingen beantwoorden en ook 
niet behooren tot de scholen, waarop volgens 
art. 15 der wet tot regeling van het lager onder
wijs, die wet niet toepasselijk is; 

dat derhmve voormelu besluit in strijd is met 
de wet; 

Gelet op de wet van 17 Augnstus 1878 (Staats
blad n°. 127) tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1897 

· (Staatsblad n°. 57); 
Gezien de artt. 153 en 158 der wet van 

29 Juni 1851 ·(Staatsblad n°. 85); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

30 Maart 1897, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 8 April 1897, 
n°. 2095, afdeeling Onderwijs; 

Heb hen goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente 's G,·avenliage van 15 September 1896, 
tot instelling van noodklassen en tot vaststelling 
van een reglement, betreffende de inrichting dier 
klassen, wegens strijd met de wet te vernietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
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in het Staaisblad geplaatst en in afschrift aan 
Jen Raad van State medegedeeld zal worden. 

'sGraveuhage, den l0clen A1J1"il 1897. 

(get .) É M: MA. 

JJe 1,[inister van Binnenlandsc!te Zaken, 

(get .) VAX HOUTEN. 

( Uifgeg. 20 ··April 1897 .) 

12 April 1897. AllltEST van clen Hoogen Raad 

<ler Nedei'landen, honden de beslissing dat de 
vraag of ceue plaatselijke verordening treedt 

in hetgeen van algemeen Rijksbclang is, staat, 
evenals die of de verordening in strijd is 
met het algemeen belang, uitsluitend ter 
beslissing van de administratieve macht en 
is alzoo aan 's rechters oordeel onttrnkken; 
dat het verbod in eene plaatselijke verorde
ning 0111 zonder vergunning van den ge
meenteraacl binnen een zekeren kring eenig 
gebouw of erf tot stalling van vee in te 

richten of te gebruiken alleen bevat eene 
eigendomsbeperking, welke de bevoegdheid 
der gemeentebesturen niet overschrijdt. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van cassatie , door den 

req uirant voorgesteld bij memorie: 
Schending van art. 151 der gemeentewet en 

van de artt. 625 en 627 B. W. ; 
Overwegende dat bij het bestreden vonnis op 

het ten laste van den requirnnt bewezen ver
klaarde feit is toegepast het door den Raad der 
gemeente Meppel den 30 Angnstus 1893 vast
gestelde, den 17 September d. a. v. afgekondigde 
m-t. 42a der verordening van 11olitie voor de 

gemeente Meppel, houdende ver boel om, op de 
straf bepaald aau het slot van het artikel, binnen · 
den kring omschreven in den aanhef van het 
artikel .zonder vergunning van den Raad eenig 
gebouw of erf tot stalling van vee in te richten 

of te gebruiken"; 
0. dat de verbindende kracht van dit voor- • 

schrift bij het micldel van cassatie wordt bestreden 
op grond dat het niet zoude zijn overeen te brengen 
met 1°. ar t. 151 der gemeentewet, 2°. de nrtt. 
625 en 627 B. W. ; 

0. wat aangaat de eerste bewering, dat zij 
bernsi 011 de stelling , clat het onderwerp der 
gemeentelijke verornening zonde zijn gere,geld bij 
eene Rijkswet, nl. di e van 2 Juni 1875 (Staats
blad u0

• 92), gewijzigd bij latere wetten, laatstelijk 
bij die van 4 September 1896 (Staatsblad n°. 152), 

zoodat de 11laat selijke verordening hier zoude treden 
in hetgeen van nlgemeen Rijksbelang is; 

dat, ware dit het geval , er strijd zonde zijn 
niet met art. 151, dat van rechtswege werkt, 
indien iu het onderweq1 van plaatselijke ver
ordeningen wordt voorzien door eene latere wet, 
maar met art. 150 der "emeentewet; 

dat echter de vraag, of eene plaatselijke ver
ordening treedt in hetgeen va.n algemeen Rijks• 
belang is, naar luid van art. 150, 2° lid , in 

verband met art.153 der gemeentewet, uitslui tend 
staat ter beslissing van de administratieve macht 

en alzoo onttrokken is aan 's rechters oordeel; 
0. wat betreft de tweede bewering, clat het 

verbod van art. 42a der vermelde verordening, 
in verband met den aanhef van clttt artikel alleen 
bevat ecne eigendornsbe11crking, welke ingevolge 
art. 625 B. W. in verband met art. 144 der 
Grondwet en art. 135 der gemeentewet de?;renzen 
van de bevoegdheicl der gemeentebesturen niet 
overschrijdt; 

dat voorts uit verbod ook niets inhoudt wat 
geacht zot1 kunnen worden in strijd te zijn met 
art. 627 B. W. ; 

0 . dat aan het slot der memorie nog wordt 
beweerd, dat de door den kantonrechter toegepaste 
bepaling der verordening van politie voor de ge
meente Meppel in strijd zonde zijn met het alge
meen belang, maar dat het onderzoek van deze 
vraag , in het stelsel der gemeentewet, uitsluitend 
opgedragen aan de administratieve macht, l igt 
buiten den kring van 's rechters bevoegdheicl ; 

0. · mitsdien dat het middel van cassatie is 
ongegrond; 

Verwerpt hel beroep. 

20 April 1897 . ll1:1ss1vB van den )'1:inister rnn 
Binnenlandsche Zaken, betreffende uit,·oering 
der Kieswet. 

Het is mij gebleken dat verschil van meening 
bestaat omtrent de toepass ing, te geven aan 
artikel 8 van het Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1897 (Staatsblad n°. 69). 

raar aanleiding hiervan heb ik de eer U H.E .G. 
te verzoeken het volgende ter kennis te brengen 
van de burgemeesters in Uw gewest. 

De strekking van de eerste zinsnecle van het 
tweede lid, luidende: . De lessenaars worden aan 
weerszijden van de tafel van het stembureau tegen 
de . wanden van het lokaal geplaatst," is, om in 
cle stemlokalen de plaatsen voor de lessenaars 
aan te wijzen , met uitsluiting van andere ?;e• 
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deelteu van het lokaal, waarover het stembureau 
minder gemakkelijk toezicht zoude kunnen uit
oefenen. Zij handt geen voors~hrift in omtrent 
de verdeeling iler lessenaars over de twee toege
laten plaatsen. De burgemeester heeft de ge
schiktheid dezer platttsen te beoordeelen. Ook 
het gebruik van aaneensluitende lessenaars is niet 
verboden, mits de afscheiding tnsschen de af
deelingeu aan het voorschrift van het laatste lid 
vau artikel 8 beantwoorde en alzoo clie afdeelingen 
inderdaad geheel van ellrnnder afgescheiden lesse
naars vormen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN . 

23 April 1897. BESLU IT, tot nade1·e wijziging 
van het Koninklijk besluit van 18 Augus
tus 1891 (Staatsblad u0

• 158) tot vaststelling 
van ceu algemeen reglement vau politie voor 
rivi eren, k;;tnalen , havens, sluizen , bruggen 

eu daartoe behuoreude werken, onder beheer 
van het Rijk. S. 105. 

fa J\"AAM VAN H. M. WILHELM] IA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ . 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en N~verheid van 27 Maart 1897, 
L•. G, afdeeling Waterstattt; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
bla0d u0 • 69); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
13 April 1897 , n°. 11); 

Gelet op het nader mpport van voornoéIUdeu 
Minister van 21 April 1897, L•. A, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 

(Staatsblad n°. 158) tot vaststelling van een al• 
gemeen regleIUent van 11olitie voor nvieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken, onder beheer van het Rijk, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 April 1894 
(Staatsblad n°. 57), nader te wijzigen als volgt: 

A,·tiket 47 wordt gelezen: 
Tenzij met vergunning van een ambtenaar vau 

den Waterstaat is het den schippers, buiten het 
geval van noodzakelijkheid, verboden te ankeren 
of vast te meren of voor anker of_ vastgeIUeerd 
te liggen: 

1 °. op plaatsen , waar dit de scheepvaart zon 
belemmeren ; 

2°. ~edurende den tijd dat de visscherij met 

riviervak, beginnende op 100 M:. boven de plaats 
waar de zegens eener aan den wal gevestigde 
zalmzegenvisscherij met vasten spil wo1·den 1Joit
gebracht, en eindigende 100 M. beneden clen be
uedensten ophaal van zooclanige zalmzegen visscherij. 

Het verbocl sub 2°. geldt alleen voor de rivier
vakken en voor den tijd, waarin de visscherij 
met de zegen werkelijk wordt uitgeoefend. 

In art. 92 wordt onder letter c het cijfer 47 
vervangen door 47 1 °. en 2°. 

In art. 93 wordt tusschen .32, derde li,l" 
en "61" i ngevoegd: 47. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat , Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage , den 23sten April 1897. 
(get.) E M: i\'.I A. 

J)e ]finister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DEI< SLEYDEN. 

_ ( Uitgeg . 30 April 1897.) 

24 April 1897. BESLUIT, tot nadere wijziging van 
het bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 128) vastgestelde bijzonder 
reglement van politie voor de scheepvaart 
op de rivieren beneden Rotterdam tot in 
zee. S. 106. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E.'.>Z, 

WIJ EMMA, ENZ . 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 22 Maart 1897, 
litt. D, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 l•'ebrnari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
13 April 1897, n°. 10); 

Gelet ·op de nadere voordracht van den voor• 
noeIUden Minister van 21 April 1897 , n°. 165, 
afd~eling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het Bijzonder reglement van pol itie voor de 

scheepvaart op de rivieren beneden Rotterdam 
tot in zee , vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
25 Mei 1892 (Staatsblad n°. 128) en gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 14 December 1894 
(Staatsblad n°. 235) de navolgende wijzigingen 

de zalm zegen mag worden uitgeoefend , in een te brengen: 
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Art. 8 wordt gelezen als volgt: 
Het is verboden vaartuigen van minder dan 

6 d.M. diepgang te leggen op de Rijksligplaats 
aan cle dukclalven nabij clen bovensten strekdam 
aan clen linker oever van het Scheur beneden 
Vlaardingen. 

Het is verboden te lossen uit of te laden iu 
vaartuigen, welke op de ligplaats vertoeven. 

De vaartuigen mo,gen nooit met trossen, kettingen 
of op andere wijze aan de dukdalven worden vast
gema:ikt . 

Bij het aanleggen moeten door het uitzetten 
van ankers, t n zoo noodig door het bezigen van 
een sleepbootje, alle voorzorgen worden in acht 
,genomen ter voorkomiu11: van schacle. 

De schipper is verplicht te zorgen dat het vaar
tuig, zoolang het eene ligplaats aan de dukdalven 
inneemt, behoorlijk aan de meerpalen is vastge
maakt ter beoordeeling van de ambtenaren, met 
de hnnclhaving van dit reglement belast , op wier 
bevel ook een anker op stroom en achteruit een 
zwaar werpanker moet worden uitgezet. 

De schipper moet in het algemeen zoowel bij . 
dug als bij nacht zorg dragen voor het behoorlijk 
bevestigen en vieren op de meer op de meeqialen en 
zorgen voor oordeelkundige ligging van het roer. 

Het is verboden met een vaartuig lauger dan 
vijftien uren op de ligplaats te vertoeven. In 
bijzondere omstandigheden kan de iugenie,u· te 
"Rotterdam een langer verblijf aldaar toestaan. 

Art. 9 w01·dt gelezen als volgt: 
Het is verboden de ankerboeien in clen boven

moncl van het Sc!teur nabij de Oostpunt van 
Ro::enburg te bezigen tot het vastmeren van andere 
vaartuigen dan die meer dan 100 K.G. ontplof-
1,are stof aan boord of meer dan deze hoeveelheid 
te lossen of te laden hebben. 

Van die ankerboeien mag geen gebruik worden 
gemaakt om door het uitbrengen van een tros, 
bij aankomst of vertrek van een vaartuig, te 
zwaaien. 

V nartuigeu, wier lengte en diepgaug het meren 
aau het zuidelijk stel ankerboeien toelaten, mogen 
niet op het noordelijk stel merer: , tenzij het 
eerstgenoemde reeds is genomen. 

Zoo lang de ha ven aan de Oostpunt van Rozen
burg, bestemd voor binneuvaartuigen, die ont
plofbare stoffen hebben te lossen of te laden, 
wegens uitdieping of ui tvoering van werken, tijde
lijk uiet gebruikt kan worden , mogen de binnen
vaartuigen a:iu het zuid.el ijk stel aukerboeien mereu, 
zijnde zulks op andere tijclen niet geoorloofd. 

Een vaartuig, vastgemeerd aau cle ankerboeien , 
moet bij dag de buskrnitvlag aan den voorto11 
voeren. 

Het is verboden met een vaartuig lauger clan 
dertig uren aau de boeien te vertoeven. 

In bijzondere omstandigheden kan de ingeuiem
te Iwtterdam een langer verblijf aldaar toestaan. 

Art. 10 wordt gelezen als volgt: 
Het is verboden, zonder vergunniug van den 

Minister, het Rijksveerhoofd op Rozenburg of de 
daartoe behoorencle werken te bezigen tot aanleg
plaats of tot het vastmaken van vaartuigen, welke 
niet tot den Rijksdienst of tot dien vau het 
veer beho oren. 

Art. l0bis wordt gelezen als volgt: 
Het is verboden de dnkdal ven, dieuende ter aan

wijzing van de riviereinden der lage rijzen dammen 
aan d~n linker oever bij de schutsluis in het kauaal 
door het benedeneinde van Rozenburg, zoomede 
de dukdalven laugs den rechter oever beneden cle 
berghaven voor Rijksvaartnigeu aan deu Hoek van 

Holland, tot het vastmaken, verhalen of aan
leggen van vaartuigen te bezigen. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na zijne afkondiging. 

De Minister vau Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering vau dit besluit, 
dat gelijktijdig in het Staatsblad en iu de Staats

courant zal worden g.iplaatst eu waarvau afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad rnn State. 

's ~ravenhage, den 24sten April 1897. 

(get .) E M MA. 

De ilfinister van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get.) VAN DER 8LEYDEN. 

( Uitgeg. 7 JJfei 1897.) 

24 Àpril 1897. BESLUIT, tot vaststelling van 
gewijzigde bepalingen ter voorkomiug van 
aanvariugen op zee, en tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 October 1875 
(Staatshfad n°. 178), aangevuld bij Konink
lijk besluit . vau 3 Augustus 1896 (Staats

blad n°. H7). S. 107. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers vau Marine 

van 18 Februari 1897, Bureau B , n°. 6, Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 Februari 1897, 
Litt. M, afdeeling Handel en Nijverheid, Buiten
landsche Zaken van 22 Februari 1897, 2• afdeeliug, 
n°. 2263, Fi_nanciën van 24 Februari 1897, In-
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voerrechten en Accijnzen 11°. 99, Justitie van 

4 )[aart 1897, n°. 130, 2• afcleeling A; 

Den Raacl van State gehoord (aclvies van clen 
13 April 1897 , n°. 9); 

Gezien het nader rapport van genoemde Ministers 

van clen 23sten April 1897, Bnreau B, n°. 17, 
van 22 A11ril 1897, Litt . E, afdeeling Handel 

eu Nijverheid, van 23 April 1897, Afdeeling II, 
n°. 4808, van 23 April 1897, Invoenechten en 
Accijnzen n°. 25, van 23 April 1897, 2• af

deeling A, n°. 100; 

Gelet op art. 1 . der wet van 11 Juli 1882 

(Staatsblad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

)Iet intrekking van het Koninklijk besluit van 

den 26sten J nli 1885 (Staatsblad n°. 168), ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 16 No

vember 1896 (Staatsblad n°. 173) vast te stellen 
de navolgcncle gewijzigde bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee . 

Algemeene bepalingen. 

De navolgende voorschriften zijn van toepassing 

op alle vaartuigen in zee. 
Bij de toepassing wordt: 

een stoomvaartuig, hetwelk onder zeil en niet 

onder stoom is, beschouwd als zeil vaartuig; en 
elk vaartnig oncler stoom, ook al is het tegelijk 

ouder zeil, als stoomvaa1·tuig; 

onder "stoomvaartuig" verstaan, elk vaartuig 

voortbewogen door machines; 

een vaartuig als "varende" beschouwcl, wan
neer het niet ten anker is, noch vastgemaakt is 

aan den wal, noch aan den grond zit. 

Voorscl,rU'ten omti-ent het voeren van liclttcn, eu::. 

De uitdrnkking "zichtbaar" in deze voor
schriften ten opzichte van lichten gebezigd, be

teekent zichtbaar bij donkeren nacht en helcleren 
dampkring. 

Art. 1. De voorschriften betreffende de lichten· 
moeten bij elke weêrsgestelclheid van zonsonder

gang tot zonsopgani( worden opgevolgd; geclurende 
clien tijcl mogen geen andere lichten, welke aan 
gezien kunnen worden voor de voorgeschrevene, 

getoond worden. 
2. Een stoomvaartuig moet, waµneer het varende 

is, voeren: 
a. Aan of voor den fokkemast, of bij gebreke 

van een fokkemast mor op het vaartuig, op een 
hoogte boven den romp van ten minste 6 meter 

1897. 

en indien het vaartuig meer dan 6 meter breecl 

is, op eene hoogte boven clen romp van ten 

minste die breedte, met dien verstande echter, 
clat het licht niet hooger boven den romp ge

voenl behoeft te worden clan 12 meter, een 

helder wit licht, clat zoochnig is ingericht, dat 

het een oDafgebroken licht cloet schijnen over een 

boog van clen horizon van 20 kompasstreken en 
zoodanig is geplaatst, dat het licht werpt over 

10 kompasstreken ter wederzijde van het vaartuig, 
te weten van recht vooruit, tot twee streken 

achterlijker dan dwars aan elke zijde. Het licht 
moet op een afstancl van ten minste 5 zeemijlen 

(van 60 in 1 graad) zichtbaar zijn. 
b. Aan stuurboordszijcle een groen licht, zoo

clunig ingericht, clat het een onafgebroken licht 
doet schijnen over een boog van den horizon van 

10 kompasstreken en zoodanig geplaatst, dat het • 
licht werpt van recht vooruit tot 2 streken 
achterlijker clan dwars aan clie zijde. Het licht 

moet op een afstand van ten minste 2 zeemijlen 

(van 60 in 1 graad) zich_tbaar zijn. 
c. Aan bakboordsr.ijcle een rood licht, zooclanig 

ingericht, dat het een onafgebroken licht clort 

schijnen over een boog van clen horizon van 

10 kompasstreken en. zoodanig geplaatst, clat het 
licht werpt van recht voornit tot 2 streken 

achterlijker dan dwars aan die zijde. Het licht 

moet op een afstand van ten minste 2 zeemijlen 

(van 60 in 1 graad) zichtbaar zijn. 

d. De genoemde groene en roode zijdelichten 
moeten aan de binnenzijde voorzien zijn van 

schermen, die tot een afsta nel van 9 decimeter 
van het voorvlak van cle Jan taarn naar voren 

cloorloopen en zoo gestel cl zijn, dat zij beletten 

dat het bakboords- of roode licht aan stnnrboorcls

zijde en het stuurboords- of groene licht aan bak
boordszijcle gezien wordt. 

e. Een stoomva,11·tuig, dat varende is, mag 

bovendien een tweede wit licht voeren, van 
dezelfde inrichting als het onder a genoemde. 

Deze twee lichten moeten zoodanig in één richting 
met de kiel geplaatst worden , dat het eene ten 
minste 4j- meter hooger is dan het andere, en 

in zoodanige onderlinge positie clat het lagere 
licht vóór het hoogcre is geplaatst. De verticale 
afstand tnsschen deze twee lichten moet kleiner 
zijn dan cle horizontale. 

3. Een stoomvaartuig, een ander vaartuig 

sleepencle, moet behalve zijne zijclelichten twee 
heldere witte lichten loodrecht boven elkander 
voeren, met ten minste 18 decimeter tnsschcn-

8 
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ruimte, en indien het meer dan één vaartuig 

sleept, en de lengte van den sleep, gerekend 

van het hek van het vaartuig dat sleept, tot het 
hek van het achterste gesleepte vaartuig, meer 

dan 180 meter bedraagt, moet het nog een derde 
helder wit Jicht voeren , 18 decimeter boven of 

beneden de reeds genoemde lichten. Elk dezer 
lichten moet van gelijke inrichting en sterkte en 

geplaatst zijn als het witte licht genoemd in 

art. 2 (a), met uitzondering van het derde licht, 

hetwelk gevoerd moet worden op een hoogte van 

ten minste 4 meter boven den rom1>-
Ten behoeve van het sturen op het gesleept 

wordencle vaartuig mag het sleepende stoomvaar
tuig, achter den schoorsteen of den achtersten 
mast, een klein wit licht voeren, doch dit licht 

mag niet voorlijker dan dwars zichtbaar zijn. 
4 . a. Een vaartuig, waarmede ten gevolge van 

cenig ongeval u iet gemanoeuvreerd kan worden, 

moet, tenzij het is een visschersvaartuig, waar

omtrent geldt het bepaalde bij art. 9, § 8, op 

dezelfde hoogte als h~t in art. 2 (a) genoemde 

witte licht, daar waar zij het best gezien kunnen 

worden , en, wanneer het een stoomvaartuig is, 
in plaats van dit Jicht, twee roodé lichten lood

recht boven elkander, met ten minste 18 deci

meter tusschenruimte, voeren, zoodanig ingericht 
dat zij over den geheelen horizon zichtbaar zijn 

op een afstand van ten minste 2 zeemij len (van 

60 in 1 groacl). Bij dag moet zooclanig vaartuig, 

daar waar zij het best gezien kunnen worden, 

voeren twee zwm·te ballen of figuren, elk 6 deci
meter in middellijn, de een loodrecht boven den 

ander, met een tusschenrnimte van ten minste 

18 decimeter. 
b. Een vaartuig, bezig zijnde met het leggen 

of licl).ten van een telegraafkabel, moet, ter 
plaatse van het iu art. 2 (a) hr.doelde witte licht, 
en, wanneer het een stoomvaartuig is, in plaats 

van dat licht, drie li chten, loodrecht boven 

elkander en met eenc onderlinge tnsschenruimte 
van ten minste 18 decimeter, voeren . Het hoogste 
en laagste van deze lichten moet rood en het 
middelste wit zijn; zij moeten zoodanig zijn in

gericht dat zij over den geheelen horizon zicht
baar zijn, op een afstand van ten minste 2 zee
mijlen (van 60 in 1 grnad). 

Bij dag moet zoodanig vaartuig, daar waar 
zij het best gezien kunnen worden, drie figuren 

van ten minste 6 decimeter middellijn, loodrecht 

boven elkander en met een onderlinge tnsschen
rnimte van ten minste 18 decimeter, voeren. 

De bovenste en onderste dezer figuren moeten 

bolvormig en rood van kleur, de middelste rnit

vormig en wit van kleur zijn . 

c. De vaartuigen waarover in dit artikel ge

handeld wordt, mogrn , wanneer zij geen vaart 
Joopen , de zijdelichten niet voeren, maar moeten 

die lich ten voeren wanneer zij vaart Joopen. 
d. De lichten en fignren bij dit artikel voor

geschreven, zijn voor andere vaartuigen het teeken, 

dat het vaartuig dat ze voert, niet kan manoen
vreeren en dus niet uit den weg kan gaan. 

Deze signalen zijn niet. die, welke gedaan 
moeten worden, wanneer · vaartuigen in nood 
verkeeren en hulp noo,lig hebben. Laatstbecloeldc 
zijn vermeld in art. 31. 

5. Een zeilvaartuig dat varende is, en elk 
vaartuig hetwelk gesleept wordt, moet dezelfde 

lichten voeren welke in art. 2 voor een stoom

vaartuig il at varende is, zijn voorgeschreven, 

met uitzond ering van de in fat artikel genoemde 

witte lichten, welke het nimmer mag voeren. 

6. Wanneer, zooals ,lit bij slecht wecler op 
kleine vaartuigen die varende zijn kun voorkomen, 

de groene en roode zijdelichten niet vastgezet 

kunnen worden, moeten deze lichten aau:i;estoken 

en klaar tot gebrnik bij de hand worden ge

houden, en, indien een ander vaartuig nadert , 

of indien het zelf in de nabijheid van een ander 

vaartuig komt, aan hunne respectieve zijden, 
tijdig genoeg om aanvaring te voorkomen, ge

toond worden op zoodanige wijze dat zij het best, 

zichtbaar zijn; het groene licht mag niet aan 

bakboord, het roode niet aan stuurboord, en beide 

lichten mogen aan hunne respectieve zijden zoo

veel doenlijk niet meer dan twee streken achter

lij ker dan dwars, zichtbaar zijn. 

Om het gebruik dezer draagbare lichten zoo 
zeker en gemakkelijk mogelijk te maken, moet 

elke lantaarn uitwendig geverfd zijn met de kleur 

van het licht dat zij doet schijnen en bovendien 
voorzien zijn van een doelmatig scherm. 

7 . Stoomvaartuigen van 1ninder dan 40, vaar
tuigen, voortbewogen door middel van riemen 
of zeilen, van minder dun 20 ton (van 2.83 M •.) 
bruto inhoud, en roeibooten, zijn, wanneer zij 
varende zijn, niet verplicht de lichten te voeren 
in art. 2 (a) (b) (c) vermeld; zij moeten echter, 
wanneer 1.ij die lichten niet voeren, voorzien zijn 
van · de volgeude lichten : 

1°. toomvaartnigen van minder dan 40 ton 

(van 2.83 M 3 . ) bruto inhoud, moeten voeren: 

a. Vóór op het vaartuig, of aan , of vóór den 
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schoorsteen, waar dit het best gezien kan worden, 

en op een hoogte boven het potdeksel van ten 

minste 27 clecimeter, een helder wit licht, inge
richt en geplaatst op de wijze als voorgeschreven 
in art. 2 (a) en van zoodanige sterkte dat het 
zichtbaar is op een afstand van ten minste 2 zee
mijlen van (60 in 1 graad). 

b. Groene en roode zijdelichten, ingericht en 

geplaatst al s voorgeschreven in art. 2 (b) en (c), 
en van zoodanige sterkte, dat zij zichtbaar zijn 

op een afstand van ten minste 1 zeemijl (van 60 

in 1 graad), of een samengestelde lantaarn, too

n ende aan de daarvoor aangewezen zijden van het 
vaartuig groen en rood licht, van recht vooruit, 
tot 2 streken achterlijker dan dwars. Deze lan
taarn moet ten minste 9 decimeter beneden het 
witte licht gevoerd worden. 

2°. Stoomsloepen, zooals dié aan boord van 
zeeschepen gevoerd worden, mogen het witte licht 
op minder fan 27 decimeter boven het potdeksel 

voeren, doch in elk geval boven de onder 1 b 
bedoelde samen~estelde lantaarn. 

3°. Vaartuigen , welke worden voortbewogen 

door middel van riemen of zeilen, van minder 
dan 20 ton (va11 2.83 i',,P,) bruto inhoud, moeien 

een lantaarn aangestoken gereed houden, met een 

groen glas aan de eene en een rood glas aan de 

andere zijde. Deze lantaarn moet, indien een 

ander vaartuig nadert, of indien .het zelf in de 

nabijheid van een ander .vaartuig komt , tijdig 

genoeg om aanvaring te voorkomen, getoond wor

den , zoodanig, dat het groene licht niet aan 

bakboordszijde, en het roode licht niet aan stuur
boonlszijde gezien kan worden. 

4°. Roeibooten, hetzij daarmede geroeid of ge

zeild wordt, moeten een wit licht gevende lan
taarn aangestoken gereed honden, welke nn en 

clan, doch tijdig genoeg om aanvaring te voor
komen, getoond moet worden. 

De in dit artikel bedoelde vaa1-tuigen behoeven 
de in art. 4 (") en in art. 11 , laa1ste zinsnede, 
voorgeschreven lichten niet te voeren. 

8 . Loodsvaartuigen op hun kruisstation varende, 
moeten niet de lichten voeren welke voor andere 

vaartuigen zij n voorgeschreven. Zij moeten enkel 
aan den top van den mast een wit licht voeren, 
dat rondom zichtbaar is . 

Bovendien moeten zij met korte tusschenpoozen, 

van ten hoogste 15 minuten, een of meer schit
terlichten vertoonen. 

Wanneer zij andere vaartuigen of andere vam·
tuigeo hen op korten afstand naderen , moeten 

zij de, aangestoken en tot gebruik gereed zijnde, 
zijdelichten bij korte tnsschenpoozen tooneo, om 

de richting waarin zij sturen aan te geven , doch 

het groene licht mag niet aan bakboordszijde, en 

het roode niet aan stuurboordszijde getoond 
worden. 

Een loodsvaartuig , dat lang zij van een vaar
tuig moet gaan, om een lood s af te geven, mag 
het ,,·itte licht toonen, in plaats van het aan 

den mast te voernn, en mag, in stede van de 

bovengenoemde gekleurde lichten, een lantaarn 
tot gebrnik gereed houden, met een groen glas 

aan de eene en een rood glas aan de andere zijde, 
ten einde die op de in art. 7 sub 3 omschreven 
wijze te gebrniken. 

Loodsvaartuigen niet op hun kruisstation varende, 
moeten dezelfde lichten voeren als andere vaar
tuigen van hunne tonnem:,,aat. 

9 . § 1. Visschersvaartuigen bezig met de uit
oefening der visscherij, moeten, behoudens hei 

bepaalde bij de § § 3 en 4 van dit artikel, niet 
de lichten voeren in de artt. 2 en 5 voorge
schreven. 

§ 2. Een visschersvaartcig bezig met de uitoefe
ning der drijfnetvisscherij, moet, zoo lang de 

netten in hnu geheel of gedeeltelijk te water zijn, 

twee helder witte lichten voeren, zoodanig i age
richt, dat zij rondom een onafgebroken licht doen 
schijnen, hetwelk op een afstand van ten minste 
3 zeemijlen (van 60 in 1 graad) zichtbaar is. 

Een daarvan moet geplaatst zijn op een hoogte, 
boven den romp gemeten, van niet minder dan 

6 meter en niet meer dan 7 .80 meter, terwij l 

de verticale afstand tusschen dit licht en het 
lager geplaatste niet minder mag bedragen dan 

1.80 meter en niet meei· dan 3 meter. 
De horizontale afstand tnsschen beide lichten, 

waarvan het lag~re vóór het hoogere moet zijn 
geplaatst, gemeten in de richting van de kiel, 

mag niet minder dan 1.50 meter en niet meer 
dan 3 meter zijn . 

Bovendien mag, ter voorkoming van aanvaring, 
aan de zijde van het vaartuig, waar de netten 

meer uitstaan dan recht voor het schip, een groen 
of rood pyrotechnisch licht worden getoond, dat 
gedurende ten minste 30 seconden moet branden; 
met dien verstande evenwel, dat het groene licht 
alleen aan stunrboords- en het roode licht alleen 
bakboordszijde mag worden o-etoond. 

De in deze § bedoelde vaartuigen moeten van 

de in het vori11:e lid genoemde pyrotechnische 
lichten voorzien zijn. 

8* 
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Het bij de uitoefening der drijfuetvisscherij 
vereischte arbeidslicht bij de haringkribben mag 
niet hooger geplaatst zijn dan 1.50 meter boven 
den romp. 

§ 3. Een visschersvaartuig, bezig met de uitoefe
ning der bengvisscherij, moet voeren: 

a. terwijl het de beug schiet: de lichten in de 
artikelen 2 en 5 voorgeschreven, naar gelang het 
een stoom- of een zeil rnartuig is, benevens een 
helder wit licht, niet hooger geplaatst dan 1 meter 

boven den romp ; 
b. terwij l het de beug overzeilt: de lichten in 

de artt. 2 en 5 voorgeschreven ; 
c. terwijl het de beng inhaalt, of daaraan op 

speellijnen verbonden is: de onder letter a van 
deze § voorgeschreven lichten, benevens nog een 
helder wit licht, niet hooger geplaatst dan ter 
hoogte van de zijdelichten. 

De in deze§ voorgeschreven witte lichten moeten 
rondom een onafgebroken Jicht doen schijnen, 
hetwelk op een afstand van ten minste 3 zeemijlen 
(van 60 iu 1 graad) zichtbaar is. 

§ 4. Een vissche1·svaartuig, bezig met de uit
oefening der kolvisscherij , moet de lichten voeren 
in § 3 c, van dit artikel vastgesteld. 

§ 5. Een visschersvaartni~ , dat bezig is met 
eene korre of schl'Obnet te visschen, waaronder 
verstaan wordt een vischtnig, dat over clen bodem 
der zee gesleept wordt, moet voeren: 

I. Wanneer het een stoomvaartuig is: 
ft. aan of voor den top van den voormast een 

lantaarn, toonende een wit licht vooruit, een 
grnen Jicht aan stunrboordszijcle en een rood licht 
aan bakboordszijcle. 

Deze lantaarn moet zoodanig zijn ingericht en 
aangebracht, dat het witte licht onafgebroken 
schijnt over een boog van den horizon van 4 strnken 
(van recht vooruit tot 2 streken aan elke zijde); 
het groene licht aan stunrboordszijde onafgebroken 
schij ut over een boog van den horizon van 8 streken 
(van 2 streken van voren tot 2 streken achter
lijker dan dwars); het roode licht aan bakboords
z1jde onafgebroken schijnt over een boog van den 
horizon van 8 streken (van 2 streken van voren 
tot 2 streken achterlijker dan dwars); 

b. ten minste 2 meter en ten hoogste 4 meter 
beneden de driekleurige lantaarn, een )leider wit 
Jicht, zoodanig ingericht, dat het rondom een 
onafgebroken licht doet schijnen . 

IL Wanneer het een zeil vaartuig is: 
een helder wit licht, zoodanig ingericht, dat 

het rondom een onaf~ebroken licht doet schijnen. 

Bovendien moet, wanneer gevaar voor aanvaring 
bestaat, aan de zijde van het vaartuig waar het 
net uitstaat, een groen of rood pyrotechnisch 
licht worden getoond, dat ten min te 30 seconden 
moet branden, met dien verstande evenwel, clat 
het groene licht alleen aan stnnrboords- en het 
roode licht alleen aan bakboorclszijde mag worclen 
getoond . 

De in deze § sub II bedoelde vam-tuigen moeten 
van de in het vorige lid genoemde pyroter.hnische 
lichten voorzien zijn. 

De in deze § genoemde lichten, met uitzoncle~ 
ring van de pyrotechnische, moeten op een afstan cl 
van ten minste 2 zeemijlen (van 60 in 1 graad) 
zichtbaar zijn . 

§ 6. Visschersvaartuigen, behoorende tot die be
doeld in art. 7, moeten, indien zij bezig zijn 
met visschen, ·een helder wit licht voeren, zoo
danig ingericht, dat het rondom een onafgebro
ken licht doet schijnen hetwelk op een afstand 
van ien minste 1 zeemijl (van 60 in 1 graad) 
zichtbaar is. 

§ 7. Een visschersvaartnig moet, wanneer het 
bezig is met visschen, dit liij dag aan naderende 
vaartuigen ken baar maken door het voeren vau 
eene mand, ter plaatse wam· deze het best gezien 
kan worden. 

§ 8. Een visschersvaartuig waarmede , tenge
volge van eenig ongeval, niet kan gemanoeuvreerd 
worden, moet het licht voeren in art. 11, eerste 
lid, _voor vaartuigen ten anker zijnde, voorge
schreven. 

10. Een vaartuig, hetwelk door een ander 
wordt opgeloopen , moet, van het hek, aan het 
oploopende vaartuig een wit Jicht of een schitter
licht toonen. 

Het witte Jicht mag vast zijn en in een lan
taarn gevoerd worden , doch in dat geval moet 
de lantaarn zoodanig ingericht en van schermen 
voorzien zijn, dat zij een onafgebroken licht werpt 
over een boog van den horizon . van 12 kompas
strnken, namelijk 6 streken van recht achteruit 
aan elke zijde. Het licht moet op een afstand 
van ten minste 1 zeemijl (van 60 in 1 graad) 
zichtbaar zijn en zooveel mo.,.elijk op gelijke 
hoogte als de zijdelichten gevoerd worden. 

11 . Een vaartuig , ten anker zij ode, moet, 
wanneer het minder dan 45 meter lang is, voor
uit, waar het het best gezien kan worden, doch 
niet hooger clan 6 meter boven den romp, een 
wit licht voeren in een lantaarn, zoodanig in
gericht, dat zij een helder en onafgebroken Jicht 
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verspreidt, rondom, op een afstand van ten minste 
1 zeemijl (van 60 in 1 graad), zichtbaar. 

Een vaartni" van 45 meter lengte en daar

boven, ten anke1· zijnde, moet twee z,1lke lichten 

voeren; het eene vóór op het vaartuig op een 
hoogte van niet minder dan 6 en niet meer dan 

12 meter boven den romp; het andel'C op of bij 

het hek van het vaartuig, ten minste 4,5 meter 
lager dan het voorste. 

Als lengte van het vaartuig geldt de in den 
meetbrief aangegeven lengte. 

:men vaartuig, hetwelk in of nabij een vaar• 
water aan den groncl zit, moet, tenzij het. is een 

visschersvaartuig waaromtrent geldt het. bepaalde 
bij art. 9, § 8, het licht of de I iehten hierboven 

genoemd voeren, en bovendien de twee roode 

lichten voorgeschreven in art. 4 (a). 
12. Indien het noodig is om de aandacht te 

trekken, mag elk vaartuig, behalve de lichten 
welke het volgens deze voorschriften voeren moet, 

een schitterlicht toonen, of een ig . knalsein geven, 

hetwelk niet voor een noodsein kan worden ge• 
honden . 

13. De inbond dezer voorschriften belet noch 
de handhaving van bijzondere bepalingen, door 

de Regeering van eeoige natie gemaakt, met be

trekking tot het voeren van vaste of seinlichten, 

buiten en beha] ve de hierbij voorgeschrevene, 

voor twee of meer oorlogsvaartuigen of voor vattr• 

tuigen onder coovooi, noch het toonen van door 

reeders aangenomen verkenningsseinen, mits deze 

van Regecringswege zijn goedgekeurd en bekend 

_gemaakt. 
14. Een stoomvaartuig moet, ingeval het uit

sluitend onder zeil is, doch zijn schoorsteen op 

heeft, overclag vóór op het vaartuig een zwarte 

hal of figuur voeren vau 6 decimeter miclclellijn, 

ter plaatse waar deze] ve het best gezien kan 

worden . 

Gel11idsei11en bij mist, en::. 

15. Alle se inen, in dit artikel voorgeschreven 

voor vaartuigen clie varende zijn, moeten worden 
gegeven: 

1. cloor .stoomvaartuige_n" op de stoomfluit 
of sirene; 

2. cloor zeil vaartuigen en vaartuigen clie ge
sleept worden op den misthoorn . 

Onder . lange stoot" wordt in clit artikel ver
staan, een stoot van 4 tot 6 seconclen dunt·. 

Eeu stoomvaartuig moet voorzien zijn : 
van een krachtig geluidgevende stoomfluit of 

sirene, werkende door stoom of door eenig rnicldel 

hetwelk stoom vervangt, en zooaanig geplaat,!, 

clat het geluid niet d_oor eenig beletsel knn wor
clen onderschept; 

van een dengdelijken misthoorn, waarvan het 

geluicl op werktnigel ijke wijze wordt voortge
bracht; en 

van een goecl geluiclgevencle klok. (1) 

Een zeilvaartuig van 20 ton (van 2.83 j)i3 .) 

hrnto-inhoucl en daarboven, moet van een clerge· 
lijken misthoorn en klok voorzien zijn . 

Ingeval van mist of nevelachtig weder, indien 
het sneeuwt of bij zware regenbuien, moeten 
zoowel bij dag als cles nachts, cle volgencle seinen 
gegeven worden : 

a. Een stoomvaartuig, hetwelk vaart loopt, 

moet, met tusschenpooze n van niet meer clan 

twee minuten, een langen stoot geven. 

b. Een stoomvaartuig dat varende is, moet, 

wanneer het ges!opt ligt en geen vaart loopt, 

met tusscheupoozen van niet meer clan twee mi

nuten, twee lange stooten, met een tusschenpoos 
van ongeveer één seconde geven. 

c. Een zeilvaartui" clat varende is, moet, met 
tusscheopoozen van niet meer dan één minuut, 
één stoot geven als het over bakboord bij clen 
wincl ligt, twee stooien achter clkar,der als het 

over stuurboord hij clen wind ligt en drie stooten 

achter elkander als het den win cl achter] ijker dan 
dwars heeft. 

d. Een vaartuig ten anker zijncle, moet, ruet 

tusschenpoozen van niet meer clan één minuut, 
gedurende ongeveer vijf seconden snel de klok 

lniclen. 
e. Een vaartuig dat een ander vaartnig sleept, 

een vaartuig, bezig zijnde met het leggen of 

lichten van een telegraafkabel, en een vaartuig 

hetwelk varende is, en voor een naderend mar

tuig niet uit den weg kan gaan, omdat er in 

het geheel niet, of niet volgens cleze voorschriften 

mede gemanoenvreercl kan worclen, moet in plaats 
van de in dit artikel onder a en c voorgeschreven 
seinen met tnsschenpoozen van ten hoogste twee 
minuten, ilrie stooten geven, namelijk een langen 
stoot gevolgd door twee korte stoeten . 

(1) In alle gevallen wam·bij in deze voorschriften 
het gebruik van een klok is voorgeschreven, mag 
deze aan boord van Tnrksche vaartuigen worden 
vervangen door een tro1n, of duor een gong waar 
deze instrumenten aan boord rnn kleine mar
tuigen gebruikt worclen. 
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Een vaartuig dat gesleept wordt, mag dit sein, 
cloch geen ander geven. 

Zeil vaartuigen en booten van minder dan 20 ton 

(van 2.83 ~1' .) bruto inhoud, behoeven de boven 

voorgeschreven seinen niet te geven ; doch zijn, 
indien zij deze seinen niet geven, verplicht eenig 
ander duidelijk geluidsein met tusschenpoozen 

van ten hoogste een minuut te geven. 

Vaart der vaartuigen bij mist e11:;. moet vermin

derd worden. 

16. Elk vaartuig moet bij mist, bij nevel

achtig weder, indien het sneeuwt of bij zware 

regenbuien, met zorgvuldige inachtneming van de 

bestaancle omstancligbeden en toestanden, slechts 

een matige vaart loopen. 
Een stoom vaartuig dat vermeent voorlijker d:tn 

<lwars het mistsein te hooren van een vaartuig, 
waarvan de positie niet met zekerheid bekend is, 

moet, voor zoo veel de omstandigheden dit toelaten, 
de machines stoppen en vooi·zichtig manoeu 

vreeren tot het gevaar van aanvaring .geweken is. 

Repa!ingen omtrent liet uitwijken. 

Inleiding. - Gevaar voor aanvaring. 
Ge\"aar voor aanvaring kan , indien de omstan

cligheden het toelaten, bemerkt worden , door 

zor,,.vnldig de kompaspeiling van het naderende 

schip na te gaan . Verandert die pei ling niet 
noemenswaard, dan moet aangenomen worden , 

dat er gevaar voor aanvaring bestaat. 
17. Wanneer twee zeilvaartuigen elkander 

naderen, zoodat gevaar voor aanvaring bestaat, 
moet een van beide wijken, waarbij cle volgende 
regelen iu acht genomen moeten worden: 

a. een vaartuig, dat met ruimen wind zeilt, 
moet wij keu voor een vaartuig, dat bij den 
wind zeilt; 

b. ecu vaartuig, dat over stnurboord bij den 
winrl ligt, moet wijken voor een vaartuig, dat 
over bakboorcl bij den wind ligt; 

c. wanneer beide met ruimen •wind zeilen, doch 
over verschillende boegen liggen, fan moet het 
vaartuig, dat over stuurboord ligt, wijken voor 
het vnartnig, dat over b,\kboord ligt; 

d. wanneer beide ruim zeilen, over deuzelfdeu 
boeg li<>gende, dan moet het loefwanrtsche vaartuig 
wijken voor het lijwaartsche vaartui"'; 

e. een vaartuig, dat vóór den wind zeilt, moet 
voor een ander vaartuig nit den weg gaan. 

18. Inclien twee stoomvaartuigen recht of bijna 
recht tegen elkander insturen, zoodat gevaar voor 

aanvaring bestaat, moeten beicle naar stuurboord 

uitwijken, zoodat zij elkander aan bakboordzijde 

voorbij varen. 
Dit artikel is alleen van toepass in"' in gevallen 

dat vaartuigen recht of bijna recht tegen elkander 
insturen en wel zoo dat gevaar voor ,aan1'aring 

bestaat, en is niet van toepassing op twee vaai·
tuigen, die, indien zij hunne koersen vervolgclen , 

vau zelve van elkander zonden vrijloopen. 
Het is dus alleen van toepassing, wanneer elk 

der twee vaartuigen recht of bijna recht tegen 

het andere instuurt, met andere woorden , wanneer 
bij dag elk der twee vaartuigen de masten van 

het andere vaartuig met zijn eigen masten in éé11e 
lijn of nagenoeg in ééne lijn heeft, of wanneer 

des nachts elk der twee vaai'tnigen de twee zijde

lichten van het andere ziet. 
Het is niet van toepassing, wanneer , bij dag 

een vaartuig een ander recht vooru it ziet, welks 

koers den zijnen krnist, noch wanneer bij nacht 
het roode licht van het eene vaartuig gekeerd is 
naar het roode !i'eht van het andere, of het groene 

licht van het eene vaartuig gekeerd is naar het 
groene licht van het andere, noch wanneer bij 
nacht slechts een ,ler gekleurde lichten recht 

vooruit gezien wordt of de beide geklenrde lichten 
iu eene andere richting dan recht voornit ge

zien worden. 

19. Indien de koersen van twee vaartuigen 

onder stoom elkander zoo<lanig kruisen, dat er 

gevaar voor aanvaring bestaat, moet het vaartuig 
dat het andere aan stuurboordszijde van zich heeft 
daarvoor uit den weg gMu. 

20. Wanneer een stoomvaartuig en een zeil

vaartuig zoodauige koersen volgen , dat er ge

vaar voor aanvaring bestaat, moet het stoomvaar
tuig voor het zeilvaartuig tlit den weg gaan . 

21. Wanneer volgens deze bepalingen een der 
beide vaartuigen uit den weg moet ~aan, moet 
het andere ziju koers en zijn vaar t behoncleu. 

Noot. Wanneer echter tengevolge van dik weder 

of andere oorzaken het vaartuig dat vaart moet 
houden, zich zoo dicht bij het vaartuig dat moet 
nitwijkeu bevindt, dat aanvarinp; door dit vaar

tuig alleen niet vermeden kan worden, zoo zal 
het ook ver plicht zijn zoodanige maatregelen te 
nemen, als ter voorkoming clcr aanvaring ktrnnen 
bijdragen. (Zie artt. 27 en 29). 

22. Elk vaartu ig, dat volgens deze voorschriften 
verplicht is voor een ander vaartuig uit te wijken, 
moet, wanneer cle omstandigheden het toelaten, 
vermijden vóór het andere oYer te gaan. 
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23. Elk stoom vaartuig, dat volgens cleze voor

schriftèn verplicht is voor een ander vaartuig uit te 

wijken , moet, m,nneer het dit nadert, zoo nooclig 

zijn vaart verminderen, stoppen of achternitslann. 

24. Onafhankelijk van hetgeen in deze voor

schriften is voorgeschreven, moet elk vaartuig, 

dat een ander oploopt, voor het laatstgenoemde 

uit den weg gaan. 

Als or,loopend vaartuig wordt beschon wel elk 

vaartuig, fat een ander vaartuig in een richting 

van meer dan twee streken achterlijker dan dwars 

nadert, d. w. z. in zoodanige positie, met be

trekking tot het vaartuig fat opgeloopen wordt, 

fat het des nachts geeu .van de zijdelichten van 

dat vaartuig zou zien. Geen daarop volgencle 

verandering van cle peiling tusscheu de twee vaar

tuigen zal het op loopende vaartuig volgens deze 

voorschriften tot een kruisend vaartuig kunnen 

maken, of het kunnen ont$laan van den plicht, 

om voor het andere vaartnig uit te wijken, totdat 

het laatstgenoemde geheel gepasseerd en er vrij 

van is. 

Daar men over dag op _het oploopende vaartnig 

niet altijd met zekerhei,l kan weten of vóór of 

achter de boven omschreven richting van het andere 

vaartuig is, moet het, in geval van t wijfel, zich 

als een oploopencl vaartuig beschouwen en uit 

clen weg gaan. 

25 . In nauwe vaarwaters moet elk stoomvaar

tuig, zoo dit uitvoerbaar is en veilig kan ge

schieden, aan die zijde van het vaarwater houden, 

welke aan de stuurboordszijde van het vaartuig ligt. 

26. Zeilvaartuigen, welke varende zijn, moeten 

uit den weg gaau voor zeilvaartuigen of booten, 

visscbernle met netten, lijnen of sleepnetten. Deze 

bepaling geeft echter a.in geen v:1artuig of boot 

bezig met visschen, het recht om een vaarwater 

te versperren, dat door andere dan visschersvaar

tnigen gebezigd wordt. 

27. Bij het nakomen en uitvoeren dezer voor

schriften, moet men behoorlijk acht geven, zoowel 

op de gevaren der navigatie en van aanvaring, 
als op de eigenaardige omstandigheden, clie, ter 

voorkoming van onmiddellijk gevaar, ecne afwijking • 

van de bedoelde voorschriften noodzakelijk mochten 

maken. 

Gel1tidseinen i-oor sc!tepen die elkander zien . 

28. De uitdrnkking "korte stoot" in dit artikel 
gebezigd, beteekent een stoot van ongeveer één 

seconde duur. 

Een stoomvaartuig dat varende is moet, wanneer 

het overeenkomstig de vorcnstaafüle be1ialingeu 

handelt, ,!ie handeling aan een ander in 't zicht 

zijnd vaartuig door de volgende seinen met de 
stoomfl uit of sirene kenbaar maken: 

Eén korte stoot beteekent: 

,,Ik wijk naar stuurboord nit". 

7.'wee korte stoqten beteekenen : 

• lk wijk na.ar bakboorcl uit". 

Drie korte stooten beteckeneu : 

.Ik sla volle kracht achteruit". 

Geen vaartztig mag , onder welke omstandig lieden 
· ook, de vereiscltle voorzichtig_ !teid uit 

!,et oog verliezen. 

29. De bovenvermeli!e voorschri ften ontheffen 

noch het vaartuig, noch zijn eigenaar , gezagvoerder 

of bemanning van de verantwoordelijkheid voor 

de gevolgen, welke mochten voortvloeien uit 

eenige nalatigheid in he; voeren van lichten, in het 

geven van seinen, het honden van goeden uitkijk 

of uit veronachtzaming van die maatregelen van 

voorzorg, welke volgens het gewone zeemansge

gebruik of naar aanleicling van bijzondere omstan

digheden behooren genomen te worden. 

Voorbelwud ten opzicltte van worscl1riften voor 
lwvens of voor binnenwateren. 

30. De inbond dezer voorschriften belet niet 

de handhaving van bijzonclere bepalingen, door 

de ter plaatse bevoegcle autoriteiten gemaakt, met 

-betrekking tot de vaa1·t in havens, op ri vieren 

of op binnenwateren. 

Noodseinen . 

31 . Wanneer een vaartuig in uoocl verkeert en 

hulp verlangt van andere vaartuigen of van den 

wal, moeten de volgende seinen, hetzij tezamen, 

hetzij afzonderlijk gebezigd worden: 

Bij dag: 

1 °. Ka~onscboten, of andere knalseinen, met 

tusschenpoozen van ongeveer één minuut; 

2°. het sein N. C. van het alii:emeen seinboek; 

3°. het afstandssein , bestaande uit een vier

kante vlag, boven of onder welke een bal, of een 

voorwerp , dat op een bal gelijkt, is geheschen; 
4°. het aan houdend p;eluid geven met een ig 

mistsein toestel. 

Bij nacht: 

1 °. Kanonschoten, of andere knalseinen, met. 

tnsscbenpoo,en van ongeveer één min nut; 
2°. een vlammend vuur (zooals van een bran

dend teer- of olievat); 
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3°. vuurpijlen of lichtkogels, onverschillig mu 
welke kleur of inrichting, welke één voor één met 
korte tusschenpoozen worden ontstoken; 

4° . het aanhoudend geluid "even met eenig 
mist eintoestel. 

32 . In het Koninklijk besluit van 10 Octo· 

ber 1875 (Staatsblad n°. 178) aangevuld bij Ko· 

ninklijk beslllit van 3 Augustus 1896 (Staats
blad n°. 147 j, tot vaststelling van seinen voor 
schepen die in nood of gevaar verkeereu of een 

loods verlangen, worden de volgende wijzigingen 

gebracht: 
A. In het opschrift en in de cons iderans ver

vallen de woorden • in nood of gevaar verkee

ren, .of"; 
B. In art. l vervallen de woorden: • in geval 

van nood of gevaar of,"; 
C. Art.. 2 wordt ingetrokken. 
33 . Dit besluit treedt in werking met den 

l sten Juli 1897. 

De Ministers van )farine, van Waterstaat, 
Handel en -ij verheid , van Buitenlamlsche Zaken, 

van Financiën en van Justitie zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met eene 

daarbij behoorende toelichting in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en aan den Raad van State 

meaegedeeld. 

's Gravenhage, clen 24sten April 1897. 

IJ;et .) EMMA.. 

De Jl[inister van Jl[ariue, (get .)VAXDEit Wr.rcK. 

De JIIinister van Waterstaat, Handel en _Y,jverheid, 
(get .) VAX DBR SLEYDEX. 

De JJ[iniste,· vau Buitenlandse/ie 7:akeu, 
IJjet.) J. RöELL. 

De llfin. van Financiën, (get .) SPRE'.'IGEH VAX ErK. 

De llfinister van ,fustitie, 
(qet. ) VAX DElt KAAY. 

( Uil.r;eg. 5 llfei 1897 .) 

'l' 0 E L I C H '1' I K G. 

A: omtrent de inrichting van de schermen der boordseinlantaarns (art. 2 d). 

Aan het voorschrift, vervat in m-t. 2, sub d, van vorenstaand reglement wordt voldaan, indien 
de lijn , gaande langs de binnenzijde van cle kous en clen voorkant van het scherm of den buiten

kant van een klos, die aan het vooreincle van het scherm aan cle buitenzijde is aangebracht, e1·en

wijdig loopt aan de kiellijn van het vaartuig. 
Bij electrisch verlichte lantaarns komt de binnenkant van den gloeienden koolclraad in de plaats 

van clen binnenkant van de kous. Het plaatsen van meer dan een gloeilam1i in een electrische 

boorcllantaarn is niet aan te bevelen , omd:it clit de goede werking van het scherm i u gevaar brengt. 

B: omtrent het gebruik der lichten, welke door vaartuigen in zee gevoerd 
worden, tevens aangevende hoe een vaartuig dat die lichten ziet, daaruit 
de plaats en de richting van het vaartuig , welks lichten gezien worden , 
kan leeren kennen. 

1 °. als men be;; roode en het groene Jicht ziet: 

A ziet een roocl en groen licht vooruit, dan weet A., dat een vaartuig in zijne koerslijn recht 
tegen hem in ligt. 

(Fig. I.) 

__, 

Ziet A. één wit toplicht, of twee witte toplichten op betrekkel ijk grooten afstand boven elkancler 
boven de beicle gekleurde lichten , dan weet hij dat B een stoomvaartu ig is . Ziet bij twee of drie 
witte toplichten op geringen afstand boven elkander, dan weet hij dat B een stoomvaartuig is met 
een of meer schepen op sleeptouw en dat de sleep korter is dan 180 meter, of slechts uit één 
vaartuig bestaat, als er twee, en langer dan 180 meter, en uit ten minste twee vaartuigen bestaat, 
als er drie toplichten zijn . 

2°. Als men wel het roode, maar niet het groene licht ziet: 
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A ziet een rood Jicht vooruit of kruanbalksgewijze vooruit dan weet A, of dat eenig n1artnig 

hem op den bakboordsboeg nadert, gelijk B, 

(Fig. II.) 

of, dat eenig vaartuig naar bakboordszijde voor hem overligt gelijk D D D (fig. 3). Ziet A tevens 

een wit toplicht boven het roode licht, -dan weet hij dat het een stoomvam·tnig is, hetwelk of 
tegen hem inligt, gelijk B (fig. II), of zijne koerslijn in eene Jichting naar bakboord róór hem 

over snijdt zooals D D D (fig. IIT). 

(Fig. III.) 

o==> 

Ziet A in deze gevallen twee witte toplichten, niet recht bo ven elkander, doch is de horizon
tale afstand tusschen cle heide gering, dan weet hij dat hij het andere vaartuig tamelijk scherp 

voorin ziet zooals B (fig. II). Is de horizontale afst.<tud tusschen de toplichten grooter dan cle 
vertikale, fan weet A, dat hij het andere vaartuig ongeveer dwars inziet. 

Ziet A twee of drie witte toplichten op geringen afstand recht boven elkander en hoven het roode 
licht, dan weet hij dat het een stoomvaartuig i~, een ander vaartuig of vaartuigen op sleeptouw 
hebbende. 

3°. Als men wel het groene, maar niet het roocle licht ziet: 

A ziet een groen licht vooruit of kraanbalksgewijze vooruit, dan weet A àf , ,lat een ig rnartuig 
l1em, als B (fig. IV) op z~n stunrboordsboeg nadert, 

(lèig . IV.) 

of, dat een ig vaartnig gelijk D D D (fig. V) naar stuurboord voor hem overligt. 

(Fig. V.) 

Ziet A tevens een wit toplicht boven het groene licht, dan weet hij, dat het een stoomvaartnig 
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is, dat, of gelijk B (fig. IV) tegen hem inligt, of zooals D D D (fig. V) zijne koerslijn in eene 

richting, naar stuurboord, vóór hem over snijdt. 
Ziet A in deze gevallen twee witte toplichten, niet recht boven elkander, doch is de ho1·izontale 

afstand tusschen de beide gering, dan weet hij dat hij het andere vaartuig tamelijk scherp voorin 

ziet zooals B (fig. IV). Is de horizontale afstand tnsscheu de toplichten grooter dan de vertikale, 

dan weet A dat hij het andere vaartuig ongeveer cl wars inz iet. 
Ziet A twee of chie witte toplichten op geringen afstand boven elkander en boven het groene licht, 

,Jan weet hij dat het een stoomvaartuig is, een ander vaartuig of vaartuigen op sleeptouw hebbende. 

4° . Ziet A op een plaats, waar geen schepen kunnen ten anker liggen, eeu enkel wit licht, dan 
weet hij ,lat het is of een klein vaartuig of een vaartuig, dat hij oploopt. 

5°. Ziet A drie toplichten, ,~aarvan het bovenste _en onderste rood , en het middelste wit zijn, 

boven elkancler, boven de roode en groene zijdelichten, dan weet hij dat het een voortgang hebbend 
stoom- of zeilvaartuig is,. ' bezig met het leggen van een telegraafkabel; ziet hij de genoemde drie 

toplichten zonder de roode en groene zijdelichten dan weet hij dat het bedoeld vaartuig stil ligt. 
Ziet A twee roode toplichten boven elkander, bov~n cle roode of groene zijdel ichten, clan weet hij 

dat het een stoom- of zeilvaartuig i's, dat voortgang heeft, doch waa1·mede ten gevolge van eenig 

ongeval niet kan gemanoeuvreerd worden. ?iet h ij de genoemde twee toplichten zonder de rood" 

en groene zijdelicht.e.n, dan weet hij dat het bedoeld vaartuig stil ligt. 

C: omtrent de geluidseinen bedoeld in art. 15. 

Geluidseinen . 

Beteekent lange stoot met de stoomfluit of sirene. 

Beteekent korte stoot met _de stoomfiLlit of sirene. 

X Beteekent stoot met den misthoorn. 

~ ~ Beteekent kloklniden (op Tnrksche schepen de trom) . 

a. Jlfistseinen (art. 15). 

Stoomvaartuig dat vaart loopt . 

Stoom vaartuig, dat gestopt ligt en geen vaart loopt. 

Vaartuig, dat niet volgens de voorschriften kan manoet1Vreeren . 

X 

X X 

Zeil vaartuig, zeilende over bak boor~ bij den wind. 

Zeil vaartuig, zeilende over stuurboord bij den wind. 

X X X Zeilvaartuig met den wind achterlijker dan dwars. 

~~-~~ Vaartuig ten anker. 

b. Geluidseinen voor sc!tepen, die elkander zien (art. 28). 

Ik wijk naar stuurboord uit. 

Ik wijk naar bakboord nit. 

Ik sla volle kracht achteruit. 

Behoort bij het 'Koninklijk besluit van 24 A1iril 1897 (Staatsblad n°. 107). 

011s bekend , 

.De 1lfinister van Jlfarine, (get.) 

De Jlin . van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

De Jll inis ter tan I uiten I andsc!,e Zaken, 

De Jfinister van Financië1t , 

De Minister van Justitie, 

VAN DER W1JCK . 

VAN DER SLl!YDEN. 

J . RöELL. 

SPRENGER VAN EYK. 

\"AN DER KAAY. 
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27 April 1897. BESLUIT, bepalende de plaat• 

sing in het Staatsblad van de, op 16 Maart 

1897 te Brussel gesloten overeenkomst tot 
verlenging del' op 17 December 1890 te 
's Graven!tage, den l 9den ,lier maand te 

Lua·cmburg en den 20steu daaraan_volgeude 
te Brussel onde"teekende, tn schcn Yeder
land, Lu:xemburg en België gesloten tcle

grnaf-conventie. S. 108 . 
[x NAAM VAN H. ilf. WILHELMINA, ENZ. 

w IJ EMMA' ENZ. 

Gezien de, op 16 Maart 1897" te Brussel ge

sloten overeenkomst tot verlenging der op 17 De

cembel' 1890 te 's Gravenltage, den 19den dier 
maand te Lu:remburg en den 20,ten daaraanvol

gende te B,·usset onderteekende, tusschen Neder
land, Luxemburg en België gesloten telegraaf

conventie, waar van een afschrift, met vertaling 
aan clit besluit gehecht is; 

Op de vool'dracht van den Minister van 

Buitenlanclsche Zaken dd. 24 April 1897, Alge

meen Secl'etariaat, n°. 3747; 
Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making der bovenstaande overeenkomst, met ve,·

talin11:, te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

De ?11:inistel's, Hoofden van Departementet1 van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering del' be

palingen in YOOl'schreven overeenkomst venat. 

. .\.msterdam, den 27sten April 1897. 
(get .) E MM A. 

De JJfin. van B 1titenl. Zaken, (get.) J. ROËLL 

( Uitgeg. 13 llfei 1897.) 

VE ltTALlNG. 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden, de Regeer ing van Zijne Majes
teit llen Koning der Bel11:en en de Regeering 

van Zijne Koninklijke Hoogheid J.en Groot-Hertog 

van Lnxemburg, het telearaphisch verkeer tusschen 
:Ne,lerland en het Groot-Hertogdom Luxemburg 

wenschende te bevorderen en gebruik makende 

van de bevoegdheid, welke Haar is toegekend 

hij artikel 17 der Internationale Telegranfover
eeukomst, den 22sten Juli 1875 te Sint-Peters• 
btug onderteekend, zijn omtrent het volgende 
overeengekomen : 

Eenig artikel . 

Wordt verlengd en blijft van kracht, zonder 

wijziging, tot cl e eerste herziening van het te 

Budapest vastgestelde intermitionale dienstregle
ment, de telegraafovereenkomst, geteekend te 

's Gravenhage den 17den December 1890, te 
Luxe111bnrg den l 9den December 1890 en te 
Bru se! den 20sten December 1890, tnsschen 

België, ederland en het Groot-Hertogdom Luxem 
burg ter zake van de wisseling van telegr~phische 
berichten, · over , België, tusschen Nederland en 

het Groot-Hertogdom Luxemburg. 

'rer oirkonde waarvan de ondergeteekeuden, te 

weten: de Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, de Minister van Buitenlandsche 
Zaken van Zijne Majesteit den Kon ing der Belgen 

en de Z.u1kgelastigde van de Regeering v:in het 
Groot-Hertogdom Luxemburg, deze akte hebben 
opgemaakt en van bun zegel voorzien. 

Ge,laan, in dricvou,l, te Brnssel den 16den 

Maart 18~7. 
(L.S.) (!let.) R. VAN PESTEL. 

DE FAVERBAU . 

Graaf n' AN SEM nou HG. 

27 .Aprit 1897. BESLUIT, bepalende de phrntsing 
in het Staatsblad van de op 24 Maart 1897 
te Parijs onderteekende overeenkomst tot 

verlengir.g der op 27 December 1890 aldaar 
tusschen Nederland, België en Frankrijk 
gesloten telegraaf-conventie. S. 109. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM] ' A, ENZ. 

WIJ E'.11:MA., ENZ • 

Gezien de op 24 ~faart 1897, te Parijs under
teekende overeenkomst tot verlenging der op 
27 December 1890 aldaar tnsschen Nederland, 
België en Frankrijk gesloten telegraaf-conventie, 
waarvan een afschrift met vertaling aan dit be

sluit gehecht is; 
Op cle voordracht van den Minister van Bui

tenlandsche Zaken v:in den 24sten April 1897, 
n°. 4873, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en ver,taau, Je bekend
making der bovengenoemde overeenkomst, met 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit. be

sluit in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast , ieder voor 

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

Amsterdam, den 27sten April 1897. 
(get.) EMMA. 

De JJ[iti. van Buitent. Zctken, (get.) J. RöELL. 
( Uitgeg. 13 JJfei 1897.) 
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VElt'fALING. 

De Regee1·ing van Hare Majesteit de Koningin 

cler Nederlanden, de Regeering van Zijne )fojesteit 
den Koning der Belgen en de Regeering van de 

Fransche Republiek, . het telegraphi sch verkeer 
tusschen Nederland en J<'rankrijk wenscheude te 
bevorderen en gebruik makende van de bevoegd
heid, welke Haar is toegekend bij art. 17 der Inter
nationale Telegraafovereenkomst, den 22sten Juli 

187 5 te St. Petersburg onderteekend, zijn omtrent 
het volgende overeengekomen : 

Benig ai-tilcet. 

Wordt verlengd en blijft van kracht, zonder 
wijziging, tot de eerste herziening van het te 

Budapest vastgestelde internationale dienstregle
ment, de telegraafovereenkomst, geleekend te 
Parijs tusschen Nederland, België en )"rankrijk 
den 27sten December 1890. 

Ter oirkonde waarvan de ondergeteekenden, te 
weten: de Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd )linister van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden bij den President der Frausche 

Republiek, de Buitengewoon Gezant en Gevol
machti!(il Minister vai: Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen bij den President der Fransche Repu
bliek en de Minister van Bniteulandsche Zaken 
van de Frausche Republiek, daartoe behoorlijk 
gemachtigd, deze verklaring hebben opgemaakt 
en van hnnne zegels voorzien. 

Gedaan in drie vond te Parijs, den 24 Maart 1897. 

(L . S.) (get.) A. DE STUEllS. 
B0 n. D'ANETHAN. 

G. HAxo·rAux. 

28 Àprit 1897. WET, tot wijziging der Ge
meentewet. S. llO. 

Bi,jl. Hand. 2° Kamer 1895/96, n° . 135, 1-3 ;· 
1896/97, n°. 23, 1-15. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 721- 732, 734-
749, 763, 802-805 . 

Hand. ]e Kamer 1896/97, bladz. :Hl, 312,322, 
329, 351. 

IN >1AAM VAN H. M. "WILHELMINA' ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ • •••• .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het in verband met de herziening van het kies
recht noodzakelijk is, cle voorsc.hriften cler ge
meentewet, betreffende het getal en de benoeming 
der leden van den raad te wijzigen ; 

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

Art. 1. l n art. 4 der wet van den 29sten J nui 
1851 (Staatsllad n°. 85) laatstelijk gew ijzigd bij 
de wet van den 6den November 1887 (Staats
blad n°. 193) wordt in plaats van: 

"39 " boven de 100,000" gelezen: 
,,39 " 100,001-200,000." 

Aan dat artikel wordt toegevoegd een nieuwe 

regel, 1 uidende nis volgt : 
45 leden in gemeenten van boven de 200,000 

zielen. 
2. Art . 5 wordt gelezen als volgt: 

De leden van den raad worden gekozen m 
kiesdistricten door hen, ilie volgens de in a.rt. 8 
der Kieswet bedoelde lijst tot het kiezen van 
leden van den raad bevoegd zijn. 

De districten, waarin de gemeenten Amster

dam, Rotterdam en 's Gravenhage verdeeld zijn 
voor ile verkiezing van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, zijn tevens kies
districten voor de verkiezing van leden van den 
gemeenteraa.d. In elk dier distri cten wordt een 
gelijk getal leden van den gemeenteraad gekozen. 

De gemeente Utrecht wordt voor de verkiezing 
van leden van den gemeenteraacl in kiesdistricten 
verdeeld in dier voege, dat elk der distri cten, 
waarin die gemeente verdeeld is voor de verkie
zing van leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, wordt gesplitst in twee kiesdistricten . 

De overige gemeenten van boven de 15,000 
zielen worden voor de verkiezing va11 leden van 
den gemeenteraad in drie kiesdistricten gesplitst. 

Behoudens het bepaalde bij het tweede en met 
inachtneming van het bepaalde bij het clerde en 
vierde lid, regelen Gedeputeerde Staten, den raad 
gehoord, de verdceling der kiesdistricten en het 

getal der in elk district zoo in het geheel als 
bij elke periodieke aftreding te kiezen leden. Zij 
zorgen hierbij dat in de kiesd istricten zooveel 
mogelijk een gelijk getal leden gekozen warde en 
clit getal in behoorl ijke evenredigheid sta tot de 
bevolking van ieder distr ict. 

Is het noodig, dat in een der districten een !iel 
meer of minder gekozen warde dan in de andere, zoo 
wordt hiervoor het district aangewezen, waarvan 
de bevolking het meest of het minst talrijk is. 

De regeling, in het vijfde lid bedoeld, ge
schiedt opnieuw, zoodra volgens het bepaalde hij 
art. 4 vermeerdering of vermindering van het 
getal leden van den raad uoodig is . 

Gemeenten van 15, 000 zielen of mincler vor
men één kiesdistrict. 

3. Art. 6 wordt gelezen als volgt: 
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De kiesclistricten kunnen in stemdistricten 
worden verdeeld. Eeue plaatselijke verordening, 
aan Gedeputeerde Staten mede te deelen, stelt 
die verdecling vast. Daarbij wordt tevens het 
stemdistrict aangewezen, waarin het hoofdstem
bureau zitting heeft. 

4. Het eerste lid van art. 7 wordt gelezen 
als volgt: 

De gewone tijd ter verk iezing der leden van 
den raad is de laatste Dinsdag der maand Juni. 

5. In art. 8 vervallen de woorden: ,,op den 
cloor bnrgemeester en wethouders te bepalen ,lag". 

6. Art. 9 wordt vervangen door de volgende 
bepaling: 

Burgemeester eu. wethouders bepalen ter ver
vulling cener tnsschentijds in den raad open
vallende plaats clen dag cler verkiezing. 

Zij bepalen vóór elke verkiezing voor leden 
van den raacl de dagen, waarop, zoo noodig, de 
stemming eu de herstemming zullen geschieden. 

Bij de periodieke verkiezingen geschieden de 
stemming en de herstemming in alle kiesdistricten 
der gemeente op dezelfde dagen. 

De stemming en de herstemming geschieden 
in alle stemdistricten van het kiesdistrict op 
dezelfde dagen. 

7. Art. 10 worclt vervangen cloor de volgende 
bcpali-ngen: 

In afwijking van het hieromtrent bepaalde bij 
art. 51 der Kieswet, wordt in liesdistricten 
waarin het aan tal kiezers voor den gemeen te raad 
volgens de kiezerslijst minder dan 2000 bedraagt, 
de ouderteekeuiug vereischt van ten minste 1/50 

gedeelte van het aantal dier kiezers. 
Is het aantal dier kiezers minder dan 150, 

clan wordt de onderteekening van ten minste 
drie kiezers vereischt. 

Op den dag der verkiezing, zooclra de door de 
wet tot het inleveren der opgaven van candidaten 
bepaalde tijd is afgeloopen, sluit de burgemeester 
de lijst der candiclaten. 

Is geen candidaat op die lijst gebracht, dan 
verklaart de burgemeester, dat niemand is benoemd. 

Zijn er evenveel candidateu als er plaatsen te 
vervullen zijn. of minder, op die lijst gebracht, 
dan verklaart de burgemeester deze candidateu 
te zijn benoema tot leden van den raad. 

De burgemeester maakt van zijne handeling 
onmiclclellijk proces-verbaal op, dat ter secretarie 
van de gemeente voo1· een ieder ter inzage wordt 
neclergelegcl, in afschrift wordt aangeplakt en 
tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. 

De vorm en de inrichting van het proces
Yerbaal worJen vastgesteld bij algemecnen maat
regel van bestuur. 

8. Achter art. 10 worclt ingevoegcl een nieuw 
artikel l0bis, 1 niclende als volgt : 

Zijn er meer canclidateu opgegeven clan er 
plaatsen te vervullen zijn, dan gesch iedt over hen, 
uiterlijk binnen veertien dagen, eene stemming. 

Bij eerste stemming wordt geen hunner be
noemd dan met volstrekte meerderheiil van 
stemmen . 

Hebben meer candidaten de volstrekte meerder
heid verkregen clan er plaatsen te vervullen zijn, 
dan zijn zij, die de meeste stemmen hebben ver
kregen en, bij gelijk getal stemmen, de oudsten 
in jaren benoemd. In geval van gel ijken ouder
dom beslist .het lot. 

Bij herstemming, uooclzakelijk wanneer de vol
strekte meerderheid van stemmen bij de eerste 
stemming niet is verkregen, w01·clt men benoemd 
met de meeste stemmen. Inclien de stemmen 
staken, is de oudste iu jaren de benoemde. In 
geval van gelijken ouderdom beslist het lot. 

De volstrekte en de betrekkelijke meerderheid 
worden vastgesteld naar het aantal van waarde 
zijnde in de stembussen gevonden stembiljetten. 

9. Art. 11 wordt gelezen als volgt: 
Wanneer bij eene eerste stemming geen vol

strekte meerderheid is verkregen, wordt onmiddel
lijk door den voorzitter van het hoofdstembtu-eau 
van het, k iesdistrict eene I ijst opgemaakt, bevat
tende de namen der cancliclaten, die bij de eerste 
stemming de meeste stemmen hebben erlangd tot 
uiterlijk tweemaal zoovcel namen als er plaatsen 
te vervullen zijn. Komen ten gevolge van gelijk 
aantal stemmen meer dan het bij de vorige zin
snede bepaald getal candidaten voor plaatsing op 
de lijst in aanmerking, clan worden deze alle 
daa1·or geplaatst. 

De herstemming heeft plaats niterllik binnen 
veertien dagen na de eerste stemming. 

10. Achter art. 11 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel llbis, l uidende als volgt: 

Met afwijking van het bepaalde in artikel 87 
der Kieswet, kan het stembureau, indien de stem
ming strekt tot verkiezing van meer dan één lid 
van ilen gemeenteraad, tusschen de in artikel 86 
der Kieswet voorgeschreven verzegeling en de 
opening der stembus eeue tijilruimte laten van 
ten hoogste een uur, mits het stemlokaal niet 
verlatencle en de stembus onder zijn toezicht 
houdende. 
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Tndien van deze bevoegdheid gebruik is ge

maakt, wordt hiervan en van het voldoen aan 
de daarvoor gestelde voorwaarden aanteekening 

gehouden in het proces-verbaal der . stemming. 
11 . Achter artikel llbis wordt ingevoegd een 

nieuw artikel ll ter, lnidende als volgt, 
Met afwijking van het bepaalde in artikel 60 

der Kieswet wordt, indien de stemming strekt 
tot verkiezing van meer dan één Jid van den 

gemeenteraad, aan het stembureau, doch nitslui
tend voo1· de werkzaamheden welke met cle opening 
der stembns aanvangen, een vierde Jid toegevoegd 

en het verplichte aantal plaatsvervangende leden 

met één vermeerderd. Dit !iel blijft bij de toe
passing van artikel 92, twtede zinsnede, der Kies

wet, buiten aanmerking. 
Het omlste lid ziet, overeenkomstig artikel 88 

der Kieswet, het stem biljet na. De beide andere 

leden houden aanteekening van elke uitgebrachte 

stem. 
Indien bij de beslissing over de waarde van 

een stembiljet de stemmen staken, beslist de stem 

des voorzitters. 
12. Art. 12 wordt gelezen als volgt: 
De benoemde ontvangt onverwijld van den 

burgemeester der gemeente een afschrift van het 
proces-verbaal, waaruit zijne candidaatstelling of 
zijne benoeming blijkt en, ingeval van stemming 
of herstemming, van den voorzitter van het hoofd
stembL1rean ,ifschriften van de daarvan opgemaakte 
processen-ver baal. 

Deze afschri ften strekken den benoemde tot 

geloofsbrief. 
13. Het eerste lid van art. 13 wordt gelezen 

als volgt: 

De benoemde geeft binnen drie dagen na het 
bekomen van het afschrift of de afschriften een 
bewijs van ontvangst daarvoor af en geeft binnen 

vier weken na de dagteekening van dat bewijs 
kennis aan burgemeester en wethouders of hij de 

benoeming aanneemt. 
14. Achter art. 13 wordt ingev:oegd een nieuw 

artikel 13bis, lnidencle als volgt: 
Hij, die in meer dan één kiesdistrict is be

noemd, verklaart aan burgemeester en wethouders, 

binnen den in het vorig artikel gestelden termijn, 
welke benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder verklaring 
voorbijgaan, geacht geene der op hem uitgebrachte 
benoemingen aan te nemen. 

1 5. Art. 14 wordt gelezen als volgt: 

Wanneer een candidaat vóór de stemming, of 

zoo iemand, die in herstemming komt, vÓÓl' cle 
herstemming komt te overlijden, of wanneer een 
benoemde zijne benoemin"' niet aanneemt of cle 
in cle beide vorige artikelen bepaalde tijd ver

st l'eken is, gesch iedt binnen veertien dagen eene 
nieuwe verkiez ing op den door bmgemeester en 

wethouders te bepalen dag. 
Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand cle benoe

ming in één district heeft aangenomen en in een 

ander voorkomt op de lijstcler candidaten, over wie 
cene stemming of herstemming moet geschieden 

in het laatstgenoemd district. 
16. Art. 15 wordt vervangen door cle volgende 

bepal ing: 
Wanueer het proces-verbaal van den burgemeester 

niemand of minder personen dan er plaatsen te ver
vullen zijn, als benoemd aanwijst, geschiedt binnen 

veertien dagen eene nieuwe verkiezing op den door 

burgemeester en wethouders te be11alen dag. 

17. In art. 16 wordt in plaats van "8 en 14" 
gelezen: " , 14 en 15". 

18. Aan art. 17 wordt het volgende tocgevoeµ;d: 
De geloofsbrief moet door den benoemde binnen 

vier maanden na zijne dagteekening bij den rnad 
worden ingezonden. 

I s cle geloofsbrief niet binnen dien termijn 

ingezonden, dan wordt de plaats geacht op den 
eersten dag na afloop van dien termijn opnien ,,
te zijn opengevallen. 

19. Na art. 29 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 29bis, luidende als volgt: 
Art. 29bis. Indien eene gemeente in kiesdistricten 

wordt verdeeld, bepaalt de gemeenteraad bij het 
lot, met inachtneming van den tijd hunner af
treding, voor welk kiesdistrict elk der zitting 
hebbende leden geacht wordt gekozen te zijn. 

20. Na art. 30 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 30bis, lnidende als volgt: 

Art. 30bis. Indien vermeerdericg van het aantal 

raadsleden noodig is, wordt de rooster aangevuld 

en worden de open plaatsen bij de eerstvolgende 
volgens art. 7 te houden verkiezing vervuld. 

De gemeen teraad bepaalt bij het lot tot welke 
aftreding cle nienw benoemden zullen behooren. 

Indien verminderin~ noodig is, wordt door den 
gemeenteraad , zoo noodig , bij het lot bepaald, 
in welke mate op elk deel van den rooster de 
vermindering zal moeten worden toegepast, cloch 
treedt deze eerst in, wanneer in dat deel door 
overlijden of bedanken eene plaats openv(,lt. 

21 . a art. 283' wordt ingevoegd een nieuw 
art. 283a, luidende als volgt: 
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Art. 283a. Ueze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van "gemeentewet". 

22. Deze wet treedt it1 werking op een nader 
door Ons te bepalen clag (1). 

Met dien clag treedt cle Kieswet ook wat de 
wijze van stemming betreft voor de verkiezing 
van leden van den gemeenteraad in werking. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 28sten April 1897. 

(get.) E )U1 A. 
De Jlfin. van /J innenl. Zake11, (get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 3 Jlfei 1897 .) 

28 Áprit 1897. WET, tot wijziging der wet 
van den 5den November 1852 (Staatsblad 
n°. 197), houdende regeling van de ver
deeling der provinciën in kiesdistricten, ter 
benoeming der leden van de Provinciale 
Staten, enz. S. 111. 

Bijl. Jland. 2° Kamer 1896/97, n°. 125, 1-6. 
Iland. id. 1 96/97, bladz. 70û-706, 743. 
Iland. l • Kamer 1896/97, bladz. 311, 312, 

327, 333, 352. . 

IN HAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ . . ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het in verband met de herziening van het kies
recht noodzakelijk is de wet van den 5den No
vember 1852 (Staatsblad n°. 197), houdende 
regeling van de verdeeling der provinciën in 
kiesdistricten, ter benoemin11: der leden van de 
Provinciale Staten, enz. te wijzi11:en; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 2 der wet van den 5deu No

vember 1852 (Staatsblad n°. 197) wordt gelezen 
nis volgt: 

Gedeputeerde Staten kunnen, waar zij het noodig 
achten, stemdistricten aanwijzen. Zij zorgen, dat 
een stemdistrict in den regel niet meer dan duizend 
kiezers bevat en in geen geval samenvoeging van 
gemeenten of deelen van verschillende gemeenten 
plaats heeft. 

In de gemeente, welke hoofdplaats is van 
een kiesclistrict of waai·in het geheele kiesdistrict 

(l) De inwerkingtreding is bepaald op 4 Juni 
1897 bij besluit van 17 Mei 1897, S. 148, ter
wijl bij besluit van 8 Mei 1897, S. 144, bepa
lingen zijn vastgesteld tot uitvoering van de 
artt. 51, 54, 55, 68, 69, 72, 81, 91, 96 en 132 
der Kieswet, ten opzichte der verkiezingen van 
leden van de Provinciale Staten en van den ge
meenteraacl. 

is gelegen, wordt te gelijker tijd door Gedepu
teerde Staten het stemdistrict aangewezen, waarin 
het hoofdstembureau zitting heeft. 

2 . In het hoofd der bij de wet van den 
5den November 1852 (Staatsblad n°. 197) ge
voegde tabel A wordt in plaats van "Hoofdkies
district" gelezen "Kiesdistrict" en iu plaats van 
,,Gemeenten van het hoofdkiesdistrict": .Gemeen
ten of deelen van gemeenten van het kiesdistrict". 

[n de eerste kolom dier tabel wordt in plaats 
van .Heerenveen" gelezen "Schoterland" en in 
plaats van "Onclerdendam" : "Bedum". 

3 . In de bij de wet van den 5den Novem
ber 1852 (Staatsblad n°. Hl7) gevoegde tabel A 
wordt hetgeen daarin is bepaald omtrent elk der 
districten Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, 
Middelbnrg, Utrecht, Assen en Hoogeveen, ver
vangen door hetgeen omtrent die distri cten respec
tievelijk voorkomt. in cle bij deze wet gevoegde 
tabel A. 

4 . In elk nieuw dist,·ict worden zoo velen der 
in elk tegenwoordig district benoemden geacht 
gekozen te zijn als de bij deze wet ge,·oegde 
tabel B aanwijst. 

5. Gedeputeerde Staten bepalen voor elke af
tredende helft bij loting, naar welk nieuw district 
ieder der in elk tegenwoordig district benoemden 
volgens den in tabel B gestelden regel overgaat. 

Zij doen binnen eene maand na de afkondiging 
dezer wet in de Nederlandsche Staatscourant eene 
lijst plaatsen, aanwijzende in welk nieuw district 
elk der tegenwoordige leden van de Staten geacht 
wordt benoemd te zijn. 

Zij zenden uittreksels dezer lij st aan de be
sturen van de gemeenten, die hoofd1ilaatsen zij11 
van de uien we districten of waarin het geheele 
nieuwe district gelCl!:en is en aan de leden, zoo
ver ieder aangaat. 

6. De verkiezing van de krachtens deze wet aan 
de Staten nieuw toegevoegde leden geschiedt binnen 
twee maanden na het in werking treden dezer wet 
op den cloor Gedeputeerde Stiiten te bepalen dag. 

7. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. (1) 

Lasten en bevelen , enz . 
Gegeven te Amsterdam, den 28sten April 1897. 

(get.) EMMA. 
JJe JJ[in. van B innen!. Zaken , (get.) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 3 JJfei 1897 .) 

(1) Bij besluit van 11 Mei 1897, S. 146, be
paald op 15 Mei 1897. 
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TABEL A. 

Zuidholland. 

KIESDISTRI CT. 

Rott erd(ttn L 

GEMEENTEN OF DEELE~ VAN GEMEE~'l'~ N VAN 

HET KIESDI TRICT. 

Het deel der gemeente, begrensd door eene 
lijn, loopenJ.e van het snijpunt der aslijnen, 
van de rivier de Maa en het Boerengat door 
het midden van laatstgemeld water van het 
Oostplein en van de Oost poort; van daar langs 
de oostzijde der Boezem kolk, het stoomgemaal 
buitensluitende, over het midden van de Boe
zem brug en het Oo tvestplein tot het midden 
van den Goudschen weg; vervolgens midden 
ovei· deze straat het GouJlsche plein en den 
Crooswijkschen weg tot aan de voormali"'e Kra
lingsche g1·ens; verder zuid-oostwaarts on;bui
gende langs die grens tot het midden van de 
rivier de Maas en eindelijk van daar door het 
midden van de rivier stroomafwaarts tot het punt 
van liegin. De voormalige gemeente Kmlingeu. 

Getal der te kiezen ie den 3. 
Eerste aftredende helft 2. Tweede helft 1. 

R o t t e ,. da m IL 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpnnt der aslijnen 
van den Goudschen weg en het Oostvestplein , 
westwaarts midden door de gracht van den 
Goudschen Singel, door de sluis aan het 
Conwenburghseiland en de Rotte : vervolgens 
langs de noordzijde der huizen, aan de Galerij 
tot in het midden van de Delftsche vaart; 
van daar door het midden van de Schiekolk 
en cle Schie tot de grens van Hillegersberg, 
en verder langs die grens en die van de voor 
malige gemeente Kralingen tot aan het Zuid
einde van den Achterweg; vervolgens over het 
midden van clen Crooswijkschen weg, het 
Goudsche plein en den Goudschen weg tot 
aan het punt van begin. 

Getal der te kiezen leden 3. 
Eerste aftredende !,elft 1. Tweede !,elft 2. 

R o t te,. dam III. 
Het deel der gemeen te, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
vnn de Lenv€haven en de Leuvebrugsteeg mid
den door die steeg en de Schildersteeg tot het 
midclen van de gracht van den Schiedamschen 

Singel ; van daar noordwaarts midden door die 
grncht tot ,aan het midden van den Binnenweg; 
miclden over den Binnenweg tot aan de grens 
der kadastrale gemeente Delfsh,wen; van daar 
langs die grens en langs de grens van Overschie 
tot het midden van de Schie, midden door clat 
water en de , Schiekolk tot het midden van cle 
Delftsche vaart; van daar benoorden langs cle 
huizen van de Galerij , midden door de Rotte 
tot tegenover het midden van de Tweede Lom
bardstraat; van daar het midden van die stmat 
en van cle Eerste Lombardstraat volgende tot 
het midden van de Boercuvischmarkt en midden 
over de Boerenvischmarkt en de Korte Toren
straat tot het midden van de Delftsche vaart; 
van danr midden over het Spui en de Vlas
markt tot het midden van de sluis .het Spui"; 
vervolgens van da.ar midden door de Steiger
gmcht en de Lenvehaven tot het 1rnnt van begin. 

Getal der te kiezen leden 3. 
Eerste aftredende helft 2. Tweede helft 1. 

Rotterdam IV. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van de rivier de Mnas en de Len vehaven 
stroomafwaarts midden door cle rivier langs · 
de voormalige Charloische- en vervolgens langs 
de Schiedamsche en O verschiesche grens tot 
het midden van de Coolsche straat; vnn danr 
langs de grens der kadastrale gemeente Delfs
haven tot aan het midden van den Binnenweg, 
midden door den Binnen weg oostwaarts tot 
aan het midden van de gracht van den Schie
damscheu in gel, midden door die gracht tot 
aan het midden van de Schilder teeg en midden 

door die steeg en de Leu vebrug teeg tot aan 
het mitlden van de Lenvehaven en eindelijk 
van daar zuiclwaarts midden door die haven 
tot aan het punt van begin. De voormnlige 
gemeente Charlois. 

Getal der te kiezen leden 3. 
Eerste aftredende !,elft 1. 'flweede helft 2. 

Rott erda,n V. 
Het deel der gemeente, begrensd door eene 

lijn, loopende van het snijpunt der aslijnen 
van de rivier de Maas en het Boerengat, 
stroomopwaarts midden door de rivier; ver
volgens langs de voormalige Kralingsche-, cle 
IJsselmondsche en de voormalige Charloische 
grens tot weder in het midden van de rivier; 
van daar stroomopwaarts m idclen door ,1e 
rivier tot aan de verlengde aslijn van de 
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Leuvehaven, midden door die haven en de 
Stci!,(ergracht tot midden voor de sluis "het 
Spui", van daa1· midden over de Vlasmarkt 
en het Spui tot aan het midden van de Korte 
Torenstraat, midden cloor die straat en de 
Boerenvischmarkt tot aan het midden van de 
Eerste Lombardstraat, midden door die straat 
en de 'l'weede Lombardstraat tot midden in de 
Rotte, van daar midden door de sluis van het 
Couwenburghseiland, de gracht van den Goud
schen Singel, het Oostvestplein en de Boezem
brug; vervolgens beoosten langs de Boezem• 
kolk, het stoomgemaal insluitende, midden 
door de Oost poort, het Oostplein en het 
Boerengat tot het punt van begi n. 

Getal der te kiezen leden 3. 
Eerste aft,·edende helft 2. Tweede helft 1. 

Noordholland. 

Àmste,·dam I. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen 
binnen eene lijn, getrokken lLls volgt: van het snij
punt der aslijnen van het Noordzeekanaal en zij
kanattl H door het midden van het Noordzeekanaal 
tot aan het Droogdok; vervolgens langs de door• 
vaart v·an de Realengracht tot op het snijpunt van 
de Prinsen-eilandsgracht, vervolgens langs die 
gracht tot langs den Spoordijk, tot aan de 
Westerdokskade, vervolgens door het midden van 
de Korte Prinsengracht tot de Noordzijde van de 
Brouwersgracht tot den Singel en van daar tot 
aan de Noordzijde van deKorteKorsjespoortsteeg, 
langs die steeg tot aan de oostzijde van den N.Z. 
Voorburgwal, vervolgens langs den N.Z. Voor• 
burgwal tot aan de doorsnede van de Raad
huisstraat, daarna de zuidzijde dier straat tot 
aan de doorvaart van den Singel, vervolgens 
langs cle Oostzijde van den Singel tot de door
vaart van den Binnen-Amstel, daarna langs het 
noorclelijk gedeelte van den Amstel tot den 
Zwanen burgwal, vervolgens de westzijde van 
den Zwanenburgwal tot de St:.Anthoniebreed
straat, deze straat langs tot over de Nieuwe• 
markt, oostelijk langs cle Vischmarkt, door het 
midden (westzijde) van de Geldersche kade naar 
de doorsnede in het IJ tot aan den afsluitdijk, 
vervolgens langs clicn afsluitdijk tot aan de 
grens der gemeen te en van daar in noorcl
westelijke richting tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen leden 4. 

Eerste aftredende !,elft 2. Tweede helft 2. 
1897 . 

Amsterdam II. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge• 

legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af den afsluitclijk naar Schellingwoude 
langs de doorsnecle van het IJ tot aan den 
Oostelijken doorgang in het open havenfront 
langs cle oostzijde van cle Geldersche kade tot 
aan de Rechtboomsloot, langs de noordzijde 
van de Rechtboomsloot tot aan de Oude Schans 
(noordzijde) tot aan den Rapen burgwal, voorts 
langs den Rapenburgwal en het Entrepûtclok 
(Laagte Kadijk) tot aan het snijpunt van de Sar• 
phatistraat, de noordzijde van die strnat volgencle 
tot aan de Zeeburgerstrnat (noordzijde) en van 
daar langs de doorvaart in het Loozingskanaal 
en langs den Diemerdijk tot aan den Immetjes• 
horn en verder in noordelijke richting over het 
IJ langs de grens der gemeente, langs den 
Noorder-IJ. en Zeedijk tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen leden 4. 

Eerste aftredende !,elft 2. Tweede !,elft 2. 
A m s te ,. da m III. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge· 
legen binnen eene lijn, getrokken als volgt : 
van af den Immetjeshorn, langs den Diemer• 
dijk tot aan de doorvaart van het Loozings· 
kanaal, vervolgens langs de Buitensingelgracht 
(zuidzijde) tot aan de Cavaleriekazerne, claarna 
langs de doorva:irt der M:uidergracht langs de 
zuidzijde van den Hortus Botanicus, langs cle 
doorvaart van de Nienwe Heerengracht (z uid• 
zijde) tot aan den Amstel. Vervolgens cloor de 
doorvaart van den Amstel (oostzijde) tot aan de 
Schulpbrng en van daar in noordoostelijke 
richting langs de grens der gemeente tot aan het 
beginpnnt. 

Getal der te lciezen 
Eerste aftredende !,elft 2. 

J. m s t e ,. da ,n IV. 

leden 4. 
Tweede !,elft 2. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen 
binnen eene lijn, getrokken als volgt: van de Zee• 
burgerstraat (zuidzijde) langs de noordzijde van 
de Sarphatistrnat tot aan het snijpunt van het 
Entrepotclok, vervolgens langs de doorvaar t van 
het Entrepotdok (znidzijde) en den Rapen burgwal 
(zuidzijde) tot aan de Oude SchaHs, claarna langs 
de doorvaart van de Oude Schans (zuidzijde) tot 
aan de doorvaart van de Rechtboomsloot, ver
volgens de zuidzijde clier Rechtboomsloot tot aan 
de Gelclersche kade, van daar langs cle Gelclersche 
kade (oostzijde) en Nieuwemarkt (oostzijcle) in 
zuidelijke richting naar den Zwanen burgwal, 

9 
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vervolgens langs deu Zwanenhurgwal (oostzijde) 
tot het snijpunt in den Amstel en van dnar 
in westelijke richting naar het Sophiaplein; 
vervolgens langs dat plein (zu idzijde) door de 
Reguliersbreedstraat (noordzijde) langs de door
snede van het Thorbeckeplein (oostzijde) en de 
Reguliersgrachten (oostzijde) tot aan het snij 
punt in de Stadhouderskade. Vervolgens die 
kade in oostelijke richting tot aan het snijpunt 
in den Amstel, daarna de doorvaart (westzijde) 
van den Amstel tot waar men de aslijn ont
moet der Nieuwe Keizersgracht, vervolgens de 
Nieuwe Heercngrncht (noordzijde) langs de zuid
zijde van den Hortus Botanicus en de noord
zijde van de Muidergmcht, langs de Cavalerie
kazerne tot aan het snijpunt der Bnitensingel
gracht, vervolgens langs de Buitensingelgmcht 
(noordzijde) tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen ieden 4. 

Eerste aftredende !,elft 2. Tweede !,elft 2. 

A1nste,·dam V. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam , ge
legen binnen eene lijn, · getrokken als volgt: 
van af het 1rnnt in den Amstel , al waar de 
Stadhonclerskade die ri vier snijdt en vandaar 
langs de Stadhouderskade tot nan de doorsnede 
van het Vondelspark. Vervolgens de doorsnede 
van het Willemspark langs de Schinkelkade en 
,oorts in de zuidelijke en oostelijke richting langs 
de grens der gemeente tot aan den Ainstel en 
van daar langs den Amstel tot aan het beginpunt. 

Getal der ·te kiezen leden 4. 
Eerste afti-edende /,elft 2. Twt·ede l,e(ft 2. 

Á m s t e ,. da ,n VI. 

Het gedeelte der gemeente. Amsterdam, ge
legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af de doorvaart van den Singel bij de 
Munt (zuidzijde) tot aan de Gasthuismolensteeg, 
door de Gasthuismolensteeg (zuidz ijde), Harten-, 
Ree- en Laurierstraten (zuidzijden) met eene 
i-echt doorgetrokken lijn tot in de Buiteusingel
gracht; vervolgens langs de doorvaart van de 
Buitensingelgracht (noord-oostzijde) en de Stad
houderskade (noordzijde) tot tegenover de Ni
colaas-Witsenstraat, vervolgens door het midden 
dier straat (westzijde) langs de doorvaart van 
de Reguliersgracht (westzijde), het Thorbecke
plei~ (westzijde), de Reguliersbreedstraat (zuid
zijde) tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen leden 4. 
Eenfe aftredende !,elft 2. Tireede !,elft 2. 

Amsterda m VII. 
Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge

legen binnen eene lijn , getrokken als volgt: 
van af de doorsnede· der Raadhuisstraat (noord
zijde) langs den N. -Z. Voorburgwal (westzijde) 
tot aan de Korsjespoortsteeg. Vervolgens de 
zuidzijde dier steeg tot aan de doorvaart van 
den Singel , daarna de Singel (westzijde) in 
noordelijke richting volgende tot aan de Brou
wersgracht ; vervolgens de Brouwersgracht (zuid
zijde) tot aan de doorvaart van de Prinsengracht, 
daarna de Prinsengracht tegenover de Noorder
markt tot aan de doorsnede der Westerstraat. 
De Westerstraat (z nidzijde) langs het Marnix
plein (zuidzijde) tot aan de doorvaart der iV[ar
nixkade. Vervolgens langs de M:arnixkade en 
Buitensiugelaracht (oostzijde) tot waar men 
het verlengde van de aslijn der Laurierstraat 
ontmoet; verder door het midden der Laurier
straat, Reestraat, Hartenstraat en Gasthuismolen
steeg (noordzijde), daarna langs de doorvaart van 
den Singel (westzijde)' tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen 
Eerste affredende helft 2. 

Á mste,·dam VIII. 

leden 4. 
Tweede helft 2. 

Het ii;edeelte der gemeente Amsterdam, ge
legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van het snijpunt der aslijnen van het Noordzee
kanaal en zijkanaal H, zuidwaarts langs de grens 
der gemeente tot aan de Ha:irlemmervaart. Ver
volgens langs de doorvaart der Haarlemmervaart 
(noordzijde) tot aan het Nassauplein. Daarna 
langs de doorvaart der Marnixkade tot aan de 
Zaag barrière, Yervolgens langs de Westerstraat 
(noordzijde) tot aan de doorvaart der Prin sen
gracht (westzijde) tot aan het snijpunt der 
Westerdokskade. Van daar langs de Prinsen
eilandsgracht (westzijde) tot aan de aslijn van 
de Realengracht. Vervolgens langs het Realen
eiland tot aan de doorvaart van het Noordzee
kanaal en van daar in noordelijke richting tot 
aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen leden 4. 

Eerste aftredende !,elft 2. Tweede l,eljl 2. 
Ámste,·da,n IX. 

Het gedeelte der gemeente Amsterdam, ge
legen binnen eene lijn, getrokken als volgt: 
van af cleu noordelijken hoek van het Nassau
pleiu, langs de doorvaart der Haal'lemmervaart 
(zuidzijde) tot aan de grens der gemeente. Ver
volgens zuidwaarts die grens volgende langs de 
Kost verloren wetering tot aan de doorvaart 
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van de Schinkelkade (noordzijde). Vervolgens 

de doorsnede van het Willemspark en Vondels

park (noordz ijde) tot aan de doorvaart van de 

Stadhonderskade en van daar langs de doorvaart 

dier kade (westzijde), Buitensingelgracht (west

z~de) en de Nassankade tot aan het beginpunt. 

Getal der te kiezen lede,, 4. 

Eerste aftredende l,eift 2. Tweede he(ft 2. 

Baai· 1 em. 

Haarlem. 

Getal der te kiezen leden 5. 
Eerste aftredende he(ft 3. Tweede helft 2. 

Haa,· lemm erm eer. 

Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarn

woude, Heemstede, Bennebroek. 

Getal der te kiezen leden 2. 
Eerste a /tredende helft 1. Tweede /,elft l. 

Velzen. 

Velzen, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, 

Spaarndam, Schoten, Bloemendaal, Zand voort. 

Getal der te kiezen leden 2. 
Eerste ajfredende helft l. Tweede helft l. 

Zeeland. 
Middetbu,·g. 

Mi,ldelburg, Aagtekerke, Arnemuiden, Dom

blll'g, Grijpskerke, Nieuw en St. Joosland, Oost

kapelle, Serooskerke, St. Laurens, Veere, Vrou

wenpolder. 

Getal der te kiezen leden 6. 

Eerste aftredende ltefjt 3. Tweede helft 3. 

V l i s s i n g en. 
Vlissingen, Biggekerke, Koudekerke, Melis

kerke, Öost- en West-Souburg, Ritthem, West

kapelle, Zoutelande. 
Getal de,· te kiezen 

Eerste aftredende he{ft 3. 

Utrecht. 
Ul1'ecl,t I. 

leden 5. 

Tweede helft 2. 

Het deel der gemeente Utrecht, gelegen oos

telijk van den Krommen Rijn, de Oude Gracht 
en de Vecht. 

Getal der te kiezen leden 7. 
Eerste aftredende ltelft 4. Tweede !,elft 3. 

Ut ,. e c !, t II. 
Het overige gedeelte der 

Getal der te kiezen 
Eerste aftredende !,elft 3. 

gemeente Utrecht. 

leden 6. 
Tweede !te{ft 3. 

Drenthe. 
À s sen. 

Assen, Anlo, Norg, Roden, Peize, Eelde, 
Zuidlaren, Vries, Smilde, Rolde. 

Getal der te kiezen leden 9. 
Eerste aftrede,tde !,elft 5. 1'weede helft 4. 

Meppel. 
Meppel, Havelte, Nijeveen, Ruinen, Ruiner

wold, de Wijk, Zuidwolde, Diever, Dwingelo, 
Vledder. 

Getal der te kiezen leden 8. 
Eerste aftredende !,elft 4 . Tweede helft 4. 

Hoog eve~ n. 
Hoogeveen, Beilen, Westerbork, Zweeloo , 

Oosterhesselen, Coevorden, Dalen, Schoonebeek, 
Sleen. 

Getal der te kiezen leden 9. 
Eerste aftredende helft 4. Tweede !,elft 5. 

Emmen. 

Emmen, Odoorn, Borger, Gieten, Gasselte. 

Getal der te kiezen leden 9. 
Eerste aftredende helft 5. 1'weede !1e1ft 4. 

TABEL B. 

ZUIDHOLLAND. 

In het nieuw kiesdistrict Rotterdam I wor

den geacht gekozen te zijn 3 der benoemden in 

het tegenwoordig kiesdistrict Rotterdam ; Rotter

dam II, 3; Rotterdam III, 3; Rotterclam IV, 2; 

Rotterdam V, 2. 

NOORD HOLLAND. 

In het nieuw kiesdistrict Amsterdam. I wor

den geacht gekozen te zijn 4 der benoemden in 

het tegenwoordig ldesdistrict Amsterdam ; Amster

dam II, 4; Amsterdam III, 4; Amsterdam IV, 4; 

Amsterdam V, 4 ;. Amsterdam VI , 4 ; Amster

dam VII, 4; Amsterdam VIII, 3; Amsterdam IX, 

3; Haarlem, 4 Haarlem; Haarlemmermeer , l 

Haarlem ; Velsen, l Haarlem. 

ZEELAND. 

In het nieuw kiesdistrict Middelburg worden 

geacht gekozen te zijn 6 der benoemden in het 
tegenwoordig kiesd istrict Middelburg; Vlissin

gen, 5 Middelburg. 

U'l'RECHT. 

In het nieuw kiesdistrict Utrecht I worden ge
acht gekozen te zijn 7 der benoemden in het tegen

woordig kiesdistrict Utrecht; Utrecht II, 6. 

9* 
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DREN'rHE. 

In het nieuw kiesdistrict Assen worden geacht 

gekozen te zijn 9 der benoemden in het tegen
woordig kiesdistrict Assen ; Meppel, 2 Assen; 
Meppel, 6 Hoogeveen; Hoogeveen, 2 Assen ; Hooge
veen, 7 Hoogeveen ; Emmen, 5 Assen; Emmen, 4 

Hoogeveen. 

28 ÀJJril 1897. WET, tot wijziging, der Provin

ciale wet. S. 112. 
B iJl. Hand. 2• Kamer 1895/96, n°. 134, 1-3; 

1896197, n°. 22, 1- 9. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 706__:711, 713-

721, 743 . 
Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 311, 327 , 

333, 352. 
fa NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het in verband met de herziening van het kies• 

recht noodzakelijk is de voorschriften der provin

ciale wet betreffende het getal en de benoeming 
van de leden der Staten te wijzigen; 

Zou is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In art. 2 der wet van den 6den Juli 1850 

(Staatsblad n°. 39), wordt het cijfer 80 vervangen 
door het cijfer 82, en het cijfer 72 door het cijfer 77. 

2. Art. 3 wordt gelezen als volgt: 
De leden der Staten worden gekozen in de 

kiesdistricten , waarin de provincie wordt ver
deeld, door hen, die volgens de in art. 8 der 

Kieswet bedoelde lijst daartoe bevoegd zijn . 
3. Het eerste lid van art. 5 wordt gelezen 

als volgt: 
De gewone tijd ter verl--iezing der leden van 

de Staten is de eerste Dinsdag der maand Juni. 
4. In art. 6 vervallen de woorden: .op den 

door Gedeputeerde Staten te bepalen dag". 

5. A1·t. 7 wordt vervangen door de volgende 

bepalingen: 
Gedeputeerde Staten bepalen, ter ver v11lling 

eener tusscheutijds in de Staten openvallende plaats, 
den dag der verkiezing. 

Zij bepalen vóór elke verkiezing voor leden der 

Staten de dagen, waarop, zoo noodig, de stem- . 
ming en cle herstemming zullen geschieden. Bij 
de periodieke verkiezingen wordt de dag der stem
ming niet vroeger bepaald dan den l0den Juni en 
de dag der herstemming niet later dan den V rijclag, 
voorafgaande aan den eersten Dinsdag in Juli. 

Bij de periodieke verkiezingen geschieden de 

stemming en de herstemming in alle kiesdistrict~n 

der provincie op dezelfcle clagen. 
De stemming en de herstemming geschieden in 

alle stemdistricten van het kiescl istrict op dezelfde 

dagen. 
6. Art. 8 wordt vervangen door cle volgende 

bepalingen : 
In afwijking van het hieromtrent bepaalde bij 

art. 51 der Kieswet wordt in kiesdistricten, waarin 
het aantal kiezers voor de Provinciale Staten 

volgens de kiezerslijst minder dan 2000 bedraagt, 
de onderteekening vereischt van ten minste 1 /, 0 

gedeelte van het aantal dier kiezers. 

Op den dag der verkiezing, zoodra de door cle 
wet tot het inleveren der opgaven van candidaten 

bepaalde tijd is afgeloopen, sluit cle burgemeester 
van de gemeente, die hoofdplaats is van het kies
district of waarin het geheele kiesdistrict is ge

legen, de lijst der candidaten. 
Is ~een candidaat op die lijst gebracht, clan 

verklaart de bnrgemeester, dat niemancl is benoemd . 

Zijn er evenveel candidaten als er plaatsen te 
vervullen zijn, of minder, op die lijst gebracht, 
dan verklaart de bnrgemees ter deze candiclaten te 

zijn benoemd tot leden der Staten. 

De burgemeester maakt van zijne handeling 
onmiddellijk proces-verbaal op, clat ter secreta1·ie 
van de gemeente voor een ieder ter inzage wordt 
nedergelegd, in afschrift wordt aangeplakt en, 
tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld. 

De vorm en de inrichting van het proces-ver
baal worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 

van bestuur. (1) 

7. Achter art. 8 wordt ingevoegcl een nieuw 
art. 8bis, Juiclende als volgt : 

Zijn er meer candidaten opgegeven dan er plaatsen 
te vervullen zijn , dan geschiedt over hen, uiter

lijk binnen veertien dagen, eene stemming. 
Bij eerste stemming wordt geen hunner benoemcl 

dan met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Hebben meer candidaten de volstrekte meerder

heid verkregen clan er plaatsen te vervullen zijn, 
dan zijn zij, die de meeste stemmen hebben ver
kTegen en bij gelijk getal stemmen de oudsten in 
ja~en benoemd. In geval van gelijken ouderdom 
beslist het lot. 

Bij herstemming, noodzakelijk, wanneer cle 
volstrekte meerderheid van stemmen bij de eerste 
stemming niet is verkregen, wordt men benoemd 

met de meeste stemmen. Indien cle stemmen 

(1) Zie het besluit van 8 Mei 1897, S. 144. 
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staken is de ou<lste iu jaren de benoemde. In 
geval van gelijken ouderdom beslist het lot. 

De volstrekte en <le betrekkelijke meerderheid 
worden vastgesteld naar het aantal van waarde 

zijnde in ae stembussen gevon<len stembiljetten. 
8. Art. 9 wor<lt gelezen als volgt: 
Wanneer bij eenc eerste stemming geene vol

strekte meerderheid is verkregen, wordt onmiddel
lijk cloor <len voorzitter van het hoofdstembureau 
van het kiesdistrict eene lij st opgemaakt, be

vattende de namen <ler candi<laten, <lie bij de 
eerste stemming de meeste stemmen hebben er

lang<l tot uiterl~k tweemaal zooveel namen als 
er plaatsen te vervullen zijn . Komen ten gevolge 
van gelijk aantal stemmen meer flan het bij de 

vorige zinsne<le bepaald getal candiclaten voor 
plaatsing op de lij st in aanmerking, d,m worden 

deze alle daarop geplaatst. 
De herstemming heeft plaats uiterlijk binnen 

veertien dagen na de eerste stemming. 
9. Achter art. 9 wordt ingevoegd een nieuw 

art. 9bis , luidende als volgt : 
Met afwijking van het bepaal<le in artikel 87 

der Kieswet , kan het stembureau, indien de 
stemming strekt tot verkiezing van meer dan . één 
lid van ae Provinciale Staten, tusschen cle in 
artikel 86 <ler Kieswet voorgesch1·even verzegeling 

en de opening der stembus een tij<lruimte laten van 
ten hoogste een uur, mits het stemlokaal niet ver

latende en de stembus onder zijn toezicht houdende. 

Indien rnn <leze bevoegdheid gebruik i s ge
maakt, wordt hiervan en van het voldoen aan 
ae <laarvoor gestelcle voorwaar<len aanteekening ge

hou<len in het proces-verbaal <ler stemming. 
10. Achter art. 9bis wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 9ter, lui<lende als volgt: 
Met afwijking van het bepaalde in artikel 60 

der Kieswet w01·<lt indien de stemming strekt tot 
verliezing van meer dan één lid van de Provinciale 

Staten, aan het stembureau, doch uitsluitend voor 

cle werkzaamhe<len , welke met <le opening der 
stembus aanvangen, een vierde li<l toegevoegd ex: 
het verplichte aantal plaatsvervangende le<len met 

één vermeer<lera. Dit lid blijft bij <le toepassing 
van artikel 92, tweede zinsnede, cler Kieswet 
buiten aan1nerking. 

Het oudste Jid ziet, overeenkomstig artikel 88 der 
Kieswet, het stembiljet na. De beicle andere leden 
houden aanteekening van elke uitgebrachte stem. 

Indien bij ae beslissing over de waarde van 

een stembiljet <le stemmen staken, beslist de stem 
des voorzitters. 

11 . Art. 10 wordt gelezen als volgt: 
De bcnoemcle ontvangt onverwijld van den 

burgemeester der ge meen te, die hoofd1,laats is 
van het kiesdistrict · of waarin het geheele kies

<li strict is gelegen, een afschrift van het proces
verbaal, wactruit zijne candidaatstelling of zijne 

benoeming blijkt en, in geval van stemming of 

herstemming , van den voorzitter van het hoofcl
stembnreau afschriften van ae daarvan opgemaakte 
processen-verbaal. 

De~e afschriften strekken den benoem<le tot 

geloofsbrief. 
12. Art. 11 wor<lt gelezen als volgt: 
Deo benoemde geeft, binnen <lrie dagen na het 

bekomen van het afschrift of de afschriften, een 
bewijs van ontvangst daarvoor af. Dit bewijs wordt 

terstond aan Gedeputeerde Staten , medegedee!<l. 
Binnen vier weken na de dagteekening van 

dat bewijs geeft ae benoemde ken nis aan Gedeptt
teerde Staten of hij de benoeming aanneemt. 

13. Art. 13 wordt gelezen als volgt: 

Wanneer een candidaa t vóór <le stemming, of 
zoo ieman<l, die in herstemming komt, vóór <le 
herstemming komt te overlijden, of wanneer een 
benoemde zijne benoem ing niet aanneemt, of de in 

de bei<le vorige artikeleu bepaalde tijd verstreken 
is , geschie<lt binnen veertien dagen eene nieuwe 
verkiezing op den door Ge<lepnteerde Staten te 

bepalen dag. 
Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand cle benoeming 

in een <listrict heeft aangenomen en in een ander 
voorkomt op ae lijst <ler candidaten, over wie 

eene stemming of herstemming moet geschie<len, 

in het laatstgenoemd district. 
De burgemeesters <ler gemeenten , clie hoofd

plaatsen zijn van kiesdistricten of waarin het 

geheele kiesdistrict is gelegen, geven onmiddellijk 
aan Ge<leputeerde Staten kennis van cle lijst der 
can<li<laten, over wie eene stemming of herstem

ming moet geschieden. 
14. Art. 14 wordt vervangen <loor· ae volgen<le 

bepaling: 
Wanneer het proces-verbaal van den burge

meester niemand of minder person.ed flan er plaatsen 
te vervullen zijn als benoemd aanwijst, geeft <leze 
daarvan kennis aan Gecle1luteerde Staten. Binnen 

veertien dagen geschiedt eene nieuwe verkiezing 
op den door Gedeputeer<le Staten te bepalen <lag. 

15. Aan art. 15 wor<lt het volgende toegevoegd: 
De geloofsbrief moet. door den benoemde binnen 

vier maan<len nu zijne clagteekening bij <le Staten 

worden ingezonden. 
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Is de geloofsbrief niet binnen dieu termijn in

gezonden, dan wordt de plaats geacht op den 

eersten dag na afloop van dien termijn opr.ienw 

te zijn opengevallen. 
16. Art. 19 vervalt. 

17. Aan de wet van 6 Juli 18ö0 (Staatsblad 
n°. 89) wordt toegevoegd een nieuw artikel 182, 

l uiclende als volgt : 
• Deze wet kan worden aangehaalcl onder den 

titel van provinciale wet". 

18. Deze wet treedt in werking op een nader 
cloor Ons te bepalen dag. (1) 

Met clien clag treedt de Kieswet ook wat de 
wijze van stemming betreft vo01· de vcrkijzing 

van leden der Provinciale taten in werking. 

Lasten en bevelen , enz. 
Ge!!e,eu te Amsterdam, den 28sten April 1897 . 

(get.) E M MA. 
De flfinister van B imzenlandsche Zaken , 

(get.) VAN HOUTEN. 
(Uitgeg. 3 flfci 1897.) 

29 A11rit l 97. WET, houdende toekenning van 
rentelooze voorschotten uit 's Rijks schatkist 

ten behoeve van clcn aanleg van een stoom

tram weg van Bro112oersl1aven naar Steenbergen 
en van tramwegwerken tot aansluiting van 
cle haven nabij Numansdorp aan den stoom

tramweg Zuid-Beijerland-Rotterdam en aan
leg van Rijkshavens eu aanlegplaatsen n,ibij 

Numansdorp, te Zijpe en Wiltempolder. S. 113. 
fN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W rJ EMMA, ENZ. . . . . . . cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, cht 

het wenschelijk is den aanleg te bevorcleren van 

een stoomtrnmweg van Brouwers/uwen naar Steen

bergen en deze in verbinding te brengen met den 
stoomtram weg van Rotterdam naar Zuid-Beijerland; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wo1·den rentelooze 

voorschotten· beschikbaar gesteld, tot een gezamen
lijk bedrag van ten hoogste f 300,000.-, ten 
behoeve van den aanleg van een stroomtramweg 
van Hrouwersl,aven naar Steenbergen en van de 
tramwegwerkcn tot aansluiting van cle haven 

nabij Numansdorp aan den stoomtramweg van 
Zuid- Peijerland naar Rotterdam. 

2. De in art. 1 genoemcle rentelooze voor
schotten worden onder cloor Ons of krachtens 

(1) Bij besluit van 11 )fei 1897, S. 147, be
paald op lö )fei 1897. 

Onze machtiging te stellen voorwaarden toegekend 

aan de concessionarissen voor den aanleg van cle 

aldaar genoemde stoomtramwegen . 

3. Voor rekening van clen Staat worden aan

gelegd havens en aanlegplaatsen nabij Numansdorp, 
te Zijpe en te TfTillempolder, in verband met de 

aan te legr,;en stoomtramwegen van Zuid-Beijerland 
naar Rotterdam, van Zijpe naa1· Brouwersl,aven 

en van Wiltempolder naar Steenbergen . 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegegeven te Amsterdam, den 2 sten A.pril 1897. 

(get.) EMMA. 

De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
(Uitgeg. 6 flfei 1897.) 

29 Àpril 1897. BESLUIT, tot schorsing van cle 

door clen raad der gemeente flfaastricl,t op 

30 Maart 1897 vastgestelde verordening op 

het venten van geclrnkte en geschreven . 
stukken. S. 114. 

Geschorst tot l Augustus 1897. 

29 Àprit l 97. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Berge,, 

op Zoo,n van 1 Februari 1 97 tot vaststel

ling eener verordening ingevolge artikel 4 
der Hinderwet. S. 115. 

Geschorst tot I Juli 1897. 

29 .April 1897. BESLUIT, tot schors ing van het 
besluit van den raad der gemeente Wijchen 

van 16 Jannari 1897, waarbij G. MES , 
hoofd der open bare lagere school te Wijchen, 

is overgeplaatst naar de openba1·e lagere 
school in cle buurt Alverna. S. 116. 

Geschorst tot l .Augustus 1897. 

2 JJ[ei 1897. WET, tot regeling van tnsschentijcl

sche verkiezingen voor de Tweede Kamer cler 

Staten-Generaal na 15 Mei 1897 voor eenige 
kiesdistricten. S. 117. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
' WIJ EMMA, ENZ ... . . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 

het in verband met de bij cle kieswet geregelcle 
samenstelling der kiesdistricten noodzltkelijk is te 
voorzien in het geval, dat na 15 Mei 1897 eene 
tusschentijdsche verkiezing zoncle moeten plaats 
hebben ter vervulling van plaatsen in cle Tweecle 
Kamer der Staten-Generaal die vervuld zijn door 
verkiezingen in de hoofdkiesclistricteu Groningen, 
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Bergw,i, Wolvegct, Utrecld, Amsterdctut, 'Rotter• 
dctm en 's Gravenhage; 

Zoo is het, dat Wij, den Raacl van State enz • 

. -1.l't. 1. Door de zol'g van den Ministel' van 
Binnenlnnclsche Zaken wordt een staat opgemaakt, 
waarop achtér elk cler kiesdistricten welke in cle 

plaats treclen van cle hoofclk iesclistricten Groningen, 
Utrec!tt, Á,nsterda,n, 11otterdam, en 's Gravenl,age 
cle volgorde wordt aangewezen van de kiesdistricten 

waarin noodig geworden verkiezingen ter vervulling 
van vacaturen in• het betrokken voormalig hoofd• 
kiesclistrict achtereenvolgens moet plaats hebben. 

De plaatsing der volgnummers geschiedt bij 
loting. 

De staat wordt binnen acht dagen na het in 

werking treden dezer wet in cle Staatscourant be· 
kend gemaakt. 

2. In het geval dat na 15 Mei 1897 ten ge· 
volge van de toepassing van art. 130 of 144 der 

kieswet eene verkiezing YOOr de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal moet plaats hebben ter ver• 
vulling van een der in art. 1 bedoelde vacaturen, 
geschiedt de verkiezing in het kiesdistrict, dat 
blijkens de volgorde, aangewezen op ,len in art. 1 
genoemclen staat, aan cle beurt is. 

Doet clit gevai zich vool' ten opzichte van de 
plaats, vervuld in het hoofdkiesdistrict Bergu,n 
of in het hoofclkiesdistrict Wolvega, dan geschiedt 
de verkiezing in het kiesdistrict TiPijerksteradeel 
of in het ki esdi strict lfTeststel1ingwe1f. 

3. Deze wet treedt in werking 011 den clag harer 
afkondi<>iug. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Stnttgart, den 2den Mei 1897. 

(get.) EMMA . 
De 1lfinister van Binnenlandscl,e Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN . 

(Uitgeg. 6 lJlei 1897.) 

2 Jlfei 1897. WET, verkhtl'ende het algemeen 

nut del' ontei<>eniug van eigendommen in de 
gemeenten J1faarssen en Maar1seveen, noodig 
ter veI"Zekering van het blijvend bestaan van 

cle op het grondgebied dier gemeenten ge• 
legen Vechtbrng. S. ll8 . 

2 ll1ei 1897. WET, tot l'egeling van: 
1 °. den rechtstoestand van het reserve• 

personeel bij de landmacht, niet behoorende 
tot het Jlel"soneel van den geneeskundigen 
dienst; 

2°. cle bevonlering en het ontslag der offi. 

eieren, alsmede het op pensioen stellen der 
officieren, onderofficieren en minderen, be• 
hoo1·ende tot het onder 1 °. bedoclcle perso• 

nee!; en 
3°. het verleenen van pensioen of onder• 

stancl aan weduwen en kincleren van officieren, 

onderofficieren en minderen cler reserve bij de 

hindmacht , niet behoorende tot het perso• 

nee! van den geneesknncligen di enst. S. ll9. 
Bijl. Hand. 2° Kamer 1896/97, n°. 133, 1-6. 
Hand. id. 1896/97, bladz. l 236-1239 . 
Hand. l• Kamer 1 96/97, bladz. 36 -370, 374. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ. 

WIJ E:.)D'[A, ENZ. • • • • . • doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
bij de wet l'egelen be_hooren te worden gesteld, 

betreffende : 
l O• deu rechtstoestand van het reserve-perso· 

nee! bij de Janclmacht ., niet behoorencle tot het 

personeel van den geneeskundigen cl ienst ; 
2°. de ·bevordering en het ontslag der officieren, 

alsmede het op pensioen stellen der officieren, 
onderofllcieren en minderen , behoorende tot het 

onder 1 °. bedoelde personeel ; 
3°. het verleenen van pensioen of onderstand 

aan weduwen en ki nderen van officieren, onder• 

officieren en minderen der reserve bij de land• 
macht, niet behoorende tot het personeel van 

den geneeskundigen dienst; 

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

ALGEMEENE BF.PALINGEN. 

Art. 1. Het reserve-personeel bij cle landmacht, 

waarvan sprake is bij deze wet, bestaat uit: 
1°. reserve-officieren, als zoodanig benoemd in 

verband met de verplichting, op hen rustende 

volgens de artt. 18, 30 of 37 der Wet van 
21 J nli 1890 (Staatsblad n°. 126) tot regeling 

van het militair onderwijs bij de landmacht, clan 
wel volgens andere bij de wet voor de landmacht 

gestelde of nadel' te stellen bepalingen, de wette· 
Jijke bepalingen betreffende het personeel van den 

geneeskundigen clienst daaronder n iet begre11en; 
2°. reserve-officieren en reserve-personeel be

neden dien rang, als zoodiinig benoemd, aange
steld of toegelaten kmchtens daarvoor bij Konink• 
lijk besluit gestelde of nader te stellen bepalingen. 

2. Waar in deze wet gesproken wordt van 
officieren, onderofilcieren en mfoderen , zonder 
verdere aanduiding, worden bedoeld de reserve· 

officieren en het verdere reserve-personeel, onder 

1°. en 2°. van art. 1 aaogecluicl. 
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Waar in deze wet gesproken wordt van werke• 

lijken of van militairen dienst wordt daarmede 

bedoeld dienst bij een der korpsen , wapens of 

dienstvakken van de landmacht. 

Waar gesproken wordt van dienst en dienst

tijd wordt in deze wet bedoeld zoowel werkelijke 

en militaire dienst, als dienst en di ensttijd bij 

het niet tot het personeel van den geneeskun

tligen dienst behoorende reserve-personeel van de 

landmacht . 

Onder reserve-officieren worden in deze wet 

verstaan officieren met rang van tweede-luitenant, 

eerste-l uitenant of kapitein. 

I• AFDJ<;ELl:,."G. 

Van den rechtstoestand. 

3. Onverminderd de verplichtingen, op hen 

rustende hetzij krachtens de onder 2°. van art . 1 

aangeduide bepalingen, hetzij krnchtens het be

paalde bij cleze of eenige andere wet, zijn de 

officieren, onderofficieren en minderen gehouden: 

1 °. om zoodra de militie te land krachtens 

art. l 85 der Grond wet geheel of gedeeltelijk 

buitengewoon is bijeengeroepen , voor den werke

Jijken dienst op te komen en, ongeacht den tijd 

waarvoor zij nog verbonden zijn, bij de hun door 

den ::'IIini ter van Oorlog daarvoor aan te wij zen 

korpsen, wa.pens of dienstv,ikken onder de w,1penen 

te blijven, voor zoolang de buitengewoon bijeen

geroe11en lichtingen onder de wapenen zijn of 

voor zooveel langer als het door Ons uoodig 

wordt geoo rdeeld van hunne diensten gebruik te 

maken; 

2°. om in tijd van vrede om het andere jaar 

éénmaal, en dan voor ten hoogste zes weken, 

voor den werkelijken dienst op te komen, indien 

dit door Ons in het belang hunner geoefendheid 

noodig wordt geoordeeld; 

3°. om hunne vaste woonplaats binnen het 

Rijk in Europa te hebben en bij verandering 

van wooup1aats telkens binnen den tijd van vier 
weken daarvan schriftelijk kennis te geven aan 

den Minister van Oorlog of aan de door dien 

Minister aan te wijzen militaire autoriteiten . 

Wij behouden Ons voor, om, daartoe termen 

vindende, geheele · of gedeeltelijke vrijstelling te 

verleenen van de s11b 3°. bedoelde verplichting. 

4. De oproeping voor den werkelijken dienst 

van reserve-11e1·soneel geschiedt door of vanwege 

den Minister van Oorlog. 

Hij , die aan deze oproeping niet voldoet, 

wordt, indien daartoe door den Minister nrn 

Oorlog bij onderzoek termen worden gevonden, 

als deserteur behand eld. 

5. Het reserve-personeel wordt geacht zich in 

werkelijken dienst te bevinden van en met den 

dag, waarop het zich, ter voldoening aan de bij 

het vori" artikel bedoelde oproeping aaumelclt 

bij de autoriteit, in de oproeping genoemd, tot 

en met den dag, waarop het met on bepaald ver

lof vertrekt. 

6. Voor zoover clit in deze -wet of in andere 

wetten niet anders wordt bepaald, heeft het 

reserve-personeel, wanneer het zich in werkelijken 

dienst bevindt of wanneer het - niet in wer

kelijken dienst zijnde - in uniform gekleed is, 

dezelfde rechten en plicht.en en is het onderworpen 

a.an dezelfde wetten, besluiten ·en andere Yoor

schriften als het overige bij cle landmacht dienend 

personeel van gel ijken rang, gelijken graad of 

gelijke positie. Bovendien zijn het crimineel 

wetboek en het r eglement van krijgstucht voor 

het krijgsvolk te lande, ten opzichte van cle 

verschillende gevallen van desertie, op het ge

heele reserve-personeel van toepassing. 

Ook over den tijd dat de tot dat per oneel 

behoorende vrijwilliger met onbepaald ,,erJof is , 

wordt hij geacht, als vrijwilliger te dienen bij 

het leger hier te lande. 

7. Het reserve-personeel mag zich, wanneer het 

zich niet in werkelijken dienst bevindt, zonder 

vergunning van den Minister van Oorlog niet 

buiten Europa en niet voor langer dan drie 

achtereen volgende maanden in een vreemd Rijk 

in Europa ophouden. 

Aan hen, clie ten minste acht maanden onder 

de wapenen zijn geweest, wordt cleze vergunning, 

wanneer zij gevraagd wordt ter zake van uitoefe

ning van of opleiding tot landbouw, handel of 

nijverheid, in gewone tijclen niet geweigerd. 

Overtreding van het verbod, in het eerste !iel 

bedoeld, heeft ten gevolge oproeping voor den 
werkelijken di.enst voor een cloor den ~finister 

van Oorlog te bepalen tijd, doch in geen geval 
voor langer dan vier weken. 

Wij behouden Ons voor , om, daartoe termen 

vindende, ontheffing van het bij het vorige lid 

bedoelde gevolg te verleenen. 

8. De officieren worden door Ons benoemd. 

Zij worden door Ons bevorderd en ontslagen 

volgens de bepalin"en dezer wet. Voor hunne 

opleiding kan, zoo noodig, worden afgeweken 
van de wet van 21 Jnli 1890 (Staatsb lad n°. 126). 



2 MEI 1897. 137 

Het reserve-personeel beneden den rang van 
officier wordt toegelaten, bevorderd en ontslagen 
door of vanwege den Minister van Oorlog naar 
regelen, bij Koninklijk besluit gesteld of 1rndep 
te stellen. 

De akten of andere bescheiden, welke aan het 
reserve-personeel ter zake van benoeming, toe
lating, bevordering, ontslag of pensioneering 
worden uitgereikt, zijn vrijgestelcl van zegel
en rngistratierechten. 

9 . De ouderdom in iederen rang of graad 
wordt bepaald door clen datum van ingang der 
benoeming of aanstelling in den mng of graad. 

Bij benoeming of aanstelling van meer dan 
een persoon bij hetzelfde besluit of dezelfde be
schikk ing regelt de ouclerdom in rang of graad 
der benoemden of aaugesteldeu zich naar clc 
volgorde, waarin hunne namen in hetzelfde be
sluit of dezelfde beschikking voorkomen. 

Voor gelijktijdig, maar niet bij hetzelfde be
sluit of dezelfde beschikking, benoemden of aan
gestelden regelt zich de ~nderdom in rang of 
graad naar de rangschikking volgens den vorigen 
rang of graad. 

Bij bevordering met ingang van denzelfden 
datum, waarop aucleren in den zelf den rang of 
graad worden benoemd of aangesteld, hebben de 
bevorderden steeds den voorrang boven de be
noemden of aan gestelden. 

JI• A}'DEELING . 

Van de bevordering der officieren. 

10. Onder bevordering wordt verstaan benoe
ming in den naast hoogereu rang. 

11 . Om voor bevordering tot eerste- luitenant 
in aanmerking te kunnen komen moet de tweede
luitenant zijnen rang minstens vier jaren, als 
reserve-officier of in andere betrekkin" tot de land
macht hebben bekleed en in dien rang ten minste 
negen maanden in werkclijkeu dienst zijn geweest. 

De eerste luitenant wordt niet bevorderd tot 
kapitein, zoolang hij den luitenantsrang niet 
minstens acht jaren, als reserve-officier of in 
andere betrekking tot de landmacht heeft bekleed 
en ten minste een jaar in zijnen rang in werkc
lijken dienst is geweest. 

12. De bevorderingen tot eerste-luitenant ge
schieden steeds voor ten minste vijf zesden van 
het getal te bevorderen officieren naar ouderdom 
in rang, voor zoo ver deze officieren, bij goed 
gedrag en genoegzamen dienstijver, de verei chte 

bekwaamheid en geschiktheid voor den hoogeren 
rang bezitten. 

Ten hoogste een-zesde kan door Ons wonlen 
aangevuld bij keuze. 

13. De bevorderingen tot kapitein geschieden 
steeds voor ten minste dri e vierden van het ge

tal der te bevorderen officieren naar ouderclom 
in rang , voor .zoover deze officieren, bij goed 

gedrag en genoegzamen dienstijver, rle vereischte 
bekwa:.mheid en geschiktheid voor den hoogeren 
rang bezitten. 

Ten hoogste een-vierde kan door Ons worden 
aangevulil bij keuze. 

14. De tijd, gedurende welken een officier 
volgens art. 11 zijnen rang moet hebben bekleed 
om tot den hoogeren rang te kunnen overgaan, 
kan in den tijd van oorlog, in geval van gebrek 

aan officieren, door Ons tot op de helft worden 
verminderd. 

Bovendien kan in oorlogstijd het bepaalde bij 
artikel 11 ten aanzien van den d um van het 
verblijf in werkelijken dienst, voo1· bevordering 
vereischt, door Ons tijdelijk worden buiten wer
king gesteld. 

15. Voor zoover uoodig met afwijking van de 
bepalingen in de artt. 11, 12, 13 en 14, kunnen 
officieren door Ons buitengewoon bevorderd worden , 

ingeval zij een schitterend wapenfeit of eene uit
stekende militaire daad hebben volbracht. 

De aanleiding tot dergelijke buitengewone be
vordering wordt in het besluit der bevordering 
uitdrukkelijk vermeld. 

16. Officieren, die zich in krijgsgevangenschap 

bevinden , worden voorloopig niet tot hoogeren 
rang bevorderd. 

Wanneer zij binnen vier jaren uit de krijgs
gevangenschap worden ontslagen, en hunne be
vordering naar ouderdom in rang tijdens de krijgs
gevan)!enschap zoude hebben kunnen plaats vinden, 
Zllllen zij , ingeval er geenc bijzondere redenen 
aanwezig zijn om hunne bevordering niet te doen 
geschieden, bij hunne terugkomst in het vader
land worden bevorderd en hunne plaats in de 
ranglijst hernemen, naar den ouderdom in rang, 
dien zij vóór de krijgsgevangenschap hadden. 

Voor het geval de krijgsgevangenschap lange,· 
dan vier jaren heeft geduurd , behbuden Wij Ons 
voor om aan hen zoodanigen rang of bestemmin" 
te verleenen, als waarvoor zij, na hunne terug
komst in het vaderland, bekwaam en geschikt 
zullen worclen geacht, hetzij in hnn korps , hetzij 
in eene andere Staatsbetrekking. 
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nr• AFDEET,lNG . 

17an !,et ontslag der otflcieren. 

17. Beha! ve in de gevallen bij andere wetten 

voorzien, wordt de rang van officier verloren: 

1 °. door ontslag uit den dienst; 

2°. ten gevolge van het verliGs van clen staat 
van Nederlander; 

3°. door buiten Onze toestemming vreemden 
adeldom of wel een ordcteeken, titel, rang, 
waardigheid of openbare bediening aan te nemen, 
welke door eene vreemde Jlfogendheid of Regeering 

is verleend of opgedragen. 
18. De officier kan niet nit den dienst worden 

ontslagen dan : 
1°. op eigen aan Ons gedaan verzoek 

bij het eindigen van den tijd, waarvoor hij 
als reser ve-officier te Onzer beschikking is; of 

ingeval hij ongeschikt is geworden voor zijne 
betrekking als reserve-officier; 

en zulks onverschillig, of hij al dan niet recht 

op pensioen kan doen gelden; 
2°. na een cliensttijcl van twintig jaren; 
3°. wegens onbekwaamheid of het op den duur 

niet voldoen aan de vereischten voor den hoogeren 

ran!('; 
4°. wegens verregaancle nalatigheid in de ver

vulling der opgelegde plichten; 
5°. wegens opzettelijke en herhaalde ongehoor

zaamheid, mishandeling van ondergeschikten, of 
misbrnik niaken van gezag, een en ander tijdens 
hij in werkelijken dienst is; inzonderheicl wanneer 
door eene of andere dezer handelingen stellig 

nadeel aan den dienst of aan personen is toe
gebracht; 

6°. wegens aanhoudend wangedrng, on vcrschillig 

of daarvan in of buiten den werkelijken clienst 
blijkt; 

7°. wegens gedragingen of daden in het open
baar, of we"ens openbare geschriften , waardoor 
de waardigheid van den officiersrang, de eerbied 
voor het Koninklijke Huis, de grondwettige in
stellingen of de krijgstucht. bepaald worden aan
gerand; 

8°. na een rechterlijk gewijsde, dat, hoezeer 
het verl ies van den rang van officier niet uit 
zijnen aard ten gevolge hebbende, nochtans heeft 
plaats gehacl wegens eene handeling, welke hem 

onwaardig maakt dien mug te blijven bekleeden. 
19. De officier die tot den werkelijken dienst 

werd opgeroepen krachtens het bepaalde sn b 1 °. 

van art. 3, heeft, zoolang het, in het bij dat 
artikel bedoelde geval, door Ons noodig wordt 

geoordeeld van zijne diensten gebruik te maken, 
geen recht op het bekomen vau eervol ontslag 
uit den dienst, al ware ook de tijd van dnnr 
zijner verplichting, om als reserve-officier te Onzer 
beschikking te blijven, inmiudels verstreken. 

20. In de gevallen, voorzien sub 1 °., 2°. en 
3°. van art. 18, wordt het ontsla!( steeds eervol 

verleend. 
In de gevallen, voorzien snb 4°., 5°., 6°., 

7°. en °. van dat artikel, kan het ontslag of 
eervol, of niet eervol verleend worden, doch het 

laatste alleen wanneer een door Ons te benoemen 
raad van vijf leden de hem voorgelegde vraag, 

of er termen zijn voo1· een niet eervol ontslag, 
bevestigend heeft beantwoord. , 

De leden van den raad moeten zijn hoofdofficier 
der landm::cht of wel officier der reserve van 

hoogeren rang dan de betrokkene of van gel ijken 
rang, doch met meerdere ancienniteit. Zoo mogelijk 
worden twee - doch nimmer meer dan twee -

officieren der reserve tot lid van den raad benoemd. 

Van het advies van den raad wordt door Ons 
niet afgeweken dan ten gunste van den betrokkene. 

De wijze van werken van den raad worclt be

paald bij algemeenen maatregel van bestum·. 

IV• AFDEELING . 

Van lt1Jt op pe11,sioen stellen der ofjiciere/1, ouder
officieren en minderen . 

21 ." Recht op pensioen ten laste van den Staat 
wordt verlrregen: 

1 °. ter zake van minstens twintig jaren dienst, 
behoudens het bepaalde bij art. 22; 

2°. ter zake· van verwonding of verminking, 
tijdens de uitoefening van den militairen dienst in 

den strijd bekomen of veroorzaakt door gevorderde 
of bevolen militaire dien ten, alsook ter zake van 
ziels- of lichaamsgebreken, welke het gevolg zijn 
van omstandigheden , verrichtingen en vermoeie

nissen, aan de uitoefening van den militairen 
dienst ,-er bonden, voor zoo ver die verwonding, 

verminking, ziel - of· lichaamsgebreken den be
langhebbende binnen een jaar na het ontstaan tot 
de verdere vervulling van zijn burgerlijk. beroep 

of tot de voorziening in zijn levensonderhoud voor 
altijd ongeschikt maken. 

Van den termijn van een jaar, bedoe!d onder 
2°., mag alleen worden afgeweken, wanneer bij 
het nader te noemen geneeskundig onderzoek bi ijkt 
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clat de ongeschiktheicl het onmiddellijk gevolg is 

van vroeger bekomen verwonding, verminking of 
p:ebrek. 

22 . Het recht op pensioen ter zake van minstens 

twintig jaren dienst wordt bij het verleenen van 
ontslag te dier zake erkencl, doch het pensioen 

worclt, behondens het bepaalde bij de 4de en 5de 
alinea van clit ar~ikel, eerst toegekend nadat, en 
gaat eerst in met den dag, waarop de belang

hebbende zijn ::es en vijftigste levensjaar is inge

treclen; e~n en ander mits de belanghebbende 
binnen een jaar na het intreden van dat levens
jaar eene aanvraag om toekenning van pensioen 
inzendt aan het Departement van Oorlog. 

Wanneer de aanvraag niet binnen het bedoelde 
jaar is ingediend, gaat het pensioen eerst in met 

het vierendeel jaars, volgende op dat waarin de 
aan vraag is gedaan. 

Door het niet indienen van de aanvraag bin~en 
vijf jaar, nadat de belanghebbende zijn 56ste le vens
jaar is ingetreden, worclt alle recht op pensioen 
verbenrd. 

Worclt de belanghebbende reeds bij het ontslag 
of daarna, cloch vóórdat hij zijn 56 te levensjaar 

is ingetreden, verklaard door ziels- of lichaams• 
!(chreken, niet het !(evolg van eigen moed willige 

handelingen of van ongeregeld gedmg en ook niet 
vallende in de termen van het voorgaand artikel, 

snb 2°., geheel ongeschikt te zijn geworden om 
in zijn levensonderhoud te voorzien, dan worclt 
het pensioen toegekend reeds dadelijk nadat die 

verklaring ter kennis van het Departement van 

Oorlog is gekomen. 
I s de bierbedoelde ongeschiktverklaring geschied 

vóór het ontslag, clan gaat het 11ensioen in te 
gelijk met het ontslag. Is zij geschied nn het 

ontslag, dan gaat het pensioen in met ,len door 
Ons te bepalen dag. 

23 . Het pensioen ter zake van de verwonding, 
verminking , ziels- of lichaamsgebreken, vermeld 

sub 2°. van art. 21 , gaat in te gelijk met het 
ontslag wanneer het recht op dit pensioen vóór 
het ontslag is erkend, en anders met den door 
Ons te bepalen dag. 

Niettegenstaande de erkenning van het recht 
op pensioen, ter zake vnn minstens twintig ja.ren 
dienst, wordt in stede van clat pensioen alsnog· 
pensioen toegekend ter zake, omschreven bij art. 21, 
sub 2°., ingeval daartoe termen aanwezig blijken 
te zijn. 

24. Voor de toekenning van pensioenen. inge
volge deze wet komt alleen in aanmerking de 

tijd, gedurende welken cle belanghebbende behoort 

heeft tot de reserve der landmacht of vóór zijne 

toelating bij die reserve na het volbrachte 18de 
levensjaar in militairen dienst is l(eweest. 

Voor de berekening van andere pensioenen ten 

laste van den Staat komt van den diensttijd alleen 

in aanmerking de tijd, door belanghebbenden in 

werkelijken dienst doorgebracht. 
25 . De tijd in krijgsgevangenschap doorgebracht 

wordt als werkelijke diensttijd in aanmerking ge
bracht. 

26. Indien eene krijgsverrichting of een veld

tocht heeft plaats gehad, wordt door Ons bepaald 
of, en voor welk tijdsverloop, de diensttijrl voor 

den daarbij tegenwoordig geweest zijnden officier , 
onderofficier of mindere dubbel zal worden geteld. 

27 . De maand waarin de diensttijd aanvang 

neemt en die waarin deze eindigt, worden hij de 
regeling van het pensioen ten volle berekend. 

Voor de berekening van het pensioen wordt 

een geheel jaar geteld, indien het eindcijfer de 

helft of een grooter gedeelte van een jaar op
levert; een kleiner gedeelte wordt niet in reke

ning gebracht . 
28. Het bedrag van het 11ensioen wordt vast

gesteld, zooals op den bij deze wet gevoegden 

staat is aangewezen, behoudens het bepaalde in 

de vier voll(ende artikelen . 
Het pensioen wordt geregeld naar den rang 

of grnad, dien de belanghebbende gedurende de 

laatste twee jaren werkelijk heeft bekleed en, bij 
gemis daarin van twee volle jaren dienst, naar 
den onmiddellijk voorafgaanden rang of graad. 

In het geval , voorziell sub 2°. van art. 21 , 

geschiedt de regeling van het pensioen naar den 

rang of graad, laatstelijk werkelijk bekleed. 
Titulaire rangen komen bij de berekening van 

het pensioen niet in aanmerking. 

29. Het pensioensbedrag, zooals dit in de 
derde kolom van den bij het voorgaand artikel 
bedoelden staat is aangegeven , wordt met een 
vierde gedeelte rermeerderd, wanneer de verwonding 
of verminking, vermeld bij art. 21, snb 2°., het 

verlies teDgevolge heeft van een der ledematen, 
of het gem is van het gebruik claarvan, of wel 
wanneer de toestand van dien aarcl is, dat hij 

met zoodauig verlies of gemis kan worden ge
lijkgesteld. 

30. Het pensioensbedrag, zooals dat in de derde 
kolom van den bij art. 28 bedoelden staat is 

aangewezen, wordt met de helft vermeerderd 
voor het verlies, door oorzaken als in art. 21 , 
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sub 2°., ziju vermeld , van twee of meer lede

maten, of bij gemis van het gebruik daarvan, 
of wel wanneer de toestand van dien aard is, 

dat hij met zoodanig verlies of gemis kan worden 
gelijkgesteld; zoo ook voor het geheel en onher
stelbaar vei-lies van het gezichtsvermogen in beide 

oogen of. voor onherstelbare krankzinnigheid, door 
gelijke oorzaken. 

Do01· ledematen worden in dit en het voorgaand 
artikel uitsluitend verstaan handen · en voeten, 

onverschillig of zich aan het verlies daarvan dat 
van armen en beenen paart. 

gebreken, die ingevolge art. 21, sub 2°., recht 

ge1'en OJJ pensioen, ingevolge art. 32 recht geven 
op verhooging van pensioen of ingevolge art. 22, 
vierde en vijfde lid, den ingang van het pensioen 
vervroegen, moeten bij militair geneesknndig onder
zoek zijn erkend. 

V• AJIDEELING . 

Van de pensioenen der weduwen en onderstanden 
der kinderen van officieren, onderojflc,:eren 

en minderen. 

31 . Hij di e niettegenstaande het verlies of het 35. De weduwen van officieren, onderofficieren 
gemis van het gebrnik van een of meer lede- en minderen hebben recht op pensioen, in het 
maten , veroorzaakt op de wijze als bij de twee geval dat hare echtgenooten - tijdens de uit

voorgaande artikelen is bedoeld, blijft doordienen, oefening van den militairen dienst - in deu 
verkrijgt, wanneer hij later gepensionneerd wordt strijd of in en door gevorderde of bevolen dienst

krachtens art. 21, sub 2°. , boven het bedrag, verrichtingen het leven hebben verloren, of aan 
waartoe hij in den alsdan door hem bekleeden de onmiddellijke gevolgen van in en door gevor
rang of gnrnd gerechtigd is, eene verhooging ten derde of bevolen dienstverrichtingen ontstane ver
bedrage van een vierde gedeelte of van de lie{ft wonding, verminkin)l: of lichaamsgebreken, binnen 
van hot 1iensioensbedrag, dat hem ingevolge art. 28 een jaar na het ontstaan daarvan, zijn overleden, 

dezer wet zoude zijn toegekend, ware hij gepen- mits het huwelijk niet na de verwonding, ver

sionneerd dadelijk nadat hij de verwonding, ver- minking of het ontstaan van het lichaamsgebrek 

minking of lichaamsgebreken heeft bekomen, welke zij voltrokkell. 

het verlies of het gemis van het gebruik van Van den termijn van een jaar, bedoeld in het 
een of meer ledematen tengevolge heeft gehad. vorige lid, mag alleen worden afgeweken, indien 

32 . Ingeval de bij art. 21, Sllb 2°., bedoelde uit het getuigschrift van een geneeskundige blijkt, 

verwondin", verminking, ziels- of li chaamsge- dat de dood het onmiddellijk gevolg was van 
breken, ter zake waarvan pensionneeriug heeft eene vroeger aldus bekomen verwonding, vermin-
plaats gehad, den gepensionneerde later in een king _ of gebrek. 

toestand brengen , die , bad hij reeds bestaan 36. Het beclrag van het wednwenpensioen wordt 
tijdens de pensionneering, recht zon hebben ge- geregeld zooals OJJ den bij deze wet gevoegclen 
geven op een hooger pensioensbedrag, dan wordt staat is aangewezen. 
de belanghebbende alsnog in het genot gesteld 37 . Het wednwen1iensioen neemt aanvang met 

van dat hooger pensioen, mits de aan vraag daar- den dag volgende op dien, waarop de bezoldi 

toe binnen een jaar, nadat het pensioen is aan- ging van den echtgenoot ophoudt. lngeval deze, 
gevangen, aan het Departement van Oorlog zij ter zake van in den strijd of in en door gever-· 

in 11;ezonden. derde of bevolen di enstverrichting bekomen ver-
Die verhooging gaat in met den dag, waarop wonding, vermink ing of gebreken , reeds in het 

de aanvraag bij gemeld Departement is ontvangen. genot van pensioen gesteld was, neemt het pen-
33 . Hij die , behalve op grond van art. 32, sioen der weduwe aanvang met den dag volgende 

recht kan doen gelden op hooger pensioen dan op dien , waarop het pensioen van haren echt
hem werd verleencl, w01·dt alsnog in het genot genoot heeft opgehouden. 
van dit hooger pensioen gesteld, mit s de aanvraag ' Wanneer de aanvrage tot het bekomen van 

daartoe aan het Departement van Oorlog zij in- het weduwenpensioen niet binnen een jaar, nacht 
gezonden binnen een jaar, Mdat het pensioen fo het recht daarop is verkregen, aan het Depai-te
toegekend. ment van Oorlog is ingezonden, gaat het 1iensioen 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop eerst in met het vierendeeljaars volgende op dat, 
het pensioen een aanvang heeft genomen. w~arin de aanvrage is gedaan. 

34. De oorzaak, cle aard en de gevolgen van Wanneer de aanvrage niet binnen vijf jaren, 
de verwonding, verminking, r.i els- of lichaams- nadat OJJ het pensioen recht is verkregen, mocht 
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zijn ingediend, vervalt alle recht op weduwen
pensioen. 

Bij hertrouwen houdt het pensioen op met 
den dag, waarop het huwelijk is voltrokken. 

38. Wanneer de officier, onderofficier of min
dere, die op een der wijzen bij art. 35 vermeld, 
het leven heeft verloren , geen weduwe maar een 
of meer kinderen, geboren uit een vóór het ont
staan der bij evengemeld artikel omschreven om
standigheden voltrokken wettig huwelijk, of vóór 
dat tijdstip gewettigd, achterlaat, wordt aan dat 
kind of die kinderen, zoolnng zij beneden den 
ouderdom van achttien jaren en ongehuwd zijn, 
en de Staat niet op andere wijze in hun onder
houd voorziet, een onderstand verleend tot gelijk 
bedrag als het pensioen, dat aan de weduwe zou 
zijn toegestaan. 

Zoodra een der kinderen ophoudt gerechtigd 
te zijn tot onderstand, gaat zijn aandeel over op 
de overblijvende daarop recht hebbende kinderen. 

Op den onderstand der kinderen zijn ool<;_ de 
bepalingen van de lste, 2de en 3de alinea's van 
art. 37 van toepassing. 

39. Aan de vrouw of wettige en gewettigde 
kinderen van een officier, onderofficier of mindere 
kan tijdelijk een onderstand worden verleend in 
het geval , dat haar echtgenoot of hun vader -
tijdens de uitoefening van den militairen dienst -
bij de uitvoering van eene dienstverrichting is 
vermist geraakt. Het bedrag van dien onderstand 
zal gelijk zijn aan het bedrag van het pensioen 
of den onderstand, waarop de weduwe of de 
kinderen bij het overlijden van haren echtgenoot 
of hunnen vader recht mochten hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensioenen 
en onderstanden zijn ook op dezen onderstand, 
tijdelijk daarvoor in de plaats tredende , toe
passel ijk. 

40. Bijaldien eene weduwe, die in het genot 
is van een weduwenpensioen volgens deze wet, 
een hu wel ijk aangaat, of wanneer eene wed uwe, 
gepensionneerd of op weduwenpensioen recht 
hebbende, is overleden, en een of meer kinderen 
aanwezig zijn, geboren uit een wettig huwelijk 
van of gewettigd door hem die , op eene der 
wijze bij art. 35 omschreven, het leven heeft 
verloren, wordt aan dat kind of die kinderen, 
onder dezelfde voorwaardelijke bepalingen en op 
clenzelfden voet als in art. 38 zijn vastgestelcl, cle 
daarbij bepaalde onderstand toegelegd, met in
gang van clen dag, waarop het weduwenpensioen 
of de bezoldiging heeft opgehouden. 

41 . Ingeval de officier, onclerofficier of mindere, 
die, op eene der wijzen in art. 35 omschreven, 
het leven heeft verloren, behalve eene weduwe, 
ook een of meer kinderen, door hem in vroeger 
huwelijk verwekt, of vóór het aangaan van het 
laatste huwelijk gewettigd, achtel'laat, wordt het 
aan de wedn we toe te kennen pensioen, zoolang 
dat kind of die kinderen in de omstandigheden 
verkeeren, op grond waarvan zij, krachtens de 
bij art. 38 vastgestelde bepalingen, op onclerstand 
aanspraak hebben, op naam en ten behoeve van 
de weduwe voo:· de eene helft, en van gemeld 
kind of voormelde kinderen voor de wederhelft, 
verleend. 

Van ilen dag dat het kind of de kinderen op
houden op onderstand aanspraak te hebben, wordt 
de weduwe ook in het bezit van de tweede helft 
van het pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de weduwe, of wanneer zij 
in het huwelijk treedt, gaat de door haar genoten 
helft op voormeld kind of de voormelde kinderen 
over, voor zoover zij, kmchtens de bij art. 35 
vastgestelcle bepalingen , nog op onderstand recht 
hebben. 

Mochten er echter een of meer kinderen aan
wezig zijn, voortgesproten uit haar huwelijk met 
den in het eerste lid van clit artikel bedoelden 
officier, onderofficier of mindere, of bij of tijdens 
het huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten op 
deze kinderen over. 

De in de voorgaande alinea bedoelde kinderen 
treden ook in het genot van de pensioen helft aan 
de in de eerste clrie alinea's van dit artikel be
doelde kinderen ve1·leend, wanneer voor dezen 
dat genot ophoudt na het hertrouwen of het over
lijden van de weduwe huns vaders. 

Zood.ra een der in dit artikel bedoelde kinderen 
ophoudt gerechtigd te zijn tot onderstand, gaat 
zijn aandeel over op de overblijvende daarop recht
hebbende kinderen. 

42 . Eene weduwe, hertrouwd doch opnieuw 
weclnwe geworden en, krachtens haar tweede of 
nader huwelijk, tot Rijkspensioen niet of tot minder 
bedrag gerechtigd, treedt weder in het genot van 
haar vorig pensioen. 

De ingang daarvan wordt, behoudens het voor

geschrevene in cle 2de en' 3de alinea's van art. 37, 
bepaalcl op den dag volgende op dien, waarop 
haar laatste echtgenoot is gest01·ven, of waarop 
later het Rijkstractèment of pensioen, waarvan 
laatstgemelde in het bezit mocht zijn geweest, 
heeft opgehonclen. 
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Ingeval er een of meer kinderen, uit vroeger 

huwelijk, krachtens art. 40 in het genot zijn van 

onderstand, wordt de weduwe niet eerder in haar 

vorig pensioen hersteld, dan met den dag vol

gende op dien , waarop de onderstand, aan het 

ki nd of cle kinderen toegekend, geheel heeft opge
houden. 

43 . Bij het overlijden vau een officier, onder

officier of mindere , wiens huwelijk door echtschei

ding ontbonden is, worden de wettige en gewet

tigde kinderen, met betrekking tot de aanspraak 

of onderstand, met onderlooze kinderen gelijk
gesteld. 

44. Wm,nee:· de in de Vde afdeeling dezer wet 

bedoelde personen aanspraak op hooger pensioen 

of onderstand mochten kunnen doen gelden d.au 

aan hen is verleend, worden zij alsnog in het 

genot van dat hooger pensioen of dien hoogeren 

onderstand gesteld , mits de aanvrage daartoe bin 

nen den tijd van een jaar, nadat het pensioen 

of de onderstand is aangevangen, aan het Depar
tement van Oorlog zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop 

de aanvraag bij het Departement van Oorlog is 
ontvangen. 

VI' AYDEELING. 

Algemeene bepalingen betreffende de pensioenen 
en onderstanden. 

45 . De pensioenen, onderstanden en verhoo
gingen wm·den, op voordracht van den · Minister 

van Oorlog, door Ons toegekend. 

Van de gronden, waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend, wordt in Ons besluit 

melding gemaakt. 

Van deze besluiten wordt, voor zooverre de 
pensioenen van de officieren betreft, in de Staats
courant opgave gedaan met vermelding van den 

naam en rang van den gepensionneerde, het be

drag van het pensioen en de toepasselijke wets
bepaling. 

Jaarlijks wordt, bij de indiening der begrooting 
van Staatsuitgaven, aan de Staten-Generaal eene 
lijst overgelegd van de sedert de indiening der 
vorige begrooting verleende pensioenen en onder-
standen. · 

Deze lijst bevat: 

a. lle namen der gepensionneerden of onderstand 
genietenden; 

b. hun ouderdom en hunne laatste betrekking 
b ij de reserve; 

c. de gronden, waarop het pensioen of de onder 
sttind is verleend; 

d. de artikelen der wet , krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is . verleend; 

e. het bedrag van het pensioen of den onderstand. 

46. De pensioenen en onderstanden worden in 
volle guldens verleend. 

Onclerdeelen van een gulden komen daarbij voor 
één gulclen in berekening. 

4 7. De pensioenen en onderstanden worden op 

naam van de belanghebbenden, ten laste van den 

Staat, in het Grootboek der pensioenen inge-
1 

schreven en van die inschrijving wordt een be

wijs uitgereikt. 

De uitbetaling geschiedt volgens de regelen 
door Ons te stellen. 

48. Bij overlijden van den titularis wordt het 

pensioen of de onderstand uitbetaald tot het einde 

van het kwartaal, waarin het overlijden heeft 

plaats gehad. 

49. De soldij en toelage, verbonde" aan de :Mili

taire Willemsorde en aan de benoeming van broeder 

der Orde van den Nederlandschen Leeuw, worden 

te gelijk met het pensioen en den onderstanll 
genoten. 

50. De pensioenen en onderstanden zijn onver
vreemdbaar. 

De titularis kan daarover op geenerlei wijze 

beschikken, ook niet door verpanding of beleen ing. 

Indien hij last geeft om het pensioen of den 

onderstand voor hem te ontvangen, kan hij die 
lastgeving altijd herroepen. 

Alle overeenkomsten , hiermede strijdig, zijn 

nietig. Deze bepalingen worden op het bewijs 

van in chrij ving van het pensioen of den oncler

stand uitgedrukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, lief
dadige of tot algemeen nut werkende instellingen, 

hetzij renteloos·, hetzij te.~en matige rente, op 
voorschreven pensioenen of onderstanclen verstrekt 

en tot zekerheid waarvan de bewijzen van in
schrijving in het bezit van die lichamen worden 
gesteld, zijn niet onder de bij d eze wet verboden 
beleenin"'en begrepen, mits dè voorwaarden, volgens 
welke die voorschotten geschieden, zijn goedgekeurd 
door clen M inister van F inanciën. 

Indien een gepensionneerde in een gesticht of 
instelling van weldadigheid , door het openbaar 
gezag erkend , is opgenomen of, op welke wijze 
ook, cloor zoodanige instelling of door eene burger

lijke gemeente wordt verpleegd, wordt, zoolan" 

dit geschiedt, zijn pensioen nitbeluald aan het 
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bestuur van dat o-e ticht, die instelling of ge• 

meente, hetwelk zich tot dat einde in het bezit 

zal stellen van het bewijs van inschrij ving van 
het pensioen. 

Indien het bedrag van het pensioen dat der 
verplegingsko ten overtreft, wordt het verschil 
cloor het. daarbij betrokken bestuur aan of ten 
behoeve van don gepensionueerde uitgekeerd. 

51 . 0 p de pensioenen kunnen, ten behoeve 

van particuliere schuldeischers, alleen kortingen 
worden toegestaan ter zake van gelden, verschuldigd 

wegens woning, kleeding en verclere noodwendige 

levensbehoeften, verstrekt ten behoeve van den 

gepensionneerde of zijn gezin. 
Voor de genoemde onderwerpen kan de Minister 

van Oorlog, onverschillig de hoegrootheid der 

verscholdigcle som, na een ingesteld onderzoek , 

in den geest der bepalingen van de wet van 
24 Januari 1815 (Staatsblad n°. 5) korting ver

leenen, hoogstens tot een zesde van de pensioenen , 
meer bedrugende dan honderd gulden in het jaar, 
en hoogstens tot een achtste van die van honderd 

_gulden of daar beneden. 
Indien de schnldeischer, naar aanleiding van 

het voorschreven onderzoek, naar den rechter 

verwezen en de schuldenaar tot het betalen der 
11roceskosten veroordeeld is, kan de korting tevens 

worden verleend voor het beloop der kosten cloor 
den schuldenatir gemaakt. 

Op de onderstanden der kinderen kan geene 

korting ten behoeve van particuliere schuldeischers 

worclen verleend. 
52 . Het 1iensioeu en de onderstand vervallen, 

wanneer de titularis: 
a. naturalisatie in een vreemd land of vreemden 

adeldom aanneemt; 

b. buiten Onze toestemming, hetzij zich in 
vreemden krijgsdienst begeeft, hetzij een orde· 
teeken, titel, rang, waardigheid of openbare be

diening aanneemt, welke door eene vreemde Mo· 

gendheid of Regeering is verleend of opgedragen. 
53 . Een gepensionneerde of onderstand ge• 

nietende, die veroordeeld is tot gevangenisstrnf 
van ili·ie maanden, tot hecht~ois van drie maan

den, tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting 
of tot eenige zwaardere straf, mist, gedmende 
den tijd dat hij zijne straf ondergaat of zich door 
cle vlucht aan cle tenuitvoerlegging van het vonnis 
onttrekt, het genot van pensioen of onclerstancl. 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen Yin

clende, geel urende clien tij cl over het pensioen of 

den onderstand van den veroordeelde ten behoeve 
van zijne vrouw, zijne minderjarige afstamme
lingen in cle rechte linie of zijne bloeclverwanten 

in de opgaande linie te beschikken. 

Wij behouden Ous tevens voor, om, voor zoo• 
ver van de bevoegdheid in het vorige lid bedoeld 
geen gebruik is gemaakt, hem, die uit de o-e
vangenis of Rijkswerkinrichting js -ontslagen, in 

het genot te stellen van eene uitkeering tot een 
bedmg, dat de helft van het jaarl ijkseh bedrag 

van het pensioen of den onderstand niet Ie 
boven gaat. 

54. De termijnen van een pensioen of onder

stand, welke niet zijn ingevorderd binnen één jaar 

na den eersten dag der betaalbaarstelling, worden 
niet meer uitbetaald. 

Is cle in vordering achterwege gebleven gedn
rende vijf achtereenvolgende jaren, dan is het 

pensioen of de onderstand vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de titularissen, die 
dit mochten verzoeken, in het genot van hun 

vervallen pensioen of onderstand te herstellen. 
Dit genot zal in het hierbedoeld geval ingaan 

met het vicrendeeljaars, volgende op dat waarin 

het verzoek gedaan is . 

SL ÓTBEPALL GEN. 

55 . Op het in deze wet bedoelde personeel en 

op de weduwen en weezen van dat personeel is 
van toepassing de wet van 21 Maart 1896 
(Staatsblad n°. 50), hondeode instelling van 
eenen militairen pensioenraad. 

56. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel • Wet op cle reserve voor de landmacht" 

en treedt in werldng op 1 Juli 1897. 

Zij is ook van toepassing op hen, die vóór 
dien datum bij de 1·eserve der landmacht zijn 

in dienst getreden, en op hunne weduwen en 
kinderen. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Stuttgart, den 2den Mei 1897. 

(get.) E M: ::vr A. 

JJe JJfinister van Oorlog, 

(qet.) SCB:-IEIDER. 

(Uitgeg . 13 JJiei 1 \!7.) 
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STAAT i,a11, het bedrag der peTMioenen van de officieren, onderofficieren en mw
deren der reserve bi!J de Landmacltt en der pensioenen vrin lmnne 1oeduwen en 
kinderen. 

BEDRAG VAN HET 

JAARLTJKSCH PENSIOEN: 

RANGEN EN GRADEN. 
ingeval het 

pensioen wordt 
verleend krach
tens art. 21, 

snb 1 °., voor 
elk dienstjaar. 

ingeval het 
pen ioen wordt 
verleend krach

tens art. 21 
sub 2°. 

Bedra00 van het 
jaarlijksch 

1iensioen der 
weduwen en 

kinderen. 

Kapitein. 
Eerste-luitenant 
Tweede-luitenant . 
Vaandrig 
Adjudant-onderofficier : 1 
ergeant-majoor (opper-wachtmeester) . 1 

Sergeant (fourier) of wachtmeester . 1 

Korporaal . . } 
Soldaat . . . . . . . . . . . . : 

(Adspirant-vaandrig, adspirant-reserve-vesting- 1 
telegrafist of reserve vesting-telegrafist). 

2 JIIei 1897. WET, houdende machtiging op de 
Algemeeue Rekenkamer tot verevening van 
een niet in uitgaaf aangenomen pensioen. 
s. 120. 

2 Jl[ei 1897. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1897. . 121. 

Bij deze wet wordt art. 203 verlt0ogd met 
f 40,000.-

Tnsschen art. 203 en 204 wordt ingelascht: 
Àrt. 203bis. Uitkeering aan de N ederlandsche 

Bell-1:elephoonmaatschappij te Àmsterrlam voor 
c1e overname van de intercommunale telephoon

lijnen van die maatschappij f 215,040.59 . 
Ten gevolge van voorschreven verhoogiugen 

wordt het totaal cler 5de Afd. en het eindcijfer 
van dit hoofdstuk, verl,oogd met f 255,040.59. 

2 Jliei 1897. WET, tot 'Yijziging van art. 4 cler 
wet van 7 April 1869 (Staatsblad u0

• 57), 
betreffencle clé maten , gewichten en weeg
werktuigen , gewijzigd bij de wetten van 

/8.- f 1200.- f 600 .-

,, 

,, 

8.- 900 .- 450.-
7.- 800.-

" 
700.- 350.-

6.-
500.- ,, 275 .-
450.- 250.-,, 

" 
400.- 225.-

4.-
250.- 150.-
200.- ,, llO.-

27 Mei 1869 (Staatsl,lad n° . 88), 19 Juni 
1871 (Staatsblad n°. 62), 31 December 1872 
(Staatsblad u0

• 160), 31 December 1872 
(Staatsb lad n°. 161), 8 Juli 1874 (Staats 

blad n°. 96), 4 Juni 1878 (Staatsblad n°. 
85), 28 December 1879 (Staatsblad n°. 249), 
30 December 1880 (Staatsblad n°. 254), 
30 December 1881 (Staatsblad n°. 253), 
ll Juli 1882 (Staatsblad n°. 91) en 15 April 
1 86 (Staatsbl.ad n°. 64). S. 122. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 177, 1-4. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 1201, 1202. 
Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 342,371, 374. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 
WIJ EMMA, ENZ. . . . . .. cloen te weten : 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, clat 

het wenschelijk is art. 4 der wet van 7 April 1869 
(Staatsblad n°. 57), beti-effencle de maten, ge
wichten en weegwerktuigen, gewijzigd bij de wetten 
van 27 Mei 1869 (Staatsblad n°. 88), 19 Juni 1871 
(Staatsblad n°. 62) , 31 December 1872 (Staats 
blad n°. 160), 31 December 1872 (Staatsblad 
n°. 161) 8 J uli 1874 (Staatsbl.ad n°. 96) 4 Juni 
1878 (Staatsb lad n°. 85), 28 December 1879 
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(Staatsblad n°. 249), 30 December 18 0 (Staats 

blad n°. 254), 30 December 1881 (Staatsblad 
n°. 253), 11 Juli 1882 (Staatsb lad n° . 91) en 

15 April 1886 ( taatsblad n°. 64), te herzien; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate enz. 

Benig Artikel. 

In artikel 4 cler wet van 7 April 1869 (Staats
blad n°. 57) worden cle woorden: "tweevouden 
en vijfvouden" vervangen door: "en de bii alge· 
meene,i maatregel van bestuur aan te wij:en veel
t·oudelf' . 

Lasten en bevelen , enz . 

Ge)!;even te Stuttgart, den 2den )fei 1897. 

(get.) El\DfA. 

De JJ[inisler van Waterstaat, Ilandel en Nijverheid, 
(get .) VAN DER SLEYDEN. 

( Uifgeg . 12 Jlfei 1897 .) 

2 Jll ei 1897. WET, houden,le toekenning van 

een renteloos voorschot uit 's Rijks scbatki t 
ten behoeve mu den aanleg van een stoom
tramweg van Joure na1l1' Lemmer. . 123. 

IN NAAU YAN H. M. WILT-IELMDfA' ENZ. 

WrJ E~1:MA, NNZ . ....•. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wen schel ijk is, den aanleg te bevo1·cleren van 
een stoon1tramweg van Joure naar Lemmer; 

Zoo is het, dat Wij, clen Raacl van tate enz . 
Art . 1. Uit 's Rijks schatkist worclt ern ren te

loos voorschot beschikbaar gesteld van één derde 
cler aanlegkosten, doch tot geen hooger bedrag 
dan/ 160,000, ten behoeve van clen aanleg van 
een stoomtramweg van Joure naar Lemmer. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor

schot wordt onder cloor Ons of kracl,tens Onze 
machtiginp: te tellen voorwaarden toegekend aan 

clen concessionaris voor den aanleg van den al 
daar genoemclen stroomtramweg. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Stuttgart, den 2clen Mei 1897. 

(get .) EMMA. 

IJe Jlin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) VAN DE!t SLEYDEN. 

(Uitgeg . 11 JJl ei 1897.) 

2 lJiei 1897. WET, tot herziening van cle be

lastbare opbrengst cler gebouwde eigendommen. 
. 124. 

1 97 . 

9 7. 145 

Bijl. lland. 2· Ka111er 1 94/95, n°. 22 , 1-2; 
1895/96 , n°. 43, 1 ; 1896/97, n°. 17, 1-9. 

Iland. id. 1896/ 97, blad::. 934.-940. 950-961, 
965-972. 

Hand. 1° Kamer 1 96/97, blad::. 326, 332, 
375-3 0. 

IN NAAM VAN H. l\f. WJLHELi\IINA, ENZ. 

WrJ E:'IIM:A, ENZ. • . ...• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
ingevolge artikel 59 , tweede )iel , der wet op cle 
irrondbelasting van 26 l\Iei 1 70 ( taatsblad 
n°. 2), de belastbare opbrengst van de irebonwde 
eigendommen moet worclen herzien volp:ens regelen 
bij cle wet te stellen; 

Zoo i's het, dat Wij , den Raad van St~te enz. 

§ 1. Van de belastbare opbreugst. 

Art. 1. De belastbare opbrengst wordt, over

eenkomstig de bepali np:en clezer wel, vastgesteld 
voor alle gebou wcle eigen cl om men, met II itzonrlerinp: 
van die vermeld in artikel 25, letters a-.f der 

wet van 26 M:ei 1 70 (Sfaals"lad 11°. 2). 
2. De belastbare opbrengst van gebottwcle cigen 

clommen tot hoeven behoorende, wordt voor zooveel 
zij tot p:ebruik van hem clie het bedrijf uitoefent, 

bestcmcl zijn, g~steld op een en een half percent 
van het beclrap:, naar de gebruiken cler streek 
noodig voor cle stichting van woningen, berg

plaatsen, stallen en werkplnatsen, voldoencle voor 
cle uitoefening van het bedrijf in zijn bestaanden 

omvang. 

Verkecren cle in het vorig lid bedoelde gebouwen 
in zoo ongunstigeu toestand, dat cle hnnnvaarde 
van cle hoeve daardoor gedrukt wordt, clan wordt 

cle belastbare opbrengst zooveel lap:er gestelcl als 
,Ie verminclering van cl e hnnrvaarde bedraai(t. 

Onder cle bepalingen van dit artikel vallen clc 

gebonwen of gecleelten van gebouwen, welke, 

kennelijk dienende om te zarnen met p:ronden , 
waarop landbouw, veeteelt, tniubonw, boom - of 

bloem bollenkweekerij wordt geclreven, gebrnikt te 
worden, afgescheiclen van die gronden, geene of 
slechts geringe butu- zou clen kunnen opbrengen. 

3. V 001· fabrieken en anclere gebouwde eigen -
dommen, niet bedoeld in het vorig artikel en 
niet of slechts voor een klein ,leel tot bewoning 

dienende, worclt de belastbare opbrenp:st gesteld 

op 6 percent der waarde. 
Die waarde wordt gesteld op de verkoopwaar,le. 
Kan cleze niet worden afgeleid uit normale 

verkoopprijzen, in cle jai-en 1892-1 96 bedongan 
bij eene verkooping of Yerkooping en van het te 

10 
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schatten eigendom, dan wordt zij bepaald door 
vergelijking met de verkoopwaarde van anclere 

gebouwde eigendommen van dezelfde of meest 
nabijkomende soort, gelegen in dezelfde of eene 

nabij gelegen gelijksoortige gemeente, waarbij onder 
meer acht wordt geslagen op stand en ligging. 

4. Voor andere gebouwde eigendommen dan 

die bedoeld in de artikelen 2 en 3 der wet wordt 
de bela tbare opbrengst gesteld op de gemiddelde 

jaarlijksche hnnnvaa1·de over de jaren 1892-1~96. 
De hnnrwaarde wordt bepaald op den hnnrprijs , 

onder normale omstandigheden genoten. Indien 
verhuring, of verhuring onder normale omstandig

heden, slechts ge<lurende een deel van voormeld 

tijdvak heeft 1ilaats gehad, wordt de over dat 
deel gemiddeld per jaar genoten huur gerekend 
ook over het andere deel te zijn genoten, ten ware 

verander ing van het gebouw of van de omstandig

heden zich hiertegen verzetten . 
Is wegens verandering van het gebouw of om 

andere redenen de bnnrwaarde niet. uit den huur
prijs af te leiden, clan wordt zij door vergelijk ing 
afgeleid uit de h nurwaarde bepaald voor andere 

gelijk.oortige gebouwde eigendommen in dezelfde 
of eene nabij gelegen gelijksoortige gemeente. 

·wan neer cle aard van het perceel eene verge

lijking volgens het vorige lid niet toelaat, wordt 

de hunrwaarde gesteld op ,:es ten honderd, be
rekend over de verkoop1v-aa1·de, of, indien deze 

niet is te bepalen, over eene som door vergelij

king afgeleid, uit de verkoopwaarde van andere 
perceelen van dezelfde of meest nabijkomende soort, 

in dezelfde of eene naburige gelijksoortige gemeente. 

Bij de vergelijking wordt onder meer op stand 

en lig~ing acht geslagen. 
5. Onder huurprijs wo,·dt verstaan hetgeen de 

verhuurder in geld of de waarde van hetgeen hij 
in anderen vorm bedingt, verhoogd met het be
drag of de geldswaarde van hetgeen ten gevolge 
van beding ten laste van den huurder is en zon

der beding ten laste van den verhuurder zon zijn, 
doch vel'ln inderd met h et bedrag of de gelds waarde 

van hetgeen ten gevolge van beding ten laste des 
verhuurders is en zonder beding ten laste van den 

huurder zon ziju . 
6. Bij de berekening van cle belastbare opbrengst 

van gebonwde eigendommen wordt de waarde van 
daartoe behoorende vaste en losse werktuigen niet 
in aanmerking genomen . 

7. De belastbare opbrengst van eigendommen, 
bedoeld in de artikelen 2 en 3 dezer wet wordt 
steed gesteld op een Yeelvond van vijf. 

Van eigendommen, bedoeld in artikel 4, wordt 

de belastbare opbrengst bepaald op een der vol-

gende bedragen : 

/5 f 50 f 160 / 375 f 650 
10 60 180 400 700 
15 70 200 425 750 
20 80 225 450 800 
25 90. 250 47!i 850 
30 100 275 500 900 
35 ,110 300 550 950 
40 120 325 600 1000 
45 140 350 

en verder opklimmende met .f 100. 
De aldus te bepalen belastbare opbrengst moet 

zoo nabij mogelijk komen, doch niet overschrijden, 

het bedrag berekencl volgens de artikelen 2- 6. 
Indien de belastbare opbrengst van een gehouwd 

eigendom geen .f 5 bedraagt , blijft zij buiten 

aanmerking. 
Van de alclus berekcncle belastbare opbrengst 

wordt afgetrokken de belastbare opbrengst der 

ongebouwde eigendommen door de gebouwen inge

nomen of bij de berekening in aanmerking genomen, 
Het aldus verkregen bedrag wordt door ver

waarloozing van onderdeelen van een gulden tot 
op volle guldens afgerond. 

8. Een gebouw met zijne gebouwde aanhoo1·i"

beden wordt voor de toepassing der wet als één 
gebouwd eigendom aangemerkt. 

Afzonderlijk staande won in 00en worden niet onder 

aanboorigheden begrepen. 

2. Samenstelling en werkwi,jze van de commissie 
van schatting en van de 1100/dcommissie. 

9. Voor de werkzaamheden der herziening wordt 

het Rijk door den Minister van Financiën ver

deeld in schattingsdistricten, waarvan de hoofd
plaats door hem wordt aangewezen. 

Voor elk schatt inp;sdistrict wordt eene commissie 

ingesteld, bestaande uit een voorzitter en twee 

leden. 
Bovendien worden een of meer plaatsvervan 

gende voorzitters en twee of meer plaatsvervan 
gende leden benoemd. 

Op voorstel der bij deze wet ingestelde hoofd
commissie kan de Minister van Financiën be
palen, dat de commissie, voor de schatting cler 
ge bon wde eigendommen tot hoeven behoorende, 
met één lid en één plaatsvervangend lid wordt 
aangevuld. 

10. Onder het algemeen toezicht der hoofd
commissie is de leiding der werkzaamheden in 
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ieder schattingsdistrict opgedragen aan den voor
zitter der commissie. 

Hij en zijne plaatsvervangers worden benoemd 
en zoo noodig ontslagen door clen Minister van 
Financiën. 

01i uitnoodiging van den Minister benoemt cle 
arronclissements-rechtbank, in wier rechtsgebied 

cle hoofdplaats van een district, is gelegen, één 
lid en één plaatsvervanger. 

De overige leclen en plaatsrervangers worden 
op uitnoocliging van den Minister van Financiën 
benoemd cloor Geclepnteerde Staten cler provincie, 
waarin de boofclplaats van het schattingsclistrict 
is gelegen. 

De leclen en plaatsvervangende leden eener 
commissie worden bij voorkeur benoemcl uit de 
ingezetenen , wonende in of nabij het district, 
waa1·in zij werkzaam zullen zijn . 

De leden en plaatsvervangende leden kunnen, 
hetzij op eigen verzoek, hetzij op voorstel der 
hoofdcommissie, worclen ontslagen door de auto
riteit, clie hen benoemd heeft. 

Bij het indienen van zooclanig voorstel, ,lat 
in afschrift aan den benoemde wordt medege
deeld, kan deze door de hoofdcommissie in de 

uitoefening zijner functie worden geschorst, tot
clat op het voorstel eene beslissing is genomen. 

11 . De commissie vergadert ter plaatse , door 
clen voorzitter te bepalen. 

Voor eeue beslissing is verei cht de tegen woor
cligheid van den voorzitter of zijn plaatsvervanger 
en van twee leden of plaatsvervangende leclen. 

De commissie beslist bij meerclerheicl van stem
men. Bij staking van stemmen beslist die van 
den voorzitter. 

Indien de belastbare opbrengst van een gebouwd 
eigendom niet bij volstrekte meerderheid van 
stemmen kan worden bepaald, Îvordt deze, indien 
clrie personen aan de stemming hebben deelge
nomen, vastgesteld op het cijfer, dat noch het 
hoogste noch het laagste is . Hebben vier per
sonen aan de stemming deelgenomen, dan worden 
in zoodanig geval de verschillende opgegeven 
cijfers te zamen geteld en de som, gedeeld door 
4, als de belastbare 01ihrengst aangenomen. 

De stukken van eene commissie uitgaande, 
waarbij de belastbare opbrnngst van een eigendom 
worclt bepaald, worden geteekencl door den voor
zitter of zijn plaatsvervanger en één lid of 
plaatsvervanger, de overige door clen voorzitter 

of die hem vervangt. 
12. Voor de leiding van het werk en het be-

vorderen var., eene juiste en eene gelijkmatige 

schatting over het geheele Rijk, wordt eene hoofd
commissie ingesteld bestaande uit veertien leden. 

Drie leden en even zooveel plaatsvervangers 
worden cloor Ons benoemd. Gedeputeerde Staten 
van elke pro vincie benoemen op uitnoodiging 
van den :Minister van Financiën ieder één 1 id 

en één plaatsvervanger. 
De door Ons benoemde leden en plaatsver

vangende leden kunnen door Ons worden ont
slagen bij een met redenen omkleed besluit. 
Gelijke bevoegclheid berust bij Gedeputeerde Staten, 
voor zooveel de door hen benoemcle leucn en 
plaatsvervangende leden betreft. 

De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter 
worden door Ons uit de leden aangewezen. 

Aan cle commissie wordt een secretaris toe
gevoegd, die door Ons wordt benoemd en ont
slagen. Bij verhindering worclt hij cloor een der 
leden vervangen . 

1 3. De hoofdcommissie vergadert ter plaat se 

door den voorzitter te bepalen. 
Voor cle beslissing op verzoeken om herschat

ting wor<len door den voorzitter zes leclen, of 
zoo noodig plaatsvervangende leden, opgeroepen 
om met h~m zitting te nemen. De oproeping 

geschiedt volgens een rooster of eene regeling 
door de hoofdcommissie opgemaakt. 

Tot het nemen cener beslissing is de tegen
woordigheid van ten minste vijf leden of plaats
vervangers en den voorzitter of plaatsvervanger 

noodig. 
Voor het nemen van andere besl issingen, dan 

die in het vorig Jid bedoeld, is de tegenwoordig
heid van ten minste zeven leden of plaatsver

vangers en den voorzitter of plaatsvervanger vcr
eischt. 

De voorbereiding van alle beslissingen van de 
hoofdcommissie geschiedt door eene permanente 
commissie, bestaande uit den voorzitter en twee 
door de hoofdcommissie benoemde leden. De 
plaatsvervangers van den vool"Zitter en van de 

leclen der permanente commissie worclen door de 
hoofdcommissie uit de leden aangewezen . 

De hoofdcommissie kan de besl issing van spoed
eischende zaken en van zaken, die naar ha,·e 
meening hiertoe i n aanmerking komen wegens 
haar gering belang, aan de permanente commissie 

opdragen . 
Beslissingen worden genomen bij meerderheid 

van stemmen. Bij staking van stemmen beslist 

die van den voorzitter. 
10* 
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Is er even wel bij de hepnling van de belast
barn opbrengst van eigendommen geen volstrekte 
meer,lerheid, dan worden de door de verschillende 
leden opgegeven cijfers te zamen geteld en het 
totaal, gedeeld door het aantal leden die aan de 
stemming hebben deelgenomen, als de belastbare 

opbrengst aangenomen . 
De zorg voor de uitvoering van de besluiten 

der hoofdcommissie of van de permanente com
missie berust bij den voorzitter. 

De permanente commissie en de voorzitter 
worden bijgestaan door den secretaris of die hem 
\Terva.ngt. 

De stukken van de hoofdcommissie uitgaande 
worden door den rnorzilter en secretaris onder
teekend. 

14. Ter bevordering van richtige en tijdige 
uitvoe1·ing van de bepalingen dezer wet kan de 
hoofdcommissie voorschriften geven aan de voor

zitters der commissiën en aan die commissiën 
zelve. 

Zij stelt echter de belastbare opbrengst van 
eenig eigendom niet vast dnn in de gevallen in 
de wet uitdrukkelijk aangewezen. 

Zij is bevoegcl de werkzaamheden der com
missie te beoorcleelen, zoo noodig na een plaatse
lijk onderzoek van een of meer harer leden -
de voorzitter daaronder begrepen - , die zich 

kunnen doen begeleiden door den secretaris. 
Voorlichting kan worden gevraagd zoowel van 

de voorzitters en leden der commissiën en hunne 
plaatsvervangers als van deskundigen. 

15. Leden der Staten-Generaal en van Gcde
pnteerde Staten kunnen geen zitting hebben in 
eene schattingscommissie of in de hoofdcommissie. 

De voorzitter, plaatsvervangende voorzitters, 
leden en plaatsvervangende leden der schattings
-0ommissiën kunnen niet tevens zitting hebben 
in de hoofdcommissie. 

16. De voorzitter, de leden, plaatsvervangende 
leden en de secretaris der · hoofdcommissie, als
mede de voorzitters, lllaatsvervangendc voorzitters, 

leden en plaatsvervangende leden der commissiën 
leggen alvorens hunne taak te aanvaarden den 
volgenden eecl of belofte af: 

, Ik zweer (beloof), dat ik als voorzitter (lid), 
• (plaatsvervangencl lid), (secretaris) der hoofd
.commissie (commissie) overeenkomstig de bepa
,lingen der wet met nauwgezetheid, onpartijdig
.heid en volgens mijn geweten zal handelen." 

.Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat 
"beloof ik)!" 

De eed of belofte wordt afgelegd ten on,·staan 
van den _ Commissaris der Koningin in de pro

vincie, waar de benoemde woont. 
Van de handeling wordt verslag opgemaakt. 

De Commissaris der Koningin kt1n vergunnen 
dat de eed of belofte schriftelijk wordt afgelegd. 

Wegens het afleggen van den eed of belofte 
en het opmaken van het verslag zijn geene kosten 

verschtlldigd. 
17. De voorzitter, de leden, plaatsvervangende 

leden en de secretaris der hoofdcommissie, de 
voorzitters, plaatsvervangende vooi-zitters, leden 
en plaatsvervangende leden der commissiën, heb
ben, al dan niet vergezeld van de rijksambte
naren of verdere personen , die hen bijstaan, ter 
uitvoering van de bepalingen dezer wet toegan" 
tot de gebouwde eigendommen, bedoeld in art. 1, 
en hunne aanhoorigheden alsmede tot de daarbij 
in gebruik zijnde ongebouwde eigendommen dage
lijks, de Zon- . en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen uitgezonderd, van des voormiddags 
acht uur tot zonsondergang. 

Indien hun de toegang geweigerd of belet wordt, 
roepen zij de tusschenkomst in van den burge
meester of kantonrechter, op wiens bevel de toe

gang ondanks den gebruiker van het eigendom 
desnoods met behulp van den sterken arm ver
schaft wordt. 

Van de tusschenkomst, de redenen, die daartoe 
geleid hebben, en het binnentreden van ge bon wde 
eigendommen ondanks den gebruiker, wordt door 
hen, aan wie de toegang geweigerd is, binnen 

tweemaal 24 uur proces-verbaal opgemaakt, dat 
door den kantonrechter of burgemeester mede 
onderteekend en aan den "ebruiker van het ge
bouw in afschrift medegedeeld wordt. 

18. Aan den voorzitter, de leden, plaatsver
vangende leden en den secretaris der hoofdcom
missie, alsmede aan de voorzitters, plaatsvervan

gende voorzitters, leden en plaatsvervangende 
leden der commissiën kan door Ons eene beloo
ning en vergoeding voor bureau-, reis- en ver
blijfkosten worden toegekend. 

De belooning van deskundigen, krachtens deze 
wet aangewezen of benoemd, wordt door den 
Minister van Financi.ën geregeld . 

Aan den secretaris der hoofdcommissie en aan 
de voorzitters der commissiën kan van Rijkswege 
hulp worden verleend voor hunne bureau-werk
zaamheden . 

19. Iedere gemeente verschaft kosteloos een 
gemeubeld lokaal, waarin de commissie of de 
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leden der hoofdcommissie kunnen vergaderen en 
het kadastraal archief der gemeente kosteloos 
raad1ilegen. 

De kosten van verlichting en verwarming van 
dat lokaal komen ten laste van den Staat. 

3. Vau de voorbereidende werk::aamlteden vau 
de commissie voor de herziening en de -ver• 

pliclttingen van huurders en verlmurders 
,,au gebouwde eigendommen. 

20. De Minister van Financiën stelt de ver
eischte gegevens ter beschikking van de com• 
missie en wijst de onder zijn Departement res
sorteerende ambtenaren aan, die haar kosteloos 
hebben voor te lichten, inzage te geven van de 
noodige bescheiden, of, volgens 1·egelen door den 
Minister te stellen, bij hare werkzaamheden be-
hulpzaam te zijn. . 

21 . De commissie is bevoegd aan hen, die in 
de jaren 1892-1896 ten opzichte van een ge• 
bonwd eigendom, als bedoeld in art. 4, eene 
overeenkomst van hour of verhuur hebben ge• 
sloten, inlichting te vragen omtrent de gedurende 
dat tijd vak bedongen of verkregen huurprijzen en 
de bijzonderheden daartoe betrekkelijk, bedoeld 
in art. 5 der wet. 

'füt dat einde doet zij door tnsschenkomst van 
den ontvanger der directe belastingen aan de 
woning tlier personen een daartoe strekkend for• 
mnlier uitreiken, waarvan de modellen bij alge• 
meenen maatregel van bestuur worden vastgesteld. 

De personen, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, zijn verplicht om, wanneer te hunnen 
huize een formulier is uitgereikt, dit nauwkeurig 
en volledig naar hun beste weten in te vullen en 
hun antwoord te onderteekenen. 

Indien iemand verhinderd is het formulier in 
te vullen, kan dit namens hem door zijne echt• 
genoote of een schriftelijk gemachtigde geschieden. 

De formulieren worden door of vanwege den 
ontvanger binnen veertien dagen na de uitreiking 
tegen be wijs weder opgehaald. 

Indien het biljet niet, of naar het oordeel van 
den ontvanger of zijn gemachtigde niet nauw• 
keurig of volledig is ingevuld, zal deze den per• 
soon, tot de invulling verplicht, daarop opmerk• 
zaam mfiken en hem desverlangd bij de invulling 
beh u I pzaam zijn. 

Verklaart die persoon niet te kunnen schrijven, 
dan geschiedt de invulling van het biljet desver• 
langd kosteloos door den ontvanger of zijn ge
machtigde, die de verklaring na voorlezing onder· 

teekent in tegenwoordigheid en zoo mogelijk met 
medeonderteekening van een derden persoon. 

22 . De commissie kan aan hem, die verzuimd 
of ge weigerd heeft de opgave te docu, in t\l't. 21 
bedoeld, door het te zijner woonplaats uitgereikte 
formulier niet binnen den daar bedoelden termijn 
ingevuld en onderteekend aan den ontvanger of 
zijn gemachtigde terug te geven , of die eene 
opgave heeft gedaan, waal'Van zij de juistheid 
betwijfelt, door een deurwaarder der directe be
lastingen kosteloos eene uitnoodiging doen be
teekenen om binnen de gemeente, ter plaatse en 
op den dag en het uur iu de nitnoodiging aan -
1!:ewezen voor haar te verschijnen, ten eincle de 
in het formulier gestelde vragen alsnog te be
antwoorden of dienaangaande de noodige ophelde-
1·ingen te geven. 

Indien de voor de commissie geroepen persoon 
niet verschijnt , of weigert te antwoorden, wordt 
daarvan ,1001· den voorzitter en de aanwezige 
leden proces-verbaal opgtlmaakt. 

Op dit proces-verbaal is art. 401 van het 
Wetboek van Strafvordering van toepassing. 

Hij die, overeenkomstig het eerste Jid van dit 
artikel opgeroepen, wederrechtelijk weg blijft, 
of weigert inlichtingen te geven, worclt gestraft 
met eene geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

Van het geven van inlichtingen kan men zich 
verschoonen op de "'ronden, vermeld in art. 163 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Het bovenbedoelde strafbaar feit wordt be
schouwd als eene overtreding. 

§ 4. Van de schatting, de beltande/i11g van be· 
::waarsclt1'iften en de l,erscl,attingeu. 

23 . De commissiën van aangrenzende districten 
treden voor zooveel noodig met elkander in over• 

le11: om de gelijkm:itigheid der schatting te be
vorderen. 

24. De commissie bepaalt de belastbare op• 
brengst der in haar uistrict gelegen gebouwde 
eigendommen, nadat die voor zooveel noodig zijn 
opgenomen. 

25 . De voorzitter der commissie is bevoegd 
om , wanneer tusschen hem en de meerderheid 
der commissie verschil van gevoelen ontstaat over 
de vraag in welke categorie van gebouwde ei.,.en
dommen, bedoeld in artikel 2, 3 of 4, een eigen• 
dom behoort te worden gerangschikt, de beslissing 
van de permanente commissie uit de hoofdcom
missie in te roepen. 
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De beslissing der permanente commissie is voor 
de commissie verbindend. 

26. Zoodra de belastbare opbrengst van een 
der categorieën van gebouwde eigendommen, be
doeld ;u de artikelen 2, 3 of 4, in een district 
is vastgesteld, doet de voorzitter aan hen, te 
wier name een eigendom in den kadastralen legger 
is ingeschreven, kosteloos per aangeteekenden brief 
eene kennisgeving toekomen, waarin de belastbare 
opbrengst van dat eigendom alsmede de categorie 
waarin het is gerangschikt wordt vermeld . 

De kennisgevingen voor hen, die geen bekende 
woon- of verblijfplaats in het Koninkrijk bezitten, 
worden nedergelegd ter secretarie der gemeen te, 
waar de eigendommen zijn gelegen: 

Eene algemeene opgaaf van den inhoud dier 
kennisgevingen, voor elke kadastrale ~emeente 
afzonderlijk opgemaakt, wordt door den voor
zitter gezonden uan clen burgemeester der gemeente, 
waar die eigendommen zijn gelegen en door dezen 
onder bijvoeging van de kadastrale leggers en plans 
op cle secretarie nedergelegd ter kostelooze inzage 
van belanghebbenden gedurende twintig dagen . 

Die nederlegging wordt afgekondigd en op 
's Rijks kosten in een cler dag- of weekbladen der 
provincie bekend gemaakt. 

27 . Die bezwaar heeft tegen de uitkomst der 
schatting voor een ge bon wd eigendom, dat ten zijnen 
name in den kadastralen legger is ingeschreven, 
kan binnen dertig dagen na den dag der afkondi
ging in het vorig artikel bedoeld, ~en bezwaar
schrift indienen bij den voorzitter der commissie. 

De voorzitter der commissie kan bij de commissie 
zijn bezwaar inbrengen wanneer hij van oordeel 
is, dat de belastbare opbrengst van een eigen
dom niet met juistheid is bepaald. 

Die vermeent, dat zijn eigendom, waarvoor eene 
belastbare opbrengst is bepaalt, valt in de uit
zondering vermeld in artikel 1 dezer wet, kan 
binnen gelijken termijn zelf of door een gemach
tigde in een aan Gedeputeerde Staten gericht ver
zoekschrift de vernietiging der schatting Yerzoeken. 

Op dit verzoekschrift iiju van toepass ing de 
drie laatste alinea's van a1·t. 19 en art. 20 der 
wet van 26 M:ei 1870 (Staatsblad n°. 82). 

28. De uitkomsten der schatting worden naar 
aanleiding van de ingebrachte bezwaren opnieuw 
overwogen. 

Voor zoover bij dat onderzoek blijkt dat de be
lastbare opbrengst onjuist i bepaald, wordt deze 
gewijzigd. 

De commissie is bevoegd eigendommen, waar-

omtrent geen bezwaar is ingebracht, in de wijzi
ging te begrijpen, indien haar bij het onderzoek 
der bezwaarschriften blijkt, dat de belastba1·e 
opbrengst, voor die gebouwen aanvankelijk bepaald, 
ter bevordering van eene gelijkmatige schatting 

wijziging behoeft. 
29. Voor het onderzoek, hij het vorig artikel 

bedoeld, is de commissie samengesteld uit den 
voorzit.ter of zijn plaatsvervan 00er en drie leden of 
1ilaatsvervaugende leden. · 

Van deze wordt één lid en zijn plaatsvervanger 
door de commissie, die de schatting heeft verricht, 
uit haar midden aangewezen, terwij l de beide 
overige leden en hunne plaatsvervangers worden 
benoemd door twee commissiën van aangrenzende 
districten, die op nitnoodi~ing der hoofdcommissie 
ieder uit haar midden één lid en één plaatsver
vanger aan wijzeq. 

De hoofdcommissie heeft echter de bevoegdheid 
om, waar dit haar voor eene goede schatting 
noodig voorkomt, de Gedeputeerde Staten der 
provincie en de arrondissements-rechtbank der 
provincie, waarin de hoofdplaats van het district 
der commissie is gelegen , te verzoeken om in de 
plaats van naburige commissiën ieder één lid en 
één plaatsvervanger te benoemen. 

Het eerste, het vierde en het vijfcle lid van 
art. 11 zijn toepasselijk. · 

30. De veranderingen, ingevolge art. 28 door 
de commissie in de schatting gebracht, worden op 
de wijze, voorgeschi-even bij art. ~6, lste en 2de 
lid, ter kennis gebracht van hen, te wier name 
de gebouwde eigendommen, welker belastbare 011-

brengst eene wijziging heeft ondergaan, in den 
kadastmlen legger zijn ingeschreven. 

Indien de belastbare opbrengst van een eigen
dom ongewijzigd is gebleven, geeft de voorzitter 
daarvan op dezelfde wijze kennis aan hem, clie 
een bezwaarschrift heeft ingediend. 

31 . Die bezwaar heeft tegen de belastbare op
brengst, welke krachtens het vorig artikel te zijner 
kennis is gebracht, kan binnen dertig dagen na 
dien der dagteekeuing van de kennisgeving, bij 
den voorzitter der commissie een verzoek om her
schatting op kosten van ongelijk indienen. 

Ook de voorzitter der commissie kan herschat
ting vragen. 

Van de door hem aangevraagde herschatting 
geeft de voorzitter kosteloos per aangeteekenden 
brief kennis aan den persoon, te wiens name het 
eigendom, waarvoor hij herschatting vraagt, ic 
clen kadastrnlen legger is ingeschreven. 
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32 . De herschatting geschied door de hoofd
commissie . 

Ieder verzoek om herschatting, gedaan krachtens 
art. 31, lste lid, wordt door den voorzitter cler 
hoofdcommissie ter beoordeeling toegezonden aan 
den voorzitter der commissie, clie de schatting 
heeft venicht. 

Alvorens op een verzoek om herschatting nit
s11raak te doen, stelt de hoofdcommissie den be
langhebbende in de gelegenheid om mondeling of 
schriftelijk, in persoon of door een gemachtigde, 
zijne bezwaren toe te li chten. 

De voorzitter der hoofdcommissie geeft van de 
beslissing op het verzoek om herschatting kennis 
aan den voorzitter der commissie en anu den be

langhebbende. 
De kennisgeving ann den belanghebbencle ge

schiedt kosteloos, per aangeteekenden brief. 
3 3. De kosten van hcrscha tti ng worden bij 

algemeencn maatregel van bestuur geregeld. 
Zij zijn ten laste van deu Staat indien de herschat

ting is gevraagd door den voorzitter of de belastbare 
opbrengst op een lager bedrag wordt vastgesteld 
dan door de commissie krachtens art. 28 is bepaald. 

In alle andere gevallen zijn zij ten Jaste van 
hem, die de herschatting heeft gevraagd, en worden 
van hem ingevorderd op de wijze, voorgeschreven 
bij artikel 22 der wet van 26 Mei 1870 (Staats
blad n°. 82). 

Zij zijn in hun geheel invorderbaar dertig dagen 
na de uitvaardiging van het bevelschrift. 

§ 5. Slotbepalingen. 

34. Alle stukken, welke krachtens deze wet 
worden opgemaakt of ingediend, zijn vrij van 
zegel en vt1n de formaliteit van registratie. 

35 . De Minister van Financiën bepaalt aan 
welke rijksambtenaren de stukken van de uit
komsten cler herziening ter verdere behandeling 

worden toegezonden. 
De uitkomsten der herziening van de belastbare 

opbrengst der gebouwcle eigendommen worden uiter
lijk in het jaar, volgende op dat waarin cle her
ziening is afgeloopen, in de kadastrale leggers aan
geteekend, nadat deze zijn afgesloten op het tijdstip, 
bij art. 8 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad 
n°. 82) becloeld. 

Voor de eigendommen, waarvoor een vrijdom 
wordt genoten, welke bij het einde van het jaar 
der aanteekening no<> niet vervalt, wordt in de 
leggers ten opzichte van de belastbare opbrengst 
geene verandering gebracht. 

De belastba·re opbrengst, vastgesteld voor ge

bouwde eigendommen, waarvoor op het tijdstip 
in het vorig lid bedoeld vrijdom van belasting of 
van verhooging van belasting wordt genoten of 
aangevraagd, wordt na het verstrijken van dien 

VTijdom zonder de nadere regeling, bedoeld bij de 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82), toege

past, behonder,s de gevallen, dat die eigendommen 
inmiddels herbouwd zij n of naar art. 7, 1 °. dier 
wet verandering hebben ondergaan. 

36 . Het bedrag der belasting, in het jaar vo1-
gende op de in het 2de Jid van het vorig artikel 

bedoelde aanteekening op de gebouwde eigendom
men te heffen, wordt vóór den aanvang van dat 
jaar bij de wet vastgesteld. 

37 . De belastbare opbrengst, zooals deze tet! 
gevolge der herziening in de kadastrale leggers 

wordt opgenomen, verandert daarna alleen in de 
gevallen bij de wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad 
n°. 82) voorzien. 

Wanneer die gevallen hebben plaats gehacl nà 
de opneming voor de herziening doch vóór de 
aanteekening der nieuwe belastbare opbrengst in 
den kadastralen legger, clan heeft uiterlijk in het 
jaar, volgende op de in het twee.de lid van art. 35 
bedoelde aanteekening, eene nieuwe schatting plaats 
op de wijze, bedoeld in art. 12 der meergenoemde 
,ret van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82). 

38. 'rot den aanvang van het jaar, volgende 
op dat waarin de in het tweede lid van art. 35 
bedoelde aanteekening heeft plaats gegrepen, ge
schiedt de schatting bedoeld in artikel 11 der 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 82), door 
gelijkstel! ing met de belastbare opbrengst van ge
bouwde eigendommen, zooals die op de wijze be

doeld in art. 12 dier wet, is bepaald. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Stnttgart, den 2den Mei 1897. 

(get .) E M :\i A. 
De J[iu . van Financiën, (get.) SPRENGER VAN EYK. 

( Uitgeg. 17 Jfei 1897 .) 

2 Jfei 1897. WET, tot goedkenring van de uit
gifte in erfpacht van perr.eelen Ki·oondomein 
en Staatsdomein te Heusden aan de naam
looze vennootschap "Vicin au:x Hollandais", 
gevestigd te B,·ussel. S. 125. 

2 Jfei 1897. WET, tot goedkem-ing van den 
onderhandschen verkoop van domeingrond 
oncler Oosterhout en Teteringen aan G. A.I. 
M. YA::S- SPAANDONK te Oosterl,out e.a. S.126. 
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2 .iJfei 1897. WET, tot goedke1ir ing van den 

onclerhandschen verkoop van het Birgittinnen
klooster met aanhoorigheden te Uclen aan de 

vereeniging " Birgi ttinnen te Uclen". S. 127. 

2 Jl[ei 1897. WET, tot wijziging en verhooging 

van het zevende hoofclstnk B der Stnatsbe

grooting voo1· het clienstjaar 1897. S. 128 . 

Bij cleze wordt na verhooging van eenige arti 
kelen het totaal der 6de Afd. en het eindcijfer 

verhoogd met f 46,000. 

2 Jlfei 1897. WET, houdende goedkenrina van 
het den 8sten September 1 96 te 's Graven
hage tusschen Nederland en Japan gesloten 
tractaat van hanclel en scheepvaart, met 

daarbij behoorend protocol. S. 129. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ... . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging heb ben genomen, dat 

in het verdrag van handel en scheepvaart tns
schen Nederland en Japan, met daarbij behoorend 

protocol, den 8sten September 1896 door weder
zijdsche gevolmachtigden te 's Gmvenl,age getee

kend, bepalingen voorkomen clie wettelijke rech
ten betreffen ; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 
der Grond wet; 

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

Benig artike{. 

Het nevens cleze wet in afschrift gevoegde ver

clrag van handel en scheepvaart tnsschen Neder
land en Japan, met daarbij behoorend protocol, 

den 8sten September 1896 door wederzijdsche ge
volmachtigden te 's Gravenhage geteekend, wordt 
goedgekeurd. (1) 

Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven te Stnttgart, den 2den Mei 1897. 
(get.) EMMA. 

De Jlfinister van Buitenlandse he Zaken, 
(get.) J. RöELL. 

De J1Iin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

De J1lin. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK. 
De Minister van Koloniën , (get.) BERGSMA. 
De Jlfinister van Justitie, (get .) VA!, DER KAAY. 

( Uitgeg. 29 llfei 1897.) 

(1) Dit verdrag enz. in de Engelsche taal, wordt 
hierna niet opgenomen, daar de bekendmaking 
er van in de Nederlandsche taal nog bij Konink
lijk besluit volgt. 

2 J1f ei 1897. WET, tot naclere w1Jz1ging van de 

wet van 9 April 1877 (Staatsblad n°. 79) 

,,tot vaststelling van de klassen en zamen

stelling der arrondissements-regtbanken, van 

de jaarwedden der leden van en ambtenaren 
bij die regtbanken , alsmede van de klassen 

der kantongeregtcn en van de jaarwedden 
der kantonregters en der ambtenaren bij cle 
kantongeregten". S. 130. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ .. . .. .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hehben, dat 
het wenschelijk is de jaarwedde van <le ambte

naren van het openbaar ministerie bij de kanton

gcrech ten te verhoogen ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. In clen staat voorkomende in artikel 2 

der wet van 9 April 1877 (Staatsllad n°. 79) 
wordt achter de voorlnatste zinsnede, luidende: 
"ambtenaren van het openbaar ministerie, iecler 
f 1200", gevoegd: 
zij di e als zoodanig 3 jaren in dienst zijn .. f 1600 
zij die als zoodanig 6 jaren in dienst zijn . . ,, 2000 

2. Deze wet treedt in werking 1 J anuari 1898, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Stuttgart, den 2den Mei 1897. 

([Jet.) EMMA. 
De Jlfinister van Just-itie, (get.) VAN DER KAAY . 

(Uitgeg . 5 Jlfei 1897.) 

2 Mei] 97 . WETTEN, houdende naturalisatie van: 

Leo po I cl L ei b (óch noemende Lo e b). 

S. 131. 
Frieclrich Wi lh e l m H ei nri ch Ga-

ren f e 1 d. S. 132. 

Fried ri ch Wilhelm von H unteln . 

s. 133. 
Henricus J osep h ns Hnbe rtus De 

Thomis. s. 134. 
Johann Demmer. S. 135. 
H e inrich Wilhe lm Schröcler. S. 136. 
Carl Julius Hermann Johanne s 

Wittgenstein . S. 137. 
Heinrich George Wagner. S. 138. 

2 Jf ei 1897 . WET, tot verhooging van het vierde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1897. S. 139 . 

Bij deze wordt na verhoogin,: van eenige artt. 
het totaal der 6de Afd. gebracht op f 1,092,859; 
dat der 8ste Afd. op f 764,041 en het eindcijfer 
op .f 5,638,165.50. 
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2 Jiei 1897. WET, tot W1Jz1grng van cle arti 

kelen 748 en 755 van het Wetboek van 

Koophandel. S. 140. 
Bijl. Hand. 2• Kame,· 1895/96, n°. 127, 1-4 ; 

1896/97 1 n°. 21, 1-2. 
Hand. idem 1896/97, bladz. 1239-1242, 

1243-1245. 

Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 366, 373. 
IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ E:MMA, ENZ. . . . . . . cloen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 

het wenschelijk is de artikelen 748 en 755 van 
het Wetboek van Koophandel te herzien ; 

Zoo is het, clat Wij, den Raacl van State enz. 

Art. 1. Aan artikel 7 48 van het Wetboek van 
Koophandel wordt toegevoegd : 

" Voor zoover daaromtrent geene overeenkomst 

is getroffen, gaat cle tijd van laden en lossen in 

claags nadat cle schipper verklaard heeft daartoe 

gereecl te zijn, en worden cle tijd van laden en 
losseu en het bedrag van het over! iggeld geregeld 

naar clen in hot1d van het schip of vaartuig . 
• Inclien het cognossement of de vrachtbrief niet 

voor de geheele lading of een deel der lading 
houdt aan een bepaalden persoon, en den schipper 

geen nadere aanwijzing is gedaan, vervalt zijne 
verpligting tot het doen der in het voorgaande 
lid vermelde verklaring, en gaat de tijd van 

lossen in daags na cle aankomst van het schip of 
vaartuig. 

"Het aantal van de lattcl- en losdagen, het 
bedrag van het overliggeld en de wijze waarop 
de inhoucl van het schip of vaartuig wordt be
paalcl, worden vastgesteld bij algemeenen maat

regel van bestuur." 
2. In het tweede lid van artikel 755 van ge

melcl wetboek vervallen de woorden: .den tijd 
van laden en lossen." 

Aan gemelcl artikel wordt als clercle I iel toe

gevoegd: 
.Op den tijd van laden en lossen, den aan

vang vau den laad- en lostijd en het bedrag van 
het overliggeld zijn het tweede, het derde en het 
vierde lid van artikel 7 48 van toepassing." 

3. Deze wet treeclt in werking op eeuen nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te tnttgart, den 

!_get.) 
2den Mei 1 97. 

EMMA. 
De Jlinister van Financiën , 

(get.) VAN DER KAAY. 

( Uitgeg. 5 Jfei 1 97 .) 

2 11Iei 1897. WET, tot oprichting van Kamers 
van arbeid. S. 141. 

BiJl. IIand. 2• Kamer 1895/96, n°. 88, 1-4; 
1896/97, n°. 19, 1-18. 

Hand. id. 1896/97, bladz. 7 49-77 4, 785-
02, 805-868, 940--950. 

Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 324, 331, 
358-364. 

IN KAAM VAN H .M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de oprichting van Kamers van arbeid wensche
lijk is; 

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

HOOl!' DSTUK I. 

Samenstelling en werkkring der Kamers. 

A1·t. 1. Waar de behoefte daaraan is gebleken 
en eene behoorlijke samenstelling mogelijk blijkt, 
wordt bij Koninklijk besluit op voordracht van 

den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid, hetzij voor eene gemeente, hetzij voor ver
schillende gemeenten gezamenlijk, voor een of 
meer bedrijven cene Kamer van arbeid opgericht. 

Op gelijke wijze wordt eene Kamer van arbeid 

ontbonden of opgeheven. 
Zij wordt ontbonden, wanneer d_e Kamer, han

delende in strijd met haar htlishondelijk regle 

ment of met de bepalingen vnn deze wet of v,in 

een krachtens haar vastgeste\den al 00emeenen maat-
1·egel van bestunr, ondanks de door den Minister 

van Wate1·staat, Handel en Nijverheid tot haar 

gerichte vertoogen , bij die handeling volhardt. 
Het Koninklijk besluit, waardoor die ontbin

ding wordt uitgesproken, houdt tevens den last 
in tot het verkiezen van eene nieuwe Kamer 

binnen twee maanden. 

De Kamer wordt opgeheven: 

1 °. wanneer gebleken is, dat de behoefte daar
aan niet langer bestaat, of eene behoorlijke samen
stelling niet meer mogelijk is ; 

2°. indien de Kamer, na ontbonden te zijn, in 
hare nieuwe samenstelling bij de handeling, die 
hare ontbinding ten gevolge had, volhm·dt. 

2. De Kamer van arbeid heeft ten doel de 
belangen van patroons en werklieden in onder
linge samenwerking t.e bevorderen door: 

a. het verzamelen van inlichtingen over arbeids
aangelegenheden; 

b. het dienen van acl vies aan de hoofden der 
Departementen van algemeen bestu nr en de be-
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sturen van provinciën en gemeenten hetzij op 

aanvrage van die anlcn·itciten, hetzij uit eigen 
beweging, ten aanzien van alle onderwerpen welke 
de belangen van den arbeid raken; 

c. het dienen van advies en het ontwerpen van 

overeenkomsten en regelingen op verzoek van 
daarbij belanghebbenden; 

d. het voorkomen en vereffenen van geschillen 

over arbeidsaangelegenheden , ook, voor zoo ver 
noodig, door te bewerken dat eene scheidsrechter
lijke uitspraak tnsschen de partijen tot stand kome. 

3. Onder patroons verstaat deze ,-.et de hoofden 
/ of besttrnrders van een bedrijf waai·in ten minste 

één persoon boven de t wiutig jaren tegen genot 
van Joon werkzaam is, en allen die op het beheer 
iler hoofden of bestuurders toezicht honden, be
nevens hen, clie, werkzaam in een bedrijf, wegens 
den aard mu hunne werkzaamheden bij een Ko
ninklijk besluit als bedoeld in art. 4 met patroons 
worden gelijkgesteld. 

Onder werklieden verstaat deze wet alle amleren, 
die tegen genot van loon in een bedrijf werkzaam 
zijn, beha] ve degenen ten aanzien van wie een 
Koninklijk besluit als bedoelcl in art. 4, wegens 
het hun opgedragen gezag over anderen of wegens 
clen aard van hunne werkzaamheden, verklaart, 
dat zij niet onder werklieden worden begrepen. 

4. Het Koninklijk besluit, waarbij eene Kamer 
wordt opgericht, bepaalt haar gebied, de plaats 
waar haai' zetel gevestigd is, het bedrijf of de 
bedrijven welke in de Kamer vertegenwoordigd 
zullen zijn, en het aantal leden dat in de Kamer 
zitting zal hebben. 

Deze bepalingen kunnen bij nader Koninklijk 
besluit worden gewijzigd. 

5. De Kamer bestaat voor de eene helft uit 

/ patroons, gekozen door de patroons, werkzaam in 
het bedrijf of de bedrijven in de Kamer ver
tegenwoordio-d, voor de andere helft uit werk
lieden, gekozen door cle werklieden in dat bedrijf 
of in die bedrijven werkzaam. 

6. De Kamer stelt haar huishoudelijk regle
ment vast. 

Dit reglement treedt niet in werking alvorens 
bij Koninklijk besluit te zijn goedgekeurd , tot 
welk einde het door het bestuur der Kamer zoo
dra mogelijk . na de vaststelling aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt 

toegezonden. 
In een vastgesteld reglement worden bij de 

goedkeuring geene veranderingen gebracht dan 
die , welke op grond van eenig wettelijk voor-

schrift of van strijd met het doel der Kamer 
noodzakelijk worden geacht, en niet dan nadat 
de Kamer door den genoemden Minister is ge

hoord. 
Deze bepalingen gelden ook voor e latere 

wijzigingen van een "Oedgekenrd reglement. 
7. Iedere Kamer vergadert ten minste viermaal 

in het jaar en voorts zoo dikwerf als door den 
voorzitter noodig geoordeeld of, hetzij door de 
beide andere leden van het bestuur, hetzij door 

ten minste een derde van de leden der Kamer, 
met opgaaf van redenen schriftelijk verlangd wordt. 

Ingeval de voorzitter tot het beleggen eener 
vergadering der Kamer op de wijze in het voor
gaande Jid van dit artikel omschreven wordt uit
genoodigd, belegt hij die vergadering uiterlijk 
binnen veertien dagen, nad:it die uitnoodiging te 
zijner kennis is gekomen. 

HOOlèDSTUK II. 

Van de leden der Kamer. 

8. Leden der Kamer kunnen alleen zijn manne
lijke of vrouwelijke ingezetenen des Rijks, tevens 
Nederlanders, die den leeftijd van dertig jaren 
hebben bereikt en in een bedrijf in cle Kamer 
vertegenwoordigd, als patroons of als werklieden 
binnen haar gebied werkzaam zijn geweest, hetzij 
gedurende het laatstverloopen kalenderjaar, hetzij 
op meerderjarigen leeftijd, ged nrencle drie van 
de laatste tien kalenderjaren, die aan hunne 
verkiezing voo;·~fgin"en. · 

rreu aanzien van bedrijven.., waarin niet ge- 1 

durende het geheele jaar pleegt gearbeid te wor

den, geldt voor kalenderjaar zoodanig gedeelte 
van het jaar, als bij algemeenen maatregel van 
bestuur is bepaald. 

Uitgesloten zijn : 

1 °. zij die bij onherroepelijk geworden rechter
lijke uitspraak van het kiesrecht en de verkies
baarheid of van het recht tot uitoefening van 
eenig beroep zijn ontzet, zoolang cle tijd der ont
zetting duurt; 

2°. zij die krachtens onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak de beschikking of het be
heer over hunne goede1·en hebben verloren , zoo
lang de tijd van het verlies duurt; 

3°. zij die krachtens onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak tot gevangenisstraf of hech
tenis van ten minste zes maanden zijn veroor
deeld, zoolang de gevangenschap of hechtenis 
duurt. 
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Een lid <ler Kamer, op wien een of meer der 
bovenbedoelde uitsluitingen van toe11assing worden, 
houdt op lid te zijn. 

9. Niemand kan te gelijk lid van meer dan 
ééne Ka r zijn . 

Door aanneming van eene latere benoeming 
houdt het bestaande lidmaatschap op. 

10. De leden der Kamer worden gekozen door 
hen, die op de kiezerslijsten voor de Kamer zijn 
gebracht. 

Bij eerste stemming wordt niemand benoemd, 

dan met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Hebben meer 11ersonen de volstrekte meerderheid 

verkregen dan er plaatsen te vervullen zijn, dan 
zijn zij die de meeste stemmen hebben gekregen 
en bij gelijk getal stemmen de oudste in jaren 
benoemcl. In geval van gelijken ouderclom beslist 
het lot. 

Bij herstemming, noodzakelijk wanneer de vol
strekte meerderheid van stemmen bij de eerste. 
stemming niet is verkregen, geschiedt de benoeming 
met de meeste stemmen . Indien de stemmen staken 
is de oudste in jaren de benoemde. In geval van 
gelijken ouderdom beslist het lot. 

De volstrekte eu de betrekkelijke meerderheid 

"-orden vastgestelcl naar het aantal van waarde 
zijucle in de stembus gevonden stembiljetten. 

11 . Wanneer bij eene eerste stemming geen vol
strekte meerderheid voor alle te vervullen plaatsen 
is verkregen, wordt onmiddellijk door den voorzitter 
fäll het stembureau eene lijst opgemaakt, bevat
tencle de namen der personen, die bij de eerste 
stemming, na . de benoemilen, de meeste stemmen 
hebben erlangd tot uiterlijk tweemaal zooveel namen 

als er plaatsen te vervullen zijn. Komen ten ge

volge van gelijk aantal stemmen meer dan het bij 
de vorige zinsnede bepaald getal personen voor 
plaatsing op de lij st in aanmerking, dan worden 
deze alle daarop geplaatst. · 

De herstemming heeft plaats uiterlijk binnen 
veertien dagen n:i de eerste stemming. 

12. De vour1.itter v11n het stembureau geeft 
ten spoecligste bij te ad viseeren dienstbrief aan 
elken benoemde bericht van zijne benoeming. 

Die tot lid van meer dan eene Kamer, of door 
de patroons en door de werklieden tot lid van 
dezelfde Kamer wordt gekozen, verklaart in welke 
Kamer of voor welke pluats hij wenscht zitting 
te nemen of te blijven nemen. 

Bij gebreke van zooclanige verklaring, gedaan 
op de wijze en binnen den tijd, bepaald bij den 
in art. 16 voorgeschreven algemeenen maatregel 

van bestuur voor cle kennisgeving van de aan
neming eener benoeming, en in geval van aanne
ming van meer dan éénc benoeming, wor,lt de 
gekozene niet toegelaten, en heeft eene nieuwe 

verkiezing plaats. Eveneens heeft eene nie,nve 
verlciezing plaats, wanneer een benoemde zijne 
benoeming niet aanneemt, of wanneer iemand, die 
in herstemming komt, vóór de herstemming komt 
te overlijden. 

13. De leden der Kamer worden benoemd voor 
den tijd van vijf jaren. 

Zij treden te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. 
Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen; 

dit wordt ingediend bij den voorzitter der Kamer. 
Indien cloor overlijden, ontslag of het van toe

passing worden van eene der redenen van ultsl ui
ting eene Kamer hare bevoegdheid om te lieraad
slagen of te besluiten dreigt te verliezen of reeds 
verloren heett, kan bij een op voordracht van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te 
nemen Koninklijk besluit eene buitengewone ver
kiezing worden uitgeschreven tot aanvulling van 
de opengevallen plaatsen. De bij cleze verkiezing 
gekozen leden treden af te gelijk met de overige 
leden en zijn mede dadelijk herkiesbaar. 

HOOFDSTUK IlI. 

Van de kiezers voor de Kamers. 

14. Kiesgerechtigd voor eene Kamer van arbeid 
zijn de mannelijke en vrouwelijke ill gezetenen des 

Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van 
vijf en twintig jaren hebben bereikt en binnen 

het gebied der Kamer in een bedrijf, in de Kamer 
vertegenwoordigd, als 1iatroons of als werklieden 
werkzaam zijn geweest gedurende het laatst ver
loopen kalenderjaar of gedurende zoodanig gedeelte 
van clat jaar als ten aanzien van bedrijven, waarin 
niet ged mende het geheele jaar pleegt gearbeid 
te worden, bij algemeenen maatregel van bestuu~ 

is bepaald. 
De redenen van uitsluiting genoemd in art. 8, 

,lerde lid, 1°. en 2°. gelden ook voor de kies

gerechtigden. 
Voor elke Kamer worden in elke gemeente, 

waarvoor zij is opgericht, twee kiezerslijsten vas.t
gesteld, ééne voor de patroons èn éél)e voor de 
werklieden. 

Kiesgerechtigden in gevangenschap of hechtenis 
zijn van de uitoefening van het kiesrecht uitgesloten. 

15. De kiesgerechtigden worden op de kiezers-
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lijsten gebracht in de gemeente waar zij hun be• 

drijf of bedrijven uitoefenen. 
Indien het bedrijf van een patroon zich over 

meer dan eene gemeente uitstrekt, wordt hij ge· 
acht het uit te oefenen in elk clier gemeenten 
waar het bedrijf in eene Kamer is vertegen woor· 
digcl, of, inclien voor clie gemeenten en voor dat 
bedrijf dezelfde Kamer bestaat, in de gemeente, 
waar zijne woonplaats of, mocht deze niet in eene 
dier gemeenten zijn gele/!;en, de hoofdzetel van zijn 
bedrijf is gevestigd. 

Indien de werkman in meer dan eene gemeente 
werkzaam is, wordt hij geacht het bedrijf uit te 
oefenen in de gemeente, waar zijne woonplaats 
is gevestigd, en indien aldaar het bedrijf niet in 
eene Kamer is vertegenwoordigd, in eene der 
andere gemeenten te zijner kenze. 

16 . De kiezerslijsten worden opgemaakt door 
het gemeentebestuur. 

De kiezers stemmen in de gemeente waar zij 
op de kiezerslijsten zijn geplaatst. 

De leden van het stembureau en hnune plaats· 
vervangers worden door den gemeenteraad uit 
zijn midden benoemd. 

De beslissing van geschillen over de plaatsing 
01i cle kiezerslijsten en over de toelating van ge
kozen leden wordt opgedragen aan de Gedepu• 
teerde Staten der provincie, met beroep op den 

Konin~. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 

voorschriften gegeven omtrent: 
het opmaken , Yaststellen en open baar maken 

van de kiezerslijsten; 
de verplichtingen van bijzonclere personen tot 

het cloen van opgaven en het geven van inlich

tingen voor het opmaken en vaststellen van de 
kiezerslijsten en voor de beslissing van geschillen 
over de plaatsing op de kiezerslijsten; 

het kiezen, inzonderheid tot verzekering van 
het geheim der stemming; 

de eischen waaraan het stembiljet moet voldoen 
en cl e redenen ,.vaarom het van on waarde moet 

worden verklaard ; 
de wijze waarop en den tijd binnen welken de 

gekozenen van de aanneming eener benoeming 
moeten kennis geven ; 

. de behandeling van de in het voorgaande lid 
genoemde geschillen. 

17. Het hoofd of de bestuurder van een bedrijf 
of eene onderneming, waarin personen die op 
eene kiezerslijst voor eene Kamer van arbeid zijn 
geplaatst, arbeid verrichten in fabrieken en werk'. 

plaatsen, is verplicht te zorgen dat ieder van 
dezen gedurende ten minste twee achtereenvolgende 
uren van den voor de stemming bepaalden tij d 
gelegenheid vinde om mede te werken tot de 
keuze waartoe hij bevoegd is . 

18. Het hoofd of de bestuurder in het voor• 
gaande artikel becioeld is verplicht te zorgen, 
dat in zijne fabriek of werkplaats, op eene plaats 
waar arbeid wordt verricht, geclurende twee werk
dagen vóór en tijdens de tot stemming bepaalde 

uren , op eene zichtbare wijze is opgehangen eene 
door hem onderteekende lijst, de uren in het 

voorgaande artikel bedoeld vermeldende voor elk 
afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen ge• 

zamenlijk. 

Op de woorden "arbeid" en "fabrieken en 
werkplaatsen" in dit en in het vorige artikel is 
§ 1 der Arbeidswet, met uitzondering van het 
laatste lid van art. 2, toepasselijk. 

HOOl~DSTUK IV. 

Van !tet bestuui· der Kamer. 

19. Het bestuur der Kamer bestaat uit een 
voorzitter en twee leden . 

Tot voorzitter wijzen de door de patroons en 
de door de werklieden gekozen leden der Kamer 
ieder afzonderlijk een lid uit hun midden aan. 

Beide leden treden om benrten, telkens voor 
een half jaar, als voorzitter op; de eerste beurt 
wordt door het lot bepaald. 

Van de twee anuere leden van het bestuur 
wordt het eene gekozen door en uit de leden der 
Kamer, die door de patroons, het andere door 
en uit de leden der Kamer, die door de werk

lieden benoemd zijn . 
De tot voorzitter aangewezen leden zijn ge• 

dni-ende den tijd welken zij het voorzitterschap 
niet "aarnemen, bevoegd de bestuursvergaderingen 
bij te wonen en hebben daarin eene raadgevende 
·stem. 

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 
van den voorzitter wordt hij vervangen door het 
andere tot voorz itter aangewezen lid en bij ge• 
breke van dezen door het ouclste aanwezige be
stuurslid in jaren . 

Die ophoudt lid der Kamer te zijn, houdt 
tevens op lid van het bestuur te zijn . 

Iu de eerste vergadering nadat de Kamer ten 
gevolge van de gewone verkiezing opnieuw is 
samengesteld, treedt het bestuur af en wordt een 
nieuw bestuur gekozen. 
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In cle vervulling van tusschentijcls 011engevallen 

plaatsen worclt zoudrn mogelijk voorzien. 

20. De Kamer benoemt een secretaris. Zij 

ontvangt daartoe van het bestuur eene aanbe

veling van twee personen. 

Buiten de leclen benoem cl, h ft de secretaris 

eene raadgevencle stem. 

De secretaris treeclt af met cle Kamer clie hem 

benoemcle, maar blijft zijne werkzaamhecleu waar

nemen, totclat zijn opvolger zijne betrekking heeft 

aanvaard. De benoeming van der.en geschiedt 

binnen zes maanclen nadat het nieuwe bestuur 
is gekozen. 

De secretaris kan als zoodanig cloor cle Kamer 

worden geschorst of ontslagen. 

Hij geniet eene toelage voor bureelkosten, 

waarvan het beclrag bij een op voorclracht van 

clen Uinister van Waterstaat, Hanclel en Nijver

heid te nemen Koninklijk heshlit worclt bepaald. 

Bij ontstentenis, afwezigheicl of verhinclering 

van den secretaris worclen zijne werkzaamheden 

waargenomen door een lid, daartoe door clen 

voorzitter aan te wijzen. 

21 . Het bestuur vergadert zoo dikwerf als cloor 

clen voorzitter noodig geoordeeld of door een der 

leden, met opgaaf van redenen, schriftelijk ver

langd wordt. 

Ingeval de voorzitter tot het beleggen eener 

vergaderinir van het bestuur op de wijze in het 

voorgaande· lid van clit artikel omschreven, wordt 

uitgenoodigd, belegt hij die vergaclering uiterlijk 

binnen acht clagen, nadat die uitnoocligiug te 

zijner kennis is gekomen . 

HOOFDSTUK V. 

Van gescl,illen. 

22 . Wanneer in een bedrijf, uitgeoefend in 

eene gemeente waar clat beclrijf in cene Kamer 

is vertegenwoordigd, een geschil dreigt te ont

staan of ontstaan is, kan cloor partijen of eene 

cler partijen, bij schriftelijk verzoek aan die Kamer, 

houdende mededeeling van de aanleiding tot het 

geschil, de tusschenkomst worden ingeroepen van 
een verzoeniogsraad. 

De tusschenkomst worclt ingeroepen overeen

komstig een bij algemeenen maatregel van bestuur 

vast te stellen en door den voorzitter van het 
bestuur cler Kamer af te geven formulier . 

23 . Wanneer iu een bedrijf, uitgeoefend in 

eene gemeente, waar dat bedrijf niet in eene 

Kamer is vertegenwoor igd, een geschil dreigt 

te ontstaan . of ontstaan is, kan door partijen of 

eene der partijen op de wijze als in het voor

gaande artikel is bepaa cl, cle tussc}u!nkomst van 

een verzoen ingsraad worden ingeroepen bij eene 

Kamer, wier gebied zioh over dezelfde gemeente 

uitstrekt, of bij gehrekt.j van cleze tot eene Kamer, 

wier gebied zich over eene naburige gemeente 

uitstrekt. 

Wanneer de Kamer, vaarbij een verzoek over

eenkomstig het eerste li} is ingekomen, zich be
reid verklaart daaraan t voldoen , geeft zij clam·van 

onmiclclellijk bericht aa den burgemeester cler 

gemeente waarin het beclrijf worclt uitgeoefeucl, 

clie van de ontvangst v~n dit bericht zoo spoedig 

mogelijk kennis geeft aap de Kamer, die het hem 

heeft toegezonden en aan cle pai-tij of de partijen 

cloor wie het verzoek is geclaan . 

Ontvangt de burgemeester na de ontvangst van 

clit bericht van ee ne andere Kamer een gel ijk 

bericht omtrent hetzelfcle geschil, dan cleelt hij 

aan haar eu aan de partij of partijen cloor wie 

het verzoek is gedaan ouverwijld mede, welke 

Kamer zich r eeds bereid heeft verklaard aan bet 

verzoek te voldoen. De Kamer die zoodanige 

mededeeling ontvangt, onthoudt zich van alle 

bemoeiing met clit geschil. 

De burgemeester eener gemeente of de Com

missaris des Konings in eene provincie, waarin 

<ien geschil dreigt te ontstaan of ontstaan is, heeft 

gelijke bevoeg-lheid als in het eerste lid van het 

voorgaande en van dit artikel aan partijen of 

eene der partijen is toegekend. 

24. Het bestuur cler Kamer, waarbij een ver

zoek tot tusschenkomst van een verzoeningsraacl 

is ingekomen, tracht, indien het meent, dat het 

geschil van eenvondigen aarcl is, clat geschil in 

der minne te beëindigen. Vindt het daartoe geene 

termen of gelukt de aangewende poging niet, 

dan worclt het geschi l ten spoedigste bij de 

Kamer aanhangig gemaakt. 

Is deze van oorcleel, dat cle tnsschenkomst kan 
leiden tot voorkoming of vereffening van het ge

schil, dan benoemt zij een verzoeuingsraad, be

staande uit een voorzitter, uit of buiten haar 
midden te kiezen, en uit een even ~etal ]eden, 

waarvan de eene helft behoort tot cle leden der 

Kamer die cloor cle patroons, en de andere helft 

tot de leden cler Kamer die cloor de werklieclen 
zijn gekozen. 

Het eerste lid van dit artikel is niet van toe

passing iu cle gevallen bedoelcl in art. 23. 
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In cle vervulling vau tusscheutijds opeugevallcn 

vlaatsen wordt zoodra mogelijk voorzien. 
20. De Kamer benoemt een secretaris. Zij 

ontvangt daartoe van het bestnnr eene nanbe• 

ve1ing van twee personen. 
Bniten de leden benoemd, heeft de secretaris 

eeue raaageveude stem. 
De secretaris treedt af met de Kamer clie hem 

benoemde, maar blijft zijne werkzaamheden waar• 
nemen, totclat zijn opvolger zijne betrekking heeft 
aanvaard. De benoeming van dezen geschiedt 
binnen zes maanden nadat het nieuwe bestuur 
is gekozen. 

De secretaris kan als zoodanig door de Kamer 
worden geschorst of ontslagen. 

Hij geniet eene toelage voor bureelkosten , 
waarvan het" bedrag bij een op voordracht van 
den Minister van Wt1terstaat, Handel en Nijver
heid te nemen Koninklijk besluit wordt bepaald. 

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 
van den secretaris worden zijne werkzaamheden 
waargenomen door een Jid, daartoe door ,len 
voorzitter aan te wijzen. 

21 . Het bestuur vcrgaclert zoo dikwerf als cloor 
den voorzitter noodig geoordeeld of door eeu der 
leden, met opgaaf van redenen, schriftelijk ver
langd wordt. 

Ingeval de voorzitter tot het beleggen eener 
vergade,·ing van het bestuur op de wijze in het 

voorgaande· lid van dit artikel omschreven, wordt 

uitgenoodigd, belegt hij die vergadering uiterlijk 
binnen acht dagen, nadat die uitnoodig ing te 
zijner kennis is gekomen . 

HOOFDSTUK V. 

Van gescl,illen. 

22. Wanneer in een bedrijf, uitgeoefend in 
eene gemeente waar dat bedrijf iu eene Kamer 
is vertegenwoordigd, een geschil dreigt te ont• 
staan of ontstaan is, kan door partijen of eene 
cler partijen, bij schriftelijk verzoek aan die Kamer, 
houdende mededeeling van cle aanleiding tot het 
geschil, de tusschenkomst worden ingeroepen van 
een ve rzoeningsraad. 

De tusschenkomst worclt ingeroepen overeen
komstig een bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen en cloor den voorzitter van het 
bestuur der Kamer af te geven formulier. 

23. Wanneer in een bedrijf, nitgeoefencl in 
eene gemeente, waar dat bedrijf niet in eene 

Kamer is vertegenwoordigd, een geschil dreigt 
te ontstaan . of ontstaan is, kan door partijen of 
eene der partijen op de wijze als in het voor
gaande lirtikel is bepaald, de tusschJlnkomst van 
een verzoeningsraad worden ingeroepen bij eene 
Kamer, wier gebied zich over dezelfde gemeente 
uitstrekt, of bij gehrekc van deze tot eene Kamer, 
wier gebied zich over eene naburige gemeente 
uitstrekt. 

·wanneer de Kamer, waai·bij een verzoek over
eenkomstig het eerste lid is ingekomen, zich be
reid verklaart daaraan te voldoen , geeft zij daarvan 
onmiddellijk liericht aan den burgemeester cler 
gemeente waarin het beclrijf wordt uitgeoefend, 
die van de ontvangst van clit bericht zoo spoedig 
mogelijk kennis geeft aan de Kamer, die het hem 
heeft toegezonden en aan de partij of cle partijen 
door wie het verzoek is gedaan. 

Ontvangt de burgemeester na de ontvangst van 
dit bericht van eene andere Kamer een gelijk 
bericht omtrent hetzelfde geschil, clan deelt hij 
aan haar en aan de partij of partijen door wie 
het verzoek is gedaan onverwijlcl mede, welke 
Kamer zich reeds bereicl heeft verklaard aan het 

verzoek te volcloen. De Kamer clie zoodanige 
mecledeeling ontvangt. onthoudt zich van alle 
bemoeiing met clit geschil. 

De burgemeeste1· eener gemeente of cle Com
missaris des Konings in eene provincie, waarin 
<!en geschil dreigt te ontstaan of ontstaan is, heeft 

gelijke bevoegclheid als in het eerste lid van het 
voorgaande en van dit a!·tikel aan partijen of 
eene der partijen is toegekend .. 

24. Het bestuur dei· Kamer, waarbij een ver
zoek tot tnsschenkomst van een verzoeningsraad 
is ingekomen, tracht, indien het meent, dat het 
geschil van eenvoudigen aarcl is, dat geschil in 
der minne te beëindigen. Vindt het daartoe geene 
termen of gelukt de aangewende poging niet, 

dau wordt het geschil ten spoedigste bij de 
Kamer aauhangio- gemaakt. 

Is deze van oordeel, dat de tusschenkomst kan 
leiclen tot voorkoming of vereffening van het ge
schil, dan benoemt zij een verzoeningsraad, be
staande uit een voorzitter, uit of buiten haar 
midden te kiezen, en uit een even ~etal leden, 

waarvan de eene helft behoort tot de leden der 
Kamer die cloor de patroons, en de andere helft 
tot cle leden cler Kamer die door de werklieclen 
zijn gekozen . 

Het eerste lid van dit artikel is niet van toe
passing in de gevallen bedoeld in art. 23. 
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De secretaris der Kamer treedt als secretaris 

van den verzoeningsraad op. 
De voorzitter van den verzoeningsraad heeft, 

behoudens het geval iu artikel 25, vierde lid, 
bedoelcl, alleen eene raadgevende stem. 

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering 

van den voorzitter worden zijne werkzaamheden 
waargenomen door het oudste lid in jaren, op 

wien dan O<?k het voorgaande lid van toepassing 
is . Ter vervanging van den secretaris wordt zoo 
noodig door den voorzitter een Jid aangewezen. 

De voorzitter tracht te bevorderen, dat de 
partij en zich verbinden om gedurende den duur 
van het onderzoek, zonder nader overleg met 

deu voorzitter, noch den arbeid te staken, noch 
iemand bij het geschil betrokken te ontslaan. 

25 . De verzoeningsrnad vergadert zoo dikwijls 
als door den voornitter noodig wordt aeoordeeld. 

Op deze vergacleringen zijn de artikelen 28 , 
eerste Jid, 29, eerste lid, 30, eerste en tweede 
lid, en ;ll van toepassing, het laatste artikel 

behoudens het.geen in het vierde lid van dit 
artikel is bepaald . 

Bij staking van stemmen over zaken in ccne 
niet voltallige vergadering wordt h et nemen van 
een besluit tot eene volgende vergadering uit
gesteld . 

Indien in deze vergadering of reeds in de 
eerste vergadering, indi en deze voltal lig is, de 

stemmen staken, heeft de voorzitter eene beslis- . 
sende stem behalve ten aanzien van den inhnnd 

van het in art. 26 bedoelde verslag. Indien hier

over de stemmen staken worden de verschillende 
gevoelens in dat verslag vermeld. 

Van het verhandelde in den verzoeningsmad 
mag alleen in het in artikel 26 bedoelde verslag 
openbare melding worden gemaakt. 

26. De verzoeningsraad deelt, na gehottden 
onderzoek en beraaclslaging, aan partijen schrifte
lijk zij,1 oordeel mede over het geschi l en over 

de middelen tot verzoening. Indien de minder
heid het verlangt, wordt haar gevoelen in dit 
verslag opgenomen. 

De raad kan dit verslag geheel of gedeeltelijk 
openbaar maken. 

27. Indien partijen het geschil aan eene scheids-
1·echterlijke uitspraak onderwerpen, zijn, in af
wijking van het bepaalde in het tweede lid van 
art. 622 van het Wetboek van Bmgerlijke Rechts
vordering, ook vronwen 1ot scheidsrechters be
noembaar . 

HOO.l<'DSTUK VI . 

Van de vergaderingen van de Kamers en van 
hare best11ren. 

28. Alle oproepingsbrieven tot bijwoning der 
vergacleringen van de Kamers of van hare be

sturen worden , spoedeischende gevallen nitge
Zl)nderd, ten minste tweemaal vier en twintig 
uren vóór het houden der vergadering aan de 
leden verzonden. 

Zij vermelden de te behandelen onderwerpen. 

Andere onderwerpen kunnen niet in behandeling 
worden gebracht dan met goedvinden van ten 

minste twee derrlen der aanwezigen. 
29. De vergaderingen worden met gesloten 

deuren gehouden. 

De Kamer kan omtrent het in de vergade
ringen verhandelde aan allen, die dam·bij tegen

woordig waren, de gebeimhonding OjJleggen. Deze 
wordt in acht genomen totdat de Kamer haar 
opheft. 

30. Bij stemmingen· over personen in eene 

vergadering van eene Kamer benoemt de voor
zitter twee leden tot stemopnemers; overigens 

geschieden die stemmingen overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 78 tot en met 83 van 
cle wet van il.en 6den Juli 1850 (Staatsblad 
n°. 39). 

Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen opgemaakt. 

De stemming geschiedt bij hoofdelijke oproeping, 
wanneer een der leden dit verlangt eu alsdan 
mondeling. 

Bij staking van stemmen in eene vergadering 

van cene Kamer heeft de voorzitter eene be• 
si issende stem. 

Bij staking van stemmen in eene ,,ergadering 
van het bestuur wordt het nemen van het be
sluit tot de eerstvolgende vergadering uitgesteld. 
Indien de stemmen alsdan opnieuw staken, 
heeft de voorzitter eene beslissende stem. 

31. Aan elke stemming in eene vergadering 
van eene Kamer wordt alleen deelgenomen door 
een even. getal leden, waarvan de heHt behoort 
tot de leden der Kamer die door de patroons, 
en de andere helft tot de leden der Kamer die 
door de werklieden zijn gekozen. 

Is het aantal der door de patroons gekozen 
leden in eene vergadering bij de stemming niet 
gelijk aan dat der door de werklieden gekozen 

leden, dan hebben aan de talrijkste zijde zoovele 
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leden als het verschil bedraagt, aanvangen Je 
met clen jongste in jaren, alleen eene raad
gevende stem. 

De vergadering mag niet beraadslagen of be
sluiten, zoo niet ten minste de helft van cle 
leden, die door de patroons zijn gekozen, en de 
helft van cle leden, die door de werklieden zijn 
gekozen, aanwezig zijn. 

32 . Wanneer door eene Kamer advies worclt 
uitgebracht, is de minclerheid bevoegd in een 
afzonderlijk ad vies van haar gevoelen te cloen 

blijken. 
33. De Kamer stelt jaarlijks binnen den door 

den finister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid aan te wijzen termijn en in ilen door hem 
voor te schrijven vorm een verslag vast Yan het
geen door haar is verricht. Het bestuur zendt 
dit verslag aan den voornoemden Minister. 

Dit verslag wordt, hetzij in zijn geheel, hetzij 
gedeeltelijk, aan de Staten-Generaal medegedeeld. 

Bij algemeenen maati·egel van bestuur wordt 
bepaal cl, in hoeverre en naar welke regelen ile 
Kamer, afgezien van het verslag, verplicht is in
lichtingen als bedoeld in m-t. 2, a, te verzamelen 
en op te zenden aan den· Minister van Water
staat, Handel en ijverheid. De alclus bijeen
gebrachte inlichtingen worden geordencl en, voor 
zoover zij daarvoor geschikt blijken, periodiek 
openbaar gemaakt en in afdruk aan de Kamers 
toegezonden. 

34 . De Kamer voldoet slechts dan aan een tot 
haar ingevolge art. 2, c, gericht verzoek, indien 
zij oordeelt, dat' dit strekken kan tot bevordering 
van het doel in den aanhef van art. 2 aangegeven. 

HOOFDSTUK VII. 

Á 1 g e m e e n e b e 71 a l i n g e n. 

35 . Op aanvraag van het bestuur der Kamer 
worden door de gemeente waar de zetel der Kamer 
is gevestigd, voor de vergacleringen van de Kamer, 
van haar bestuur en van cle verzoeningsraden 
geschikte lokalen , zoo noodig verwarmd en ver
licht, kosteloos beschikbaar gesteld. 

De leden en de secretaris der Kamer en de 
voorzitter van den verzoeningsraad hebben recht 
op vergoeding van reiskosten voor reizen binnen 
het gebied der Kamer tot het bijwonen van ver
gaderingen volgens de voorschriften dezer wet 
gehouden. 

Zij hebben bovendien recht op eene schadeloos
stelling voor het bijwonen clier vergaderingen. 

Een Koninklijk besh1it, als bedoeld in art. 4, 
regelt de vergoeding van reiskosten en de schade
loosstelling, in het 2de en 3de lid van dit artikel 
omschreven . 

Deze vergoeding van reiskosten en deze schade
loosstelling, benevens de toelagen voor bureel
kosten van den secretaris en de kosten van open
baarmaking van verslagen van den verzoenings
raad, voor zoo ver het open baarmaken op cle door 
den Mini ter van Waterstaat, Handel en Nijver
heid goedgekeurde wijze geschiedt, komen ten 
laste van het Rijk. 

Vergoeding van reiskosten en schadeloosstelling 
voor het bijwonen der vergaderingen wordt niet 
toegekend, wanneer de vergadering op een Zondag 
of een algemeen erkenclen Christelijken feestdag 
gehouden is. 

De kosten van het aanleggen en bijhouden der 
kiezerslijsten en van het uitoefenen der kiesver
riohting voor leden der Kamer komen ten laste 
der gemeenten, zoo, dat elke gemeente de kosten 
draagt cler verrichtingen waarvoor haar bestuur 
heeft te zorgen . 

36. Alle stukken, opgemaakt ter voldoening 
aan de bepalingen dezer wet of aan de bij alge• 
meenen maatregel 'van bestuur of bij Koninklijk 
besluit nader te geven voorschriften, zijn vrij 
van het recht van zegel, van cle formaliteit cler 
registratie en, met inachtneming van de bij Konink
lijk besluit vast te stellen voorschriften, van 
briefport. 

37 . BiJ de oprichting van elke Kamer van arbeid 
wordt bepaald , in hoeverre deze wet binnen het 
gebiecl dier Kamer van toepassing zal zijn op 
patroons en werklieden in bedrijven, uitgeoefend 
door, of staande onder beheer van den Staat, 
van eene provincie, eene gemeente, een water
schap of een veenschap. 

38. Hetgeen beha! ve het in de artt. 8, 14, 
16, 22 en 33 bepaalde nog ter voorbereiding 
van het in werking treden dezer wet en tot hare 
uitvoering noodig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestnnr geregeld. 

39. Hij die opzettelijk, hetzij ter staving zijner 
verkiesbaarheid tot lid der Kamer, hetzij ter ver
krijging van het kiesrecht voor de Kamer, eenc 
valsche opgave doet omtrent een feit, waarvan 
zijne verkiesbaarheid of zijne plaatsing op de 
kiezerslijst afhankelijk kan zijn, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

40. Hij die opzettelijk in de opgaven en in
lichtingen, voor de beoordeeling van eens anders 
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verkiesbaarheid of voor het opmaken of het vast
stellen der kiezerslijsten of voor de beslissing van 

geschillen over de plaatsing op de kiezerslijsten 

krnchtens wettelijk voorschrift van hem gevor
derd, eene valsche opgave doet of eene valsche 

inlichting vérschaft omtrent een feit, waarvan 
de verkiesbaarheid of de plaatsing op de kiezers

lijst van den persoon wien het onderzoek geldt 
afhankelijk kan zijn, wordt "estraft met gevange
nisstraf van ten hoogste zes maanden. 

41 . Overtreding van art. 17 of 18 wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste veertien 

dagen of gelilboete van ten hoogste vijf en zeventig 

gulden. 
42 . Rij die wederrechtelijk niet voldoet aan 

eeue hem in eenigeu krachtens deze wet uitge

vaardigden algemeenen maatregel van bestuur 
opgelegde verplichting, wordt gestraft met hech

tenis van ten hoogste veertien dagen of geld

boete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. 
43. Als misclrijven worden beschouwd de in 

cle artt. 39 en 40, als overtredingen de in de 
artt . 41 en 42 strafbaar gestelde feiten . 

44. Bij veroordeeling wegens een der in de 
artt. 39 en 40 omschreven misdrijven kan ont
zetting van de in art. 28, 3°., van het Wetboek 

van Strafrecht vermelde rechten worden uitge

sproken. 
45 . Deze wet kan worden aangehaalcl onder 

den titel van "Wet op de Kamers van arbeid." 
46 . Deze wet treedt in werking op een nader 

bij Koninklijk besluit te bepalen tijdsti11. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te tnttgart, den 2den )1ei 1897. 

(get.) E )1 )IA. 
De Minister van Justitie, 

(get .) VAN DER KAAY. 

De j)finister van Waterstaat, Handel ei• Nijverheid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 11 .ifei 1897.) 

2 JJfei 1897. WET, tot verhooging van het 

derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1897. S. 142. 
Bij deze wet wordt na verhooging van een 

artikel, het totaal der 2de Afd. van dit hoofd
stuk nader vastgesteld op f 699,475 en het 
eindcijfer op f 854,393 . 

3 j)fei 1897. Anm,:sT van den Hoogen Raad 

der 'ederlanden, houdende beslissing dat de 
onderofficieren der maréchaussée, waar geen 

hoogeren in rang, aan wier be,-elen zij 

hebben te gehoorzamen, ter plaatse aanwe

zig zijn, als met de uitoefening der politie 
belast, bevoegd zijn, zoo noodig, de bevelen 

te geven om bij gelegenheid van een volks

oploop zich onmiddellijk te verwijderen; 

dat uit de uitvoerende macht, die, ofschoon 

eerst met zooveel woorden erkend in art. 54 

der herziene Grond wet van 1848, reeds bij 

den Koning berustte onder de oorspronke
lijke Grondwet vai, 1815, 's Konings bevoegd

heicl volgt om de rijkspol itie te organiseeren 
en hare bevoegdheden te 1·egelen inzoover 
dit geschiedde met eerbiediging van de 
voorschriften der Grondwet en der wet, en 

dat uit art. 186 cler gemeentewet niet volgt 
dat bij eiken volksoploop als bedoeld in 
art. 186 Strafrecht een bevel aan de ver

zamelde menigte om zich te verwijderen 
"uitslnitend" zoude mogen uitgaan van den 
burgemeester. 

De Hooge Raad enz., 

Gelet op het middel van cassatie, namens de 
req uiranten voorgesteld bij memorie; 

Schending, van art. 186 Strafrecht, door, 

met een beroep op de artt. 11 sub 28 en 12 
van het reglement op de· Politie, de discipline 

en den dienst der maréchanssée, gearresteerd bij 
besluit van den Sonvereinen Vorst van 30 Janu

ari 1815, te verstaan, dat de in het arrest ge

noemde brigadier der maréchausseé was het in 

voormeld art. 186 becloelde "bevoegd gezag"; 
Overwegende dat ten laste dei- requiranten bij 

het bestreden arrest als bewezen is aangenomen, 
dat zij met nog drie medebeklaagden, die in 

hunne veroordeeling hebben berust, te zamen en 

in vereeniging op 20 September 1896 te Ooster
hout opzettelijk bij gelegenheid van een volksop
loop, welke zich tijdens cle kermis gevormd had, 
door welke baldadigheden werden gepleegd en 
uit welke gejouwd en met steenen naar de aan
wezige 1>olitie geworpen werd~ niet na het dercle 

door den brigadier der maréchaussée M. v. H . 

behoorlijk gegeven bevel zich onmiddellijk hebben 
verwijderd, welk feit is gequalificeerd gelijk blijkt 
uit het hoofd van dit arrest; 

dat ten aanzien vnn de vraag of het gegeven 
bevel afkomstig was van "het bevoegd gezag" 
door het Hof is overwogen: . dat hoewel niet is 
gebleken, dat de brigadier v. H . in deze han

delde op last van den burgemeester, hij toch, 
ingevolge de bepalingen 11 sub 28a en 12 van 
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het nog vigeerend reglement op de politie, de 
discipline en den dienst der maréchtrnssée, ge
arresteerd bij besluit vau deu -Souvereiuen Vorst 
van 30 Januari 1815, geacht moet worden be
voegcl te zijn geweest het bij art. 186 Strafrecht 
bedoelde bevel te geven, zoodat dit uitging vau 
het bevoegd gezag"; 

O. dat tegen deze overweging is gericht het 
middel van cassatie, tot ondersteuning waarvan 
in hoofdzaak wordt aangevoerd, dat voormeld 
reglement van 30 Januari 1815, oorspronkelijk 
alleen werd vastgesteld voor België, daar het 
korps der maréchansséc in Noord-Brabant eerst 
is opgericht bij K. B. van 3 April 1818, u0

• 148, 
waarbij tevens werd bepaald, dat voor dit korps 
hetzelfde reglement zoude gelden, tot welke be
paling echter de Koning krachtens de destijds 
geldende Grondwet van 1815, onbevoegd zoude 
zijn geweest; dat voorts slechts bij wet of wet
telijke verordening kan worden aangewezen het 
in art. 186 Strafrecht bedoeld • bevoegcl gezag" 
en dat dit ingevolge art. 184 en volgende der 
gemeentewet uitsluitend is de burgemeester; 

0 . dat art. 11 vau voormeld reglement van 
30 Januari 1815 tot de gewone en hoofdzakelijke 
werkzaamheden der maréchaussée - die inge
volge art. 12 door haar worden uitgeoefend, 
zonder dat daartoe eenige aanvraag van de zijde 
der geconstitueerde autoriteiten benoodigd zij -
onder n°. 28 brengt: , het uiteendrijven van alle 
samenrottingen, welke, ofschoon niet gewapend, 
naar de wetten voor oproerig gehouden worden, 
of zoodauige andere samenrotting, welke in staat 
is wanorde naar zich te sleepen, onder de ver
plichting daarvan dadelijk de plaatselijke admi
nistratieve autoriteit te verwittigen"; 

0. clnt , wat er zij van de vraag, of uit deze 
bepaling in het bijzonder volgt, wat het Hof er 
uit afleiclt, dat de brigadiers der maréchausseé 
zijn omkleed met het in art. 186 Strafrecht be
doelde gezag, in elk geval de onderofficieren van 
dit wapen, waar geen hoogeren in rang, aan 
wier bevelen zij hebben te gehoorzamen, ter 
plaatse aanwezig zijn, optreden als zelfstandige 
ambtenaren, tot wier werkkring uit den aard 
van hun ambt, gelijk het in het algemeen is 
geregeld bij het besluit van den Souvereinen Vorst 
van 30 Januari 1815, behoort de uitoefening 
der politie , dat is de handhaving der openbare 
orde, waaruit de bevoegdheid voortvloeit, zoo 
noodig, de bevelen te geven om bij gelegenheid van 
een volksoploop zich onmiddellijk te verwijderen; 

0. dat nu wel ter staving van het middel van 
cassatie in de eerste plaats wordt beweerd, dat 
de Koning iu 1818 onbevoegd zoude zijn geweest 
om, gelijk hij deed bij besluit van 3 April 1818, 
te bepalen, dat voor het wapen der maréchanssée, 
vermeerderd met eene com11agnie, bestemd om 
dienst te doen in de provincie Noorclbrabant, zouden 
gelden dezelfde voorschriften als voor het reeds 
bestaande korps in de zuidelijke provinciën bij 
het voormeld besluit van 30 Januari 1815 waren 
vastgesteld; maar dat deze bewering is onjuist; 

dat toch ook ouder de oorspronkelijke Grond
wet van 1815, al werd dit eerst met zooveel 
woorden nitgedrukt in het <laarin bij de Grond
wetsherziening van 1848 opgenomen art. 54, de 
uitvoerende macht berustte bij den Koning, die 
uit kracht daarvan bevoegd was de Rijkspolitie 
te organiseeren en haar bevoegdheden te regelen 
in zoover dit geschiedde met eerbiediging van 
de ·voorschriften der Grondwet en der wet; · 

dat nu wel in art. 186 der gemeentewet wordt 
bepaald, dat de burgemeester in de ernstige ge
vallen van oproerige beweging, van samenscholing 
of andere stoornis der openbare orde, in art. 184 
bedoeld, niet laat overgaan tot maatregelen van 
geweld, dan na het doen der vereischte waar
schuwingen; maar dat hieruit niet volgt, dat, 
gelijk de requiranten beweren, bij eiken volks
oploop, als bedoeld in art. 186 Strafrecht een 
bevel aan de verzamelde menigte om zich te 
verwijderen • uitsluitend" zoude mogen uitgaan 
van den burgemeester; 

0 . mitsdien, dat het middel van cassatie is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

6 JJfei 1897. BESLUIT, tot schorsing van de 
artikelen 10 en 11 van de door den raad 
der gemeente Ut,·ecl,t op 21 Januari 1897 
vastgestelde- verordening, houdende voor
schriften in het belang der openbare gezond
heid. S. 143. 

Geschorst tot 1 Àugustus 1897. 

6 JJ[ei 1897 . BESLUIT, houdende beslissing dat 
vrijstelling van militiedienst als eenige wettige 
zoon niet kan worden verleend aan een militie
plichtige, die een broeder of een hal ven 
broeder he6ft die Nederlander is , al heeft 
deze tevens de nationaliteit van een der Staten, 
bedoeld in ,u-t, 15 , laatste lid, der wet op 
cle nationale militie. 
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IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. broeder door zijne Duitsche nationaliteit niet van 

WIJ EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

0. M. F. LEYDEN, te Rotterdam, tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
dd. 15/20 Februari 1897, u0

, 98, 2e afd., G. S. 
n°: 3, tot handhaving van de door den militie

raad uitgesproken aanwijzing tot den dienst bij 
de militie van zijn pupil H. J. M. KuYMANS, 

loteling voor de lichting 1897 uit Rotterdam ; 
Den Raacl van State, afdeeling van de ge

schillen van bestuur, gehoord, enz. ; 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, enz. ; 
0 verwegeode : 
dat HEllMANUS JOSEPHUS MARIE KuYMANS' op 

24 Maart 1877 te Rotterdam geboren, de oudere 
is van een gezin van twee halve broeders, waarvan 
de jongere , OscAR MomTz ERNST LEYDEN, op 
16 Mei 1892 te Rotterdam geboren uit ouders , 
aldaar gevestigd, den militieplichtigen leeftijd 
nog niet heeft bereikt ; 

dat voormelde H. J. M. KunrANS door den 
militieraad voor den dienst is aangewezen en die 
aanwijzing door Gecleputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hunne uitspraak van 15/20 Februari 1897 
n°. 98, 2e afd . , G. S. n°. 3, is gehandhaafd; 

clat · Gedeputeerde Stat.en daarbij heb beu over
wogen, dat door art. 47 n°. 3 der militiewet 

alleen vrijstelling van den dienst cler nationale 
militie wordt toegekend aan hem, die eenige 
wettige zoon is en deze loteling, als niet zijnde 
eenige wettige zoon, geen recht op vrij stelling 
van den dienst aan art. 47, 3°. kan ontleenen; 
daarenboven, dat al ,vare de door dien loteling 

in zrjn bezwaarschrift, aangevoerde bewering, dat 
broeders , ilie onderdaan van een anderen Staat 
zijn, in den zin der militiewet niet mede moeten 
worden gerekend, juist, toch de aan wijzing van 

clen o,1deren broeder terecht zoude zijn geschiedt, 
vermits de jongere broeder, hoewel Dnitscher 
cloor afstamming, niettemin tevens Nederlander 
door geboorte is, en mitsdien , har hij deze 
nationaliteit niet heeft verloren, niet als vreemde
ling kan worden beschouwd, zoodat ook de jongere 
zoon te zijner t ijd, indien hij alsdan noµ: inge
zetene is, voor de nationale militie zal moeten 
worden in~eschreven; 

clat 0. ){. F. LEYDEN, als 'voogd van zij nen 
stiefzoon H. J. M. KUYMANS, van deze uitspraak 
bij Ons in hooµ:er beroep gekomen is, aan voerende 
dat daarbij is vastgesteld, dat cle jongere halve 

de verplichtingen der nationale militie wordt 
vrijgesteld en dus te gelijk in Nederland en in 
Duitschland dienstplichtig zal zijn; dat dit ten 
onrechte is g schied, daar de jongere halve broeder, 
nu hij in Duitschlad zal moeten dienen, bij de 
Nederlandsche militie niet medeµ:erekend mag 

worden , en de oudere is en blijft eenige zoon , 
geboren uit Nederlandsche ouders; 

Overwegende: 

dat H. J. M. KuYMANS voor de toepassing der 
wet op de nationale Militie niet kan aangemerkt 
worden als eenige wettige zoon; 

dat toch het gezin, waartoe hij behoort, bestaat 
uit twee halve broeders , waarvan de jongere, als 
geboren onder de werking der wet van 28 Jnli 1850 
(Staatsblad n°. 44) uit ou,lers binnen het Rijk 
in Europa gevestigd, zoo wel krachtens art. 1, 
1 °. dier wet, als volgens art. 5, 1 °. van het 
B. W., in verband met de overgangsbepalingen 
der wet van 12 December 1892 (Staatsbladn° . 268), 
Nederlander is, ook al mocht hij volgens ecne 
vreemde wetgeving het staatsburgerschap van eenen 
vreemden Staat deelachtig zijn ; 

dat de loteling KunrANS alzoo terecht tot den 
dienst is aangewezen ; 

Gezien de wet van 19 Angnstus 1861 (Staats
blad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de bestreden uitspraak 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
15/20 Februari 1897, het daartegen ingesteld 
beroep ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken enz. 

8 Mei 1897. BESLUIT, tot uitvoering van de 
artt. 51, 54, 55, 68, 69, 72, 81, 91, 
96 en 132 der Kieswet, ten opzichte van 
de verkiezingen van leden der Provinciale 
Staten en van den gemeenteraad. S. 144. 

IN NAA)f VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA , ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 27 April 1897, n°. 2033, 
afdeeling Binnenlandsch Bestunr; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
4 Mei 1897, n°. 5); 

Gelet op het nacler . rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 5 Mei 1897 , 
n°. 2191, nfdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op art. 18 der wet van den 28sten 
April 1897 (Staatsblad n°. 112) tot wijziging 
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der Provinciale wet en op art. 22 der wet rnn 
den 28sten April 1897 (Staatsblad n°. llO) tot 
wijziging der gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en 'verstaan: 
Art. 1. De bepalingen van het Koninklijk 

besluit van 26 Februari 1897 (St{({l,tsblad n°. 69) 
gelden ook voor de verkiezingen van leden der 
Provinciale Staten en van den gemeen leraad, be
houdens de afwijkingen en aanvullingen, bij dit 
besluit vastgesteld. 

2. Bij gelijktijdige vervulling van meer clan 
eene plaats in de Provinciale Staten of in den 
Gemeenteraad, wordt het getal lessenaars in 
stemdistricten van 201 tot en met 399 kiezers 
bepaald op ten minste twee en in stemdistricten 
van 400 tot en met 599 kiezers op ten minste ,lrie. 

3. De formulieren voor de opgave van candi
daten voor de Provinciale Staten en den ge
meen tem ad zijn ged nrende 14 dagen vóór en op 
<len dag ,ler verkiezing verkrijgbaar. Van de 

verkrijgbaarstelling geschiedt openbarn kennis

geving. 
4. In de bij het Koninklijk besl nit van 26 Fe

bruari 1897 (Siaatsblad n°. 69) gevoegde modellen 
wordt in de 1ilaats van "de 'l'weede Kamer der 
Staten-Generaal" de naam geplaatst van het 
college, voor hetwelk de verkiezing 1ilaats heeft. 

Geschiedt de verkiezing ter gelijktijdige ver
vulling van meer dan eene plaats , dan wordt 
waar noodig de meervoudige vorm in 1ilaats van 
den enkelvoudigen gesteld met vermelding van 
het aantal te verkiezen leden. 

5. Model I mag bij gelijktijdige venulling 
van meer dan ééne plaats bij dezelfde verkiezing 
met inach tneming van het bepaald e in art. 4 1 

gebezigd worden voor de candiclaatstelling van 
meer dan één candiclaat voor die verkiezing cloor 

dezelfde kiezers. 
In model I wordt rnimte gelaten en worden 

nummers aangebracht voor ten minste anderhalf 
maal het voor de candidaatstelling ver~ischte 

aantal onclerteekeningen. 
Aan den voet van het model wordt gesteld: 

"Het voor de canclidaatstelling vereischte aantal 
onderteeken in gen bedraagt . . . ." 

6 . Ingeval er minder candidaten op de caudi
datenlijst (moclel II) zijn gebracht dan er plaatsen 
te vervullen zijn, wordt de verklaring omtrent 
hunne benoeming gesteld als volgt: "Aangezien 
daarop ..... candidaat (caudidaten) is (zijn) 
gebracht, terwijl het aantal te vervullen plaat
sen . . . . . bedraagt, verklaar ik clezen cancli-

daat (deze candidaten) tot lid (leden) van cle 
Staten (den gemeenteraad) van . . te zijn 
benoemd." 

7. Ingeval gebruik is gemaakt van de be
voegdheid, bedoeld bij art. 9bis cler provinciale 
wet, of art. llbis cler gemeentewet , wordt hier
van en van het voldoen aan de daarvoor 11:e
stelde voorwaarden in het proces-verbaal van de 
zitting van het stembureau (model VI) aanteeke
ning gehouclen vóór het relaas omtrent de opening 
cler stem bus. 

8. Ingeval bij eene stemming minder cancli
daten de volstrekte meerderheid hebben verkregen 
dan er plaatsen te vervullen zijn, 1yordt in het 
proces-verhaal cler zitting van het hoofdstembureau 
(model VIII) de verklaring omtrent hunne be
noeming gesteld als vol1?t: 

"Is (zijn) derhalve benoemd tot lid (leden) 
van de Staten (den gemeenteraad) van ..... , 
terwijl ter vervulling van · . .. .. plaatsen geene 
volstrekte meerderheid is verkregen ." 

In de lijst van de candidaten voor eene her
stemming wordt cle verwijzing naar art. 134 der 
kieswet vervangen door verwijzing naar art. 9 
cler provinciale wet of art. ll der gemeen te wet. 

9. Bij verkiezingen van leden van den ,e:e
meenteraad vervalt op de opgaaf van canclidaten 
(moclel I) de kolom , aanwijzende cle gemeente, 
op welker kiezerslijst de ondertçekenaren voor
komen , en vervallen op cle achterzijde van het 

stembiljet (model V) de woorden: "die hoofd
plaats is van het kiesdistrict of waarin het ge
heele ki esdistrict is gelegen". 

Ju de modellen betreffende die verkiezingen 
treedt voorts de vermelding van den naam der 
gemeente in de plaats van dien van het kies
district. I s de gemeente in kiesdistricten ver
deeld, dan wordt behalve den naam cler ge
meente ook het gemeentelijk kie~district aan
gewezen. 

10. Het Koninklijk bes! uit van clen 8sten Au
gustus 1850 -(Staatshlad n°. 46) wordt ook voor 
zoover de verkiezingen van leclen der Provinciale 
Staten en van dengemeen ternad betreft, ingetrokken . 

11. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip, waarop de wet van den 4 J nli 1850 
(Staatsblad n°. 39), laatstelijk gewijzigd, bij de 
wet van 11 Januari 1894 (Staatsblad n°. 5) op
houdt voor de verkiezing van leden der Provin
ciale taten en van clen gemeenteraad van toe
passing te zijn. 

De Minister van Biunenlaudsche Zaken is 
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belust met de uitvoering vau dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad en de Staatscourant geplaatst 

en in afschrift aan deu Raad van State gezonden 

zal worden. 
Weenen, den 8sten Mei 1897. 

(get.) EMMA. 
De l,finister van B innenlandsclte Zaken , 

get.) VAN HOUTEN. 
( Uiig eg . 13 l,fei 1897 .) 

8 11Iei 1897. BESLUIT, houdende vrijstell ing van 
invoerrecht voor anilineolie. S. 145. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA.' ~]NZ. 

WIJ IDD1A, ENZ. 
Op de ordracht van den Minister van F inan-

ciën van 27 Maart 1897, n°. 13t, Invoerrechten 

en Accijnzen ; 
Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats

blad n°. 17 5), honclende bepalingep omtrent vrij
stelling van belasting v-oor bniten landsche goederen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

6 April 1897, n". 9) ; 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Financiën van 3 :;\fei 1897, n° . 5, Invoer

rcrhten en Accij nzen; 
Hebben besloten en beslniten: 

Benig ar tilcel. 

Anilineolie wordt vrijgesteld van invoerrecht. 

De Mini tér van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats• 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal w01·den gezonden trnn den Raad van State. 
Weenen, ilen 8sten Mei 1897 . 

(get.) EMMA. 

~et.) 

De l,finister t:an Financiën , 
SPRE::-;GER VAN EYK. 

(Uitgeg. 17 J[ei 1897.) 

8 .fll ei 1897. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de 
Commissai·i ssen der Koningin . in de provin

ciën, betreffende toepassing van art. 24 der 
Hinderwet. 

)Iet verwij1:ing naar het schrij ven van mijn 
toenmaligen ambtsvoorganger d.d. 8 Mei 188&, 
n°. 55, afdeeJing Handel en Nijverheid, heb ik 
de eer U H .E.G. te berichten, dat de Minister 
van Oorlog, met intrekking der bij genoemd 
schrijven U medegedeelde beschikking, heeft aan
gewezen als de officieren bedoeld bij de 2• ali nea 
van art. 24 der Hinderwet: 

a. voor de fabrieken van de Gezamenlijke Bus
hnidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zee

land, het hoofd der Pyrotechnische werkplaatsen 
en, bij ontstentenis van dezen, den hoofdopzichter 

der vnurwerkerij van gemelde werkplaatsen; en 
b. voor d_e overige inrichtingen, omschreven 

in de eerste zinsnede van punt II va, artikel 2 

der aangehaalde "et den kapitein J . VAN Vuu1tEN 

van het 4• 1·egiment vesting-artillerie. 
U H.E.G. gelieve hiervan mededeeling te doen 

aan de gemeentebesturen in Uw gewest. 
De JJ[in. van Waterstaat, Hand ,{ en _Vijverheid, 

(get.) VAN DE!t SLEYDEN . 

11 JJ[ei 1897. BESLUCT, tot bepaling van den 

dag, waarop de wet van clen 28sten April 1897 
(Staatsblad n°. lll), tot wijziging der wet 

van den 5clen November 1852 (Staatsblad 

n°. 197), houdende regeling van cle verdee
ling der provinciën in kiesclistricten ter be

noeming der leden van de Provinciale Staten 

enz. , in werking treedt. S. 146. 
Bepaald op 15 l,fei 1897. 

11 .fl[ei 1897 . BESLUIT, tot bepaling van den 

dag, waarop de wet van den 28sten April 1897 
(Staatsblad n°. 112), tot wijziging der pro• 

vinciale wet, in werking treedt. S. 147 . 
Bepaald op 15 .flfei 1897. 

12 JJfei 1897. BESLUIT , houdende toekenning 
van reis• en verblijfkosten aan hurgemeesters 
in zake Rijkskenring van paarden. 

l.N l\'AAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 
w IJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Finan

ciën van den 3den Mei 1897, n°. 62, G. Th. en 
van Oorlog van den 8ste11 Mei 1897, [• Afd., n° . 39 ; 

Gelet op artikel 2, laatste alinea, van het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats

blad n°. 4); 
Hebben goedgevonden en verstaan , 

l°. de burgemeesters en hen, die dezen, volgens 

de bepalingen van het bij Koninklijk besluit van 
5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 147) gewijzigde 
Koninklijk besluit van 10 November 1892 (Staats -
blad n°. 253) vervangen, in zake de Rijkskeuring 
van paarden, te rangschikken in de derde klasse 
van het tarief voor vergoeding van reis- en ver
blijfkosten, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4); 

2°. te bepalen, dat het vorenstaande mede van 
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toepassing zal zijn op de, door de in het lste lid 

genoemde personen van 1 )lei 1 96 af, edane 
reizen. 

De Ministera van Financiën en Yan Oorlog, 
zijn ieder voor zoo veel hen aangaat, belast met 

de uitvoering van dit beslnit, wmwvan afschrift 
zal worclen gezonden aan de Algemeene Reken 

kamer tot informatie. 
Weenen, den 12den Mei 1897 . 

/,get .) EMMA. 

IJe Alin. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK. 

IJe Afinister van Oorlog, /,get.) SCHNEIDER . 

12 Afei 1897. M1ss1vE van clen Minister van Justitie 
aan cle procureurs-generaal bij de gerechts
hoven, betreffende invordering der kosten ter 
zake veroordeelingen wegens overtreding van 
provinciale belastingverordeningen. 

Bij clc wet van 15 April 1896 (Staatsbladn°. 70) 

werd artikel 214 van het Wetboek van Straf
vordering in dier voege gewijzigd, clat het tweede 

lid van dat artikel thans voorschrijft, dat de 

gerechtskosten, behonclens de uitzonderingen bij de 

wet bepaalcl, voor rekening van den taat blijven. 
· Dientengevolge mag de rechter bij veroordce

lingen wegens overtreding van verordeningen in 

zake provinciale belastingen thans den veroordeelde 
niet meer in de kosten verwijzen. 

In onze wetgeving toch bestaM geene bepaling, 
uit kruchte waarvan znlks alsnog zon zijn toegelaten. 

Dit neemt intusschen niet weg dat, ook zonder 
verwijzing van clcn veroo1·c1eelc1c in de kosten, 

het recht lot verbaal op hem, ingevolge artikel 71 
der wet van 1 April 187 4 (Staatsblad n°. 66) 
voor de provincie blijft bestaan. 

Ten einde nn cle ontvangers der registratie in 
staat te stellen deze kosten overeenkomstig arti
kel 16 der wet van 16 Juni 1 32 (Staatsblad 
n°. 29) bij d wangschrift te kunnen in vorc1eren, 

wenscht de Minister van Financiën dat door de 
ambtenaren van het openbaar ministerie aan clie 
ontvangers opgave dier kosten zal worden verstrekt. 

Ik heb cle eer U W.E.G. te verzoeken de be

trokken ambtenaren van het openbaai· ministerie 
met dezen wensch in kennis te stEllen en te 
willen bevorderen, dnt door hen bij alle veroor
deelingen wegens overtreclingen van provinciale 
belastingverordeningen aan de betrokken ontvangers 

der registratie opgave worde gedaan van de kos
ten , welke op den veroordeelde verhaald kunnen 

worden. 
IJe Afinister van Justitie, !,get.) YAN DER KAAY. 

1897. 

14 Mei 1 97. M1 SlYE van den :Mini ter van 

Binneulandsche Zaken, aan de Commis nri sen 

der Koningin in de provinciën, betreffancle 
inschrijving van militairen in het gemeente

lijk bevolkingsregister. 
Zie de 111issive van den Atinisfer van Oorlog 

van 2 Juni 1897. 
Het is mij gebleken, dat de circulaires van mijn 

departement van 22 October en 7 December 1 81, 
n°. 47 49 en 5493, afd B. B., in sommige gemeenten 

aanleiding hebben gegeven tot eene zóó rnime 

uitlegging van de woorden in art. 1 sub la van 
het Koninklijk besluit van 27 Juli l 7 (Staats
blad 11°. 142), dat zelfs alle militairen, buiten 
eene kazerne wonende, in afzonderlijke registers 
worclen ingeschreven, bepaaldelijk ook gehuwde 
militairen in particuliere woningen gehuisvest. 

Dit komt mij, ook in verband met de bewoor

din!(en van het tweede !iel van art. 1 van het 

Koninklijk beslnit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
n°. 140), niet juist voor. Het voorschrift dat in 

afzonderlijke registers worden inge chreven de per

sonen, clic bij de zee- en landmacht als vrijwilli

gers in dienst zijn, of voor clen dienst worc1en 
opgeleid, voor zoover zij in een gebouw ofschip, 

tol militairen einde in gebruik, nacbtverblijfhebben , 

kan niet verder uitgestrekt worden, dan tot die 
personen, clie wonen in gebonweu •n chepen die 

bij het Rijk tot militair einde in gehrnik zijn, 
waarvoor alleen het Rijk ter lmi vesting van 
militairen te beschikken heeft en waarin de in

woning door het openbaar gezag geregeld wordt. 
Militairen, die geheel of gedeeltelijk voor 

eigen ,·e!.:ening in particuliere woningen zij11 ge
huisvest, Yalien niet daaronder, en moeten in 

het gemeentelijk bevolkin register worden inge
schreven. 

Ik heb de eer 1J H.Ed.G. ni t te noocl igen de 
gemeentebesturen in we prnvincie - voor zoo
veel noodig - te verzoeken genoemd Koninklijk 

besluit in d;zen zin toe te passen . 

IJe Afinister van Binnenlandsc!te Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 

17 Afei 1897. BESLUIT, tot bepaling van ,ien 
dag, waarop de wet Yan den 28sten April 1897 
(Staatsblad n°. llO), tot wijziging cler Ge-
meentewet, in werking treedt. . 14 . 

B epaald op 4 Juni 1897. 

ll 
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17 flfei 1897. BESLUIT, houdende magtiging tot 
uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist-

1iromessen volgens de wetten van 4 April 1 70 
(Staatsblad n°. 62) en van 5 December 1 1 
( taatsbfad n°. 185). S. 149. 

17 Mei 1897. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
het doen van op~af in verband met de 
uitvoering der wet op de personeele belas
ting, door de burgemeesters, aan de ont

rnngers der directe belastiugen, van hen 
die binnen cle gemeente zijn verhuisd of 
zich aldaar hebbeu gevestigd. 

Blijkens mededeeling vnn den ;\1inister vau 

li'inanciëu zullen de opgaveu, bedoeld bij dezer
zijdsche circulaire van 14 Mei 1869, n°. 164, 
2• afd., ook voor de uitvoering der wet op de per
soneele belasting van 16 Apri l 1896 (Staatsblad 
n°. 72) in verband met hare artikelen 37, 38, 63, 
§ 1 en 65 §§ 1 en 2 niet kunnen worden gemist. 

De regeling der tijdvakken, waarover die op
gaven loopen, zal echter wijziging behoeven en in 
het hoofd van het model cler 01ignaf zullen de woor
den: .na den 15den Mei 18 "vervangen moeten 

worden cl oor: "na den 15den Januari 18 
Ik heb de eer U H.E.G te verzoeken de bur

gemeesters van de gemeenten in Uw gewest aan 
te schrijven met het doen der opgaven, aldus 
gewijzigu, voort te gaan en wel telkens vóór of 
op den l0deu der maanden April, Juli, October 
en Januari over het laatstverloopen driemaande
lijksch tijdvak. De opgaaf in April te zenden 
behoeft alleen te vermelden de mutatiën ná 15 Janu

ari te voren. 
De JJ[inister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTEH. 

19 JJ[ei 1897. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Zaamslag 
van 30 April 1897, betreffende het gebrnik 
van de madzaal aldaar. S. 150. 

Geschorst tot l September 1897. 

21 JJ[ei 1897. BESLUIT, tot vernietiging van 
art. 29a der algemeene politieverordening 
der gemeente Helmond. S. 151. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
ÛJJ de voordracht van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken van 21 April 1897, n°. 1823, 
afdèeli ng J3innenlandsch Bestuur, tot vernietiging 

van art. 29a der algemeene plaatsel ijke 1iolitie
verordening van de gemeente Helmond; 

Overwegende, dat genoemd artikel luidt: 

"De machinist uie binnen de kom der gemeente 
.den door hem bestuurden stoomtram doet voort

" bewegen zonder dat een tot het trampersoneel 
"behoorend persoon tusschen de rails op een afstand 
"van hoogstens twee meters vóór de locomotief 
.vooruitloopt, met eene snelheid van _hoogstens 
"100 meters in de minûut, wordt gestraft met eene 
.geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden"; 

dat artt. 17, 19 en 20 van het reglement van 
politie op het gebmik der openbare wegen in 
de provincie Noordbrabant voorschriften geven 
omtrent de snelheid, waarmede in de bebouwde 
kommen der gemeenten mag worden gereden; 

omtrent de toestellen, waarvan elke trein en elk 
afzondedijk rijdend stoom- of voert uig met het 
oog op de veiligheid van het verkeer voorzien 
moet zijn, en omtrent het gebrnik dier toestellen 
en het rijden met een voertuig of een trein; 

dat het geven van voorschriften nopens de 
vrijheid van verkeer langs de trambanen alzoo is 
erkend een zaak • te zijn van provinciaal belang 
en als zoodauig in genoemd provinciaal reglement 
volledig is geregeld ; 

dat art. 150 der Gemeentewet verbiedt dat 
plaatselijke vero rdeningen treden in het!(een van 
provinciaal belang is ; 

dat bovengemeld art. 29a der algemeene plaat
selijke politie-verordening van de gemeente Helmond 
derhalve in strijd is met art. 150 der Gemeentewet; 

Gelet op artt. 153-155 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
11 Mei 1897, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 17 Mei 1897, 
n°. 23ü3, afdeeling Binnenlandsch BestLmr; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
art. 29a der algemeene 1ilaatselijke politiever

ordening der gemeente Helmond te vernietigen, 
wegens strijd met de wet . 

De Minister van Binnenlandschc Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Alt-Aussee; den 2lsten Mei 1897. 
(get .) EMMA. 

De JJfin. van B innenl. Zaken, (get.) VAN HouTEN. 
(Uitgeg . 2 Juni 1897.) 
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22 JJ[ei 1897 . MrssrvE van den Minister van 

Biuueulaudsche Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende 

vrijdom van port van oproepingskaarten voor 
de verkiezingen. 

I k heb de eer U H.E.G. te verweken ter 

kennis van de burgemeesters in Uw gewest te 
brengen, dat het Koninklijk besluit van 17 J a

nuari 1888, n°. 10, waarbij vrijstelling is ver
leend van briefport voor de oproepingsbrieven 
voor de verkiezingen , ook van toepassing is bij 

de uitvoering te geven aan art.. 55, 2• lid der 
Kieswet en tevens h unne aandacht te vestigen op 
het bepaalde bij art. 2, voorlaatste lid, van het 
Koninklijk besluit van 19 December 1892 (Staats 
blad u0

• 284), waaraan de oproepingskaarten 
moeten voldoen. 

JJe JJfinister van Binnenlandscke Zaken, 

Voor den Minister, 

JJe Secretaris-Generaal, (get.) Dm::KMEESTER. 

24 JJfei 1897. WET, houdende goedkeuring dei· 

011 16 October 1896 door wederzijdsche ge

volmachtigden van Nederland en JJuitscl,
land te Berlijn onderteekende overeenkomst 
tot regeling der wederzijdsche verplichtingen 
van Nederland en Pruisen ter zake van het 
onderhoud van het kustlicht op Borkum, 
alsmede van de betonning, bebakening en 
verlichting der vaarwegen van de Beneden
Eems en van hare monden. S. 152. 

IN NAAM VAN I-I. M . WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA , ENZ. . . • . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de overeenkomst op 16 October 1896, door 
wederzijdsche gevolmachtigden van Nederland en 
JJuitscltland te Berlijn geteekend, tot regeling 

der wederzijdsche verplichtingen van Nederland 
en Pn,isen, ter zake van het onderhoud van het 

kustlicht op Borkum, alsmede van de betonning, 
bebakening en verlichting der vaarwegen van de 

Beneden-Eems en van hare monden, aan het 
Rijk geldelijke verplichtingen worden opgelegd; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

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

Benig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde, 

den 16den October 1896 door wederzijdsche ge
volmachtigden van Nederland en Duitscltland 

te Berlijn geteekende overeenkomst tot regeling 

der wederzijdsche verplichtingen van Nederland 
en Pruisen ter zake van het onderhoud van het 

kmtlicht op Borkwn, alsmede van de betonning, 
bebakening en verlichti ng der vaarwegen van de 
Beneden-Eems en van hare monden, wordt goed

gekeurd. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Alt-A ussce, deu 24sten Mei 1897 . 
(get.) E M M A. 

JJe JJ.fin. van Buitenl. Zaken, (get .) J . R OËLL . 

JJe JJfinister van lJfa,·ine, (get.) VAN DER Wr.TCK . 
(Uitgeg. 21 Jur,i 1897 .) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en in Hoogst-Derzel ver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes ván het Kon inkr ijk 
der .Nederlanden, en Zijne Majesteit de Duitsche 
Keizer, Koning van Prnisen, in naam van het 
Duitsche Rijk, 

0 verwegen de, dat de op den 28 lJeccmber 188~ 
~ Januari 1885 

t usschen de Kon inklijke Netlerl:rndsche en de 

Koninklijke Pruisische Regeering gesloten over

eenkomst betreffende het onderhoud van het 

kustlicht op Borkum en de betonning en beba
keni ng van het vaarwater en van de wadden 
der Eemsmonden ei11de December 1894 afge
loopen is. 

Overwegende verder, dat ook de regeling van 

10/16 April 1887 betreffende de verlichting van 
de Beneden-Eems met 1 Januari 1895 nadere 

aanvnll ing behoeft, 
Zijn overeengekomen, met inacbtnemiug van 

hetgeen is bepaald in het na te noemen artikel 
14, in de plaats der sedert ultimo December 1894 

afgeloopen overeenkomst van 28 ~cccmbcr 1884 
;! anuan l8ti5 

alsook van de regeling van 10/ 16 Apr il 1887, 

een nieuw verdrag te sluiten ter regeling der 
wederzijdscbe verplichti ngen van Nederland en 
Pruisen ter zake van het onderhoud van het 
kustlicht op Borknm, alsmede van de betonning, 
bebakening en verlichting der vaanvegen van de 
Beneden-Eems en van hare monden en hebben 
te dien einde tot Hoogst-Derzelver gevolrrrnch

tigden benoemd, te weten: 
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Nederlanden: 
,len heer mr. D. A. W. VAN TETS VAN Gouom

AAN, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 

11 * 
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Nederlanden bij Zijne Majesteit den DL1itschen 

Keizer, Koning van Pruisen, 

en Zijne Majesteit de D nitsche Keizer, Koning 
vnn P rui sen: 

den Heer-ADOLF Baron MARSCBALL voN BIEBER

STEIN, Hoogst -Deszelfs Staatsm ini ster , Staats

secretaris va n het Ministeri e van Bnitenlandsche 
Zaken, 

die, na elkander hunne volmachten, welke in 

goeden en bchoorlijken vorm zijn bevonden, te 

hebben medegedeeld, zijn overeengekomen als vo lgt: 

Art. 1. De Koninklijke P~nisische Regeering 

en de Koninklijke Nederlandsche Regecring ver

binden zich, en wel : eerstgenoemde : om de be

tonn ing en de bebakening der monden van de 

Beneden-Eems en de lichttorens op Borknm, de 

bakenlichten op den Randscl en de lichttorens bij 

Pilsum en bij Campen re~pecti cvelijk in goeden 

toestancl te honden en behoorlijk te doen branden ; 

laat tgenoemde : om de kustlichten te Delfzij l 

en te Watum behoorlijk te doen branden. 

2. De kosten van onderhoud en beheer van 

de in artikel 1 "enoemdc inrichtingen worden 

van af den lsten Januari 1895 (achttienhonderd 

vijf en negentig) door beide laten, ieder voor 

de helft, gedragen, en wel overeenkomstig de 

in de volgende artikelen vervatte regelen en be

houdens h et bepaalde in de artikelen 8 en 14. 
3. De Koninklijke Netlerlanclsche Regecr ing 

en de Koninklijke Pruisi sche R egeering benoemen 

ieder twee gcvolmachtigrlcn, di e den titel voeren 

van . P ermanente Commis arissen van toezicht 

op de betonning en verlichting der Eem rnonclen" . 

4 . De in artikel 3 genoemde permanente 

Commi sari ssen moeten ten minste eenmaal 's jaars 

en wel in de maand Mei samenkomen : 

1°. tot het houden eener inspectie over clc in 

deze overeenkomst vermelde betonning, bebnke
ning en verlichting; 

2°. ter bespreking der in het belang ecner 

veilige scheepvnart als wenschelijk te achten ver
undc ringcn of ui t.breidingcn vnn genoemde be
tonning, bebakening en verlichting; 

3°. lot het opmaken va n een protocol betref
fende de werkel ijke uitgaven, zoowe) van Pruisen 

als van Nederland, voor het onderhoud en 

beheer van meergenoe,ude betonning, bebakening 

en verlichting in het afgeloopcn rekeningsjaar 
(l April) 

(31 )1aart) en 

4°. tot het opmaken van eene btgrooting van 

kosten, als sub 3°. bedoeld, voor het rekeningsjaar 

(1 April) cii Maart) volgende op clai, waarin de samen-

komst plaats heeft. 

De bepalino-en sub 3 en 4 van d it m-tikel 

gaan in met den eersten Januari 1 97, zulks in 

verband met h et bepaalde bij artikel 14. 
5. De snh 2 va n urt ikel 4 bedoelde verande

ringen en uitbreidingen vereischen de goedkemini,t 
van beitl.e Regeeringeu. 

Zijn zij echter van dien aard, dat de ui tgaven 

daarrnor de voor het onderhoud en beheer in 

het loopende jaar uitgetrokken bedragen niet over

schrijden en zijn de pe1·manente commissarissen 

daaromtrent geheel van hetzelfde gevoelen, zoo 

kan tot de verandering of uitbreiding zonder verder 

overleg tusschen de Regeeringen worden overgegaan . 

6 . De su b 4°. van artikel 4 bedoelde begroe

ting wordt onderworpen uan de goedkeuring van 

beicle Regeeringen, die elkander hare beslissing 
mededeel en. 

Blijkt de noodzakelijkheid eener overschrijdinis 

ten gevolge van weersomstandigheden, enz. in 

den loop van een hegrootingsjaar, zoo moet voor
afgaand overleg met de anclerc partij en nan vraaii; 
om hare toestemming p laat hebben. · 

Meerdere ni !gaven, waarover niet vooraf over

eenstem ming met ile andere partij verkregen is , 

komen alleen ten laste van den Staat, welke dez1: 
gemaakt heeft. 

7. Blijkt ni t het snb 3°. ,,an artihel 4 be

doelde protocol, dat minder uitgege ven is clan 

begroot was, zoo komt h et overblijvende beiden 

Regeeringen ten goede en wel ieder voor de he!ft . 

8. Als kosten, welke op grond van a·it verdrag 

door beide !aten gemeenschappelijk te dragen 

zijn , worden niet beschouwd de uitgaven voor 

nieuwe werken, zoomede de ko ten, die er entueel 

ten gevolge eener verandering door ééne der 

partijen alleen in een gemeenschappelijk overeen
gekomen werk ontstnan. 

Omtrent nieuwe werken, die voor gemeen
sclrnppelijke rekcn in,g uitgevoerd moeten worden 

zal veeleer in het bijzonder overeenstemming moete,; 

zijn verkregen en zullen de projecten en kostenbere

ken ingen daar van gemeenschappelijk moeten worden 

vastgesteld . Eene afwijking ,,an ueze is zonder 

toestemming van de andere partij niet geoorloofd. 

9. ra ontvangst van het in artikel 4 sub 3•. 
bedoelde protocol zal zoo spoedig mogelijk tusschen 
beide Regeeringen afgerekend worden. 

De betaling van het dienovereenkomstig door 

de Koninklijke ederlandsche Regeeriug te ver-
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goeden bedrag; zal in den regel in den tijcl tns
schen 1 April en 30 Juni van ieder jaar volgen. 

10. De permanente commissarissen zijn bevoegd, 
buiten de in artikel 4 voorgeschreven samenkomst, 
vergaderingen te houden zoo dikwijls zij het voor 

de hnn toevertrouwde belangen wen schel ijk achten. 
11 . Van de handelingen der permanente commis

sarissen worden protocollen in Duitschc en in 
ederlandschc taal opgemaakt. 

Gewaarmerkte afschriften van deze protocollen 
in beide talen worden beiden Regecringen vanwege 
Hare commissarissen aangeboden. 

12. Deze overeenkomst wordt voor on bepaalden 
tijd gesloten. 

Mocht een der contracteerende Staten eene ver
andering of de opheffing der overeenkomst wen
schen, zoo kan hij hiervan op clen lsten April 
van ieder jaar mededeeling doen . 

Tusschen de opzegging en cle buitenwerking
stelling der overeenkomst moet intnsschen eene 
tijdruimte liggen van minstens één jaar. 

13. Het recht van beicle contracteerende Staten 
om in gevallen van noocl, in het bijzonder van 
een oorlog of het dreigen van een oorlog, de op 
hun gebiecl zich bevindende vuren te blusschen 

en de tonnen en bakens weg te nemen, blijft 
door deze overeenkomst onaangetast. 

14. De bepaling van het bedrag der kosten 

voor onderhoud eu beheer der boven in artikel 1 
genoemde inrichtingen over het tijdvak van 1 Ja
nuari 189ö t/m ultimo Maart 1897, en de ver
rekening daarvan tusschen de beide Stat.en naar 
den grondslag als in het lste gedeelte van artikel 2 

vastgesteld, zullen nog geschieden op den voet 
der vr~egere, in het hoofd dezer overeenkomst 

vermelde verdragen van 28 December 1884 en 
2 Januari 1885 

10 A ·1 
16 pn 1 7, met afwijking, voor zoover het 

voor het effect dezer bijzondere bepaling noodig 

blijkt, van het overigens in deze overeenkomst 
vastgestelde. 

15. Deze overeenkomst zal worden bekrachtigd 
en de uitwisseling der akten van bekrachtiging 
zal zoo spoedig mogelijk te Berlijn plaats hebben. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
deze overeenkomst hebben ondertcckend en van 
hunne zegels voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te Berlijn den l 6den Oc
tober 1896. 

(L.S.) (get .) VAN TETS VAN GOUDRIAAN, 

FRETHERR VON MARSCHA LL. 

24 JJfei 1897. WET, tot aan vulling en verhooging 

van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 153. 

Bij deze wet wordt na aanvulling en verhooging 
het totaal der 4de Afd. gebracht op/ 2,160,052.17·' 
en het eindcijfer op f 15,907,032.17~. 

24 Mei 1897. WET, tot nadere regeling van het 

recht van successîe en van overgang bij over
lijden. S. lö4. 

B i.Jt. Hand. 2• Kamer 1894/9ö, n•. 215 ; 
1895/96, n° . 35; 1896/97, n°. 15, ]-8. 

Hand. id. 1896/ 97, bladz. 877-885, 887-896, 
898-909, 911- 928, 987, 988. 

Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 334-340, 
342-349, 410- 422, 427-438. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEL~1INA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ ••• .• •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is het recht van overgang bij 
overlijden van onroerende zaken nader te regelen 
en bepalingen vast te stellen ter verzekering van 
de heffing der rechtell' van successie en van over
gang bij overlijden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In de wet van den 13den Mei 1859 

(Staatsblad n°. 36), zooals zij is gewijzigd en 
aangevuld bij de wetten van den 28sten Mei 1869 
(Staatsblad n• . 95), van den 9den Juni 1878 
($taatsblad n•. 95) en van den 3lsten Decem
ber 1885 (Staatsblad n°. 263), worden de vol
gende veranderingen gebracht: 

§ 1. In het laatste lid van artikel 23 wordt 

voor: .art. 56, n°. 5", gelezen "art. 56, n°. 6". 
§ 2. Hetgeen onde1· letter a in artikel 27 

voorkomt wordt vervangen door: 
"de schulden ten laste van den overledene mits 

aan de volgende voorwaarden zij voldaan: 
van elke schuld moet in de aangifte het bedrag, 

de oorsprong, de tijd van het ontstaan en de 
naam van den sch uldeischer worden vermeld ; 

van haar bestaan moet reeds vóór het overlijden 

het bewijs in regten zijn te leveren geweest; in 
de aangifte moeten de autenthieke of onderhandsche 
geschriften of de andere middelen waarmede dat be
wijs zo11 kunnen zijn geleverd, worden omschreven; 

de ouderhandsche geschriften die als bewijs
middel worden vermeld, moeten reeds vóór het 
overlijden in de magt van den schuldeischer zijn 
geweest; dat de aangever overtuigd is dat zulks het 
geval was, moet in de aangifte worden verklaard; 

in de aangifte moet worden verklaard dat den 
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aangever niet gebleken is dat de daarin vermelde 

bewijzen werden opgemaakt of afgegeven om cle 
betaling van snccessieregten te ontgaan. De 

sch uldeu , waaromtrent deze verklaring niet naar 

waarheid kan worden afgelegd, worden beschouwd 
als .schuld, welke niet uit den boedel moet 

worden betaald", in den zin van het in art. 28 

voorkomende eedsformulier." 

§ 3. In artikel 27, letter f, worcleu de woorden : 
.het patentregt" vervangen door: .de vermogens
belasting, de belasting op bedrijfs- en andere 

inkomsten". 
§ 4 . Aan artikel 27 worden de navolgende 

nieuwe alinea's toegevoegd: 

.Behoudens de toepassing van artikel 36 worden 
de schulden , die niet wegens verjaring buiten 

aanmerking moeten blijven, afgetrokken, wanneer 
de vereischte opgaven in de aangifte zijn gedaan. 

Wanneer eene schuld naar het oordeel van 

's Rijks ambtenaar niet kan worden afgetrokken, 
worclt de aan!);ever door hem met de reden in 

kennis gesteld. 
Zoo lang de aangifte niet is bcëedigd, kan de 

omschrijving bij nadere aangifte worden aan
gevuld en kunnen nog schulden worden aan

gegeven. 
Wanneer de vereischte opgaven in de beëedigde 

aangifte niet zijn gedaan of wanneer na de beëedi
ging nadere aangifte van eene schuld of aau

vulliup: der omschrijving plaats heeft, ka.n de 

schnlcl worden afgetrokken, indien aan 's Rijks 
ambtenaar, daartoe door deu Minister van Finan
ciën aangewezen, of aan den regter, zoo niet 

naar de eischen van het burgerlijk 1·egt dan toch 
overtuigend wordt aangetoond, dat de sch nld 
reeds vóór het overlijden bestoncl, dat de onder

handsche geschriften als bewijsmiddel dienende, 

reeds vóór het overlijden in de magt vnn den 
schnldeischer zijn geweest en dat de bewijzen 

voor het bestaan der schuld niet werden op• 
gemaakt of afgegeven om de betaling van successie

regten te ontgaan. 
Hetgeen op eene der bedoelde wijzen'' blijkt ten 

gevolge van het niet aftrekken van schalden te 
veel te zijn betaald, wordt teruggegeven, mits de 
teruggaaf worde gevraagd binnen den termijn 

voor de verjaring bepaald." 
2. Art. 43 van voormelde wet wordt. gelezen : 
.Het regt van overgang, onder n°. 2 van 

art. 1 vermeld, wordt bepaalcl op acht en een 
half ten honderd." 

3. De merende zaken bij het overlijden onder 

den overledene bernsteude of voor hem door 

anderen bewaard of bezeten, worden voor de 

regeling van de rechten van successie eu van 
overgang geacht tot zijn boedel, of zoo hij in 
a1geheele gemeeuschap van goederen was gehuwcl, 

tot de gemeenschap te behooren. 
Hetzelfde geldt van de schnldvorderingen en 

aandeeleu, waarvan de aan toonder of houder 

luidende bewijzen bij zijn overlijden oncler hem 

berustten of voor hem door anderen werden 

bewaarcl of bezeten. 
De verplichting tot afgifte kan worden op· 

genomen ouder de schulden bedoeld in art. 27 
lette1· a der wet van den 13den Mei 185\l (Staats
blad u0

• 36), zooals dat luidt vol~eus art. 1, § 2 
dezer wet, mits aan de in dat artikel gestelde 
eischen zij volda:10 of anders aan 's Rijks am bte
naar, daartoe door den Minister van l<'inanciën 

aangewezen, of nan den rechter, zoo niet naar 
de eischen van het burgerlijk recht, clan toch 
overtuigend worde aangetoond, dat de zaken of 
waarden reeds vóór het overlijden aan anderen 

toebehoorden. Voor zoover cle verplichting tot 

afgifte onder de schnlden kan worden opgenomen, 

blijven de waarden buiten aanmerking bij de be

rekening van het recht van overgang, vermeld 
onder n°. 1 van art. 1. 

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk: 
1 °. ingeval de overledene, ten gevolge van de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, de zaken 

of bewijzen onder zich had voor iemand, niet 

behooreude tot zijn bloed- of aanverwanten tot den 

vierden graad ingesloten of hunne echtgenooteu; 
2°. ingeval de zaken of bewijzen onder den 

overledene berustten als open bam· ambtenaar, als 

vader van minderjarigen, als voogd, als curator, 
als executeur-testamentair of als bewindvoerder 

in de gevallen waarin deze volgens eene uitdruk
kelijke wetsbepaling is aangesteld of bij boedel

scheiding als zoodanig is benoemd; 
3°. ingeval de zaken of bewijzen bij het over

lijden verblijven aan mecle-eigcnaren, ingevolge 

eener overeenkomst tusschen den overledene en 
die mede-eigenaren gesl0ten; 

4°. ingeval en voor zoover de zaken of bewijzen 
toebehooren aan de vrouw van den overledene. 

Dit artikel is mede toepasselijk op de daarin 

bedoelde zaken of bewijzen, berustende onder of 
bewaard voor den in t1lgeheele gemeenschap van 

goederen gehuwden rchtgenoot van den overledene. 
4. In het geval, bedoeld in artikel 1750 van 

het Burgerlijk Wetboek, zal op verzoek van den 
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executeur-testamentair, vau de erfgenamen of van 
den houder, de openino-, vóór de afgifte, ge
schieden door den kantonrechter, binnen wieus 
kanton het in bewaring gegevene zich bevindt. 

De kantonrechter zal van de opening een proces
verbaal opmaken , waarin de uitwendige toestand 

en de inhoud van het ter opening aangebod_ene 
worden beschreven. 

5. Zij, ilie zaken of waarden onder zich habben 

met de opdracht om die bij het overlijden van 
een ingezetene des Rijks niet in ilen boedel te 
brengen of daarmede zóó te handelen dat zij niet 
in den boedel komen, zijn verplicht eene schrifte
lijke memorie in te leveren, behelzende: den naam 

en voornaam vau den overledene, diens laatste 
woonplaats, eene specifieke omschrijving van de 
zaken of waal'Clen, den titel waaronder zij de 
zaken of waarden onder zich hadden en eene 
nauwkeurige aanwijz ing van de bestemming der 
zaken of waarden . Deze memorie moet worden 
ingeleverd ten kantore in welks kring de over
ledene zijne laatste woonplaats had, binnen den 
termijn van ééne maand na aanmaning bij deur

waarders-exploot en in ieder geval vóór dat de 
tot de aangifte geroepenen de zaken of waarden 
uit handen geven of op eenige andere wijze aan 
de opdracht gevolg geven. 

's Rijks ambtenaar is bevoegd den inhoud dezer 
memorie aan de erfgenamen van den overledene 
en aan · den executeur-testamentair, zoo deze aan
gifte gedaan heeft, mede te deelen . 

Bij niet-inlevering der memorie binnen den 
gemelden termijn en bij onvolledighei,l ofonnanw

keurigheid der memorie zijn zij , die tot het in
leveren verplicht zijn, hoofdelijk aansprakelijk, 
zoowel voor cle rechten van successie en van 
overgang, als voor de boeten, die ter zake van 
de hiervoor bedoelde zaken of waarden aan het 
Rijk verschuldigd zullen zijn . Zij verbeuren 

bovendien eene boete, gel ijkstaande met het be
drag van het verschnldigcl recht, doch van ten 
minste honderd gulden . 

De vorderingen, waartoe dit artikel aanleiding 
geeft, worden ingestelcl op de wijze bepattld bij 
de artikelen 21 en 36 der wet van den 13den Mei 
1859 (Staatsblad n°. 36). 

6. Wat schnldig erkend of kwijtgescholden is 
bij testament of onder voorwaarde van overleving 
van hem, aan wien is schuldig erkend of kwijt
gescholden, en wat is kwijtgescholden met ingang 
van het overlijden van den schuldeischer, wordt 
voor de regeling van de rechten van successie 

en van overgang !(eacht bij legaat uit den boedel 
te zijn verkregen. 

Het aldus schuldig erkenile wordt niet gerekend 
tot de schulden , welke uit clen boedel moeten 
worden betaald. 

Deze bepalingen blijven, voor zooveel zij het 
bij testament schuldig erkende betreffen, buiten 
toepassing, wanneer aan 's Rijksambtenaar, da:irtoe 
door den Minister van Financiën aangewezen, 
of aan den rechter, zoo niet naar de eischen van 
het burgerlijk recht, dan toch overtuigend wordt 
aangetoon,l, dat de schuld reeds tijdens het leven 
van den erflater bestond. 

7. Roerende zaken, geschonken, of schulcl vorde
ringen kwijtgescholden aan bloed- of aanverwanten 
tot den vierden 'grnad ingesloten, of aan h,rnne 

echtgenooten, worden voor de regeling van de 
rechten van successie en van over!(ang geacht bij 
het overlijden van den schenker in zijn boedel 
te zijn en bij legaat te zijn verhegen, als dat 
overlijden plaats heeft binnen 180 dagen na de 
schenking of kwijtschelding. 

Was de schenker in algehecle gemeenschap van 
goederen gehuwd dan wordt het geschonkene of 
kwijt11:escholdene geacht tot de gemeenschap te 
hebben behooril en voor ile helft bij legaat te 
zijn verkregen, indien binnen 1 0 dagen na de 
schenking of kwijtschelding hij of zijn echtgenoot 
overleed. 

Van de waarde van hetgeen wordt geacht bij 
legaat te zijn verkregen kan, voor de regeling 
van de rechten van successie en van overgang, 
worden afgetrokken wat bij de schenking of 
kwijtschelding daarvoor werd bedongen, 11eriodieke 
uitkeeringcn en vruchtgebruik hieronder niet be
grepen , mits het bedrag, de wettelijke bewijzen 
en ile dagteekening der schenking of kwijtschelding 
in de aangifte worden vermeld. 

De wegens de schenking of kwijtschelding be
taalde rechten van registratie strekken in minde
ring van hetgeen voor recht van successie, van 
overgang en opcenten ten gevolge van de bepa
lingen van dit artikel verschuldigd is. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op de giften en kwijtscheldingen, 
waarvan het gezamenlijk bedrag niet meer bcloo1it 
dan f 1500.-, voor iemand, die aan den over• 
ledene in de rechte linie was verwant, of zijn 
echtgenoot, en niet meer dan f 500.- voor een 
ander persoon. 

8. Ingeval iemand op andere wijze dan doo:,
schenking of kwijtschelding, ten gevolge van de 
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vrijgevigheid van clen overledene is bevoordeeld 
- beroordeeling door gebrnik van goederen en 
kost en inwoning bij den erflater uitgezonderd
wordt het bedrng of de waarde van hetgeen daar
voor aan den boedel van den overledene is ont
trokken, voor de regeling van de rechten van 
successie en van overgang geacht bij het overlijden 
in diens boedel te zijn en bij legaat te zijn ver
kregen, wanneer de handeling of overeenkomst, 
waaruit de bevoordeeling voortvloeide , plaats had 
binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan. 

Evenzoo word t geacht bij legaat te zijn ver
kregen wat ten gevolge van eene handeling of 

overeenkomst, als in het vo·rig lid bedoeld, na 

het overlijden uit den boedel gaat. 
9. Het aandeel van een overledene in eene on

verdee\clheid, clie opgelost is door eene scheiding, 
waarbij de overledene een van zijn leven afhan
kelijk v1w·htgenot of periodieke uitkeering heeft 

verkregen, wordt voor de regeling van de rechten 
van successie en van overgang geacht bij zijn over
lijden nog in zijn boedel te zijn en bij legaat te 
zijn verkregen door hen, aan wie goederen in 
blooten eigendom of onder den last van periodieke 
nitkeering wertlen toebedeeld, tenzij worde aan
getoond, dat de scheiding meer clan 180 dagen 
vó6r het overlijden is tot stand gekomen. 

Heeft de overledene bij de scheiding, behalve 
het vruchtgenot of de 1ieriodieke nitkeering, 
baten in eigendom verkregen, clan mag de waarcle 
die deze hadden bij cle scheicling, in mindering 
vnn de waarde van het aan te geven aandeel 
worden gebracht. 

10. Al wat door den overledene aan bloed- of 
aanverwanten, tot den vierden graacl ingesloten, 
of aan hunne echtgenoot.en werd afge,taan, over
gedragen of kwijtgescholden, wordt voor de rege
ling van de rechten vnu successie en van overgang 
geacht bij het overlijden in den boedel te zijn en 
bij legaat door den verkrijger of bevoorcleelde te 
zijn · verkregen, indien cle overledene bij den 
afstand , de overdracht of de kwijtschelding een 
van het leven afhankelijk vruchtgenot of perio
dieke uitkeering heeft voorbehouden of bedongen. 
Als de rechtshandeliug meer clan een jaar vóór 
het overlijden plaats had, blijven de zaken, di e 
ten gevolge van dit artikel geacht worden bij 
legaat te zijn verl·Tegen, buiten aanmerking bij 
de berekening van het recht van overgang, ver
meld ouder n°. 1 van art. 1 der wet van den 
13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36). 

Van de waai·de der volgens het eerste lid aan 

te geven zaken kan, voor de regeling van het 
recht van successie, worclcn afgetrokken, wat, 
blijkens wettelijke bewijzen, voor den afstand, 
de overdracht of de kwijtschelding werd bedongen, 
mits het bedongen bedrag, de wettelijke bewijzen 
en de dagteekening van het beding in cle aangifte 
worden vermeld. Voor voorbehonclen of beclongen 
vrnchtgenot wordt geen aftrek toegelaten en de 
aftrek voor bedongen periodieke uitkeeringeu wordt 
beperkt tot het bedrag van de werkelijk betaalde 
termijnen. 

De wegens den afstand , de overdracht of de 
kwijtschelding betaalde rechten van registratie en 

van overschrijving strekken in mindering van de 
rechten van snccessie, van overgang en opcenten 
ten gevolge van de bepalingen van dit m·tikel 
verschuldigd. 

11 . Indien in de gevallen bij de artikelen 7, 8, 
9 en 10 voorzien, na de daarbij bedoelde rechts
handelingen en vóór het overlijden van den daarin 
bedoelden erflater , de verkrijger of bevoordeelde 
overleden is, blijven die artikelen voor hetgeen 
door dezen verkregen werd buiten toepassing. 

12. Wanneer een aandeel in zaken, die aan den 
overledene in gemeenschap met anderen toebe
hoorden, bij zijn overlijden, ten gevolge van eene 
overeenkomst, verblijft ann mede-eigenaren, die 
bloed- of aanverwanten zijn, tot. den vierden graacl 
ingesloten, of aan hunne echtgeuooten, tegen of 
zonder vergoecling aan de erfgenamen of recht
verkrijgenden van den overledene, wordt dat aan
deel voor de regeling van de rechten van successie 
en van overgang geacht bij het over! ij den in den 
boedel te zijn en bij legaat te zijn verkregen. 

Van de waarde van het aandeel kan, voor de 

regeling van het recht van successie, het als een 

bestanddeel van den boedel aangegeven bedrag 
van de vergoeding worden afgetrokken. 

De bijvordering van het evenredig recht van 
registratie, voorgeschreven bij artikel 13 der 
wet van den llden Juli 1882 (Staatsblad n°. 92) 
wordt, ten aanzien vnn het in bet eerste lid 
van dit artikel bedoeld aandeel, beperkt tot het 
recht over de waarde, die aan de erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van den overledene wordt 
vergoed. 

13. De goederen, door den overledene bij uiter
sten wil bestemd tot vermogen van eene door hem 
bij uitersten wil in het leven geroepen stichting, 
worden voor de regeling van de rechten van suc
cessie en van overgang beschouwd door de stichting 
bij erfenis of legaat uit den boedel te zijn verkregen. 
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14. De goederen, door iemand op andere wijze 
<lan bij uitersten wil bestemd om daarmede eene 
tichting in het leven te roepen, worden voor 

de toepassing van artikel 5 9 der wet van den 
13den Mei 1859 (Staatsblad n". 36), zooals dat 
is gewijzigd bij de wet van den 28sten Mei 1869 
(Staatsblad n°. 95), beschouwd als door de stich
ting te zijn verkregen bij schenking onder de 
levenden, met dien verstande, dat hij, die cle 
stichting in het leven roept, binnen zes maanden 
na de cbgteekening cler akte, waarbij hij dit 
doet, aangifte moet doen ten kantore, waar zijne 
woonplaats te dien tijde gevestigd was, of, zoo 
hij geen ingezeten van het Rijk was, ten kantore 
in welks kring de onroerende zaken gelegen of 
gevestigd zijn. 

Hij is voor cle rechten en boeten aansprakelijk. 
15. Het eerste !iel van artikel 59 der wet van den 

13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36) wordt. gelezen 
als volgt: 

.Alle schenkingen onder de levenden, daar
onder begrepen afstand tegen verpligting tot het 
doen verrigten van kerkelijke diensten of 1ileg
tigheden, aan zedelijke ligchamen of instellingen 
van de doode hand, worden beschouwd alsof het 
geschonkene krachtens uitersten wil bij legaat 
verkregen ware." 

16. De verhooging van het recht in de gevallen, 
voorzien bij de artt. 36 en 37 der wet van den 
13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), zooals die 
zijn gewijzigd bij de wetten van den 28sten Mei 
1869 (Staatsbladn°. 9ó) en van den 9den Juni 1878 
(Staatsblad n°. 95), wordt gesteld op een bedrag, 
gelijk aan dat van het verschuldigd recht. 

17. De hier te lande gelegen of gevestigde onroe
rende zaken, welke door een overledene, die geen 
ingezeten van het Rijk was, binnen het jaar aan 
het overlijden voorafgegaan zij n overgedragen en, 
hetzij vóór, hetzij binnen een jaar na zijn over
lijden door overdracht zijn of worden verkregen 
door één of meer zijner erfgenamen, bloed- of 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten, 
of doo1· hunne echtgenboten, worclen voor de rege
ling van het recht van overgang geacht door dezen 
van den overledene door zijn overlijden verkre
gen te zijn. 

De wep:ens overdracht betaalde rechten van 
registratie en van overschrijving strekken in min
dering van het verschuldigd recht van overgang. 

18. De Rijksambtenaar is bevoegd, om binnen een 
jaar nadat door den uitvoerder van den uitersten 
wil aangifte voor het recht van successie en van 

overgang is gedaan, van de erfgenamen van den 
· overledene of van één of meer hunner aangifte 

te vorderen. 
Die vordering geschiedt bij clennvaardcrs-exploot. 

Is de memorie van aangifte niet binnen twee 
maanden na de beteekening van het exploot cloor 
de erfgenamen ingediend, dan wordt tegen hen 
dwangschri ft uitgevaardigd tot betaling ecner 
daarbij uit te drukken som, op gelijke wijze en 
ten zelfden einde als bij art. 21 der wet van den 
13clen Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), zooals dat 
is gewijzigd bij cle wet van den 28sten Mei 1869 
( Staatsblad n °. 9 5) , is bepaald. 

Is volgens de aangifte van de erfgenamen meer 
recht verschuldigd dan volgens die viin den uit
voerder van den uitersten wil, dan strnkt het op 
de laatstgemelde aangifte betaalde recht in min
dering van dat, hetwelk volgens de aangifte van 
de erfgenamen is verschuldigd. 

19. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te be1mlcn dag. 

Zij is van toepassing wanneer het overlijden of 
de andere gebeurtenis, waardoor de verplichting 
tot Mngifte ontstaat, op of na dien clag plaats 
he.eft. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Alt-Anssee, den 24sten Mei 1897. 

(get.) EMMA. 

De J,finister van Financiën, 
8PRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg. 2 Juni 1897 .) 

24 J,fei 1897. WET , tot nadere regeling van 
het zegelrecht van effecten. S. 155. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1896/97, n°. 8, 1-4. 
Hand. id. 1896/97, bladz. 1190- 1194. 
Hand. l • Kamer 1896/97, bladz. 392,401, 

438 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ....... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wcnsehelijk is het zegelrecht op effecten te ver
hoogen en de tot dat zegelrecht betrekkelijke be
palingen te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het zegelrecht bedraagt: 
a. voor de bewijzen van aandeel in premielee

ningen een gulden van iedere hunderd gulden; 
b. voor rle bewijzen van aandeel in niet hier 

te lande gevestigde maatschappijen of onderne
mingen, welker kapitaal geheel of gedeeltelijk 
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door aandeelen wordt vel'tegenwool'digd, dertig 
cent van iedere l,onderd gulden; 

c. voor de pandbrieven van hiel' te lande ge

vestigde hypotheekbanken, welker bedrijf, wat 
het ter leen verstrekken van gelJ. betreft, volgens 

hare statuten , is beperkt tot het geven van geld 

tegen hypotheek op onroerende zaken hier te 
lande gelegen of gevestigd, tien cent van iedere 

honderd gulden : 
d. voor alle andere stukken, die, onder welke 

benaming ook, gerangschikt kunnen worden onder 
de effecten of publieke fondsen, twintig cent van 

iedere honderd gulden. 
De voorloopige bewijzen van storting zijn onder

worpen aan dezelfde rechten als de definitieve 

,tukken. 
De stukken, die ter vervanging van andere 

worden nitp:egeven , zijn, behalve in het geval 

van het eerste lid van artikel 6, mede aan de 
hiervoor bepaalde zegelrechten onderworpen , om 
het even of de oorspronkelijke stukken vóór of 
nà de invoering dezer wet zijn opp:emaakt of 

uitgegeven . 
Stukken, die bij conversie worden gewijzigd 

door afstempeling of op andere wijze, worclen als 

nieuwe stukken beschouwd en zijn mitsdien -

ongeacht het daarvan reeds betaalde zegelrecht -

opnieuw aan zegelrecht onderworpen. Van de 
betaling van het zegelrecht na cle wijzigir,g moet 

blijken door zegeling met een bijzonderen stempel. 
2. Het zegelrecht bedraagt ten minste 5 cent; 

dit recht klimt 011 met 5 cent tot 25 cent, 
boven de 25 cent met 25 cent tot vijf gulden 

en boven de vijf gulden met 50 cent. 
Het zegelrecht wordt berekend over het kapitaal 

in het stnk uitgedrnkt of daarin aangewezen door de 
vermelcling van den rentevoet of op andere wijze. 

Is in het stuk geen kapitaal uit<>edrnkt of 

aangewezen , dan wordt het vijf eu twintigvoud 
cler uitgeloofde jaarlijksche rente daarvoor genomen . 

Is kapitaal of rente ;illeen in vreemde munt 
uitgedrnkt, dan wordt deze herleid tot Neder
landsche munt naar den maatstaf, die daarvoor 
wordt aangenomen bij het verhandelen ter bemze 
te Amsterdam. 

Ligt het bedrag van het naar deze grondslagen 
berekend recht tnsschen twee der door het eerste 
lid van dit. artikel bepaalcle zegelrechten, dan is 
het hoogste van die beide zegel rechten verschuldigd. 

3. Het zegelrecht moet, voor zoover de stukken 
hier te lande worden opgemaakt, worden voldaan 
il.oor gebrnik van gezegeld papier vanwege het 

Rijk uitgegeven, of van papier éfab ,. vóûr de
voltooiing cler stukken, op verzoek van belang,, 

hebbendeu van den zegelstempel is voorzien. 
Niet hier te lande opgemaakte stukken· moeten, 

van deh zegelstempel worden voorz-ien,,. vóûr dat 

zij hier te lande uitgegeven, in omloop· gebracht, 

overgedragen, verpand of in beleening gegeven , 
afgelost of geconverteerd worden, of vóûrdat daar~ 

voor binnen het Rijk door ad.ministratieknntorerb 
certificaten worden uitgegeven. 

4 . In geval van conversie van niet hier te
lande opgemaakte stukken kunnel'l• de· oude stuk
ken ongezegeld blijven, wanneer cle nieuwe, die

claarvoor in d.e plaats worden uitgegeven, van, 
behoorlijk zegel zijn voorzien. 

5 . Het zegelrecht, dat betaald is voor behoorlijlt 

gezegelde voorloopige bewijzen van storting, wordt 

teruggegeven of verrekend, voor zoover het zege~ 
op il.ie bewijzen van storting do0r 's füjks amb
tenaar is vernietigd en zij door behoodijk geze

gelde stukken zijn vervangen. 
6. Nieuwe stukken, uitgegeven ter vervanging

van andere, zonder een ige verandering in d'e· 

rechtsbetrekkingen, kunnen zonder betaling worden 

gezegeld, wan11eer, met inachtneming van cle
daarvoor door den Minister van Financiën t e
stellen 1·egelen wordt aangetoond, dat de oude

stnkken behoorlijk zijn gezegeld. 
Deze bepaling geldt niet bij spl'i tsing of samen

voeging van stukken. 
7. Van: 

a. de oprichters-aandeelen, de bewijzen van 

deelgerechtigd.heid (actions tle jonissance), alsmede
de restantbewijzen en dergelijke die, na aflossing

der oorspronkelijke aandeelen, oon de· honclers 
verblijven of uitgereikt worden; 

b. de bewijzen van overneming van effecten, 
afgegeven door hen , die zich met het behartigen 

van de belangen van fondsenhouders belasten•,. 
of door vereenigingen van bonders van fondsen, 

die ten doel hebben de belangen van hare leden 
bij die fondsen te behartigen en de certificaten 
van aandeel door administr;itiekuntoren uitgej!;even, 
indien, met inachtneming van de daarvoor door 
den Minister van Financiën te stellen regelen , 
wordt aangetoond, dat de effecten, ter zake waar
van de bewijzen of certificaten zijn nitµ:egeven, 
behoorlijk gezegeld zijn, 

is het bij de artikelen 11 en 14 der wet van 
den 3den October 1843 (Staatsblad n°. 47) naar· 
de oppervlnkte van het papier vastgestelde zegel
recht verschuldigd. 
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Het gezegeld papier van 15 centen kan voor 
deze stukken worden gebruikt, al worden zij met 
medewerking van eenig openbaar ambtenaar op
gemaakt. 

De onder letter b vermelde stukken moeten, 
ten blijke dat aan de daarvoor gestelde voor
waarde is voldaan, met den in artikel 1 bedoelden 
bijzonderen stempel gezegeld worden. 

8. Geen afzonderlijk zegelrecht is verschuldigd 
van akten van overdracht of volmachten tot over
dracht die gesteld worden op de behoorlijk ge
zegelde effecten, waartoe zij betrekking hebben. 

9. Het zeg~lrecht van de in deze wet vermelde 
stukken komt, zoo niet het tegendeel is bedongen: 

van de hier te lande opgemaakte stukken, ten 
laste van de uitgevers, en 

van de niet hier te lande opgemaakte stukken, 
ten laste van hem, die ze hier te lande uitgeeft, 
in omloop brengt, ovm·draagt, verpandt of in 
beleening geeft, of ter aflossing of conversie aan
biedt. 

10. Niet van zegelrecht vrijgestelde stukken 
zijn niet leverbaar, tenzij zij behoorlijk gezegeld zijn. 

11 . De directie van het Grootboek zal geene 
certificaten Nationale Werkelijke Schuld viseeren, 
welke niet van behoorlijk zegel zijn voorzien. 

12 . Hij ,lie niet behoorlijk gezegelde effecten 
in ontvangst neemt - anders dan bij inbewaar
geving en behoudens het bepaalde bij artikel 4 -

is verplicht die stukken, onder opgaaf aan 's Rijks 
ambtenaar van naam en woonplaats van hem, van 
wien zij zijn ontvangen, binnen acht dagen na 
de ontvangst te doen zegelen, en is bevoegd het 
daarvoor betaalde van hem, van wien hij de 
stukken ontvina, terug te vorderen. 

Elke overeenkomst die de niet-vervulling van 
deze verplichting of de verkorting van deze be
voegdheid ten doel heeft, is nietig. 

Zij die effecten, op eigen naam of voor hunne 
meesters, hebben nit te geven, in omloop te 
brengen, over te dragen, te verpanden of in 
belecning te geven, ter aflossing of ter conversie 
aan te bieden, af te lossen of te con verteeren 
of daarvoor certificaten van een administratiekan
toor hebben uit te geveu, zijn - behoudens het 
bepaalde bij artikel 4 - verplicht cle niet be
hoorlijk gezegelde stnkken vóór de uitgifte, voor 
het in omloop brengen , vóór de leveri ng , vóór 
het sluiten van het pand- of beleen-contract, vóór 
de aanbieding ter aflossing of ter conversie, vóór 
de aflossing of conversie of vóór het uitgeven 
der certificaten te doen zegelen, en zijn bevoegd 

het daarvoor betaalde aan hunne lastgevers of 
meesters in rekening te brengen. 

13. Iedere overtreding van het vorig artikel 
wordt gestraft met eene boete van honderdmaal 
het niet betaalde 1·echt, doch minstens lwnderd 
gulden voor ieder stuk ten opzichte waarvan de 
overtreding is begaan. 

Alle leden van eene vennootschap onder firma 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boeten welke 
door de firma zijn verbeurd. 

De vereenigingen, naamlooze vennaotschappen 
en zedelijke lichamen zijn tegenover de schatkist 
aansprakelijk voor de boeten welke door hunne 
bestuurders of vertegenwoordigers in deze hoe
danigheid zijn verbenrcl. 

Zij die alleen of met anderen zijn belast met 
het bewaren van effecten, waarvoor door admi
nistratiekantoren certificaten zijn uitgegeven, en 
zij die de certificaten mede onderteekend hebben, 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor ,le boeten welke 
wegens het niet behoorlijk zegelen van die effecten 
of certifieaten zijn verbeurd. 

14. Het bewijs door getuigen is toegelaten ten 
aanzien van alle overtredingen dezer wet. 

1 5. Van de rechten en boeten bij deze wet 
vastgesteld worden geene opcenten geheven. 

16. Aan het bij deze wet vastgestelde zegel
recht zijn niet ondenvorpen: 

a. de effecten, vóór het. in wer ·i ng treden 
dezer wet hier te lande opgemaakt. 

Deze effecten blijven onderworpen aan het zegel
recht, dat daarvan verschnldigd was volgens de 
wetten, die op het tijdstip van de opmaking in 

1 

werking waren, 
• b. de effecten elclers dan hier te lande opgemaakt 

1 en hier te lande reeds van behoor! ijk zegel voorzien. 

1 

De door kantoren van administratie vóór de 
invoering der wet van 3 Octobe1· 1843 (Staats
blad n°. 47) uitgegeven certificaten Nationale 

1 Werkelijke Schuld , die ongezegeld zijn, worden 

1 

beschouwd van zegelreeht te zijn vrijgesteld. 
17. De bepalingen van de wet van 3 October 1843 

(Staatsblad n°. 47) zijn van toepassing op het 
zegelrecht van effecten, voor zoover daarvan niet · 
is afgeweken bij deze wet. 

18. De wet van 31 December 1885 (Staats
blad n°. 264) wo1·dt ingetrokken, behoudens het 
bepaalde bij artikel 1 dier wet en hetgeen bij 
artikel 3 clier wet is vastgesteld omtrent het ge
tuigenbewijs ten aanzien van overtredingen van 
artikel 6 der wet van 3 October 1843 (Staats
blad n°. 47). 
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19. Deze wet treedt in werking op een bij de 

wet te bepalen tijdstip . 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Alt-Anssee, den 24sten Mei 1 97. 

(!Jet. ) 

(get .) 

EMMA. 

De JJ[inister van Financiën, 
PRENGER VAN EYK. 

(Uitgeg . 12 Juni 1897.) 

24 j)[ei 1897. WET, tot regeling der financieele 

verhouding tnsschen het Rijk en de gemeenten 
en herziening der algemeene regelen ten aan
zien der plaatselijke belastingen. S. 156. 

Bijl. IIand. 2• Kamer 1896/97, n°. 87, 1-50. 
IIand. id. 1896/97, bladz. 988- 1039, 1042-

1059, 1062- 1098, 1100- 1109, 1112-1171, 
1246. 

Hand. l• Kamer 1896/97, bladz. 393-398, 
401-405, 438-443. 

IN NAAM V.AN H. M. WILHELMINA , ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ • • ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de financieele verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten nader te regelen 
en de algemeene regelen ten aanzien der plaatse• 

lijke belastingen te herzien; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De gemeenten ontvangen van het Rijk 

over elk j:rnr eene uitkcering, bestaande uit een 
volgens de regelen dezer wet vast te stellen be• 
dmg voor iederen inwoner cler gemeente op 
1 J anuari van dat jaar. 

2. § 1. Het bedrag, vermeld in het vorige 
artikel, wordt voor iedere gemeente afgeleid uit 
twee verschillende sommen. 

§ 2. De eerste som wordt bepaald naar cle be
volking op 1 Januari 1896. Zij bedraagt, indien 
deze bestond uit: 

niet meer dan 20,000 inwoners, f l voor 
iecleren inwoner; 

meer dan 20,000 inwoners, f 20,000 benevens 
f 1.25 voor iederen inwoner boven 20,000. 

§ 3. Ter berekening van de tweede som worden 
bijeengeteld: 

a. de zuivere inkomsten der gemeenten uit: 
hoofde! ijken omslag of andere plaatselijke directe 

belasting, bedoeld in art. 240, 2°., derde lid, 
der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), 
laatstelijk gewijzigd bij die van 28 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 88); 

belasting op voorwerpen van verbruik, voor 

zoover afwijking van art. 241 der even genoemde 
wet is toegelaten ; 

opcenten op de personeele belasting; 
· b. hetgeen door haar is omgeslagen aan be• 

lasting iu natura als bedoeld in art. 239 der wet 
van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), tot geld 

herleid naar de daarvoor bepaalde afkoopsommen 
of dagloonen; 

c. de som , waarover zij heeft kunnen beschikken 
krachtens de wet van 26 Juli 1885 (Staatsblad 
n°. 169); 

d. de uit 's Rijks kas verleende: 
onderstand in de kosten 'ha1·er huishondin~; 
subsidie in de gewone kosten van haar Jager 

onderwijs volgens art. 49 der wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals dat wordt 
gelezen krachtens de wet van 11 Juli 1884 (Staats• 

blad n°. 123); 
een en ander over het jaar 1896. 
Van het totaal wordt de volgens § 2 bepaalde 

som afgetrokken. 
Het verschil wordt gedeeld door het totaal der 

huurwaarde vau alle tot woning dienende per• 
ceelen in de gemeente, welke op 15 Januari 1897 
in gebruik waren, en de uitkomst vermenigVtlldigd 
met het totaal der huurwaarcle alleen van die, 
welke buiten de personeele belasting vielen. 

§ 4. Het totaal van de beide sommen, bedoeld 
in § 1, wordt gedeeld door het getal der inwoners 
op 1 Januari 1896. 
. De uitkomst is het volgens art. 1 voor iederen 

inwoner uit te keeren bedrng. 
§ 5. Onder zuivere inkomsten uit hoofdelijken 

omslag of andere plaatselijke directe belasting 
over 1896 worden verstaan de zuivere inkomsten 

te dier zake over het belastingjaar 1896. 
Begint het belastingjaar ni et met 1 Januari, 

dan treden daarvoor in de plaats de belasting• 
jaren 1895-1896 en 1896-1897, ieder voor 
zooveel twaalfde gedeelten van de zuivere in
komsten als het aantal maanden van het belasting• 
jaar bedraagt, die tot het jaar 1896 behooren. 

Ontvangsten en teruggaven na 31 December 1897 
biij ven buiten aanmerking. 

Onder zuivere inkomsten uit opcenten op de 
persoueele belasting over 1896 wordt verstaan 
1/3 van het bedrag dier opcenten over het dienst• 
jaar 1895-1896, vermeerderd met 2/3 van dat 
bedrag over het dienstjaal" 1896-1897, het totaal 
verminderd met het aandeel der bedoelde opcenten 
in de kwade posten over het dienstjaar 1893-1894. 

§ 6. De huurwaarde van elk der tot woning 
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dienende pcrceelen, welke buiten de belasting 
vallen, wordt gesteld op 80 ten honderd van het 

bedrag , vermeld in art. 12 der wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72), en hun getal op 1 

/ 4 der 
bevolking op 1 Januari 1897, verminderd met 
het getal der overige tot woning dienende per
ceelen. 

Voor de hum·waardc dier overige perceelen 
wordt genomen de belastbare huurwaarde. 

3. § l. Indien, gemiddeld over de jaren 1894, 
1895 en 1896, de gewone kosten der gemeente 
voor armenzorg meer hebben bedragen dan 15 ten 
honderd van het verschil tnsschen hare gewone 
inkomsten en die kosten, wordt het in § 4 van 
art. 2 venneld totaal met het bedrag van dat 
meerdere verhoogd. 

Vooraf wordt hetzelfde beclrag in mindering 
gebracht op het volgens § 3, tweede lid, van 
art. 2 verkregen verschil. 

§ 2. Onder gewone ·kosten voor armenzorg 

worden verstaan de gewone uitgaven deswege, na 
aftrek van te dier zake genoten subsidiën, terng
ontvangen onderstand en andere gewone ontvangsten 
wegens de armenzorg. 

itgaven voor aankoop, stichting, verbouwing 

en eerste inrichting van gebouwen worden als 
buitengewoon beschouwd. 

§ 3. 'fer berekening van de gewone inkomsten 
eener gemeente worden van het totaal harer ont

vangsten volgens de gemeenterekeningen afgetrok
ken de daaronder begrepen : 

batige sloten van vrvegere dienstjareu; 
ontvangsten wegens: 
a. verv1·eemding van onroerend goed, inschrij

vingen in een dei· grootboeken van de Nationale 
schuld, aandeelen in naamlooze vennootschappen 
of andere effecten en vorcleringen; 

b. restitutie van uitgezette kapitalen en van 
voorschotten , niet in verband staande met de 
armenzorg ; 

c. gelden, aan anderen toebehoorende; 
cl. geldlcenin"'ell, ook die tot voorziening in 

tijde! ijke behoefte aan kasgeld; 
e. bijdrage van het Rijk volgens art. 45, 2°., 

der wet vuu 17 Augustus 1878 (5taatsbladn° . 127), 
zooals dat wordt gelezen krachtens de wet van 
8 December 1889 (Staatsblad n°. 175); 

f. subsidie uit 's Rijks kas in de buitengewone 
kosten van haar lager onderwijs volgens art. 49 
der even genoemde wet van 1878, zooals dat 
wordt gelezen krachtens de wet -van 11 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123); 

g. subsidie of bijdrage in de kosten van buiten
gewone werken ; 

h, vergoeding van brandschade. 

Voorts worden onder de gewone inkomsten u ict 
begrepen de in § 2 vei·melde ontvangsten wegens 
cle armenzorg. 

4. Voor gemeenten, waar clc gewone kosten 
voor armenwrg, gemirldeld over de jaren 1894, 
189ö en 1896, voor iederen inwoner op 1 Janu
ari 1896 niet meer hebben bedragen dan/ 0.80, 
blijft art. 3 bnitert toepassing. 

Voor gemeenten, waar die kosten, op dezelfde 
wijze berekend, meer hebben bedragen dan/ 0. 0, 

bedraagt door toepassing van art. 3 de verhooging 
van de volgens § 4 van art. 2 uit te keeren som 
niet meer dau noodig is om de kosten op f 0.80 
voor iederen inwoner op 1 Januari 1896 te brengen. 

5. Voor gemeenten, welker grondgebied in het 
tijdvak van 1 J anuari 1894 tot 31 December 1896 

. is gewijzigd, worden voor de toepassing van art. 2, 
§ 3, eerste lid, en art. 3, § 1, cle sommen be
paald, die vermoedelijk in aanmerking zonden 
zijn gekomen,' indien de grensverandering vóór 
eerstgcmeldcn dag had plaats gevonden. 

De bevolking op 1 Januari 1896 wordt gesteld 
op het aantal inwoners van het tegenwool'llig 

grondgebied der gemeente op dat Lijdstip. 
6. Bij de vaststellin~ van het volgens art. 1 

voor iedercn inwoner uit te keeren beclrag wonlen 
breuken van een cent, indien zij niet meer dan 
1 
/ 4 bedragen, verwaarloosd. Grootere brnuken 

worden, indien zij niet meer dan ¼ bedragen, 
voor eeu huiven cent en anders voor een gehcelen 
cent genomen. 

7. De uitkeering volgens art. 1 daalt niet be • 
neden de som, waarover de gemeente over 1897 
heeft kunnen besclükken krachtens de wet rnn 
26 Juli 188ö (Staatsblad n°. 169). 

In gemeenten, wam· op 1 Jannari 1897 noch 
een hoofdelijke omslag of eene andere plaatselijke 
directe belasting, noch opcenten OJJ de personcele 
belasting, noch belasting in natnm werden ge
heven, stijgt de uitkecring volgens art. 1 niet 
boven de som, waarover de gemeente over 1807 
heeft kunnen beschikken krachtens de wet van 
26 Juli 1885 (Staatsblad n°. 169). 

8. § 1. Binnen zes maanden na het in werking 
treden dezer wet wordt het volgens art. 1 voor 
iederen inwoner uit te keeren bedrag voor elke 
gemeente vastgesteld door gedeputeerde staten, die 
hun besluit onverwijld mededeelen aan den Minister 
van Financiën en aan liet bestuur cle1· gemeente. 
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Binnen zes maanden na de dagteekening van 
dat besluit kan daarvan bij Ons in beroep worden 
gekomen door Onzen commis aris in de provincie 
en door het bestuur der gemeente. 

Door Ons wordt beslist, den Raad van tate 
gehoord. 

§ 2. Jaarlijks vóór 1 Juli wordt door geclepu
teerde staten de som vastgesteld, welke over het 
loopencle jaar aan iedere gemeente moet worden 
uitgekeerd. 

Gedeputeerde staten doelen hun besluit onver
wijld mede aan den Minister van Financiën en 
aan het het.rokken gemeentebestuur. 

Op dat besluit zijn het tweede en derde Jid 
van § 1 van toepassing. 

9. Zoolang de over een jaar uit te keeren som 
niet vaststaat, kunnen op rekening voorloopige 
nitkeeringen worden gedaan tot het door den 
Minister van Financiën te bepalen bedrag. 

10. Boven uc nitkeering, bedoeld in artt. 1 
tot en met 9, ontvangen de gemeenten van het 
Rijk over elk jaar eene uitkeering ten bedrage 
van een vierde van de som der jaarwedden, voor 
den burgemeester en den secretaris vastgesteld. 

Deze uitkeering gaat het bedrag van zeshonderd 
gulden niet te boven. 

11. De voorschriften, nooclig tot uitvoering 
der vorenstaande artikelen, worden door Ons bij 
algemeenen maatregel van bestuur gegeven. 

12. De wet van 29 Juni 1851 (Staatsbladn°. 85), 
gewijzigd bij de wetten van 7 Juli 1865 (Staats
blad n°. 79), van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 102), 
van 26 J nli 1885 (Staatsblad n°. 169), van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), van 6 ovem
ber 18 7 (Staatsblad n°. 193) en van 28 Mei 1896 
(Staatsblad n°. 88), wordt gewijzigd als volgt: 

.A.. .A.rt. 240 wordt gelezen: 
/fot dekking der plaatselijke uitgaven kunnen 

de gemeentebesturen de volgende belastingen heffen: 
a. opcenten op de hoofdsom der grondbelasting; 
ó. opcenten op de hoofdsom der personele be

lasting; 
c. eenen hoofdelijken omslag of andere directe 

belasting naar het inkomen of naar de vertering; 
d. eene belasting op de honden; 
e. eene belasting op tooneel vertooningen en 

andere openbare vermakelijkheden; 
f. de regten, loonen en andere gelden, bedoeld 

in art. 238; 
g. de belasting, bedoeld in art. 239; 
/,. belastingen, waarvan de heffing krachtens 

bijzondere wetten geschiedt. 

Bovenàien mogen bijzondere belastingen worden 
geheven: 

i. wegens gebouwde eigendommen, die zei ve 
of wier aanhoorigheden aan de openbare straten 
of wegen der gemeente belenden, en 

j. wegens gebouwde eigendommen en hunne 
aanhoorigheden, die gelegen zij u in bepaalde ge
deelten der gemeente, 

een en ander naar grondslagen, volgens welke 
van de belastingschuldigen in billijke evenredig
heid eene bijdrage gevorderd wordt in de kosten 
ten laste der gemeente komende, in het geval 
onder i voor aanleg en onderhoud der straten of 
wegen, voor hunne verlichting en voor afvoer 
van water en vuil van de in de belasting vallende 
eigendommen; in het geval onder j ten · behoeve 
van den aanbouw in de aldaar bedoelde gedeelten . 
De laatstgenoemde belasting mug alleen wegens 
de na invoering der belasting gestichte gebouwen 
en hunne aanhoorigheden worden geheven ." 

B. Art. 243 wordt gelezen: 
"De directe belastingen, bedoeld in art. 240 c, 

mogen met of zoncler aangifte geheven worden naar 
schatting van of klassificatie overeenkomstig het 
totaal inkomen of de totale vertering of ook vol.,.ens 
eene berekening van het inkomen of de vertering 
naar grondslagen, ontleend aan den uiterlijken staat. 

Bij het heffen van eenen hoofdelijken omslag 
of andere directe belast ing naar het inkomen 
mogen geene inkomsten buiten berekening worden 
gelaten of lager dan haar werkelijk zuiver bedrag 
worden berekend of geschat , behoudens bij wissel
vallige inkomsten berekening van een gemiddelde 
over twee of meer jaren. 

Het bedrag der aanslagen in elke belasting als 
onder c van art. 240 bedoeld moet percentsgewijze 
gelijkelijk worden berekend naar het totaal van 
het inkomen of de vertering, na aftrek van een 
bij de belastingverordening te bepalen, voor alle 
aanslagen gelijk of in verband met de zamenstelling 
van het g_ezin op gelijken voet berekend, bedrag 
voor noodzakelijk levensonderbond. Afwijking van 
dezen regel is geoorloofd, wanneer de bestaande 
verordeningen of bijzondere omstandigheden daar
toe aanleid.ing geven, mits de verdeeling der lasten 
daarbij niet aanmerkelijk verschilt van die, welke 
bij opvolging van den regel zou worden verkregen." 

C. .A.rt. 245 wordt gelezen: 
"In de belasting, onder c van art. 240 bedoeld, 

wordt bijgedragen: 
1 °. door hem, die tijdens het belastingjaar in 

de gemeente zijn hoofdverblijf heeft, 
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,en b0v.e1idien: 

2°. door hem, die er gedurende meer dan 90 dagen 
v,;n het belastingjaar voor zich of zijn gezin cene 
,gemeubelde woning of een kantoor of andere 
inrigting tot persoonlijke uitoefening van eene 
!betrekking, beroep of bedrijf beschikbaar houdt; 

3°. door hem, die er in het belastingjaar ge
<lul'Onde meer dan 90 dagen verblijf houdt; 

4°. door hem, die er in het belastingjaar op 
meer d~n 90 dagen aanwezig is tot uitoefening 
van een. beroep of bedrijf in een kantoor, winkel, 
werkplaats of andere vaste inrigting of tot ver
v ulling cener dienstbetrekking. 

Het eerste lid geldt alleen voor natuurlijke 
!Personen en is voor zoovcr het bepaalde sub 2°., 
3°. en 4°. betreft niet toepasselijk op hen, die 

ter waarneming eener openbare betrekking tijdelijk 
buiten de gemeente van hun hoofd verblijf vertoeven. 

Wie belastingschuldig is volgens 1 °. van het 
eerste lid, draagt in de belasting hij over zoovele 
twaalfde gedeelten van den aanslag over een vol 

jaar als het getal maanden bedraagt, waarin hij 
zijn hoofdverblijf in de gemeente had, gedeelten 
van maanden voor geheele te rekenen . Ter zake 
,an hoofdverblijf in de eerste 15 dagen van de 
maand van verhuizin"' wordt in cle gemeente van 
vertrek niet bijgedragen . 

Wi e belastingschulclig is volgens een of meer 
der nommers 2, 3 en 4 van het eerste !iel, draagt 
in c1e belasting bij voor vier twaalfde gedeelten 
van den aanslag over een vol jaar. 

In welke gemeente het hoofdverblijf gevestigd 
zij, wordt niet nitsluitcnd naar cle verklaring, 
in art. 76 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld, 
maar naar omstandigheden beoordeeld." 

D. Art. 247 wordt gelezen : 

"De opcenten· op de personele belasting worden 
op alle aanslagen in de gemeente tot een gelijk 
getal geheven. 

Indien echter het getal hooger clan 50 is, blijft 
het tot 50 beperkt voor de aanslagen van hen, 
voor wie de belastbare huunvaarde niet te boven 
gaat het dubbel van de som, in art. 12 der wet 
van 16 April 1896 (Staatsb lad n°. 72) bepaald, 
en stijgt het, op in cle verordening tot heffing 
aan te geven wijze, geleide! ijk z6ó, ,lat het volle 
getal bereikt wordt uiterlijk bij cle aanslagen van 
hen, voor wie de belastbare huurwaarde het vijf
voud van de bedoelde som bedraagt. 

Op de aanslagen van hen, clie niet naar den 
grondslag huurwaarde worden aangeslngen, wordt 
het volle getal opcenten geheven." 

E. Art . 254, eerste lid, wordt gelezen : 

"Regten en loonen en anclere gelden, in art. 238 
becloe!cl, ter zake van het gebruik of genot van 
open bare werken en inrigtingen, 

die strekken ten dienste van het verkeer, inrig
tingen en werken enkel ten dienste van het ver
keer binnen de gemeente daaronder niet begrepen, 

waarrnn het gebruik bij wet of verordening is 
voorgeschreven of 

waarvan de oprigting en instandhouding cloor 
de wet aan clc gemeente is opgelegd, 

worden tot geen hooger bedrag goedgekeurd 
dan vereischt wordt tot dekking van de ten laste 
der gemeente komende kosten van die werken of 
inrigt ingen of van werken of inrigtingen, welke 
in regtstreeksch verband daarmede aangelegc1 en 

onderhouden zijn of worden en waarvoor geene 
andere afzonderlijke heffing geschiedt." 

13. Art. 264, eerste lid, van voormelde wet 

van 29 Juni 1851 wordt gelezen: 
"De kohieren der hoofdelijke omslagen en andere 

plaatselijke belastingen, alsmede die der heffingen, 
in art. 240, i en j, bedoeld, worden door burge
meester en wethouders opgemaakt en vastgesteld 
door den raacl." 

14. Alle plaatselijke verordeningen betreffende 
de heffing van opcenten op de personeele helasting 
vervallen van rechtswege met ] Januari 1898. 

Die betreffende de heffing van hoofdelijke om
slagen en andere plaatselijke directe belastingen 

als bedoeld in art. 240, 2°., derde lid, der wet 
van 29 Juni 1851 (Staatsbladn°. 85), laatstelijk ge
wijzigd bij die van 28 Mei 1896 (Staatsblad n°. 88), 
vervallen van rechtswege met 1 Januari 1901. 

Die betreffende de heffing van rechten en loonen 
als bedoeld in art. 238 dier wet, welke voor 
on bepaalden tijd zijn goedgekeurd, vervallen van 

rechtswege met 1 Januari 1900. 
15. Deze wet treedt in werking op 1 Janu

ari 1898. 
Plaatselijke verordeningen tot uitvoering of toe

passing kunnen vóór clien datum worden vastge
steld en goedgekeurd. 

De verordeningen, met inachtneming dezer wet 
vastgesteld en goedgekeurd, vallen niet onder de 
toepassing van art. 14. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Alt-A ussee, den 

(get.) 
24sten Mei 1897. 
EMMA. 

De Min. van Binnen!. Zaken , (get.) 'VAN HOUTEN. 

De JJ:fin. van Financiën, (get .) SPRENGER VAN EYK . 

(Uitgeg. 8 Juni 1897.) 
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24 J,fei 1897. BESLUIT, houdende goedkeuring 
vau een nieuw reglement voor den clienst 
cler Rij_kstelegraaf. S. 157. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 
WJJ EMMA, ENZ. 
Op de voordmcht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 14 April 1897, 
n°. 1060, Posterijen eu Telegraphie; 

Gezien de wet van den 7 Maart 1852 (Staats

blad n°. 48); 
Gelet op het Koninklijk beslnit van 4 Juli 1891 

(Staatsblad n°. 145) waarbij ee'u reglement voor 
den clienst der Rijkstelegraaf werd vas_tgestelcl; 

in aanmerking nrmencle cle wenschelijkheid, dat 
de bepalingen nopens het telegraphisch verkeer 
binnen 'ederlaud zoo veel mo"'elijk overeenstemmen 
met clie, welke te rekenen van 1 Juli 1897 voor 
het Internationaal verkeer zullen gelden; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
11 Mei 1897, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 18 Mei 1897, n°. 2225, 
Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. het reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf goecl te keuren, zooals het aan het tegen
woorcli@: besluit is gehecht; 

2°. het Kon inklijk besluit van 4 Juli 1891 
(Staatsbladn°. l45) alsmede dat van 22 April 1892 
(Staatsblad u0

• 94) in te trekken. 
De Minister voornoemcl is belast met de uit

voering van dit besluit, fat in het Staatsblad 

zal worden geplaatst. 
.Alt-Aussee, den 24sten 

v;et.) 

Mei 1897 . 
EMM.A. 

De J,finister van Waterstaat, Handel en N,jverkeid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

(Uitgeg. 11 Juni 1897.) 

REGLEMEI T voor den dienst der Rijks
telegraaf. 

Kantoren en lijnen. 

.Art. 1. De Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheicl bepaalt in welke plaatsen Rijks
telegraaf- of Rijkstelephoonkantoren gevestigd wor
den. De gemelde Minister is mede bevoegd tot 
opheffing van kantoren , zoo daartoe aanleiding 
bestaat. 

Gekei111lwudi11g. 

• 2 . Den beambten, met den telegraaf- of den 
telephoondienst belast, is elke mcdedeeling omtrent 

telegrammen, anders dan aan hen, die tot kennis
neming bevoegd zijn, overeenkomstig h1rn ambts
eed verboden, op de in het Wetboek van Straf
recht bepaa,lde straffen . Ook mogen zij middellijk 
noch onmiddellijk, anders clan ambtöhalve, nienws
tijdingen aan dagbladen bezorgen of met de redactie 
dier bladen, tenzij met uitdrukkelijke vergunning 
van den Mini ster, in eenige betrekking staan. 

Toegang tot de sein- e11 teleplwonkamers . 

3. De t.oegang tot de sein- en telephoonkamers 
is alleen geoorloofd aan het dienstdoende perso
neel en voorts aan hen, die daartoe doo1· den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphie 
zijn gemachtigd. 

Openstelling van de kantoren. 

4. De kantoren worden naar den tijd, geclurende 
welken zij voor de aanneming en overbrenging 
der tèlegrammen open zij11, verdeeld in drie klassen, 
namelijk : 

a. kantoren met da!):· en nachtdienst; 
b. kantoren met doorloopendeu dagdienst; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De kantoren met dag- en nachtdienst zijn onaf

gebroken voor den dienst open . 
De kantoren met doorloopeud en dagdienst van 

7 ½ uur des morgens tot 8,i des avonds. 
De Directeur-Generaal der P osterijen en Tele

graphie is echter bevoegd, den diensttijd van Rijks
telegraafkantoren met doorloo11enden dagdienst in 

' bijzondere gernllen tijdelijk te beperken of uit te 
breiden. Tot zoodanige beperking of uitbreiding 
gaat hij steeds over, wanneer dit worclt verlangd 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Jijverheid, aan wien hij van elk_e beperking of 

uitbreiding on verwijld kennis geeft. Hij regelt 
tevens clen diensttijd der kantoren met beperkten 
dagdienst. 

De uren van openstcllin"' der kantoren worden 
in de Staatscourant medegedeeld. Eene aanwijzing 
daaromtrent wordt voortdurend op eene aan de 
buitenzijde van het kantoor zichtbare plaats voor
gehangen of op andere wijze bekend gemaakt. 

De middelbare tijd van Greenwich geldt voor 
al de Nederlandsche kantoren. 

Verzending uit plaatsen waar geen kantoor bestaat. 

5. Uit plaatsen, waar geen kantoor is gevestigd, 
kan cle inzendi ng van telegrammen aan het naaste 
telegraaf- of telephoonkantoor door tnsschenkomst 
der postkantoren ge,chieden. 
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De tnsschenkomst der postkantoren bestaat in 
de aanneming van de telegrammen in den vorm 

van gesloten brieven, welke ambtshalve aan het 
betrokken kantoor, met de eerstvertrekkende post 

worden gezonden , en in de in vordering en over

making van de verschnldigcle geleien. 

Schrijfgereetuchap ten dienste van !tet publiek. 

6. De telegrammen kunnen aan de telegraaf
kantoren worden geschreven. Het noodige schrijf

gereedschap is daar ten clienste van het publiek 
beschik baar. 

Hoe de 'telegrammen zijn te onderscheiden. 

7. De telegrammen worclen onderscheiden in 

regeerings-, clienst- en bijzondere telegrammen. 

Onder regeeringstelegrammen worclen verstaan : 
a. telegrammen van de Koningin, van de 

Koningin-Weduwe , Regen tes en van de leden van 
het Koninklijk H nis ; 

ó. telegrnmmen van de Ministers, hoofden van 

Departementen van algemeen bestuur, en vau de 

Commissarissen der Koningin in de provinciën; 

c. telegrammen van den Directeur van het 
Kabinet der Koningin; 

d. telegrammen van de opperbevelhebbers der 

land- en zeemacht, van de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen, liniën en stellingen en van 

de Commandanten der maritieme directiën, als
mede telegrammen van cle bevel voerencle officieren 
van· H . M. schepen aan den Minister van Marine 

en aan de Commandanten der maritieme directiën; 
e. telegrammen van cle Nederlandsche en vreemde 

diplomatieke en consulaire agenten, met dien 

verstande, clat, wanneer consulaire agenten handel 

drijven, hunne telegrammen niet al s regeerings

telegram worden beschon wd, tenzij die aan eeu 

officiëel persoon gericht zijn en over di enstzaken 

hanclelen. Intusschen worden de telegrammen, 

welke aan cle laatstgenoemde voorwaarden niet 

voldoen, 1vel door de kan toren aangenomen en 
overgeseind, maar onmiddellijk ter kennis gebracht 

van den Directenr-Genernal der Posterijen en 

Telegraphie ; 

f. telegrammen van cle voorzitters der hoofd
stembureaux, betreffende den uitslag der ver
kiezingen, aan clen Minister van Binnenlandsche 
Zaken of aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën; 

g. telegrammen van burgemeesters , betreffende 
verstoring der openbare orde, aan cle Regeering, 
aan cle Commissarissen der Koningin in de pro-

1897. 

vinciëu, aan de Ofllcieren van J ttstitic of aan 

Commandanten van de gewapende macht; al smede 

telegrammen van provinciale acljudauten en rnn 

plaatselijke en garnizoenscommandanten, betrek
king hebbende op het verlecneu vau militairen 

bijstand; 
/,. telegrammen over dienstzaken van deu com

mandeerenden officier van het koloniaal werfJ.epot 

te Harderwijk ; 
i . telegrammen over dienstzaken , wanneer de 

l ehandeling als 1·egeeringstelegram biJ de aan
bieding afzonder lijk wordt verzocl,t , van de pro

cnreurs-generaal der gerechtshoven , van den ad

vocaat-fiscaal van de zee- en landmacht, van de 

officieren van J ustit ie , van de auditem·s-militair, 

van de rechters-commissaris, van de kanton
rechters, van de ofllciereu en onderofficieren der 

marechaussee en van de commissarissen van 1iolitie; 

j . telegrammen van den agent van het Minis
terie van Financiën te Amsterdam aan den 

Min ister, alsmede van de directi e der Ncderlancl

sche Bank ge wisselJ. met de bijbank te Rotterdam 

en de Agentschappen ; 

k. te,legrnmmen, nopens den toestand clcr rivieren 

van of aan waterstaatsambtenaren, in tijden dat 

de buitengewone rivier-corre&pondentie is ingesteld, 

alsmecle telegrammen van cleu daarb ij betrokken 

hoofdingenieur van den waterstaat omtrent den 
dien st van het kanaal van 'rernenzen; 

l . telegrammen van de opzichters der kust

verlichtingen, betreffende zeeram1ien, de beweging 

van oorlogschepen, het toezicht op de visschers

vloot of andere dringende marine-aangelegenheden, 
aan cleu Minister van Marine, de commanclantcu 

cler marine , de inspecteurs van het loodswezen 
of de commissarissen der loojl eu; 

m. telegrammen van clcn chef van het loodswezen 

te Vlissingen aan zijn ambtgenoot te Antwerpen; 

n. telegrammen van eu aan den raad van toe

zicht op de spoorwegdiensten aan en van cle 
ambtenaren, onder de bevelen van den raad ge
plaatst en aan en van de bestunrclers van spoor
wegdiensten ; 

o. telegrammen, betreffende het bn i ten gewoon 
militair vervoer over de spoorwegen, van de leden 
en den secretaris der permanente militai re spoor
wegcommissie en van de bestnnrder van spoor
wegdiensten, mits voorzien van de aanw ij zing 
.Regeeringstelegrain" ; alsmede telegramm en van 
de leden der uitvoerings- en etnppecommissiën 
en van de door de permanente militaire spoor
wegcommissie aan te wijzen spoorwegambtenaren, 

12 
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zonder dat dit uit eene aanwijzing op het telegram 
behoeft te blijken; alles in 1ijden van oorlog , 

oorlogsgevaar of oproer; 

p . militaire diensttelegrammen, bedoeld in 

artt. 9 en 10 van het reglement voor gerneen

sehappelijken militairen en bnrgerlijken telegraaf
dienst, in tijden van oorlog of van voorbereiding 

tot oorlog; 
q. telegrnmmen, aan welke door clen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid tijdelijk de 

rang van regeeringstelegrammen wordt toegekend; 

r. antwoorden op regceringstele11:rammen, met 

dien verstande, dat bij, die een telegram als 
antwoord op een regeeringstclegram wenscht te zien 

beschouwd , bij de aanbieding daarvan, desverlangd, 

het ontvangen regeeringstelegram vertoonc. 
Als diensttclegrammen worden beschouwd tele

grammen, welke den dienst van de telegraaf of 

den vercenigden post- en telegraafdienst betreffen. 

Bijzondere telegrammen zijn die, welke niet 

tot de regeerings- of diensttelegrammen bebooren. 

Kenleekenen van regeeri11gstelegi-a1nmen. 

8. Regeeringstelegrammen moeten, ten blijke 

der bevoegdheid van den afzender en van zijn 

verlangen om het bericht als regeeringstelegram 

te doen behandelen, in den regel en behoudens 

het o-eval dat omtrent een en ander geen twijfel 
beslaat, van een zegel of stempel zijn voorzien. 

Gebruik va11 talen. Telegra111111en zonder inhoud. 

9. De telegrammen worden, in het binnenlandsch 

verkeer, aangenomen in elke taal, waarvan de 

letters door de voorgeschreven seinteekens kunnen 

worden overgebracht. 
In het verkeer rnet het buitenland mogen, 

behoudens de uitzonderingen in m:tikel 10 ver
meld, ti e telegrammen worden gesteld in de 

talen, voor dat verkeer aangewezen. Nochtans 
gebruike men bij voorkern· het Fransch, Duitsch 

of Engelsch. 
rrelegrammen zonder inhoud worden aangenomen. 

Gel1eim sclti-ift . 

10. Behoudens de na te melden uitzonderingen 
is het gebruik van geheim schrift geoorloofd. 

H et geheim schrift wordt onderscheiden in 

overeengekomen taal en cijferscl,rift . 
Het gebruik van geheim schrift \YOrclt toe

gelaten in het binnenlandsch verkeer, alsmede 
in het buitenlandsch verkeer, voor zoover dit 

niet is verboden door het land van bestemming. 

Behoudens het bepaalde snb 2, kan de inhoud 
van bijzondere telegrammen gedeeltelijk uit ver

staanbare taal en gedeel telijk uit geheim schrift 
bestaan. 

1 °. De overeengekomen taal bestaat uit woorden, 

welke in eene andere dan hunne gewone betee

kenis worden gebruikt. Zij mag alleen bestaan 
uit woorden, welke uit ten hoogste tien letters 
zijn samengesteld en ontleend_ zijn aan de Duitsche, 

Engelsche, Fransche, Italiaansche, Latijnsche, 

Nederlandscbe, Portugeeschc en Spaansche talen . 

In hetzelfde tel egram kunnen woorden uit ver

schillende talen worden toegelaten. 

:Eigennamen n10gcn in bijzondere telegrammen 

in overeengekomen taal niet worden gebezigd , 
dan met hunne gewone beteekeuis. 

Het kantoor van afzending kan de overlegging 

vorderen van de woorden lijst of de woordeulijsten, 

waaraan de woorden van een bij zonder telegram 

in overeengekomen taal zijn ontleend. 

2°. Als telegrammen in cijferscl,rift worden 
beschouwd die , waarvan de inhoud geheel of ten 

deele bestaat uit grnepen of reeksen van cijfers 
met geheime beteekenis. Het cijferschrift moet 
uitslnitend met Arabische cijfers geschreven zijn. 

Letters of groepe11 van letters met gel,eime 

beteeker,is worden alleen toegelaten in regeerings

en diensttelegrammen. Echter is ook voor cleze 
soorten van telegrnmmen het gemengd gebruik 

van cijfers en letters, met geheime beteekeuis, 
verboden. 

De letters tot aancl nid ing van handelsmerken 

en de seinteekens rnn het algemeen seinboek in 

knstsein-telegrammen (art. 27) worden niet als 

letterschrift met geheime beteekeuis beschouwd. 

Duidelijk scltrift. Waar1nerki11ge11. 

11. Elk te vei-zenden telegram moet duidelijk 

geschreven zijn in letters of cijfers, welke door 
de voorgeschreven seinteekens kunnen worden 

overgebracht. Uitschrappingen, verwijzingen, door
halingen, bijvoegingeu of overschrijvingen worden 

alleen toegelaten, indien Z\i behoorlijk zijn ge
waarmerkt. 

Volgorde. Vei·korte aanwijzingen . 

12. Bij de samenstelling van een telegram moet 
de onderstaande volgorcle worden in arht genomen: 

1. de aanwijzing betrekkelijk de bestelling, 
betaald nntwoorcl, kennisgeving van ontvang , 
dringende telegrammen, collationneeriug, na-
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sernrng, open bestelling en aflevering in eigen 

handen of per telephoon; 

2. het adres; 

3. de in houd; 

,1. de onde1·teekening. 

Voor de onder n° . 1 bedoelde aanwijzingen 

kunnen de volgende verkortingen worclen gebruikt : 

Dringend . 

Antwoord betaald . 

Antwoorcl betaalcl x woorden 

Dringend antwoord betaald . 

. (D). 

(RP). 

(RPx) . 

(RPD). 

Dringend antwoord betaald x woorden . 

Collationneering. 

(RPDx) . 

(TC). 

Kennisgeving van ontvang per telegraaf. (PC). 

Kennisgeving van ontvang pet· post . (PCP). 

Naseinen . (FS) . 

Open bestelling . (RO). 

Eigenhandig . (MP). 

Post aangeteekend (PR). 

Bode betaald . (XP). 

Bode betaald gl. x. (~P gl. x). 

Bode betaald telegraaf. (XP1'). 

Bocle betaald post (XPP). 

•relegraaf restant ('l'R). 

Post restant (PG). 

Post restant aangeteekencl . (PRG). 

x adressen ('l'i\fx). 

Bestelgeld betaalcl· . . (DP) . 

1'elephoonbestelling. . ('l'B). 

Elke verkorte aanwijzing moet tnsschen haakjes 

worden gesteld, doch de ha,;kjes worden noch 

in cle woordentelling, noch in de overseining 

begrepen. 

Schrij ft men aan het hoofd van hnitcnlanè.sche 

telegrnmmen de aanwijzingen voluit, çlan moeten 

zij in het Fransch gesteld zijn. 

Adressen. 

13. De adressen moeten volledig en duidelijk 

zijn, met vermelding, zoo mogelijk, van strattt, 

buurt en huisnummer, of anders van het beroep 

van den geadresseerde of andere dergelijke aan

wijzing, in dier voege, clat de bestelling zonder 

zoeken of navragen kan plaats hebben. 

Elk adres moet ten minste uit twee woorden 
bestaan , waarvan het eerste den naum van den 

geadresseerde en het twee~e den naam van het 
telegraafkantoor van bestemming aanduidt. 

In locaaltelegrammen (zie art. 15) kan de aan

wijzing van de plaats van bestemming worden 

weggelaten. 
De atb-essen kunnen in een tnsschen de belang-

heb benden overeengekomen of in een verkorten 

vor m worden geschreven . Voor het gehrnik van 

elk overeengekomen of verkor t ad res is een recht 

van twi ntig gulden 's j aars versch uld igd, b ij voor

uitbetaling te voldoen door den geadresseerde, 

die zich onder dat adres telegrammen doet seinen . 

Indien het telegram is gericht aan iemand, 

d ie verblijft bij een per soon , door wien een ver

kort of overeengekomen adres is aangenomen , 

moet dit adres worden voorafgegaan door de 

vermelding van "bij", »Cllez", "per adres" of 
dergel ijke Mnwijziug. 

H et adres der telegrammen, naar andere dan 

Nederlandsche kantoren, moet worden gesteld in 

het Frausch of in de taal van het la~d van 

bestemming. 

De vermelding van het land van bestemming 

of van het onderdeel daarvan is van belang in 

alle gevallen, waarin twijfel omtrent de juiste 

bestemming kan bestaan en inzonderheid bij ge

lijknamigheid. 

Het laatste woord van het adres moet in het 

algemeen de naam van het kantoor van bestemming 

zij n. D ie naam kan gevolgd worden door dien 

van het land van bestemming of van eenig onder

deel daa,·van, of van beiden . In het laatste geval 

moet de naam van het 011derdeel onmidclellijk 

op d ien van het butoor va11 bestemming volgen . 

Indien de opening van een kantoor nog niet is 

medegedeeld, is cle afzender verplicht den naam 

van het land van bestemming hij te voegen. 

Telegrammen, aan reizenden gericht, zijn alleen 

toegelaten, als de afgifte zonder bezwaar voor 

den dienst kan geschieden. 

Latere aanvulling of verbetering van een onvol

ledig of gebrekkig adres, of van eene onvoldoende 

aanwijzing voor bezorging buiten den bestellings

kring, geschiedt bij eet1 betaalcl diensttelegram 

aan het kantoor v,iu bestemmi11g, op kosten van 

den afzender (Zie art. 35). 

Onderteekening. 

14. De onderteekening van een telegram kan 

ouder een overeengekomen of verko,ten vorm ge

schreven worden of ook geheel wegblijven. 
Van den afzeucler kan echter worden verlani:,:d, 

dat hij zijne indcntiteit bewijze, en de beambte 

kan vorderen, dat de naam van den afzender op 

het telegram worde gesteld, en dat de woonplaats 

of het adres van den afzender worde opgegeven. 
De afzender is bevoegcl de verklaring der 

echtheicl van zijne hanclteekening in het telegram 

12* 
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op te nemen. Hij kan die verklaring doen over
brengen na de onderteekening, hetzij woordelijk, 
hetzij in dezen vorm: • Onderteekening bekracl,
tigd door . .. . " . 

De beambte overtuigt zich van de deugdelijk
heid der bekrachtiging. Tenzij de ondcrteekening 
aan het kantoor bekend is, wordt die niet als 
deu!!:delijk erkend , dan voorzien van het zegel 
of den stempel der autoriteit, die de bekrachti
ging heeft onuerteekend. 

Tarief. 

15. De seinkosten voor telegrammen tusschen 
twee Jederlandsche kantoren in verschillende 
plaatsen bedragen voor tien of minrler woorden 
25 cent, en voorts 3 cent voor iedere twee 
woorden daarenboven; met dien verstande, dat 
als het gezamenl ijk getal woorden niet door twee 
cleelbaar is, voor de toepassing van het tarief 
een cler woorden voor twee zal worden berekend. 

Telegrammen tusschen een rijkskun toor en de 
binnen den bestellingskring (art. 38) van dat 
kantoor gelegen bijkantoren (locaaltelegrammen) 
worden overgeseind tegen den prijs van 15 cent 
voor de eerste tien woorden en van 1 cent voor 
elk woord daarenboven . 

Het tarief voor telegrammen na~r plaatsen 
builen Nederland wordt door den Minister van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid volgens de 
gesloten of nacler te sluiten overeenkomsten vast

gesteld. 
Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage voor 

het publiek voorhanden. 

Woordentelling. 

A.. Algemeene r ege len. 

16. 1. Behoudens de in artikel 32 van dit 
reglement genoemde aanwijzing van den vcr
zeudingsweg worden alle woorden, bestemd om 
te worden overgeseind, in de woordentelling be
grepen . Nochtans blijven de zinteekens, apo
st1·ophen en koppelteekens bniten aanmerking. 
De strepen, alleen dienende om de verschillende 
woorden of groepen van een telegrnm vau elkander 
te scheiden, worden noch medegeteld noch mede

geseincl. 
De teekens, welke de telegraaf niet kan over

brengen en welke de afzender mitsdien door 
woorden moet omschrijven, wo1"den voor zoo veel 
woorden, als er gebruikt zijn, berekend. 

Het medeseinen van zinteekens, a1iostropheu 

en koppelteekens op de lijnen, bestemd voor het 
buiten-Emopeeseh verkeer, is niet verplicht gesteld. 

2. Met het taalgebruik strijdige samenvoeging 
of verandering van woorden is niet geoorloofd. 
Intusschen kunnen de namen van steden en 
landen, de familienamen aan een zelfden persoon 
toebehoorende, de namen van gemeenten, plaatsen, 
bonlevards, straten, enz .... . . , de namen van 
schepen , de in letters geschreven geheele en ge
broken getallen, alsmede de Engelsche en Fransche 
samengestelde woorden, welke naar het taalgebruik 
door een koppelteeken of streep zouden zijn te 
scheiden, elk als één woord aaneengeschreven 
worden. 

3. Indien een telegram samenvoegingen of 
veranderingen van woorden in de taal van het 
land van bestemming bevat, welke tegen het 
gebruik van die taal strijden en niet vallen onder 
toepassing van punt 2 van dit artikel, wordt 
het telegram niet afgelcvercl, tenzij de geadres
seerde het door den afzender te weing betaalde 
voldoet. Weigert de geadresseerde deze betaling, 
dan wordt daarvan ambtshalve kennis gegeven 

aan den afzender, die het verschuldigde alsdan 
kan bijbetalen, ten einde de latere aflevering te 
verzekeren. 

B. Tellen van woorden. 

4. Als één woo1·d wo1·den geteld: 
a. in liet adres : 
1. de naam van het kantoor van bestemming, 

mits geschreven, zooals die voorkomt in 
de ee rste k o I om van de ojficiëele naam
lijst der kantoren van het Internationaal 
Bureel te Bern, zelfs indien hij gevolgd 
wordt door dien van het land van bestem
ming of eenig onderdeel daarvan; 

II. respectievelijk de namen van het land van 
bestemming of van eenig onderdeel daai-van, 
indien die geschreven zijn, zooals zij voor
komen in tle tweede kolom van de gemelde 
naamlijst; 

b. in telegraphisc!te postwissels: 
de namen van de postkantoren van afzending, 

die van bestemming, alsmede die van de woon
plaatsen der geadresseerden; 

c. op zich zelf staande letters of cijfers, onder
strepingen, aanhalingsteekens (. ") en haal-jes (); 

d . de in artikel 12 genoemde verkorte aanwij
zingen. 

5. In telegrammen, waarvan de inhoud geheel 
uit verstaanbare taal bestaat, wordt elk woord, 
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dat niet meer dan 15 letters bevat, voor één woord 
~eteld. Bij langere woorden geldt elk vijftiental 
letters, alsmede de overschietende letters minder 
dan 15, voor één woord. Oh , ä, (ae) , ö (oe) 
en ü (ue) worden bij deze telling als één letter 
aangemerkt. 

6. In telegrammen, waar van de inhoud uit 
overeengekomen taal of gedeeltelijk uit verstaan
bare en gedeeltelijk uit overeengekomen taal be
staat, geldt, zoo wel ten aanzien van de verstaan
bare als van de ove1·cengekomen taal, elk l 0tal 
letters, alsmede de overschietende letters, minder 
dan 10, voor één woord. Is gedeeltelijk verstaan
bare taal en gedeeltelijk cijferschrift gebrnikt, dan 
worden de woorden van de vel'staan bare taal vol
gens pont 5 en die van het cijferschrift volgens 
punt 8 van dit artikel berekend. 

7. Woorden of woorddeelen, door eene apostrophe 
gescheiden of door een koppelteeken verbonden, 
worden elk voor één woord geteld. 

C. 'relle n van cijfers. 

8. Elk getal, dat niet meer dan 5 cijfers bevat, 
wordt voor één woord geteld. Bij getallen van 
meer dan 5 cijfers geldt elk vijftal cijfers, als
mede de overschietende cijfers, minder dan 5, 
voor één woord. 

Die regel geldt ook voor de bernkening van letter
groepen in regeeringstelegrammen en van cijfer- of 
lettergroepen , waaruit haI1delsmerken bestaan, of 
welke voorkomen in knstseintelegrammen. 

In handels- of goederenmerken worden overigens 
de bijeengevoegde letters en de bijeengevoegde 
cijïers elk afzonderlijk berekend, terwijl de door 
punten , komma's of stl'epen gescheiden let l ers of 
cijfers elk voor een woord gelden. Zoo zij n CH23 = 

3 AP 
2 woorden , M = 2 woorden , M = 1 woord, 

C.H.F.5 = 4 woorden, C.H.F.45 = 4 woorden. 
9. Punten, komma's, strepen en breukstrepen, 

welke tusschen de cijfers van een "'etal zijn ge
plaatst , alsmeclo de letters bij rangschikkende 
getallen als: 25slcn, 20ièmc, worden als cijfers 
in rekening gebracht. 

In de adressen van binnenlandsche telegrammen 
worden ook de letters, welke bij huisnummers 
zijn gevoegd, zooals: 19 a, B 25, enz., als zoovele 
cijfers medegeteld. 

V,·ijstelling van seinknsten. 

17 . Alleen diensttelcgrnmmcn worden kosteloos 
overgeseind. 

Vooruitbetali11g . 

18. Behoudens de bij dit reglement vermelde 
uitzonderingen, worden de sein kosten van den 
afzender geheven. Deze kan echter , tegen vooruit
betaling van een recht van aclittien gulden 's jaars, 
verlangen dat zijne telegrammen zonder dadelijke 
betaling worden aangenomen , mits vooraf bij het 
kantoor van afzending eene toereikende som is 
gestort tot nadere verrekening van de verschul
digde seinkosten. Het recht wordt niet geheven, 
wanneer de aanneming zonder dadelijke betaling 
geschiedt in het belang van den telegraafdienst. 

In de gevallen, dat hefting van kosten bij aan
komst moet geschieden, wordt het telegram den 
geadresseerde niet dan tegen betaling van het ver
schuldigde bech-ag afgeleverd. 

Onjuist berekend11 kosten. 

19. Wanneer later mocht blijken, dat den afzen
der van een telegram te weinig kosten zijn be
rekend, is hij tot bijbetaling van het te weinig 
gevorderde verplicht. Hij is mede gehouden tot 
betaling van de kosten, welke de geadresseerde 
verschuldigd is, maar niet vergoedt of die van 
dezen niet kunnen worden ingevorderd, omdat hij 
niet te vinden is. 

Te veel ingevorderde kosten worden den afzen
der teruggegeven. 

Quitantie voor betaalde kosten. 

20. Q,uitantiën voor betaalde kosten worden 
afgegeven tegen voldoening van vijf cent voor 
elke quitantie. 

Dringende telegrammen. 

21 . De afzender van een bijzonder telegram in 
het billllenlttndsch verkeer of bestemd voor een 
land, in het verkeer waarmede dit is toegelaten, 
kan vorderen dat zoodanig telegram vóór andere 
telegrammen van denzelfden rang worde overge
seincl en besteld. Hij stelt dan boven het adres 
van het telegram het woord: dringend of (D). 

Voor overbrenging van een dringend telegram 
wordt in het binnenlandsch verkeer het dubbel , 
en in dat met het buitenland het drievoud vau 
den gewonen tariefsprijs geheven. 

Vooruitbetaling van antwoord. 

22 . l eder afzender kan het antwoord, dat hij 
zijn correspondent vraagt, vooruitbetalen. In het 
verkeer met andere dan Nederlandsche kantoren 
kan echter de vooruit t e betalen som niet meer 
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bedra.,.en dan de seinkosten van dert ig woorden, 
tenzij het an twoorden geldt op de in art. 35 be

doelde telegrammen. 

Hij, d ie verlangt vooruit te betalen, stelt 
boven het adres van zijn telegram de woorclen : 
Ántwoord betaald of (RP), indien bij een ant
woord van ti en woorden bedoelt. Wcnscht hij 

zijn correspondent over minder of meer woorden 
te laten beschikken, dan moet het aantal voornit
lietaalde woorden nit de aanwijzing blijken , b.v. 
Antu:oord betaald 15 of (RP 15) . 

Indien de afzender een dringend antwoord 

wenscht vooruit te betalen, schrijft hij boven het 
adres de aa nwijzing Dringend antwoord betaald 
of (R PD) of wel Dringend antwoord betaald 15 
of (RPD 15). 

Het kantoor van bestemming zendt den ge
adresrnerde een antwoordbewijs, waarvoor hij bij 
al le kantoren binnen Nederland de kostelooze over
brenging lmn vorderen van een telegram , on ver
schill ig voor welke bestemming, mits de kosten 
dier overbrenging het op het bewijs uitgedrukte 
bedrog niet overtreffen . Wat het telegram meer 

kost wordt bijbetaald, doch wat het min~er kost 
wordt niet teruggegeven, tenzij het een buiten
E nropcesch telegram betreft, in welk geval kan 
worden verlangd, dat aan den afzender van het 
oorspronkelijke telegram het verschil tusschen de 
verschuldigde seinkosten en de waarde van het 
antwoordbewijs wordt terugbetaald. 

Het antwoordbewijs is geldig gedurende zes 
weken, gerekend van den dag der uitgifte. 

Bijalclien de geadresseerde geen gebruik heeft 
gemaakt van het antwoordbewijs, kan terugbeta
li ng van de antwoordkosten aan den afzencler 
geschieden. Tot dat einde moet de geadresseerde 
in het binnenlandsch verkeer, binnen zes weken, 
en in dat met bniten landscbe kantoren binnen 
drie maanden , eeue aanvraag om terngbetaling 
ten bate van den afzender, vergezeld van het 
antwoordbewijs, overleggen aan het kantoor van 
hetwelk hij het ontving. 

Weigert de geadresseerde het telegram of ,illeen 
het antwoordbewijs , dan gebruikt het kantoor 
van bestemming dit bewijs, om clen afzender per 
betaald diensttelegram van de weigering kennis 
te geven. Dat betaald diensttelegram wordt echter 
als een gewoon bijzonder telegram verzonden , in 
dezen vorm : Antwoord op rl . .. . . van . . . . 
geadresseerde weigert antwoordbewijs (of weigert 
telegram). 

Bij onbestelbaarheid van een telegram met voor-

uitbetaalu antwoorcl ,vordt daarvan, volgens ar t . 42, 
kennis gegeven. Indi en het telegram gedurende 
zes weken on bestel bam· blijft, 11·orden de gestorte 
antwoordkosten , op verzoek, aan den afzende,· 

terngbetaald. 
De voorafgaande bepalingen gelden niet voor 

landen in het buiten-Enropeesch verkeer, welke 
verklaren die niet te kunnen toepassen. 

Gollationneering. 

23. Ieder afzender kan zijn tele<>ram doen col
lationnceren . Hij schrijft dan boven het adres 
de aan wijzing Collationneering of (TC) . Die col
lationneering wordt door al de kantoren, d ie tot 
de overbrenging medewerken , tot den gehe_elen 
inhoucl van het telegram uitgestrekt. 

De kosten van de collationneeri ng bedragen 
een vierde gedeelte van die der overseining van 

een gewoon telegram van hetzelfcle aanta1 woo1·
den, over denzelfden afstand. 

De regeeringstelegrammen in geheime taal 
,vorden ambtshalYe en kosteloos gecollationneerd op 
de wijze, vermeld in het eerste !iel van dit ar t ikel. 

Kennisgeving van ontvang. 

24. De afzender van een telegram kan zich 
den tijd van afleveri ng aan zijn correspondent of 
den tijd van aflevering aan de post, per telegraaf 
of per gefrankeerden en aangeteekenden br ief 
doen melden. H ij stelt dan boven het adres de 
aanwijzing Kennisgeving van ontvang of (PC) of 
Kennisgeving van ontvang post of (PCP) . 

I ndien de kennisgeving van ontvang per tele
graaf wordt verlangd, zij n de kosten gelijk aan 
die van een gewoon telegram van tien woorden 

voor dezelfde bestemming; moet zij per post ge
schieden, dan betaalt de afzender in het binnen
landsch verkeer tien cent en in dat met het 

buitenland vijf en twintig cent. 
De kennisgevingen van ontvang van regeerings

telegrammen genieten denzelfden voorrang als deze; 
ancl ere telegraphische kennisgevingen van ontvang 
worden in volgorde met de bijzondere telegrammen 
overgeseind. 

Is het telegram onbestelbaar, dan worclt zulks 
door het kantoor van bestemming aan dat van 
afzending berich t, bij eene ambtelijke kennisge
ving, die eventuëel de opgaven bevat, welke de 
afzender kan behoeven om het telegram zijne be
stemming te doen bereiken. 

Indien clit niet leidt tot opsporing van den 
geadresseerde, dan t reedt iu de plaats van de 
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kennisgeving van · ontvang, na vier en twintig j 
uren, de mededeeling van de oorzaak der voort

durende onbestelbaarheid. 

Naseinen van teleg,·ammen. 

25. a. O]J verzoek van den afzende1·. 

1. De afzender van een telegram kan vorderen, 

dat dit cloor het kantoor van bestemming worde 

nageseind. Boven het adres moet dan door hem 

de aanwijz ing Naseinen of (FS) worden gesteld. 

Na aan h et opgegeven adres te zijn aangeboden, 

wordt het eventneël terstond aan het nieuwe 

adres, dat van wege den geadreseerde opgegeven 

wordt of in het adres is aangegeven, nage eind. 

Bij het ontbreken van een nader adres of bij 

het niet terecht komen aan een der nadere a<lressen, 

wordt het bij het kantoor van bestemming be

waard, onder kennisgeving nochtans vttn de niet

uitreiking, volgens art. 42. 
De afzender van een na te seinen t elegram be

taalt alleen cle se in kosten naar het eerste kantoor 

van bestemming. Het verder verschuldigde moet 

de geadresseerde voldoen. 

De kosten van een nagcseind telegram met de 

a:inwijzing li'aseinen of (FS) dat blijkt onbestel

baar te zijn, worden op den afzender verhaald. 

De afzender van een telegram met de aanwijzing 

Naseinen of (PS) kan in geen geval het antwoord 

daarop vooruitbetalen of ·eenc kennisgeving van 

ontvang daarvan voorschrijven. 

h. Op verzoek van den geadresseerde. 

2. De geadresseerde van een tel egram en voorts 

iecler, die bevoegd is een telegram namens den 

geadresseerde in ontvang t e nemen, kan verlangen , 

dat clit aan een op te geven adres wordc nage

seind. In plaats van de aanwijzing .Naseinen of 

(FS) wordt het telegram boven het adres voor

zien van de aanwijzing Nageseind, welke in de 

woordentelling wordt begrepen. 

De verzoeken om naseining moeten schriftelijk 

of per telegraaf rngediend worden en slui ten de 

verantwoordelijkheid in tot betaling van de nasei

ningskosten, indi en deze niet van den geaclresseercle 

kunnen worden ingevorderd. 

Ter plaatse van bestemming kan worden vol
daan tHUl het verzoek do01· of van wege den ge

adresseerde, om een telegram met vooruitbetaald 

antwoord of met kennisgeving van ontvang na 

te seinen . Indien de naseining 1:eschiedt buiten 

de grenzen van den Stunt van bestemming, haalt 
het kantoor, dat naseint, cle aanwijzing Antwoord 

betaald of (RP) , of Kennisgeving van ontvang 

of (P C) cloor . Iu geval van kennisgeving van 

ontvang wordt cene kenni sgeving naar het kantoor 

van afzending verzonden, houdende bericl.1t Vl\ll 

de naseining. In geval van Antwoord betaald 
voegt het kantoor, dat naseint, een dienstbij

voegsel RP . . · . g l. afleveren bij de ambtelijke 

inleiding, met vermelding van h et door clen af

zender gestort bedrag. 

De onder 2, eerste zin nede van ,lit artikel 

genoe mcl e personen kun nen de kosten van nasei

ning voornitbctalen. Ook de behandeling als 

dringend telegram bij de naseiuing kan worden 

verlangd, doch alsdan m oeten clc daartoe be

trekkelijke naseiuing$kosten altijd voornitbet:,alcl 

wm·den . 

In beide gevallen kan echter de nascining slechts 

éénmaal geschieden en verkr ijgt het telegram het 

dienstbijvoegsel: kosten betaald. 

De bepalingen onder 1 en 2 van dit artikel 

zij n niet toepasselijk in het bui ten-Europeesch 

verkeer, indien de betrokken Adm inistratiën ver

klaren, die bepalingen ni et te kunnen aannemen. 

JJfeervoudige telegrammen. 

26 . De afzender kun verl angen dat een tele

gram door hetzelfde kantoor van bestemming aan 

meer dan één adres wordc afgeleverd. Hij stelt 

dan boven het ac1rcs de aanwij, ing .... adressen 

of (TM: x). 

De overige aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, 
moet.en boven elk adres worden herhaald, met 

uitzondering evenwel van de aanwijzingen Drin

gend of (D) en Cotlationneering of (TO), waar

van de vermelding vóór het eer te adres vol 

doende is. 

Van znike telegrammen worclen de seinkosten, 

naai· het gezamenlijk aantal woorJcn van den 

tekst, de ouclerteekening en de verschill encle 

adressen, slechts éénmaal berekend. 

Voor de uitreiking van elk afschrift van een 

mect·voudig bij zonder tel egram is cle afzender ver

schuldigd, in het binnenlandsch verkeer vijftien 

cent en in h et verkeer met het buitenland, vijf 

en tw in tig cent voor elk honderdt.al woorden, met 

dien verstande dat minè.er clan hondenl woorden 
voor honderd woorden worden berekend. De 

kosten van elk afschrift van een meervouclig 

dringend telegram zijn het dubbel van die van 

bijzondere telegrammen. 

Elk afschrift wordt alleen voorzien van het 

adres, waaraan het is te bezorgen, tenzij cle af

zender het tegendeel verlangt, in welk geval hij 
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de aanwijzing alle adres en ,nededeelen boven de 1 
adressen van zijn telegram stelt. 

Kustsein-telegi-ammen. 

27 . Het adres der naar schepen in zee over 
te brengen telegrammen moet nevens de gewone 
aan wijzingen den naam of het nummer en de 
nationaliteit van het schip aallllniden. De tele
grammen moeten gesteld zijn in de taal van het 
land, waar de knstsein post is gevestigd, of in 
de seinteckens van het algemeen seinboek, ten 
dienste van alle Mtiën. In het laatste geval 
worden zij . als telegrammen in cijferschrift be

handeld (z ie art. 16 , 111rnt 8). 
Voor een telec;ram naar een schip in zee be

taalt de afzender, ~n voo1· een telegram van een 
schip uit zee betaalt cle geadresseerde, boven het 
gewone landtarief, vijftig cent per telegram. 

Indien een telegram niet binnen 28 dagen aan 
het opgegeven schip kan worden geseind, wordt 

daarvan ambtshalve 1ier telegraaf aan den afzender 
kennis gegeven. Deze kan dan, tegen betaling 
der kosten van een gewoon telegram van tien 
woorden , een en andermaal verzoeken, dat de 
overbrenging telkens gedurende een nieuw tijd
vak van dertig dagen beproefd worde . 

B ezorging buiten den bestellingskring. 

28. Is in cle plaats van bestemming geen tele

graafkantoor gevestigd, of verlangt de afzender, 
dat zijn telegram niet tot cle plaats van bestem
ming of tot het naastbijgelegen kantoor door de 
telegraaf z;,l wol'den overgebracht, dan geschiedt 
de verdere bezorging van het door clen afzender 
aangewezen telegraafkantoor, door de post of door 

boden, volgens de 011gaaf van den afzender. 
Ook telegrammen met de aanwijzing telegraaf 

,·estant of (TR), poste restante of (PG) en poste 
restante aangetcekend of (PRG) zijn toegelaten. 

De bezorging der post gefchiedt binnen clc 
grenzen van het Rijk, waal'in het kantoor van . 
bestem ming gelegen is zonder kosten voor den 
afzender of den geadresseerde, tenzij de afzender 
het 1elegrmn heeft voorzien van de aanwijzing 
Post aangeleekend of (PR) of Poste restante 
aangeteekend of (P RG), in welk geval de ver
zencling 1ier post geschiedt op clen voet van aan
gcteekende brieven, tegen betaling van tien cent. 

De telegrammen bij een Nederlaudsch kantoor 
aangeboden en bestemd voor eene plaats aan 
geene zijde v,m de Jederlandsche grenzen, doch 
waarvan overseining nam· een Nederlandseh kan-

toor is verzocht, om van daar per post verder 
te worden verzonden, worden door het telegraaf
kantoor van bestemming ,ils een gefrankeerde 

brief ter post gedaan. 
In dat geval heeft cle afzender de kosten van 

een binnenlanclsch telegram en van de postver
zencling naar het land van bestemming te betalen . 
Moet de postbezorging cloor een kantoor van een 
vreemclen Staat naar een ander lancl worden uit
gevoercl , dan betaalt de afzender voor zulk eene 
postverzending vijf en twintig cent. 

1n het binnen lanclsch verkeer kunnen de kosten 
van bezorging per bode cloor den afzender betaald 
of voor rekening van clen geadresseerde gelaten 
worden. 

Geschiedt de betaling door den afzencler, clan 
schrijft hij boven het adres Bode betaald of (XP), 
en betaalt voor die bezorging een vast bedrag 
van vijftig cent. 

Worden de kosten voor rekening van den ge
adresseerde gelaten, dan betaalt deze de door clen 
telegraafdienst voor de bezorging uitgegeven som. 

Indien de geadresseerde vroeger de betaling 
van kosten wegens bezorging per bode heeft ge
weigercl , worclen volgende telegrammen hem per 
post als gefrankeerde brief gezonden. 

Staat geen sneller middel ter beschikking van 
het eind telegraafkantoor, zoo is het tot verzending 

per post verplicht. 
In het buitenlanclsch verkeer kan de afzender 

de kosten eener bodebezorging vooruit betalen tot 
het werkelijk uit le geven bedrag, indien hem 
cli t bekend is. Hij stelt dan boven het aclres 

de aanwijzing Bode betaald gl . .... of (XP 
gl . .. . ). Blijkt de gestorte som ontoereikend, 
dan wordt het ontbrekende van den geadresseerde 

geheven; van eventnëele overschotten geschiedt 
geene terugbetaling. 

De afzender, die het bedrag van cle werkelijk 
uit te geven kosten eener bodebezorging niet 
kent, kan den geadresseerde vau de betal ing vrij
stellen door eene toereikende borgstelling te storten. 
De verschuldigde kosten worden alsdan, tot nadere 
verrekening, door het kautoor van bestemming 
opgegeven aan clat van afzencling, naar keuze 
van den afzender, per telegraaf of per gefran
keerden en aangeteekenclen brief. De afzender 
betaalt voor de opgaaf van de boclekosten clen 
prijs van een gewoon telegram van 5 woorden 
over denzelfden afstand, inclien hij _opgaaf per 
telegraaf verlangt, in welk geval hij boven het 
adres de aanwijzing Bode betaald telegraaf of (XPT) 
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moet schrijven; terwijl hij een som van vijf en 

twintig cent betaalt, indien hij opgaaf per ge
-frankeerden en aangeteekenden brief verlangt, in 
welk ge,,al hij boven het adres de aanwijzing 
Bode betaeld post of (XPP) stelt. 

Indien het land yan bestemming vooraf de 
kosten voor bodebezorging heeft opgegeven, is de 
. afzender verplicht die kosten voornit te betalen. 
Hij stelt dan vóór het adres de aan wijzing Bode 
.betaald of (XP). 

TfTeigering van telegrammen. 

29. Bijzondere telegrammen worden geweigerd, 
wanneer h,rn inhoud in strijd wordt geacht met 

de wetten cles lands, de pnblieke orde of cle 
veiligheid van den Staat. 

Buitendien worden telegrammen naar den 
vreemde geweigerd als hun inhoud strijden mocht 
met de goede zeden. 

Van iedere weigering wordt terstond kennis 

gegeven aan den hoogsten ter plaatse van het 
kantoor van afzending aanwezigen bnrgerl~ken 
-overheidspersoon, die tusschen den telegraafbe
ambte en den belanghebbende beslist. Van deze 
besli ssing i beroep op den ~finister ,,an Water

staat, Handel en Nijverheid (art. 8 der wet van 
7 Maart 1852). 

Indien de telegraafbeambte eerst na de aan
neming , doch nog vóór de overseinino- van een 
telegram, of ook na het overseinen daarvan, tot 
de overtuiging komt, dat de inhoud strijdig is 
met de in den aanhef van dit artikel gcstelcle 
voorwaarden , brengt hij het, met opgaaf van 
i-edenen, per telegraaf, ter kennis van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegraphie. 

Ten aanzien van reeds overgese inde telegrammen 

behoort de beambte zich vooraf te overtuigen, dat 
de bestelling daarvan nog kan worden gestuit. 
Het kantoor van bestemming geeft aan eene aan
vraag tot tuiting cler _bestelling, onder zoodanige 
omstandigheden, gevolg. 

In het internationaal verkeer wordt de niet
uitreiking van een telegram onverwijlcl medege
deeld aan het telegraafbestuur, waaronder het 
kantoor van afzending behoort . 

Overkomst van de telegrammen. 

30. De goede overkomst der telegrammen in 
het algemeen, of binnen een bepaalden tijd, 
wordt niet gewaarborgd (art. 9 der wet van 

7 Maart 1852). 
Den afzender van een telegram wordt geene 

toezegging gedaan omtrent den tijd, waarop het 
zijne bestemming zal bereiken. 

Indien zich echter bij de aanbieding of na de 
aanneming van een telegram aanmerkelijke ver
traging laat voorzien, moet de afzender, voor 
zooveel mogelijk, daar van verwittigd en hem, 
indien hij zulks verlangt, het telegram met de 
daarvoor betaalde kosten teruggegeven worden . 

Mededeelin_r;en ambtsl,alve . 

31. In het binnenlandsch en in het buiten
landsch Europeesch verkeer worden de naam van 
het kantoor van afzending, het volgnummer van 
het telegram, de dagteekening en den tijd van 
aanbieding den geadresseerde ambtshal ve mede
gedeelcl. 1'ot de medecleeling van het volgnummer, 
de dagteekening en den tijd van aanbieding is, 
in het bniten-Europeesch verkeer, de telegraaf
dienst niet verplicht . 

Verzendingsweg. 

32. Indien de afzender omtrent den verzendings

weg voor telegramme11 naar het buitenland, wa:>r
voor verschillende wegen open staan , geene aan
wijzing heeft gedaan , wordt de minst kostbare 
van de beschikbare wegen gekozen, of, bij ge
lijken prijs, gehandeld overeenkomstig de daar
omtrent door clen Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegraphie te stellen regelen. 

Verlangt de afzender een bepaalden weg te zien 
gekozen, zoo stelt hij een daartoe strekkende 
aanwijzing aan den voet rnn het telegram, welke 
aanwijzing kosteloos wordt overgebracht. 

Verzending van te/egrarn,nen bi(i storing. 

33. Bij storing van cle gewone gèmeenschap 
tusschen twee Nederlandsche kantoren, wordt de 

verzending van de telegrammen langs een omweg, 
des noods langs de lijnen van een aangrenzend 
lancl beproefd, zoncler clat uit dezen hoofde de 
afzender eenige kosten, boven het gewone binnen
landsch tarief, in rnkening wordt gebracht. 

Bij storing van den goedkoopsten weg in het 
bniten landsch verkeer wordt den afzender de prijs 
van de minst kostbare der overblijvende wegen 
in rekening gebracht, tenzij door hem van de 
bevoegdheid , bedoeld in de tweede zinsnede van 
artikel 32 is gebruik gemaakt, om zelf den weg 
voor ·de verzending van zijn telegram ann te wijzen, 
in welk geval hij het daarvoor geldende tarief 
moet betalen. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de gemeen-
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soho.p is afgesloten, verzendt het telegmm ambts

halve anngeteekend per post aan het naaste tele

graafkantoor, dat tot verdcrseining in staat is, 

behoudens het bepaalde bij artikel 36. 

'fl olgorde van de overbrenging. 

34. De overseining van telegrammen geschiedt 

in de volgcncle orcle: 

a. regeeringstelegrammen ,an cle Koningin, van 

de Koningin-Weduwe, Regentes, en van het 

Koninklijk Hnis ; 

b. regeeringstelegrammen van de )fiuisters, 

hoofden van Departementen van algemeen bestuur; 

c. regeerin<>stelegrammen van de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën; 

d. re<>~eringstelegrammen van de opperbevel

hebbers der land- en zeemacht; 

e. regeeringstelcgrammen van cle bevelhebbers 

in de militaire afdeelingen en van de comman

danten van de direct ién der marine; 
f. regecring$telc<>rammen van den raacl vun 

toezicht op de spoorwegdiensten; 

g. regccringstelegmmmen van de Necledanclsche 

en vreemde gezanten en consuls; 

h. de overige regeeringstelegranunen; 

i. diensttelegrammen mu dringenden aard en 

betaalde dicnsttelegrammcn; 

k. dringende bijzondere tel egrammen; 

l. niet dringende bijzondere telegrammen, en 

11t . diensttelegrammen, welke geen bijzondcren 

spoed vereischen . 

De volgorclc voor telegrnmmen van gel ijken 

rang worclt bepaald door den tijd, waarop zij 

door de afzenders zijn aangeboden. 

Betaalde diensttelegrammm. 

35. De afzender en de geadresseerde van elk 

telegram kunnen binnen 72 uren (de Zondagen 

buiten rekening latende), na de aanbieding of den 

ontvang, inlichting, verbetering of herhaling 

daarvan per telegraaf geven en vragen. Zij be-
1alcn clan nevens de gewone kosten vun het 

telegram, die van het antwoord, indien clit ver

langd worclt. 
Deze telegrammen en in het algemeen elke 

mededeeling omtrent een geheel of gedeeltelijk 

overgeseind telegram, welke aan een telegraaf

kantoor wordt gericht, worden tnsschen de be
trokken kantoren in den vorm van betaalde dienst

telegrammen gewisseld . 
De kosten van betaalde diensttelegrammen en 

di.e van de daarop vooruitbetaalde antwoorden 

worden terugbetaald, indien blijkt, dat de af

zending noodig was ten gevolge van verminking 

,,an het oorspronkelijk telegram, of in het alge

meen ten gevolge van eene dienstfeil, doch alleen 

voor zoover de onjuist overgebracht woorden 

betreft. 

Geene terngbetaling wordt toegestaan, als de 

in dit artikel bedoelde tclcgrnmmen recbtstrech 

tusschen den afzender en den geadresseerde zijn 

gewisseld. 

Indien herhaling wordt gevraagd van woorden, 

welke door den afzencler onduiclelijk zijn geschreven, 

worden de woorden OnduideliJ!.: schrift ambts

hal rn aan bet antwooru toegevoegd, in welk 

gernl evenmin terugbetaling geschiedt. 

I,drekking van telegrammen. 

36. Een telegram, waarvan het overseinen nog 

niet begonnen is, wordt aan den afzender of zijn 

gemachtigde op zijn verzoek te ruggegeven. De 

seinkosten worden dan terugbetaald onder inhou

ding van vijftien cent, tenzij het telegram wordt 

teruggenomen wegens storing, na de aanbieding 

ontstaan, in welk geval clc volle kosten worden 

terugbetaald. 

Onder gelij ke inhouding ge ehiedt terugbetaling 

en teruggaaf van het telegram, wanneer dit niet 

vóór een door clen afzender schriftelijk opgegeven 

tijdstip kan worden verzonden. 

Aan den afzender van een reeds overgeseind 

telegram wordt mede de gelegenheid gegeven om 

de intrekking daarvan te beproeven door een 

betaald diensttelegram aan het kantoor van be

stemming te richten. Tnclien tevens het antwoord 

op dit telegram is voornitbetuald, wordt hem 

per telegraaf medegedeeld of de bestelling al dan 

niet is gestnit. Is het antwoord niet vooruit

betaald, dan geschiedt rnededeclin11: aan den af

zender omtrent de al of niet bestelling, in het 

binnenlandsch verkeer, ambtsl,alve, en in dat 

met het buitenland, 011gefrankee1·d per post. 
Inclien een telegram naar het buitenland op 

een tnsschenliggend kantoor wordt aangehouden, 
worden de seinkosten voor clen niet ,loorloopen 
afstand, zoo wel van bet oorspronkelijk telegram 

als van het betaalde cliensttelegram en het voor

ni.tbeta"Jd antwoord daarop, aan den afzender 

terugbetaald, na aftrek van de eventnëel uitge

schoten kosten voor de kennis11:evin11: per post. 

Beka1Zdeli11g van de teiegrammen ten kantore 

van bestemming. 

37 . Terstond na den ontvang worden de tele-
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grammen in volgorde van hun rang en den tijd 

hunner ontvan"st ter aflever ing gereed gemaakt. 
Het tijdstip der afgifte aan den besteller of aan 
den bode wordt ingeschreven op het ontvang
bewijs, dat, nevens het telegram, den geadres

seerde wordt aangeboden. 
I eder afzend er van een binnenlandsch telegram 

kan vorderen, dat het ter plaatse van bestemming, 
zonder omslag , open of wel eigenhandig aan den 
geadresseerde worde afgeleverd, mits hij Yan dat 
verlangen doe blijken , door plaatsing boven het 

adres van de woorden : OJHm bestellen of (.RO) of 
wel Eigenhandig of (J1fP) (art. 12). Hetzelfde 

kan geschieden met bnitenlandschc telegrammen, 

voor zooveel het land van bestemming zich tot 
open aflevering en aflevering in eigen handen, 
heeft bereid verk laard. 

Iu het bin11enlandsch verkeer kunnen de tele
grammen, bestemd naar plaatsen, waar een locaal 

telephoonnet in werking is, per telephoon worden 
afgelcvercl aan de geadresseerden, die aan dat 

telepboonnet zijn aangesloten. De afzender, die 

deze aflevering verlangt, moet boven het ad1·es 

de aanwijzing Teleplwonbestelling of (TB) schrijven . 

Blijkt de aflevering per telephoon onnitvoerbaar, 

dan geschiedt zij door ueu besteller. 

Ook in het bnitenhindsch verkeer kan de af

levering aan den geadresseerde per telephoon 
geschieden, voor zoover zoodanige aflevering ter 

plaatse van bestemming is toegelaten en op de 
voor elken Staat afzonderlijk bepaalde voo1'1vaarden. 

Bestellingskring. 

38. Door elk telegmafkantoor in Nederland 

worden de telegrammen binnen den door den 
Directeur-Generaal dé!' Posterijen en Telegraphic 

vast te stellen kring kosteloos besteld. 
Aan telegraafkantoren in spoorwegstations buiten 

dien kring kan door den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid het heffen van bestelgelcl 
wo1·den toegestaan. Dit bestel geld bedraagt, bij 

vooruitbetaling door den afzender, 25 cent. In
dien het komt ten laste van den gead1·esseerdc, 

dan wordt het dezen tot het werkelijk uitgeschoten 
bedrag , naar gelang van den afstand , in reke
ning gebracht. 

Voor de bestelling van elk telegram, dat ontvan

gen wordt op een Rijkstelephoonkantoor, is, over

eenkomstig artikel 2 d van het Koninklijk besluit 
van 15 September 1886 (Staatsblad n°. 164) eene 

vergoeding verschuldigd van ten hoogste 10 cent, 
indien dit bij gemeenteverordening is bepaald. 

Bestelling. 

39. De afgifte van het telegram geschiedt tegen 

oudcrteekening door of namens den geadresseerde 
van het ontvangbewijs, waarop tevens het uur 
van de bestelling is in te vullen. füj bestelling 

van telegrammen met ue aanwijzing Eigenl,andig 
of (JJ[P) is de geadresseel'Cle in persoon tot de 

ouderteekening van het ontvan"bewijs verplicht. 
Indien de woning van den geadresseerde gesloten 

is of niemand bereid is het telegram aldaar in 
ontvang te nemen, wordt zoo mogelijk eene kennis

geving achtergelaten, dat het op het kantoor kan 

worden afgehaald . 

Telegrammen met de aanwijzing Telegraaf restant 
of (T.R) worden niet afgegeven, da!l nadat zij, die 
zich artnmelden, voor zoovcel zij ni et ten kantore 

bekencl zijn, hunne identiteit op voluoendc wijze 
hebben bewezen . 

Bestelling ,loor de kantoren met nachtdienst 
tnsschcn 10; ure des avonds en clen volgenden 

morgen ten 6 ure des zomers en 7 ure rles winters, 

geschiedt slechts dan, wanneer zij door het ge

wicht van het in het telegram behandeld onder
werp kennelijk gevorcl erd wordt, of wanneer de 

onmiddellijke bestelling door de belanghebbenden 

uitdrukkelijk is verlangd. 

Het is den bestellers verboden fooien of ge

schenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

Telegrammen. aan ,·eizigers. 

40. Indien reizigers aan het opgegeven adres 

niet worden aangetroffen, dan moet de persoon, 
te wiens huize de bezorging had te geschieden, 

worden nitgenoodigd, schriftelijk te verklarnn, 
wat hem nopens de komst· of het vertrek van 
den geadresseerde · bekend is. 

Is de geadresseerde nog niet aangekomen, dan 
wordt aan het opgegeven adres eene kennisgeving 
achtergelaten en het telegram ten kantore beschik
baar gebonden tot het einde van den dag, als 

dien van aankomst opgegeven . Daarna wordt het 
overeenkomstig het voorschrift van art. 42 he
htrndeld. 

Afwijking van de gewone wijze van bezorging. 

4 1. Op elk telegraafkantoor is een register 
voorhanden, waarin de belanghebbenden verzoeken 
om afwijkini; van de gewone bestelling van hunne 

telegrammen, bijv. door bezorging op bepaalde 
men ter beurze, op een kantoor of elders, kunnen 
inschr~ven. 
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Onbestelbare telegrammen . 

42 . Indien een telegra111 onbestelbaar is, wordt 
aan het kantoor van afzending, zoo spoedig moge
lijk, ambtshalve van de reden der onbestelbaar
heid kennis gegeven. Dat kantoor waarschuwt 
den afzender , als blijkt dat het adres nauwkeurig 
is overgebracht. 

Indien het telegram, na verzending van de 
kennisgeving van onbestelbaarheid, alsnog afge
leverd wordt, moet dit rnede ambtshalve terstond 
ter kennis van den afzender worden gebracht. 

Onbestelbare telegrammen worden gedurende zes 
weken bij het kantoor van be temming bewaard. 

Terugbetalingen. 

43 . Nevens de terugbetalingen, genoemd in de 
artikelen 19, 22, 30, 35 en 36 van dit regle
ment, worden, op verzoek, terugbetaald aan hen, 
die ze gestort hebben: 

a. de volle kosten van elk telegram, dat ten 
gevolge van dienstfeilen niet ter bestemming is 
gekomen; 

b. de volle kosten van elk telegram, <lat l:.iter 
is aangekomen dan bij verzending per post moge
lijk zon zijn geweest, of dat eene vertraging heeft 
ondergaan, van 24 uren in het binnenlandsch en 
in het buitenlandseh Europeesch en van zesmaal 
24 uren in het bniten-Enropeeseh verkeer. Deze 
termijn van vertraging wordt op tweemaal 24 uren 
gesteld in het verkeer met landen buiten Europa, 
welke de 1·egelen van het Euro11eesch verkeer 
volgen; 

c. de volle kosten van elk telegram met col
lationneering betaald, dat tengevolge van ver
minking zijn doel heeft gemist, tenzij de belang
hebbende per betaald diensttelegram verbeter ing 
heeft verkregen ; 

d. de volle kosten van elk telegram, dat volgens 
artikel 29 na de aanneming in de bestelling is 
gestuit; 

e. de kosten van elke niet uitgevoerde bijzondere 
behandeling van een telegram, zooals (D), (RP), 
(TC) enz.; 

/ . de kosten van elk onovergeseind woord Vatl 

telegrammen, behoorende tot het buiten-Europresch 
verkeer, tenzij de belanghebbende per betaald dienst
telegram verbetering heeft verkregen; 

g. de kosten van den niet per telegraaf door
loo11en afstand van elk telegram, dat, wegens 
storing van buitenlandsche verbindingen, per post 
of op andere wijze is verzonden, na aftrek van 

de eventueele kosten voor de wijze van verzending , 
anders dan per telegraaf. 

Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten van 
een telegram met afschriften wot·dt voor elk af
schrift, als hoedanig het telegram zelf wordt 
medegeteld, een evenredig deel terugbetaald. 

Indien de bestelling van een telegram, waarvan 
de kosten voor bezorging per bode door den af
zender zijn betaald, op verzoek van den geadres
seerde aan een adres binnen den kosteloozen 
bestellingskring (zie art. 38) geschiedt, worden 
de bodekosten niet dan op aan vraag van den 
afzender terugbetaald. 

In geen geval wordt terugbetaling toegestaan 
van een per telephoon overgebracht telegram , 
tenzij het overtuigend bewezen is, dat het niet 
-ter bestemming kwam of zijn doel heeft gemist 
door de schuld van den telegraafdienst. 

Àanv,·agen om terugbetaling. 

44. Voor telegrammen in het binnenlanclsch 
en in het bnitenlandsch Europeesch verkeer moeten 
de aanvragen om terugbetaling van kosten, onder 
overlegging van bewijsstukken, uiterlijk drie 
maanden, en in het buiten-Europeesch verkeer 
uiterlijk zes maanden na den dag der aanbieding 
van het telegram, worden ingediend, tot welk 
einde formulierbladen bij de rijkstelegraafkantoren 
beschikbaar zijn. 

De stukken betreffende aanvragen om ter.ig
betal ing zijn vrij van zegel , doch bij elke aan
vraag moet een bedrag worden gestort van vijf 
en • twintig cent voor klachten omtrent telegram
men in het binnenlandsch en in het buitenlandsch 
Europeesch verkeer en van een gulden omtrent 
die in het buiten-Enropeesch verkeer, welke be
dragen, tegelijk met de seinkosten van het be
trokken telegram, worden terugbetaald, indien 
de klacht gegrond bevonden wordt. 

À/schrift van vroeger verzonden of ontvangen 
telegrammen. 

45. Aan den afzender of den geadresseerde 
worden, op zijn verzoek, deugdelijk verklaarde 
afschriften uitgereikt van de telegrammen, door 
hem aangeboden of ontvangen, mits de noodige 
inlichtingen worden gegeven om de telegrammen 
te vinden, en voor zoover deze nog voorhan
den zijn. 

De prijs van een afschrift is vijftien cent voor 
ieder honderdtal woorden, met dien verstande 
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dat minder dan honderd woorden voor honderd 
worden berekend. 

De aldus af te geven afschriften zijn vrij van zegel. 

B ewa,·ing van teleg,·amnzen. 

46. De minuten en de tifschriften van binnen
lanclsche telegrammen, alsmecle van die in het 
bui tenlandsch Europeesch verkeer worden ten 
minste zes maiinden, en van de telegrammen in 
het buiten-Europeesch verkeer ten minste twaalf 
maanden, te rekenen van den eersten dag der 
maand, welke op die van de aanbieding volgt, 
bewaard, met de noocligc voorzorgen tot verzeke
rill"' van het geheim. Na verloop van clien tijd 
worden zij vernietigcl. 

Verdeeting van de seinkosten der telegra,nmen 
tusscken ket Rijk en bijzondere ondernemingen. 

In het verkeer met kantoren van bijzondere 
ondernemingen worden de seinkosten der tele
grammen alclus vercleeld: 

a. van een binnenlandsch telegram, dat de lijnen 
van een of meer bijzondere ondernemingen en die 
van het Rijk doorloopt : de bijzondere onderne
ming of elke der ondernemingen en het Rijk een 
gel ijk deel ; 

b. van een verzonden of ontvangen buitenlandsch 
telegram ontvangt cle bijzondere onderneming een 
bedrag, gelijkstaande aan haar aandeel in een 
binnenlandsch telegram van gelijk woorden tal, 
met dien verstande echter , dat het gemeld aan
deel van een dringencl telegram het dri evoucl van 
dat van een gewoon telegram bedraagt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 24sten M:ei 
1897 (Staatsblad n°. 157). 

M:ij bekend, 
De JJfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 

26 ]Jfei 1897. WET, tot kwijtschelding aan 
H. L. CH. TE M:FJCHELEN van eene clen lande 
aankomende vordering. S. 158. 

26 JJ.fei 1897. WET, tot verhooging der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsc!t-Indië 
voor het dienstjaar 1897. S. 159. 

26 JJfei 1897. WET, tot verhooging der begroo
ting van nit~ven van Nederlandsc!t-Indië 
voor het dienstjaar 1897, ten behoeve van 
den aanleg van stoomtrambanen in Groot
Atje!t. S. 160. 

26 JJfei 1897. fü:SLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3 Augustus 1879 
(Staatsblad n°. 148), en tot vaststelling van 
bepalingen voor de examens, bedoeld in 
art. 65 der wet van 17 Ang11stus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 28 December 1896 
(Staatsblad n°. 230), ter verkrijging van 
akten van bekwaamheid voor huis- en school
onderwijs in de vakken, vermeld onder r en 
r bis in art. 2 der eerstgenoemde wet. S. 161. 

IN NAAM VAN H. ~I. WILHELMINA, ENZ. 

w EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van 
Binnenlandsche Zaken van 

den Minister van 
28 April 1897 , 

n°. 1931 3 , afdeeling Onderwijs; 
O1'erwegende, dat het noodig is, bepalingen 

vast te stellen voor het examen, bedoeld in 
art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 (Staats• 
blad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 28 December 1896 (Staats
blad n°. 230) , ter verhijging eener akte van 
bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in 
het vak, vermeld onder r bis in art. 2 dei· eerst
genoemde wet , en dat het wenschelijk is, de 
bepalingen te herzien, bij Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1879 (Staatsblad n°. 148) vastgesteld 
voor het examen, bedoeld in art. 65 der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), ter 
verkrijging eener akte van bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in het vak, vermeld 
onder ,. in art. 2 clier wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 M:ei 1897 , n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van voornocmden 
Minister van 22 Mei 1897, n°. 3317, afdceling 
Onderwijs; 

Hebben· goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
1 °. dat de examens, bedoeld in art. 65 der 

wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
28 December 1896 (Staatsblad n°. 230), ter ver
krijging van akten van bekwaamheid voor huis
en schoolonderwijs in de vakken, genoemd onclcr 
r en ,. bis in art. 2 der eerstgenoemde wet, 
mondeling en schriftelijk worden afgelegd; 

2°. dat bij het afnemen van deze examens de 
programma's aan dit beslnit gehecht, tot leid
draad zullen strekken; 

3°. dat het Koninklijk besluit van 3 Augus
tus 1879 (Staatsblad n°. 148), voor zoover dit 
de regeling van het examen ter verkrijging eener 
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akte van bekwaamheid in de beginselen cler land
bouwkunde en de vaststelling van een programma 

voor dat examen betreft, wordt ingetrokken; 

4°. dat dit besluit in werking treedt bij de 
in 1898 te honden examens ter verkrijging der 
sub 1°. genoemde akten. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad rnl worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Alt-Anssee, den 26sten ::\fei 1897. 
(get.) E 11'[ llf A. 

IJe Jlfinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get .) VAN HOUTEN. 

( Uitgeg. 5 Juni 1897 .) 

PR O G R A 11'[ 11'[ A'S van de examens ter 
verkryging van akte,i van bekwaaml,eid 
voor !tuis- en schoolonderwijs in de vakken, 
vermeld onder r en r bis in art. 2 der wet 
van 17 Ávgustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 

zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de 
,ret van 28 IJecember 1 96 (Staats
blad n°. 230), naai· aanleiding van art. 65 

der eerstgenoemde wet. 

l. DE BEGINSELEN DER LANDBOUWKUNDE. 

De ,-ereischten zijn : 
Kennis van scheikunde, met nmne wat betreft 

a. de anorganische: 
bekendheicl met de meest belm1g1·ijke grond

stoffen en anorganische scheikundige verbindingen; 
met de omzeitingen die deze kunnen ondergaan; 
met de vormingswijzen en de onderlinge werkingen 
van zuren, basen en zouten, waarbij eenige vaardig

heid wordt geëischt in het gebruik van schei
knnd ige form uien en vergelijkingen en de toe-

1mssing daarvan bij eenvoudige vraagstukken. 
Van de caudidaten wordt geëiseht, clat zij het 

bewijs leveren zelf eenige eenvoudige proeven te 
hebben uitgevoerd; 

b. de orgtmische: 

eeni"e kennis van de samenstelling en het 
karakter van enkele belangrijke groepen van stoffen, 
zooals kool waterstoffen , alcoholen, aldehyden, 
zuren, vetteri en bekendheid met de empirische 
samrnstdling en de omzettingen van enkele stoffen 

die bij den plantengroei eeue belan.,.rijke rol 
s11elen, zooals koolhydraten. 

Kennis van 11atuurkunde. 
Bekendheid met de grondbegrippen van de 

leer der beweging en der krachten en met die 
van arbeid en arbeidsvermogen; melde algemeene 

eigenschappen van vaste stoffen, vloeistoffen en 

gassen; met de hoofdzaken uit de leer der zwaarte
kracht en der veerkracht; met de leer der warmte 
en enkele van bare toepassingen, ook op ver
schijnselen in den dampkring, waarvan de kennis 
voor den landbouw van belang is; met de leer 

van 1;,erugkaatsing, breking, ontleding en absorptie 
van het licht. 

Van de candidaten wordt gcëischt, dat zij 
blijk geven dagelijks voorkomende verschijnselen 
juist te hebben waargenomen en dat zij zelf een
voudige proeven hebben uitgevoerd . 

Kennis vaii dier- en plantkunde. 
a. Dierkunde : 

bekendheid met de hoofdgroepen uit het dieren
rijk; 

eenige kennis van den bouw en de levens-

verrichtingen van het lichaam der huisd ieren. 

b. Plantkunde: 
kennis van de organen, waarnit de plant bestaat; 
overzicht van den algemcencu bonw en de 

levensverrichtingen van de plant. 

Hierbij zal als eisch gesteld worden, dat de 
candichlen blijk geven de ontwikkeling van den 
groei te hebben gadegeslagen, hetzij in de natuur 
ze] ve, hetzij b;j het opkweeken en dat zij vaardig

heid bezitten in het determineeren van planten

soorten. 
B ekendheid met eenige voor den landbou11J nut

tige en schadelijke dieren, en plantenziekten. 
Hierbij zal van de canilidaten geenszins eene 

uitgebreide kennis worden verlangd, maar wel dat 

zij blijk geven eenige dezer diersoorten en planten
ziel'ien meer nauwkeurig te hebben nagegaan. 

B ekendlteid in lwofd::aken met de gesteldheid 
en ·de rorrning van den bodem in Nederland, be
neve,is kennis van de natuur- en scheikundige 
eigenschappen i-an den grond. 

B e!.:endl,eid met de hoofdpunten van de leer 
der bemesting. 

Stalmest, hul pmeststoffen, groene bemesting; 
doel van een bemestingsproefveld. 

B ekendlteid met de meest belangrijke methoden 
van grondvewerking en van grondverbetering , als
mede met eenige der meest belangrijke werktuigen 
bij den landbouw in gebruik. 

De candidaten zullen hierbij blijk moeten geven 
eenige eenvoudige werktuigen, ook in hunne 
onderdcelen, grondig te kennen en tevens in staat 
te zijn mede te deelen , hoe zij behandeld en ge-
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stelcl moeten wonlen. Van cle meer samènge

stel cle werktuigen wordt slechts cenige ttlgemecne 

kenni s vereischt. 
Keunis der p1antenteelt. 

Kenmerken voor de beoordeeling vttn het zaai
en pootgoed; zaaien; bewerking van den grond 
voor verschillende gewassen; verpleging van het 
gewas; oogsten ; bewaren van clen oog3t (pers

voeder); bekendheid met enkele botanische ken
merken der voornaamste gewassen van bot wlancl 

en grasland; eenige bijzonderheden omtrent de 
teelt van de voornaamste hier te lande geteelde 

gewassen. 
Bekendheid in hoofdzaken met de leer der 

veeteelt. 
Rund, paard, schaap , varken . Kentcekencn 

ter beoordeeling der eigenschappen. Rasbeschrij
v i ug. Veredel i ug door fokken in eigen ras of 

door kruising. Kennis der voornaamste in landsche 
rnssen en van een ige b11itenlandsche voor zoover 
zij hier te lande v'oor de fokkerij worden gebezigd. 

B ekendheid met de hoofdzaken der zui·velbe
reiding . 

Kennis van de samenstelling en van de phy

sische eigenschappen der melk en van de in
vloeden, waarvan hoeveelheid en hoedanigheid 

afhankelijk zijn; 
nrschillencle stelsels van afroomiug en hunne 

betcekenis voor de practijk; het zuren van melk 

en room , karnen en boterbereiding; hoofdzaken 

der kaasmakerij. 

De canclidaten zullen blijk moeten geven een 

duidelijk overzicht te bezitten van de wijze van 

zniYelbereiding in hunn e omgeving. 

IL DE BEGIN~ELEN DER TUINllOUWKUNDE. 

De vereischten zijn: 
Kennis van scheiknnde en van natuurkunde, 

met name van die ondercleelen van beide weten
schappen, die voor .den tuinbouw van bclttng 

moeten worden geacht. 
Algemeene kennis van den bonw en het leven 

der 11lanten. Kennis van de voornaamste ct1ltnur

gewassen uit een botanisch oogpunt en van hunne 

plaats in het systeem. 
Bekendheid met eenige der voornaamste voor 

den tuinbouw nnttigc en schadelijke dieren, en 

plantenziekten. 
Bekendheid met de eigenschappen van den 

grond en de meest belangrijke methoden nm 
"'rondbewerking en van grondverbetering; met de 
hoofdp1rnten van de leer der bemesting. 

Bekendheid met de hoofdpunten van den eigen

lijken tuinbouw voor zoover betreft: 
a. warmoezerij : 
de teelt van groenten in den vollen grond. 

Ver vroegen ; 
b. vrnchtenteelt: 

aanleg en behandeling van den boomgaard en 

van den vrnchtentuin. Kennis der meest aan

bevelenswaardige vruchten-variëteiten . Vermenig-

vuldigen. Verecle1en. noeien. 
De candidaten moeten hierbij blijk geven met 

de uitvoering in de practijk vertromvcl te zijn; 

bloementeelt en boomteelt: 

ccnige kennis van vaste planten, zaaiplanten 
en kamerplanten , benevens van sierheesters. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1897 

(Staatsblad n°. 161). 

Mij bekend, 

De .Afinistcr van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN. 

26 :Afei 1897. BESLUIT, betreffende de Commissiën 
van beoorcleeling en den Raad van beroep, 
bedoeld bij de wet van 20 April 1895 (Staats
blad n°. 54) . S. 162. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 22 Mei 1897, n°. 49, Invoerrechten 
en Accijnzen; 

Gezien art. 17, vierde lid en art. 20, tweede 

lid der wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 54), 
houdende nadere bepalingen omtrent de heffing 
van invoerrecht naar de waarde der goederen, en 

het Koninklijk besl uit van 11 Mei 1895 (Staats
blad n°. 83), betreffende de Commissiën van be

oorJeeling en clen Raad van beroep, bij die wet 
bedoeld; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Van elke Commissie van beooorcleeling 

treden om de twee jaar - de eerste maal op 
1 Angnstns 1897 - af: één der leden benoemd 
door den Minister van Financiën, één der leden 

benoemd door Arronclissements-rechtbanken en één 
der leden benoemd door Kamers van koophandel 
en fabrieken . 

De volgorde, waarin de ]celen znllen aftreden, 
wordt voor elke Commissie bij loting vastgesteld 
door de drie leden, die in de tweede helft der 
maand Juni 1897 de eerste vergadering volgens 

art. 18 der voormelde wet honden. 
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Worden op d.enzelfden dag twee vergaderingen 
van verschillende Commissiën gehouden, dan be
paalt de clirecteur in welke vergadering de loting 
zal geschieden. 

Is in de tweede helft van Juni geene verga
dering volgens art. 18 te hond.en, dan heeft voor 
de voormelde loting eene vergadering plaats van 
drie led.en, door den directeur aan te wijzen. Het 
tweede en derde lid van dat artikel zijn ook ten 
dezen toepasselijk. 

2. Van den Raad van beroep treden om de 
twee jaar - cle eerste maal op l Augustus 1897 -
af: twee cler led.en benoemd door Ons, twe er 
led.en benoemd cloor Arrondissements-rechtbanken 
en vier der leden benoemd door Kamers van koop• 
handel en fabrieken . 

De volgorde, waarin de leden zullen aftreden, 
wordt bij loting vastgesteld door de zeven led.en, 
die in de tweede helft der maand Juni 1897 de 
eerste vergadering houden volgens art. 21 der 
voormelde wet. 

3. De leden der Commissiën van beoordecling 
en de leden van den Raad van beroep, clie de 
voormelde loting verrichten, stellen dienovereen
komstig den rooster van aftreding vast. 

De voorzitter zendt daarvan afschrift aan den 
Minister van Financiën . 

4. Led.en, benoemd ter vervnlling van plaatsen, 
opengevallen buiten den door l'Ooster aangewezen 
tijd, treden af op het tijdstip, waarop de leden, 
die zij vervangen, moesten aftred.en. 

De Minister van Financiën is belast niet de 
uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats
blad zal word.en geplaatst. 

Alt-Aussee, den 26sten Mei 1897. 
(get.) E M MA. 

De Minister van Financiën, 
(get.) SP1<ENGER VAN EYK. 

( Uitgeg . 3 Juni 1897.) 

Ingevolge art. 9, 2• lid, der kieswet zal in 
de gemeenten , welke voor de raadsverkiezingen 
în kiesdistricten zijn gesplitst, het kiesdistrict; 
zijn te vermelden waartoe de kiezer ten gevolge 
van de plaats zijner woning op 1 Februari be
hoort. Aan"ezien die woonplaats, welke op de 
kiezerslij st staat vermeld,, van zelf de aanwijzing 
van het kies- en stemdistrict med.ebrengt, zoodat 
de attnteekening omtrent het kiesdistrict en het 
stemdistrict, ook blijkens het woord "dientenge
volge" in genoemd artikel daarvan slechts het 
uitvloeisel is , is de bedoelde bijvoeging niet als. 
eene wijziging der kiezerslijst te beschouwen, zij 
behoort als a:inteekening van louter ad.ministra
tieven a,u·d. ambtshalve te geschieclen. Zoo nood.ig 
kan de hiertoe noodige aanvulling van kolom 8 van 
model I, behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 28 November 1896 (Staatsblad n°. 176) , 
met verwijzing worden aangebracht in de kolom 
"Aanmerkingen". 

Voor zoover de aan te wijzen stemdistricten 
voor de Staten- en voor de raadsverkiezingen niet 
overeenkomen met die, welke voor de verkiezingen 
van leden der Tweede Kamer zijn aangewezen, 
zal, mede op den grondslag der volgens art. 9, 
2• lid , tlcr Kieswet , op de ki ezerlijst aan!!:ewezen 
woonplaats op l Februari alsnog eene bijvoeging 
aangaancle het stemdistrict voor eiken kiezer bij 
Staten- en bij raadsverkiezingen zijn te stellen. 

Eveneens zal, wanneer in den loop van het 
jaar, gedurende hetwelk de kiezerslijsten van 
kracht ziju, wijzigingen in de indeeling der stem
districten, bedoelcl bij art. 128 der Kieswet, 
worden aangebracht, daarvan op de kiezerslijst 
aanteekening zijn te houden. 

De jJ[inister van B inuenlantlrcl1e Zaken, 
(get.) VAN HOUTEN . 

2 Juni 1 97. MISSIVE van den :Minister van 
26 jJfei 1897. MISSIVE van den Minister van Oorlog, aan de autoriteiten der landmacht 

Binnenland.sche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
het doen van aanteckeningen op de kiezers
lijsten. 

Ik heb de eer U H .E.G. te verzoeken de aan
dacht der burgemeesters in Uw gewest te vestigen 
op de aanvulling, welke de aanteekening omtrent 
de kies- en stemdistricten op de kiezerslijsten bij 
de uitvoering der wetten van 28 April 1897 
(Staatsblad n°. llO, lll en 112) eventueel zal 
hebben te ondergaan. 

betreffende de insch1·ijving van militairen in 
het gemeentelijk bevolkingsregister. 

Het is mij uit een sch rijven van Zijne Excel
len t ie den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gebleken, dat de bepaling van art. 1 , sub la, 
van het Koninklijk besluit van 27 Jnli 1887 
(Staatsblad n°. 142), in sommige gemeenten zoo 
ruim wordt uitgelegd, dat alle militairen, buiten 
eene kazerne wonende, in afzonderlijke registers 
worden ingeschreven, bepaaldelijk ook gehuwde 
militairen, in particuliere woningen gehuisvest. 
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Dit komt, zoowel mijn genoemden ambtgenoot 
als mij ook in vcrbancl met de bewoorcl ingen van 
het tweede !iel van · art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 27 Jnli 1887 (Staatsblad n°. 140), 
niet j uist voor. Het voorschrift, dat in afzon 
derlijke registers worden ingeschreven cle personen, 
die bij cle zee- en landmacht als vr ijwilligers in 
dienst zijn, of voor den clienst worden opgeleicl , 
voor zoover zij in een gebo nw of schip, tot 
militair einde in gebruik, nachtverblijf hebben, 
kan niet verder uitgestrekt worden dnn tot die 
personen, die wonen in gebouwen en schepen, 
clie bij h et Rijk tot militaire eimle in gebrnik 
zijn, waarover all een het Rijk ter huisvesting van 
militairen te beschikken heeft en waarin cle in
woning door het openbaar gezag geregeld wordt. 

Militairen, die geheel, of gedeeltelijk, voor eigen 
rekening in particn liere woningen zijn gehnisvest, 
vallen niet claaronder, en moeten in het gemeen
telijk bevolkingsregist.er worden ingeschreven. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
mi tsdien de gemccntebestnren, voor zooveel noodig, 
doen nitnoodigen, (1) eerstgemeld Koninkl ijk be
slnit in laatstbcdoelden zin te doen toepassen. 

In verband daarmede heb ik goeclgevonclcn, 

te bepalen, dat de plaatselijke- en garnizoens
commanclanten aan de betrokken µ:emccntebe tnren 
zullen opgeven de namen van de militairen , die 
ge!teel of gedeelteliJ!c voor eigen re!ce11i11g in par
ticuliere woningen zijn gehuisvest. 

'f en overvloeclc teeken ik hierbij aan, dat 
militairen, die door en gel,eel voor rekening van 
l,et Rijk buiten de kazerne zijn gehuisvest, wel 

in een afzonclerlijk register moeten worclen inge

schreven . 

(get.) 
De Jfinister van Oorlog , 

SCHNEIDElt. 

3 Juni 1897. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlanclsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in cle provinciën, betreffende 
art. 13 der inkwartieringswet. 

Door gemeentebesturen is cle vraag gestelcl, of 
tot cle in al. 1 van art. 13 cler wet van 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad n°. 138) voor inkwar
tiering aangewezen woningen al of n iet gerekend 

moeten worden die perceelen, waarvoor ingevolge 
art. 6 cler wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72) vermindering van belasting wordt toe
gestaan. 

(1) Zie de missive van 14 Mei 1897. 
1897. 

H et komt mij na overleg met clen :.Iini ter 
van Oorlog voor, clat die vermindering, als in 

genoemd artikel 13 niet bedoeld, niet ontslaat 
van de verplichting om aan de vordering van 
inkwartiering en onderhoud te voldoen. 

Ik beb cle eer U H.E.G. te verzoeken de bur
gemeesters in Uw gewest dienovereenkomstig in 
te lichten. 

De Minister van Binnenlandse/te Zaken , 
(get .) VAN HOUTEN. 

4 J uni 1897. BESLUIT, tot vastst.elling van cle 
samenstelling en de sterkte cler scheepsmacht 
voor Ieclerlanclsch-Inclië benoodigd, met uit

zondering van het gedeelte bcstemcl tot ver
decl iging van havens of toegangen naar havens 
of reeden. S. 163. 

IN NA.Al[ VAN H. M. WILHELMINA, E NZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk beslui t 
van 27 Juli 1896 (Staatsblad n°. 141); 

Overwegende dat het wenschelijk is ,·aan het 
in dat artikel gegeven voorschri ft uitvoering te 
geven, voot· zoo verre clit thans mogelijk is; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van cle 

Ministers 
22 Maart 
23 llfaart 

van Marine en van Koloniën, van 
1897, Bureau Kabinet, n°. 61 en van 
1897, Litt. A 1 , u0

• 43; 
Den Raacl van State gehoorcl (ad vies van ,len 

4clen Mei 1897 , u0
• 8); 

Gez ien het nacler gemeenschappelijk rapport 
van de voornoemcle Ministers van 21 Mei 189 7, 

Bureau Kabinet, n°. 47 en- van 31 Mei 1897 , 

Litt. A' , n°. 11 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen: 
Art. 1. Het deel cler Zeemacht in N ederlandsch

Indië, bedoeld bij artikel 2 sub a van het Ko
ninklijk besluit van 27 Juli 1896 (Staatsb lad 
n°. 141), zal bestaan uit zes krachtige oorlogs
schepen, ieder bemancl met ongeveer 276 Euro
peanen en ongeveer 61 inlanclers. 

Deze zes schepen zullen steeds in dienst worden 
gehonclen . 

2. Het deel der Zeemacht in N ederlandsch-Indië, 
bedoeld bij artikel 2 sub b van hooger genoemcl 
Koninklijk beslui t, zal bestaan uit vijftien kleine 
oorlogsvaartuigen, waarvan tien in vredestijcl 
steeds in dienst zullen zijn, elk met eene be
manning van ongeveer 64 Europeanen en onge
veer 29 inlanders. 

13 
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In oorlogstij<l worden zij, naar gelang van <le 

behoefte aan personeel voor de schepen en vaar
tuigen, be<loel<l in artikel 2 snb c, buiten dienst 

gesteld. 
3. Het aantal schepen en vaartuigen, bedoeld 

it1 artikel 2 sub c van hooger genoem<l Koninklijk 

besluit , zal nader door Ons worden vastgestel<l, 

zoodra zal zijn beslist omtrent de wijze waarop 
,le verdediging van havens of van toegangen nam 

havens uf reedcn in Nederlandseb-Indië zal worden 

gevoerd. 
De bemanningen der bierbedoelde schepen en 

vntwtuigen zulJen bij eventueele intlienststelling 
daarvan getrokken worden nit die der buiten 
dic11st te stellen schepen en vaartuigen, bedoelt! 

in artilwlen 2 en 4 van dit Ons besluit. 
4. De in artikel 2 snb d van het Koninklijk 

besluit van 27 Juli 1896 (Staatsblad n°. 141) 

bedoelde wachtschepen zullen twee, en daarin be
doelde opnemingsvaartuigen znllen eveneens twee 
in getal sterk zijn. De wachtschepen worden steeds 
in dienst gehoutlen met cene gezamenlijke be
manning van ongeveer 239 Enropeanen en onge
veer 7 4 inlanders; de opnemingsvaartuigen worclen 
allee11 in vreclestijd in dienst gebonden met eene 

bemanning elk van ongeveer 22 Europeanen en 
ongeveer ö9 inlanders. 

5. Behalve de bemanning <ler hooger genoemde 

chcpen en vaartuigen zal in Nederlandsch-lndië 

voor de Zeemacht aldaar steeds aanwezig zijn een 
staf van ongeveer 10 Europeanen en een boven

rol van 5 1iercent der sterkte v,rn het Enropeesch 

en van 10 percent der sterkte van het inlauclscb 

personeel. 
6. Aan de, in de voorgaande artikelen vast

gestelde, formatie wordt gevolg gegeven naar 
mate de daarvoor noodige gelclcn bij cle betrokken 
begrootingswetten zijn toegestaan en de thans 
bestaande schepen aan den dienst ontvalJen. De 

vermindering van het aantal in dienst zijnde 
schepen der categorie, bedoeld bij artikel 2 sub b 
van het meergenoemd Koninklijk besluit, zal ver
ban<l bonden met <le vermeerdering die het aan
tal schepen, bedoelcl bij artikel 2 sub a onder
gaat, in dier voege derhalve dat gedurende het 
overgangstijdperk ongeveer dezelfde koppensterkte 
bij de zeemacht in Indië dienst doet, als volgens 
,lit Ons besluit voor clen vervolge het geval zal 

moeten zijn. 
De Ministers van Marine en v,rn Koloniën zijn, 

ieder voor zoo veel hen aangaat, belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

zal worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Alt-Aussee, der. 4den Juni 1897. 

(get.) EMMA. 

IJe j)finistervan illarine, (get .) VAN DER WrJCK . 

IJe j)finister V/Zit Koloniën, (get.) BERGSMA. 

( Uitgeg. 12 Juni 1897 .) 

9 Juni 1897. BESLUIT, tot wijziging en aanvul
ling van het Reglement betreffende den vorm, 
<le samenstelling en de afmetingen der maten 

en gewichten, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 16 Oetober 1869 (Stau.tsbladn° . 169) 

en gewijzig<l bij <le Koninklijke beslniten van 

16 Augustus 1874 (Staatsblad 11°. 121), 
19 'fei 1875 (Staatsblad u0 • 77), 8 No

vember 187ö (Staatsblad n°. 18ö), 1 Septem

ber 1877 (Staatsblad n°. 175), 5 Maart 1878 
(Staatsblad n°. 15) , 27 Juli 1878 (Staats
blad n°. 101), 8 April 1879 (Staatsblad 
n°. 54), 7 Juni 1881 (Staatsblad n°. 63) en 

14 Juli 1894 (Staatsblad 11°. 132). S. 164. 
IN NAAM VAN H. M .. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ Ei'lfMA' EKZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 27 Februari 1897, 
L•. N., afdeelino- Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoor<l (advies van den 
13 April 1897, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 4 Juni 1897, u0 • 173, afdceling 
Handel en Jij verheid; 

Hebben goedgevonde11 en verstaan : 
Het reglement betreffende den vorm, de samen

stelling en de afmetingen der maten en gewichten, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 Octo
ber 1 69 (Staatsblad n°. 159) en gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 16 A~gustus 1874 

(StaatsUad n°. 121) , 19 Mei 1875 (Staatsblad 
n°. 77), 8 November 1875 (Staatsblad n°. 185), 

1 September 1877 (Staatsblad n°. 175), 5 Maart 
1878 (Staatsblad n°. 15), 27 Juli 1878 (Staats
blad n°. 101) , 8 April 1879 (Staatsblad n°. 54), 
7 Juni 1881 (Staatsblad n° . 63) en 14Juli 1894 
(Staatsblad n°. 132) wordt gewijzigd en aangevul<l 
als volgt: 

I. In art. 42 wordt in plaats van : 
"halve hektoliter (} vat)" gelezen : 
"hektoliter (vat), 
acht dckaliler (80 kan), 
zes dekaliter (60 kan), 
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halve hektoliter (½ vat), 
vier de kali ter ( 40 kan), 
drie dekaliter (30 kan)." 
II. Het derde lid van art. 43 wordt vervan

gen door cle volgende twee leden : 
• Bij de lage vochtmaten is de hoogte gelijk de 

middellijn en bij hooge vochtmaten is cle hoogte 
het dubbel van de middellijn. 

• De bepalingen van het tweede en derde lid 
van dit artikel zijn niet van toepassing op cle 
vochtmaten genoemd in de artt. 49 eu 53bis." 

III. In art . 44 worclt achter "ijzer" ingevoegd : 
,,staal," . 

IV. In het eerste lid van art. 49 wordt achter 
. hektoliter" ingevoegd: ", in dit artikel nader 
omschreven , " . 

V. In het eerste lid van art. 53 wordt achter 
"wordt" ingevoegd : " , beha! ve van de meet
emmers in art. 53bis bedoeld,". 

VI. Tusschen de artt. 53 en 54 wordt het vol
gende ingevoegd : 

Á.rt. 53bis. Het is geoorloofd mectemmers, ver
vaardigd van vertind of vernikkeld ijzer of staal, 
te gebruiken, uitsluitend tot het meten van melk, 
van een inhoud van één en van een hal ven hekto
liter , en van acht, van zes, van vier, van drie 
en van twee dekaliter; zij zijn voorzien of van 
vaste peilschalen, of van een drijver met stang. 

Op den romp van elke maat moet op een metalen 
plaat zijn aangegeven de grootste hoeveelhei cl welke 
daarmede bij ééne meting kan worden gemeten. 
Op eene daaronder aan te brengen afzonderlijke 
metalen plaat wordt de kleinste hoeveelheid, welke 
met de maat mag worden gemeten, aangegeven ; 
tevens word·t daarop het woord .melkmeetemmer" 
geplaatst. 

De in het vorige lid bedoelde kleinste hoeveel
heid bedraagt het een vijfde deel van de grootste 
hoeveelheid, welke bij één meting met cle maat 
kan worden !);etneten. 

Om den romp van elke maat is een boven- en 
een onder band aangebracht; indien de bodem is 
omgehaald, mag de onderhand vervangen worden 
door een ring die tegen den bodem en diens omge
haalden rand sluit. 

De bodem is versterkt bij de maten van 4 deka
liter en daarboven door ten minste vier en bij 
die van drie en van twee.dekaliter door ten minste 
twee doorloopende kruisstrooken. 

De maten van 4 dekaliter en claarboven zijn 
voorzien van ten minste één middelhand om den 
romp en van . een beugel ; in plaats van een beu-

gel , of ook daarnevens, mogen twee assen of twee 
of vier gesloten handvatten zijn aangebracht; aan de 
buitenzijde van den romp mag een recht opstaande 
stijl of mogen meer recht opstaande stijlen zijn 
bevestigd . 

De maten van drie en van twee dekaliter met 
peilschalen moeten, die met drijver mogen voor
zien zijn of van een gesloten handva t, àf van een 
·beugel, àf van beide . 

In den bovenrand van den stortrand der maten 
met peilschalen en in dien van den romp der 
maten met drijver, moet, buitenwaarts, een metaal
draad zijn ingelegd, tenzij die rand omgebogen 
of op andere wijze versterkt is. 

Á.rt. 53ter. Bij den meetemmer met peilschaal 
zijn, ter aanwijzing van het ingestorte vocht
volnme, tegen den binnenwand twee tegenover 
elkander of meer op gelijken afstand van elkander 
gelegen, en door horizontale strepen verdeelde , 
rechtopstaande strooken (peilschalen) bevestigd. 

De onderste streep, op die strook aangebracht, 
wijst aan de kleinste hoeveelheid die met cl e maat 
mag worden gemeten ; het bovenste valt samen 
met den bovenrand der maat. 

Het gedeelte van de peilschaal, tusschen laatst
bedoelde twee strepen gelegen, wordt door het 
plaatsen van strepen in 4 

/ 5 p nagenoeg gelijke 
deelen verdeeld, wijzencle JJ aan de grootste hoe
veelheid in liters, welke bij ééne meting met de 
maat kan worden gemeten; het verschil in grootte 
van elk dezer deelen mag ten hoogste '/, milli
meter bedragen. 

Elk deel mag door een punt in twee gelijke 
deelen worden verdeelcl. 

Een getal in cijfers bij elke streep geplaatst , 
wijst het aantal liters aan dat de maat, tot die 
streep gevuld, inhoudt. Vau de laagste streep 
af klimmen de cijfers tot de hoogste streep toe. 

Het is geoorloofd bij de maten van acht deka
liter en van één hektoliter die getallen, met uit
zondering van de vijftallen, bij de maten van 
vier en zes dckaliter de even getallen weg te 
laten. 

Tot vergoeding der rnimte door de peilschalen 
ingenomen mag de hoogte der maat met ten hoogste 
1 millimeter worden vermeerderd. 

De peil schalen mogen in plaats van met tin 
of met nikkel met emai l zijn bedekt. Bij bedek
king met tin of met nikkel zijn de strepen en 
cijfers in het ijzer of het staal ingeslagen of inge
sneden; bij bedekking met email zijn zij donker 
afstekend geteekend op eene lichte grondkleur. 

13* 
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De meetemmers met peilschalen zijn voorzien 
van een stortrand. 

Àrt: 53quater. Bij de meetemmers met drijver 
wordt het ingestorte vochtvolume aangewezen door 
eene verdeelde verticale stang, die bevestigd is 
aan een gedeeltelijk in de vloeistof gedompelden 
drijver. 

De bovenband ligt ter hoogte van het boven
vlak der vochtkolom als de maat de grootste hoe
veelheid vocht bevat, die bij ééne meting daar
mede kan gemeten worden. 

Over den cilinder loopt eene brug, d.ie in het 
midden der bovenzijde plat is. 

De afstand van het platte bovenvlak der brug 
tot den bodem der mattt is in de vierde kolom 
van onderstaande tabel aangewezen. De einden 
der brug zijn onwrikbaar aan den romp en aan 
clen bo"enband bevestigd. 

In het midden der brug is eene gleuf ·waarin 
de stang des drijvers zich beweegt. 

Op een der breede of op elk der beide breede 
vlakken van de stang sijn, over de volle breedte, 
drie strepen getrokken, die samenvallen met het 
bovenvlak van de brug , en wel de bovenste of 
eerste streep als het ondereinde van cle stang het 
middelpunt van den bodem raakt; de tweede als 
de kleinste hoeveelheid vocht , die met de maat 
mag worden gemeten in de maat is gestort, en 
de derde als de maat de grootste hoeveelheid vocht 
bevat, die bij ééne meting daarmede kan worden 
gemeten. 

De afstand bedraagt in millimeters: 

van de eerste streep tot 

bij de maat 

van het onder-
de tweede de derde einde van 

de stang 

1. 2. 3. 4. 

100 Liter. 64 531 710 
80 59 491. 5 670 
60 54 447.5 630 
50 51 423 590 
40 47 391.5 550 
30 43 355 500 
20 37 310.5 450 

Op eiken der in bovenstaande kolommen ver
melde afstanden is eene afwijking toegestaan van 
ten hoogste een hal ven millimeter in meer of min. 

Als de stang het middelpunt van den bodem 
raakt, mag baar boveneinde niet meer dan 33 
en niet minder dan 27 millimeters boven de 
brug uitsteken. 

Het gedeelte van de stang dat begrepen is 
t usscben de tweede en de derde streep boven
bedoeld , is op gelijke wijze verdeeld en becijfercl 
als voor de peilschalen in het vorige ttrtikel is 
voorgeschreven, met dien verstande dat van cle 
hoogste streep af, cle getallen klimmen tot de 
laagste streep toe. 



Àrt. 53qufoter. De afmetingen van de mectemmers alsmede de geoorloofde afwijkingen zijn in de volgende tabel in millimeters aangegeven: 

~ a 
M ., ..,, 
" 1: 
~ 

:::: 

-;;; 
" s 
" ..,, 
~ 
s 
"'. ~g 
"'~ ·a = 
~~ 
~g 
0 1: -= 0 
0::: 
-;; el) 

-~ ä 
~ 

-:;; 
" a 
"' "' C 

:=: 
,; ..,, 
~ 
;:;: 

;l 
cl 

] 
,; 
"
~ 

" a 
~ 

~ s 
" "' 
" " > 

" "" 0 
0 

~ 

'"' ="' 
~§ 
~? 

"' ~ s°] ~ 
o~ ~ 
M > ~ 

::: E~ 
"'"' "' "'C 
::.,:::~ 

i:êa 
~ ..,~ 
ei.Il'"-= 

g~ = 
:,:; 

ten 
minste 

1 12 13 1415 

Liter lLiter 

100 1 20 1467 1584 

80 I 16 14341541 

60 1 12 l 3941492 

50110 13701465 

650 

6)0 

560 

530 

4b 8 13441430.51 500 

30 

20 

6 1313 1390 1 450 

4 1273 1341.51 400 

"'\ "' 
~ ~ 
~ = g ·;; 
~ ~ -M 

"' > 

t 
§ 

"' C 

"' > 

" ~ 
,; 
"' "' ~ 

" "' (*) B k t c M Sirookcn onder .-, 
os . . '"C 13 oven llll · ~ ~ . den bodem ~ := ~ . 
~ !o ~ g rug ~ S "to ..:i 

0 
"" .u . := { § .:! 

~'E ;:. ~ --- ..:, . ..,. . .-:::, ~g '.2 = . ~ i:: 8 :,:,< ~ S 
.: ~ ~- ~ ~ ~ § : ~ • § ·= ~ eg -: : ~ ~ g_~ Q Q .fi 'ö 
aS > -c: ,!.( e ..,:, d a f= ":::I ~o '"" e C'IS g A '"C .E ~ 2 ID •- c-.:i '"' 

i ~ ~ ~ == 2 A ~ Ë ~ ~ 'd ] ·2 i: ~ ~ ~ _ë.] ~ 3 ~ -~ ~ fo ~ 
~ .!! ~ ~ Ë ~ A =E !; ~ ~ § 

rd ~ ~ 'g ~ § ~ E '"C ~~ g ~ 
~ '"" ~ A ~ : P.. > S 'g rd ~ ::: °2 : ~""' d ~; .;:; ;g ~ .,.. 

jf $~1, :~ 1 $ --1 1 $ 1-= 
0

1$ ~~ ;i ~I!: .. al$ >.=:I: < ·ä 
~ o -o S ·> .S ·;: 'g § e- ~ '-g 3 r-g .S ,g B "& 'E g .S "5 -. ~ ~ .S 'E 
,!.(,O :g ,!.:: _.. QO - ~ -0 = ,;;&. ID ,!.:: O ,.:,i:: ID ~.,Q ,:,)~ ,!.( O ~ ,.!,: ID ,;.: O 

Ä ~ Ä ~ ~ ~ ~ ~ Ä ~ Ä ~ Ä ~ ëi ~ Ä ~ Ä ai Ä ~ 1 1 i 
,!( ~ 
~ ~ T e n minst e 

1 6 1 7 1 8 1 9 / 10 / 11 1121 13 114 115 1 16 117 118119 120 l21l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l21! 28 l29 1 30131 

405 13801 1.1 1 30 

37513501 1.01 27 

34013201 0.9 1 25 

I
J-l ekt., 1 
gram 

5.5 ,26 9.5 125.51 2.61 1.61 9 2ö 14 150 1 4.5150 1 8 

8 5 120.5 18.5 123.51 2.6 11.61 9 125 14 15014.5150 

4.5 115.518 21.5 2.3 1.4 7.5 18 3 40 4 38 1 6 

320 13051 0.9 1 23 I 4 13 7.5 120.512.0! 1.217.5118 l 3 140 14 38 

38 300128510.8 1 21 14 10.5 17 19 2.011.217.5 118 3 140 14 

27012601 0.7119 3.5 18 I 2 135 1 3.5 132 

14 2.5142 13 42 13 21 I 2.5 110 

14 I 2.5 / 42 1 3 42 :3 
1 

21 I 2.5 110 

2 

2 

2 

30 1 2.ö lso /2.5 115 I 2 

30 1 2.5 13012.!! 115 1 2 

30 1 2.5 i30 l2.5 ll5 I 2 

2.5 130 

8 

5 

5 

5 

g 'ö §~ ~ 
..:::, ..:::, ~ r;l 

:::i :=::: ~~I) 
as ,i;i ~ a:i :::1 
~ .= >'N 

Co::,. 
bO a, ~O~ ;re~..d é 

....,1 ecc::i ~ 

:~~!Î: 
~ ~ gr;i 
o. c::i ~ ~o~ 
o-g~,_.,g 
§ s ::s:ä == .. 

°d ~ :;:::~ 'N 
asc:i.o-.= fö) o C 
U c> .=, A 0 
m M :! •-
~ ~ s~ ~ 
s:i.. :::· ... 
Q " Q cd .-
~..:::, re r;i .;; 

!] "t 8 -~ 
o] E a~ 
t~~g~ 
,0..C: fö) > IC 

ll'l Q !t: :::~ 
~~:;?o~ 
C a.> Cl ... 
0 .= i-. . .. 

~=='il~§ ,n 
-~ : ~ .§ ~o·~ 
cd è.O~::::'-='·z 
=.= - -ë~:;; 
~--g2 rl ~ ~ 
Q-;;i oo: 
i::i .:! e-;i s ·z 
: :, bOgä~ 
bc,.O 0 ,.c:: 8 O 
s:. re ~ 

· - .. ::: C'~ 4) 

~~~~~~ 
.,::: 8 > .., m O 

23512251 0.61 17 3 

7.5 /6.5 117 

5.51 15 

1.211.0 1 6 

1.0 11.01 6 18 2 135 1 3.5 132 

6 

6 

5 

5 

12 

12 

12 

10 

10 2 30 

2 

1.5 

as,..~§ g~ 
o~~~ ..=w 

3 1 A 'q'- !': a " ~o 
..:::, S ~B.:! 

(•) Aanvnngende bij het begin vnn de gleuf mag, aan eiken knnt hiervan, zoo wel de gemiddelde dikte als de breedte van de brug vloeien cl, tot aan 
den rand van den cilinder, tot het drie vierde van de voorgeschreven afmetingen verminderen. 

(§) Indien twee of meer middelbanden om de maat zijn gelegd, behoeft clc breedte van elk dezer banden slechts het twee derde te bedragen van de in 
deze kolom voorgeschreven breedte. 

i;, 

~ 

'-< 
~ 
z .... 

er; 
~ 

--1 

1,-:) 

0 .... 



202 l] JUNI 1897. 

VII. In het eerste Jid van art. 55 wordt na 
• vochtmaten" ingevoegd • , met uitzondering van 
de meetenuners in art. 53bis bedoeld," 

VIII. 'fusschen het eerste en tweede !iel van 
art. 55 wordt een nienw lid ingevoegcl van den 

volgenden inhoud : 
.Bij de meetemmers, in art. 53bis bedoeld, 

worden cle ijkmerken geplaatst op den rnmp of 
op clen bovenhand en bij die met drijver boven
dien op den stang cles clrijvers." 

IX. In art. 56 wordt na .zijn" ingevoegcl • , met 
uitzondering van clie der meetemmers n art. 53bis 

bedoeld," 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worclen gezonden aan 
den Raacl van State. 

Weimar, den 9clen Jnni 1897. 

(get.) EMMA. 

De JJ[in. vctn Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg. 24 J uni 1897 .) 

11 Juni 1897. ARREST van den Hoogen RaaJ 
clet· Nederlanden, houdende beslissing dat 
hij, clie ten gevolge van eigen verzuim, door 
niet binnen den daarvoor gestelclen termijn 
te voldoen aan cle in art. 11 cler Kieswet 
bedoelde uitnoodiging, niet geplaatst is op 
de kiezerslijst, niet overeenkomstig art. 29 
cler gemelde wet verbetering der lijst kan 
vragen, als kwam hij daarop in strijd met 
de wet niet voor. 

De Hooge Raad enz. 
Overwegende dat als gesC'honden of verkeerd 

toegepast door den verzoeker zijn aangewezen de 
artt. 1 , 11 en 29 der Kieswet van 7 Septem
ber 1896 (Staatsblad n°. 154); 

0. dat blijkens het bestreden vonnis, de ver
zoeker, hoezeer overigens de voor het kiesrecht 
gestelde vereischten bezittende , niet op de in 
1897 overeenkomstig art. 28 cler Kieswet vast
gestelde kiezerslijst der gemeente Haarlem is ge
plaatst , uithoofde hij , die over het laatst: ver
loopen dienstjaar in eene andere gemeente voor 
de personeele belasting aangeslagen was geweest, 
niet voldaan had aan de uitnoodiging van den 
burgemeester van Haarlem , ingevolge art. 11 
der wet , om daarvan vóór 15 Februari dezes 
jaars door overlegging van het voor voldaan ge-

teekeud aanslagbiljet te doen blijken, - en dat 
de verzoeker overeenkomstig art. 29 en volgende 
der wet eerst hij het gemeentebestuur, en daarna 
bij den kantonrechter ve1·betering der kiezerslijst 
heeft gevraagd, doch dat dit verzoek door beiden 
is afgewezen; 

0. dat de bewering van den verzoeker, dat die 
afwijzing ten onrechte heeft plaats gehad, hier
op steunt, dat hij de bij de artt. 1, 6 en 7 der 
wet gestelde vereischten voor het kiesrecht bezit, 
en derhalve gerechtigd was om op de kiezers
lijst voor te komen, en dat nn hij , zij het ten
gevolgè van zijn eigen verzuim, daarop niet ge
plaatst is, hij, ingevolge zijn overeenkomstig 
art. 29 der wet binnen den wettelijken termijn 
aan het gemeentebestnur gedaan verzoek, alsnog 
op de kiezerslijst behoort te worden gebracht, als 
komende hij in str~d met de wet daarop niet voor; 

0. dat deze bewering is onjuist; 
0. toch, dat, volgens de artt. 29 en volgencle 

der wet, verbetering van de door het gemeentebe
stuur vastgestelde kiezerslijst slechts kan gevraagd 
worden en plaats hebben op groncl dat iemand 
in striJd met de wet daarop voorkomt, niet 
voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt; 

0. nu, dat de verzoeker , ten aanzien van 
wien het op geenerlei bij de wet omschreven 
wijze gebleken was dat hij cle vereischten voor 
het kiesrecht bezat, niet in strijd met, doch 
overeenkomstig de wet niet geplaritst is op de 
door het gemeentebestuur van Haarlem vastge
stelde kiezerslijst, en dat, waar die niet-plaatsing 
niet in strijd met de wet is geweest, voor den 
verzoeker de grond ontbrak om te zijnen aan
zien verbetering van de kiezerslijst te vragen , 
en hij dien niet kan ontleenen alleen aan het 
bezit_ van de vereischteu voor het kiesrecbt; 

0. dat toch de, door den verzoeker verzuimde, 
in art. 11 voorgeschreven overlegging binnen den 
daarvoor bepaalden termijn van het voor voldaan 
geteekend aanslagbiljet voor eene der Rijks directe 
belastingen in eene ancle1·e gemeente, evenals de 
overige in de wet voorgeschreven aangiften binnen 
zekere termijnen, strekt ten einde het gemeente
bestuur in staat te stellen om, na het bij cle 
wet voorgeschreven onderzoek , tijdig op de kie
zerslijst , die van 15 Mei tot 15 Mei van het 
volgend jaar voor de verkiezingen moet werken , 
aJlen te plaatsen clie daarop aanspraak hebben, -
doch dat die termijnsbepalingen haar doel zonden 
missen wanneer de gelegenheid openstond voor 
allen, die de van hen verlangde aangiften haclden 



12-lö JUNI 1897 . 203 

nagelaten, om nu de vaststelling der kiezerslijst 
alsnog daarop te worden geplaatst; 

0. dat mitsdien hét verzoek tot cusssatie is 
ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

12 Juni 1897. BESLUIT, tot w1Jz1grn!\" van het 
bij Koninklijk besluit. van 30 Januari 1894 

(Staatsblad n°. 8) vastgesteld bijwnder regle
ment van politie voo1· het kanaal van Amster

dam naar de llferwede . . S. 165. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van clen Min ist.er van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 26 April 1895, 
!it. R, afdeeling Waterstaat; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
25 Mei 1897, n° . 11); 

Gezien · het nader rapport van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
8 Juni 1897, n°. 173, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van het Koninklijk 

besluit van 30 Januari 1894 (Staatsblad n°. 8) 
te bepalen : 

a. dat art. 2 van het daarbij vastgesteld bij
zonder reglement van politie voo1· het kanaal van 
Amsterdam naar de Merwede zal I niden als volgt: 

Art. 2. Behoudens de in het laatste lid van 
dit arti kei bedoelde vergunning, worden vaar

tuigen van meer dan 100 M. lengte_ niet op het 
kanaal toegelaten. 

De grootste geoorloofde afmetiniren zijn: 
voor vaartnil(en van 85 M. lengte en daar beneden: 

breedte. . 10.50 M. 
diepgang . 2.60 " 

voor vaartuigen van meer dan 85 tot 90 M. lengte: 
breedte. 10.50 M. 
diepgang . 

voor vaartuigen van meer dan 
breedte. 
diepgang . 

2.40 " 
90 M. lengte: 
10.50 M. 

2.20 " 
Vaartuigen van meer dan 85 M. lengte moeten 

gesleept, doch mogen niet met andere vaartuigen 
in denze!fden sleeptrein opgenomen worden. Zij 
mogen elkander niet voorbijvaren in die bochten 
van het kanaal, bij welke het verbod daartoe, 
aan de beide uiteinden en in het midden, door 
kennelijke teekens is aangeclnid. 

Door de Wilhelminasluis te Vianen worden geen 
vaartuigen geschut van grootere afmetingen dan : 

lengte . 

breedte 
diepgang 

53.00 M. 

7.50 " 
2.10 " 

'l.'ot het verlecnen van de bij art. 63 van het 
Algemeen Reglement van politie bedoelde ver
gunning tot het bevaren van het kantal met 
vaartuigen van grooter afmetingen, is aangewezen 
de hoofdingenieur in het negende district te 
Haarlem. 

b. clat art. 15 sub c vau bovengenoemd regle
ment zal worden gelezen als volgt: 

c. met geldboete van ten hoogste viJf en 

zeventig gulden de overtreding van artikel 2, 
derde lid, en van artikel 7, laatste lid. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit brslnit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 

van State in afschrift medegedeeld zal worden. 
Arolsen, den 12den Juni 1897. 

(get.) EMMA. 
JJe llfin . van Waterstaat, Handel e,i NiJverl,eid, 

(get.) VAN mm SLF.YDEN . 

(Uitgeg. 21 Juni 1897.) 

16 Juni 1897. BESLUrT, honden de regeling der 
voorwaarden, waarop met medewerking cler 

gemeenten, Rijkstelephoonbureelen van het 
intercommunale Rijkstclephoonnet kunnen 
worden opgericht en in standgehouden. S. 166. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA' ENZ. 
WJJ EMMA, ENZ. 

In aanmerking nemende, dat de exploitatie 
van de interco111muuale telephoonvcrbindingen te 
rekenen van l October 1897 zal geschieden van 
Rijkswege en in verband daarmede bepalingen 
noodig zijn omtrent de uitbreiding van het inter

communale telephoon net ; 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nij verheid van den llden Juni 

1897, n°. 2466 , Pösterijen en Telegraphie; 
Gelet op de wet van 7 Maart 1852 (Staats

blad n°. 48); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Op verzoek van het bestum· eencr ge

meente kan het intercommnnt1le Rijkstelephoonnet 
-worden uitgebreid tot een in die gemeente te 
vestigen Rijkstelepboon bureel, onder de volgende 
voorwaarden: 

l°. De gemeente verbindt zich, gedurende tien 
jaren, uiterlijk binnen zes maanden na den afloop 
van elk dienstjaar, aan het Rijk te vergoeden 
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hetgeen de opbrengst van het telephoonbureel 
over het afgeloopen dienstjaar minder dan 1200 
gulden zal hebben bedragen. De verbintenis 
wordt geacht na afloop van het eerste tienjarig 
tijd vak telkens voor een jaar verlengd te zijn, 
zoo de gemeente haar niet uiterlijk drie maanden 
vóór den aanvang van een nieuw dienstjaar heeft 
opgezegd, na welke opzegging het telephoonbureel 
wordt opgeheven . 

2°. De opbrengst wordt gerekend te bestaan uit 
cle helft rnn de kosten der verzonden-, vermeer
tlerd met de helft van de kosten der ontvangen 
gesprekken. De eventueel gevoerde internationale 
gesprekken naar en van het buitenland worden 
daarbij tegen het tarief van intercommunale ge

sprekken medegerekend. 
2 . Op de plaatsen, waarbij het in werking 

treden van dit beslnit reeds gelegenheid tot inter
commnnaal verkeer bestaat, wordt die gelegen
heid gehand baafd, hetzij tot nadere opzegging, 
hetzij op de voorwaarden, waarop claarvoor vroeger 
van Rijkswege vergunning is verleend. 

3. De vestiging van Rijkstelephoonbnreelen op 
den voet van dit besluit, heeft niet plaats vóór 
den lsten October 1897. 

De l\Iinister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetw~lk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den Juni 1897 . 

(get.) EMMA. 

De lll in. van Waterstaat , Handel en Nijverl,eid, 
(get.) VAN DE!t SLEYDEN. 

( Uitgeg." 24 Juni 1897 .) 

16 Juni 1897. BESLUIT, tot vaststell ing van 
een reglement voor de scheepvaart ter be
veiliging van de spoorwegbrug in den Staats
s11oorweg Roosendaal- Vlissingen, over het 
kanaal door Zuid- Beveland. S. 167. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WJJ EMMA, li:NZ. 

Op de voordracht van den Mini ster van Water
staat, Handel en Nijverheid van 29 April 1897, 
L•. M, Afdceling Handel en Nijverheid; 

Gelet op art. 27, laatste lid, der wet van 
9 A1iril 1875 (Staatsblad n°. 67); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 Juni 1897 , n°. 13); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 11 Jnni 
1897, n°. 162, Afdeelin_g Handel en ijverheid; 

Hebben goedgernnden en verstaan: 
vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de spoorwegbrug in clen Staatsspoorweg 
Roosendaal-Vlissingen , over het kanaal door 
Zuid-Beveland. 

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

Het Loo, den 16den Juni 1897. 
(get.) E M M A. 

De llfinisfer van Waterstaat, IIandel en Ni,Jverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

(Uitgeg . 24 Juni 1897.) 

R E G L E M E N T voor de scl,eepvaa,·t ter 
beveiliging van de spoorwegbrug in den 
StaatsspO(}rweg Roosendaal- Vlissingen, over 
!,et kanaal door Z,,id-Beveland. 

§ 1. Omschrijving. 

Art. 1 . De spoorwegbrug over het kanaal door 
Zuid-Beveland bestaat uit twee deelen, eene vaste 
brug en eene draaibrug met ééne doorvaartopening. 

De doorvaartopening van de draaibrug is bij 
nacht en bij mist aangeduid door groene lichten, 
geplaatst overeenkomstig voorschriften door den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te geven. 

§ 2. Beveiliging van de draaibrug. 

2 . Alleen de brugwachter is bevoegd de brug 
te openen of te sluiten, of eenig deel daarvan 
te verzetten. 

De draaibrug wordt ten dienste van de scheep
vaart zoonel mogelijk geopend gehouden. Is er 
tijdelijk geene scheepvaart te verwachten, of kan 
de scheepvaai-t door ijs of andere oorzaken niet 
plaats hebben, dan kan de brug gesloten blijven. 

Met het sluiten van de brng wordt aangevangen 
vijftien miuaten vóór het tijdstip, waarop de 

komst van een en trein is bepaald of aangekondigd. 
Indien door weersgesteldheid of andere buiten
gewone omstandigheden het sluiten vermoedelijk 
meer tijd dan gewoonlijk kan vorderen, wordt 
daarmede zoeveel vroeger aangevangen, als voor 
het tijdig sluiten noodig is. 

Voor werktreinen wordt de brng gesloten na 
aankomst bij en verzoek tot gebruik van de brug. 

Bij de brug is een seinpaal geplaatst, waar
langs een rood geschilderde bol tot eene hoogte 
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van ten minste 4.75 M. boven de spoorstaven 
kan worden opgehaald, en waaraan eene lantaarn, 
,gevende groên en rood licht, ter hoogte ten 
minste van 3.60 M. boven de spoorstaven kan 
worden vertoond. 

I s de scheepvaart door de . opening van de 
draaibrug vrij, clan wordt dit aangeduid: 

bi_j dag door den geheel opgehaalden rooden bol ; 
bij nacht door het groene licht aan den sein

l'aal, gekeerd naar de zijden van de scheepvaart. 
Is de scheepvaart gestremd tijdens het sluiten, 

den gesloten stand of het openen van de brng, 
dan wordt dit aangeduid: 

bii dag door den neergelaten rooden bol; 
bij nacltt door het roode licht gekeerd naar 

de zijden van cle scheepvaart. 
Bij mist wordt bovendien bij dag tevens het 

nachtsein gegeven. 
3. Bij het naderen van de draaibrug moeten 

de schippers bij de wederzijds gestelde afstands
palen, voorzien met het woord .langzaam", de 
zeilen hunner sche11en voorzien als bij het vol
gend artikel is bepaald of in de gei brengen, de 
ankers binnen boord brengen, den stoom geheel 
of gedeeltelijk afsluiten , de trekdieren zeer lang
zaam laten stappen en in het algemeen de vaart 
van het schip zoodanig verminderen, dat het op 
eenen afstand van vijftig Meter uit de brug kan 
worden stilgehouden, ingeval de brugwachter 
dit noodig acht. Deze afstand wordt ter weers
zijden van de brngopeningen aangegeven door een 
stoppaal met het woord .halt". 

Bij harden wind, bij sterken stroom of af
strooming van het kanaal, of bij snelle vaart 
van het schip, zijn de schippers verplicht door 
het achternitbrengen van eene lijn of tros, of 
van kettingen, of door lret terugwerken met 
stoom, de vaart van het schip te verminderen 
en de goede richting er van te verzekeren. 

Gedurende het sluiten of gesloten zijn van de 
draaibrug mag een schip, dat verplicht is op 
.het openen der draaibrug te wachten, deze ~iet 
dichter naderen dan tot 50 Meter, aangegeven 
door den voormelden stoppaal. 

Eerst nadat de brugwachter toestemming heeft 
gegeven, wordt het schip naar de brug gestuurd 
en zoo langzaam voortbewogen, dat geen deel 
van de brug of van de remmingwerken door het 
stooten van het schip kan worden beschadigd. 

Indien door mist of andere oorzaken de bol 
of de lantaarn aan den seinpaal niet duidelijk te 
onderscheiden of niet zichtbaar is, zullen de schepen 

op 50 Meter afstand van de drnaibrug worden 
gehouden, totdat van den brugwachter vergunning 
tot doorvaren zal zijn verhegen. 

4. Bij het doorvaren van de draaibrug worden 
de schepen met geringe snelheid bewogen. Stoom
booten varen te dien einde met verminderde 
kracht , bij gètrokken schepen mogen de trek
dieren zich niet dan stapvoets bewegen , terwij l 
zeilende schepen zoodan ig van zeil moeten ver
minderen, dat zij de brng langzaam doorvaren. 

De schooten moeten zooveel aangehaald en de 
1·aas gebrast of getopt worden, dat bij het door
varen geen ton wen of zeilen met de brug- of 
remmingwerken in aanraking kunnen komen. 

Het is verboden met haken , boomen of andere 
voorwerpen het hout-, muur- of ij zerwerk van 
de brug aan te 1·aken; de remmingwerken, schuif
houten, haal pennen of ringen ziju hiervan uit
gezonderd. 

Het verminderen cler vaart of het vastmaken 
der schepen door het uitbrengen van een anker 
geschiedt alleen, wanneer zulks onvermijdelijk is. 

5. Het is verboden: 
schepen in de opening van de draaibrug etil 

te honden; 
schepen aan eenig deel der l.irug vast te leggen 

of te verhalen. 
6. Een schip mag binnen de sto11palen, in 

art. 3 bedoeld, niet langer vertoeven, dan volgens 
het oordeel van den brugwachter noodig is. 

In de draaibrug varen de schippers elkander 
niet voorbij, dan met toestemming van den 
brugwachter. 

Binnen de stoppalen, in art. 3 bedoeld, varen 
de schippers elkander in de richting naar de 
brngopeuing niet voorbij, dan met toestemming 
van den brugwachter. 

Buiten cl.ie stoppalen wachten de schippers, 
totdat de schepen, welke zich nader bij de brug 
bevinden, zijn doorgevaren. 

Rijksvaartnigen, of cl.ie in dienst zijn van den 
Staat, stoombootcn , alsmede vaartuigen dienende 
tot geregeld vervoer van personen of goederen 
worden vóór alle andere schepen doorgelaten. 

Voor alle gelijk aankomende schepen is de 
voorrang van dool'Varen toegekend aan de van de 
bovenzijde (noordzijde) komende, zood at die van 
de benedenzijcle (zuidzijde) komen, buiten cl.en 
stoppaal moeten wachten. 

Over de toepassing van dit artikel beslist de 
brugwachter. 

7. Ingeval meer dan één schip aan dezelfde 
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zijde voor de gesloten brug aankomt, znllen de 
later aankomende op behoorlijken afstand achter 
de eerder aangekomene blijven, ten einde geene 
opstopping of verwarring te doen ontstnan. 

8. a het weder geopend zijn van de brug 
varen de schepen door, met vergunning van den 
brugwachter volgens art. 3, naar volgorde van 

aankomst en met inachtneming van den voor• 
rang, als in art. 6 is omschreven. 

9. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
in cle opening van of nabij de brug naar de aan• 
w1Jzrng van den brugwachter te stoppen, te be• 
wegen of te verhalen, is deze bevoegd, desnoods 

ondersteund door den sterken arm, op kosten 
van den onwillige, het noodige te venichten 

om die aanwijzing te doen uitvoeren. 
10. Wanneer een vastgeraakt schip het sluiten 

der brug mor het verkeer over den spoorweg 
verhindert, zijn bestuurders van den spoorweg• 
dienst bevoegd, onder toezicht van het hoofd 
van het bestuur der gemeente Schore en op kosten 
van den gezagvoerder uf eigenaar van het schip , 
de oorzaak of de oorzaken van die verhindering 

te doen opruimen. 
11 . Het doorvaren onder de gesloten draaibrug 

is verboden. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

12. Bij het doorvaren van de spoorwegbrug 
gedragen de schippers zich naar de bepalingen 
van het Algemeen Reglement van politie voor 
rivieren, kanalen enz., onder beheer van het 
Rijk, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Au• 

gustns 1891 (Staatsblad n°. 158) en gewijzigd 

bij Koninklijk besluit van 17 April 1894 (Staats• 

blad n°. 57), en van het Bijzonder Reglement 
van politie voor het kanaal door Zuid- Heveland, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(StaatsHad n°. 117), voor zoo ver in de daarbij 
behandehle onderwerpen niet cloor dit reglement is 

voorzien, en naar de bevelen van den brugwachter. 
13 . De schippers moeten door gel uidscinen of 

door roepen den brugwachter tijdig waarschuwen, 
dat hun schip cle spoorwegbrng nadert. 

Schepen, waarvan het niet te vreezen is, dat 
zij in de brugopening zullen beklemcl raken , 
kunnen door den brugwachter onder de vaste 
brug w01·deu doorgelaten. 

14. De schippers zorgen, dat door hunne 
schepen geene schade wordt toegebracht aan de 

vaartuigen, steigers, heien, bokken of andere 
werktuigen, gebezigd voor herstelling of ver• 

nieuwing van de brugwerken of voor uitdieping 
van het kanaal in of nabij de spoorwegbrug. 

15. Door schepen worclcn in dit reglement 
bedoeld alle soorten van vaartuigen en houtvlotten. 

Door schippers worden bedoeld zij, die op het 
schip of houtvlot gezag uitoefenen, of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

Onder brngwachter worden verstaan ook die 
personen, welke den brugwachter vervangen of 
hem hchulpzaam zijn. 

Onder dag wordt in dit reglement vet·staan 
de tijd tusschen zonsopgang en zonsonclergang; 
on,ler nacl,t de tijd t usschen zonsondergang en 
zonsopgang. 

16. Aan den brugwachter is de handhaving 
van de bepalingen van dit reglement opgedragen. 

De brugwachter, cle ambtenaren in art. 8 , 

sub 1°. tot 6°., van het Wetboek van Straf• 
vordering bedoeld, de ambtellltren van den Staat 
en van de spoorwegonderneming, aan wie het 
toezicht op de spoorwegbrug is opgedragen, de 
Koninklijke marechaussee, de Rijksveldwachters 
en de plaatselijke politiebeambten in de gemeente 
Sclwre zijn met het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement belast. 

17. Aan de ambtenaren van den spoorweg, 
met de handhaving van ,lit reglement belast, 
wordt op hunne aanvraag cloor het hoofd van 
het bestuur der gemeente Schore en door alle 
ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, bijstand 
verleend. 

18. Als overtreding van deze bepalingen worclt 
ook aangemerkt, het niet voldoen aan eenig bevel 

van den brugwachter, tot uitvoering of naar 

aanleiding van deze bepalingen gegeven. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Juni 1897 

(Staatsblad n°. 167). 
Mij bekend, 

De JJfinister van Waterstaat, Handel en Ni.Jvei-1,eid, 

(get .) VAN DEl\ SLEYDEN. 

18 Juni 1897. AnREST vtin den Hoogen Rntid 

der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
verzoeker, in gebreke bl ijvende om ter vol• 
doening aan art. 36 der Kieswet bij zijn 
verzoekschrift de "bewijsstukken" aan den 
kantonrechter over te leggen, door dezen 
terecht niet-ontvankelijk wordt verklaard in 
zijn verzoek. 

De Hooge Raad enz., 
Gezien de stukken; 
O"erwegende dat als middel van cassatie is voor-
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gesteld: verkeerde toepassing van art. 3 en 4 der 
Kieswet in verband met de artt. 36, 39 en 40 
dier wet, omdat het gerneentebestnnr zijne plaat
sing op de kiezerslijst ten onrechte geweigerd 
heeft als zonde hij in het jaar 1896 · onderstand 
hebben genoten van eene instelling van weldadig• 
heid en de kantonrechter die hoofdzaak onopge• 
lost heeft gelaten; 

0. dat de uitspraak van den kantonrechter 
hierop berust, dat al mochten des reqnirants 
grieven tegen cle beschikking van burgemeester 
en wethouders gegrond blijken, de verlangde be
slissing door den rechter niet zon kunnen gege• 
ven worden, aangezien req uirant in gebreke was 
gebleven bewijs te leveren, dat hij alsdan tot 
de kiezers zou behooren; 

0. dat art. 36 der Kieswet voorschrijft, dat 
de requestrant bij zijn verzoekschrift aan den kan• 
tonrechter, beha! ve een afschrift van de beslissing 
van het gemeentebestnm, tevens de bewijsstukken 
zal overleggen; 

0. dat dit voorschrift kennelijk strekt, om den 
kantonrechter in staat te stellen zelfstandig te 
beoordeelen of de betrokken persoon het recht 
beeft om op de kiezerslijst geplaatst te worden, 
en om , naar bevind van zaken , al of niet over• 
eenkomstig art. 34 der Kieswet eene wijziging 
der kiezerslijst te bevelen ; 

0. dat de reqnestrant echter, blijkens den inhoud 
van het bestreden vonnis, in gebreke is gebleven 
om door overlegging der bewijsstukken, den kan· 
tonrechter in staat te stellen om op zijn verzoek 
uitspraak te doen, zoodat deze hem daarin terecht 
niet-ontvankelijk beeft verklaard en het beroep 
in cassatie alzoo is ongegrond; 

Verweqit het beroep. 

21 Ju11i 1897. BESLUIT, betreffende het eere· 
teeken voor het deelnemen aan belangrijke 
krijgsverrichtingen. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Gezien het Koninklijk besluit van 19 Febrn• 
ari 1869 (Staatsblad n°. 24) tot instelling van 
een eereteeken, ter uitreiking aan hen, die deel
namen aan belangrijke krijgsverrichtingen; 

Gezien artikel 6 van het Koninklijk besluit 
van 6 October 187 4, n°. 10, ter belooning der• 
genen die zich onderscheidden bij de lste en de 2de 
expeditie tegen .J.tjelt. 

Nog gezien de Koninklijke besluiten van 7 Juni 
1876, n°. 8; 29 Mei 1881, n°. 19; 6 Juli 1886, 

n°. 33 en 25 Mei 1891, n°. 42, waarbij eene 
nadere regeling werd getroffen, nopens de uit
reikiu.,. van het hooger genoemde eeretcekeu aan 
hen, die hebben deelgenomen aan de krijgs ver• 
richtingen in Atjel, in de jaren 1873-1876, 
1873-1880, 1873-1895 en 1873-1890; 

Overwegende, dat een aantal schepelingen en 
militairen, die na ultimo December 1890 in Aljcl, 
hebben gestreden of deelnamen aan de krijgsver
richtingen aldaar, tot dusver verstnkcn zijn van 
het voorrecht om het meergemelde eercteeken 
te dragen; 

En willende aan zee- en l:rndmacht een bewijs 
geven van Onze tevredenheid over tle inspanning 
en de volhardende dapperheid, waarmede de zware 
taak der bezetting en bewaking van AtJel, ei, 

onderhoorighedcn wordt volgehouden. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van cle 

Ministers van Koloniën en van )'[urine dd. 12 Juni 
1897., litt. E 1 0 en 15 Juni 1897, Bureau B. , 
n°. 35, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ai-t. I. Het eereteeken voor belangrijke krijgs

bedrijven, ingesteld bij Koninklijk besluit van 
19 Februari 1869 (Staatsblad n°. 24), wordt 
ook toe"'ekend aan ben, die hebben deelgenomen 
aan de krijgsverrichtingen in .dtjeh en 01ulcrhoo
rigl1eden in de jaren 1891 tot en met 1896. 

De hun deswege uit te reiken gesp draagt het 
opschrift: 

Àtjel, 1873-1 96. 
Zij wordt niet gelijktijdig gedragen met de 

gespen vastgestelc1 bij artikel 6 van het Kouink• 
lijk besluit van 6 October 1 74, n°. 10, en bij 
de Koninklijke be li1iten van 7 Juni 1876, n°. 6, 
29 Mei 1881, n°. 19, 6 Juli 18 6, n°. 33 en 
25 :\lei 1891, n°. 42. 

Art. II. Zij die versierd zijn met één der 
vijf gespen, aan het slot mu het vorig artikel 
vermeld , zijn bevoegd haar te verwisselen met 
die, welke het opschrift draagt: 

.J.tjel, 1873-1896. 
De Ministers van Koloniën en van Marine zijn 

ieder voor zoo veel hen betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift 
zal worden gezonden aan den Minister van Oor• 
log, . aan den Kanselier der Xederlandsche Orden 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2l sten Juni 1 97. 
(get.) E i\f MA. 

De Minister van Koloniën, (get.) BEnGSMA. 

.De Jlf inistei- van Jlfarine, (get.) VAN DER WrJcK. 
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24 Juni 1897. BESLUIT, waarbij, met wijziging 

.an het besluit van Gedeputcerclc taten van 
Noordbrabant van 18 Maart 1897, G. n°. 124, 

2dc afd ., 3de bureau, op de aanvrage van 
het bestuur der bijzondere lagere school van 
het Roomsch-Katholiek Armbestuur te Cuyk 

a/d ]Jfaa.s om de Rijksbijdrage , becloeld bij 
art. 54bis der wet tot regel ing van het lager 
onderwijs, over 1896, het daartegen inge
steld beroep gegrond wordt verklaard. S. 168. 

fa NAAM VA.N H. M. WlLIJELUI A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Commissaris der Koningin in Xoordbrabant, 

tegen het besluit van Gedeputeerde laten dier 

provincie del. 18 Maart 1897, G. n°. 124, 2dc 

afJ.., 3° lmr., genomen op de aan vragc van het 
bcstu ur der bijzondere lagere school van het 

Roomsch-Katholiek Armbestuur te Cuyk a/d Maas 
om de Rijksbijdrage bedoeld in art. 54bis der 

wet tot regeling van het lager onderwijs, over 1896; 
Den Raad van State, Afdeeliug voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (ad vies van 9 Juni 
l 97, n°. 76); 

Op de voordracht van den Minister van Biu
nenlandsche Zaken van 21 Juni 1897, n°. 5113, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Ovenvegende, dat het bestuur der bovengenoemde 

· school bij Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 

eene Rijksbijdrage heeft aangevraagd; 

dat Gedeputeerde Staten daarop hebben ver
klaard, dat de school voldoet aan de eischen en 

voorwaarden voor het verkrijgen eener Rijksbij
drage gesteld in art. 54bis der wet tot regeling 
van het lager onderwijs en die bijdrage hebben 

be1iaald op / 1000; 
J.at de Commissaris der Koningin in Noord

brabant van deze beschikking bij Ons in beroep 

is gekomen op grond, dat bij de berekening vau 

de bijdrage voor de onderwijzeres J. G. M. KOETS 
de maand Augustus ten onrechte was medege
rekend, claar die onderwijzeres reeds op den 29sten 

dier maand de school verlaten had : 
Overwegende, dat volgens art. 45, 1°., laatsle 

lid, der wet tot regeling van het Lager Onder
wijs , de Rijksbijdrage voor een onderwijzer, die 
in den loop van het jaar wordt in dienst gesteld, 
ten gevolge van ontslag de school verlaat of over
lijdt, wordt berekend in evenredigheid van het 
aantal volle maanden, dat hij in dat jaar aan 
de school verbonden is _geweest; 

Overwegende, dat blijkens de door het school-

bestuur , in!(evolge het Koninklijk besluit van 
19 Februari 1890 (Staatsblad n°. 26J aan het 
schooltoezicht verstrekte opgaven, de onderwijze
res J . G. l\i. KOETS, werd ontslagen met ingang 

van 29 Augustus 1896, en ter harer vervanging 
met ingang van deuzelfdeu dag is in dienst ge
treden de onderwijzeres A. M. KRAMEllS; 

dat wel is waar het scboolbestuur in een aan 

Gedeputeerde Staten vau Noordbrabant gericht 

schrijven mededeelde bij vergissing 2\J Augustus 
in plaats van einde .A.ugustns te hebben opge
geven, doch dat - wat er ook moge zijn van 

de juistheid van die nadere opgave, - - deze in 
strijd is met die, ingevolge evengenoemd Konink

lijk besluit van 1 \J Ji'ebruari 18\J0 (Staatsblad 

n°. 26) verstrekt en welke den districtsschoolop

ziener ten grondslag strekt voor de ingevolge 
art. 5 vau dat besluit jaarlijks iu te zenden opgave; 

dat indien aan de schoolbesturen werd vrij

gelaten later te bewijzen, dat hunne oorspronke

lijke opgave foutief is geweest, terwijl elke con
trole omtrent de juistheid van dit nader beweren, 

zooal niet uitgesloten, toch zeer bezwaarlijk is, 

door het schooltoezicht niet langer kau worden 

ingestaan voor de juistheid hnnner bovengenoemde 
opgave, welke o. a. is voorgesch.reven ten einde 

de door het schoolbestuur in te zenden aanvrage 

om Rijksbijdrage te kunnen verifieeren; 
dat mitsdien ter verzekering eener richtige 

uitvoering van de gegeven voorschriften het her

roepen of wijzigen van krachtens die voorschriften 

gedane mededeelingen niet kan worden toegelaten; 
dat derhalve moet worden aangenomen, dat 

de onderwijzeres J. G. M. KOETS, niet gedurende 
de geheele maand Augustus 1896, aan de hier
bedoelde school is verbonden geweest en voor haar 

de bijdrage behoort te worden berekend, alleen 
over de maanden Juni en Juli 1896; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 

gemaakt bij Koninklijk besluit van 29 Januari 1897 
(Staatsblad n°. 57); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van den 

18 Maart 1897, G. n°. 124, 2• afd., 3" bureau, 

het daartegen ingesteld beroep gegrond te ver
klaren en mitsdien het bedrag der Rijksbijdrage 
waarop voormelde school over het jaar 1896 aan
spraak heeft, vast te stellen op / 983.33 • . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit Îlesluit, dat in 
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het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 

voornoemden Minister in de Staatscourant zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State, afdee)ing 

voor de ge chillen van bestnnr. 

Het Loo, den 24sten Juni 1 97. 
(get.) EMMA. 

lJe 11pn. van Binnenl. Zaken, (get.) VANHOUTEN. 

Jr l\~ (Uitgeg. 4 Juli l 97.) 

~ .i -'24 Juni 1897. Mrs IVE van den Minister van 

" Binnenlandsche Zaken, aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende 

afgifte van bewijzen van goed gedrag voor het 

aangaan eener militaire dienstverbintenis. 

Reeds herhaalde malen is er door den Minister 

van Oorlog over !:(eklaagd, dat de opgave van 

vonnissen, zooals die geschiede11 moet op de voor 

het aangaan van eene militaire dienstverbintenis 

vereiscbte, door de bur!\"emeesters af te geven 

bewijzen van goed gedrag, na het aangaan der 

verbintenis zeer onvolledig bleek te zijn . 

raar aanleiding hiervan heb ik in overleg met 

de Ministers van Justitie, van Marine en van 

Oorlog, en met intrekking der dezerzijdsche aan 

schrijving van 1 Mei 1885, n° . 1803, afd. B. B. , 

besloten de thans ten deze gelclencle regeling te 

vervangen door de navolgende. 

Voortaan moeten op boven bedoelde bewijzen 

alleen worden vermeld de na het 10• le,,ensjaar 

gewezen, onherroepelijk geworclen veroordeelingen 

wegens gemeene en militaire misdrijven, wegens 

overtredingen van de artt. 432 en 433 van het 

Wetboek van Strafrecht en tot plaatsing in eene 

Rijkswerkinri chting, krachtens het 4• Jid van 

art. 453 van het Wetboek van trafrecht. 

Telkens wanneer door een burgemeester met 

bovenomschreven doel een bewijs van goed gedrag 

moet worden afgegeven , zal hij zich h ebben te 

wenden tot ,len officier van justitie bij de arron

diss~mentsrechtbank, binnen wier ressort de ge
boorteplaats van den persoon in kwestie is gelegen, 

of ~ocht die plaats buiten het Rijk in Europa 

zijn gelegen of onbekend zijn, tot cleu heer Raad

Adviseur, chef der 2• afJeeling, van het Departe
ment van Justitie, teneinde langs clien weg de 

vereischte gegevens te erlangen. 
Ik heb cle eer H.E.G-. te verzoeken het boven-

staande ter kennis te brengen van cle burgemeesters 
in Uw gewest. 

JJe JJ[inister van B innenlandse he Zaken, 
(get.) 

25 Juni l 97. l\'[rss1vE van den i\finister van 

Binnenlandsche Zake~, aan de Gedeputeerde 

Staten van cle provinciën, betreffende het 

houden van collecten, art. 13 der wet tot 
r egeling van het armbestuur. 

In den laatsten tijd zijn herhaaldelijk klachten 

gerezen over h et veelvuldige collecteeren door 

instellingen van weldadigheid in andere gemeenten 

dan clie harer vestiging. Tegen bedoeld optreden 

worden tal van bezwaren aangevoercl, o. a. h et 

geldelijk nadeel dat de in de gemeente zelve ge
vestigde liefdadige instellingen ondervinden, de . 

groote last voor de ingezetenen en h et misbruik 

dat gemaakt worclt door instelling n of vereeni

itingen, clie de ingezamelde gelden voor andere dan 

de voorgegeven Jiefdadig;e doeleinden aanwenden. 

De ingevolge art. 13 , 4• lid , der wet op het 

armbestuur geuomen beslis~ingen, bij Koninklijk 

besluit van 13 November 1 96, n°. 28 en van 

27 Januari jl . , n°. 9, schijnen hier en claar aan

leiding te hebben gegeven tot de ongegronde 

meening, als zouden de gemeentebesturen in art. 13 
der wet op het armbestuur geen middel bezitten 

om aan bovenbecloelde klachten, voor zoover zij 

rechtmatig zijn, tegemoet te komen en misbruik 
te keeren. 

Gelijk bij laatstgenoemd Koninklijk besluit is 

beslist, laat art. 13 van genoemde wet niet toe , 

dat een gemeentebestuur als beginsel aanneemt, 

h et houden van collecten door elders gevestigde 

liefdadige instellingen te beletten. Dat artikel 

geeft evenwel cle gelegenheid zoodanige collecten 

te stuiten, wanneer daartegen gegronde bez warPn 

rijzen, ontleend aan den aarcl der instelling, aan 

het gemis van waarborgen omtrent de betrouw

baarheid der personen die voor haar optreden , 

aan h et ongelegen tijdstip der voorgenomen in 

zameling, aan vergelijking van het nut cler in

zameling met de schade, welke zij plaatselijke 

instellingen van weldadigheid zonden kunnen be

rokkenen , of aau auclere in ieder bijzonder geval 

te beoordeelen omstandigheden . 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken cl e 

aandacht clcr gemeentebesturen in Uw gewest op 

deze aangelegenheid te vestigen. Uw college ge
l icve daarbij tevens te wijzen op de wenschelijk

heid dat di e besturen in de gevallen , waarin zij 

tot stuitinp; meenen te moelen overgaan , de redenen 

der stuiting met zorp: formuleeren en bij even

tueel beroep zich cle moeite getroosten de over 

wegingen, welke hen tot stuiting leidden, duidelijk 

en omstandig bij den Raad van State, afdeeling 
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voor de geschillen van bestuur, te doen toelichten . 
Langs dezen weg zal het mogelijk zijn aan art. 13 
der wet op het armbestuur eene toepassing te 
geven, clie het doel der liepaling tot zijn recht 
doet komen en de boven aangeduide misbruiken 
te keer gaat. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get .) VAN HOUTEN. 

25 Juni 1897. A1nrnsT van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
zoo wel volgens de Grond wet als volgens de 
Kieswet het ki esrecht tot grondslag heeft 
uitdrukkelijke toekenning op grond van wette
lijk omschreven kenteekenen van geschiktheid 
en maatschappelijken welstand; dat bij de 
berekening van het inkomen in dienstbetre~
king, bedoeld in art. l b 2°, 1 • lid, in ver
band met art. 2, 7' lid , niet in aanmerking 
komt het verval, door den bediende (huis
knecht) genoten. 

De Hooge Raad enz . , 
Gezien de stukken; 
Overwegende dat fe itelijk vaststaat, dat de requi

rant op 31 Januari 1897 sedert cleu lsten Jauu
,u•i van het laatstverloopen jaa1· bij clenzelfden 
persoon te Utl·echt als huisknecht in dienstbe
trekking was en in dat jaar, behalve een wettelijk 
op / 326 te schatten genot van vrije kost en 
inwoning, heeft genoten aan loon met verval 
f 200, doch aan loon zonder voorzegd verval 
minder dan/ 175, en dat op zijn tijdig gedaan 
verzoek om overeenkomstig art. 1 b n°. 2 op de 
kiezerslijst te worden geplaatst zoowel door het 
gemeentebestuur van Utrecht als door den kanton
rechter afwijzend is beschikt, op grond dat verval 
voor de berekeniiig vnn het inkomen ingevolge 
voormelde wetsbepaling niet in aanmerking komt; 

0. anngnande het voorgedragen cassatiemiddel, 
bestaande in beweerde schending of verkeerde toe
passing . van de artt. 1 en 2 der wet van 7 Sep
tember 1896 (Staatsblad n°. 154) in verband met 
de bij die artikelen behoorende tabel; 

dat voor de gegrondheid van dit mi,ldel alge
meene beschouwingen omtrent cle bedoeling , die 
bij het uitvoeren van art. 80 der Grondwet door 
micl<lel van de Kieswet heeft voorgezeten, omtrent 
het min of meer odiense van eene beperkende 
uitlegging dier wet en wat van dien aard meer 
ter ondersteuning van het beroep wordt aange
voerd buiten aanmerking moeten blijven, omdat 
zoo wel naar de Grond wet als de Kieswet het kies
recht. tot grondslag heeft nitdrnkkelijke toekenning 

op grond van wettelijk omschreven kenteekenen 
van geschiktheid en maatschappelijken welstand 
en de vmag dus is of die toekenning en de daar
voor gestelde kenteekenen aanwezig zijn; 

dat uit denzelfden hoofde ook req uirants be
roep op het genot van meer dan / 500 inkomen 
te Utrecht niet in aanmerking kan komen, naar
dien niet elk inkomen boven zeker wettelijk mini
mum als grondslag van kiesbevoegdheid is erkend, 
noch ook, wanneer een inkomen het gevolg is 
van arbeid naar art. 1 b 2°., elke verdienste van 
dien aa1·d; 

0. aangaande dit laatste, dat de vereischten, 
ingevolge voormelde wetsbe1ialing in verband met 
art. 2 der wet, dat men een minimum van tijd 
bij denzelfden werkgever in dienst zij geweest, 
dat men al-s zoodanig het wettelijk min imum van 
inkomen heb be genoten, alsmede de bepaling dat 
het krachtens die verhouding genoten voordeel 
van vrije woning of voeding, doch ook alleen dit, 
wordt gelijkgesteld met het uit denzelfden hoofde 
genoten geldloon , nlle aantoonen aanneming in 
de Kieswet van het beginsel dat de schuldplich
tigheid desgenen, ten wiens behoeve de :irbeid of 
de dienst verricht is, den grondslag vormt van 
het in aanmerking te brengen inkomen ; dnt buiten 
dezen grondslag dan ook 's wetgevers uit de artt. 25 
en volgende der wet blijkende wi l , dat het inkomen 
uit arbeid vatbaar zij voor controle bezwaarlijk 
in vervulling zou komen; 

0. dat daarentegen zooals de kantonrechter met 
juistheid heeft overwogen, verv,\l uitmaakt eene 
losse en wisselvallige in den regel van derden 
ontvangen baat, niet een van werkgever genoten 
dienstloon , dientengevolge ontsnappend aan con
trole en noch naar de woorden, noch naar de 
bedoeling der wet uitmakende zoodanig inkomen, 
als waaraan kiesbevoegdheiçl kan worden ontleend ; 
dat dus het tegen zijne beslissing aangevoerde 
midclel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

25 Juni 1897. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, honclende beslissing dat par
tijen in den zin van art. 37 en volgende 
der Kieswet naar omstandigheden zijn, zij 
die bij het gemeentebestuur verbetering van 
de kiezerslijst hebben gevraagd, zij die tegen 
de beslissing van het gemeentebestuur bij 
den kantonrechter opkomen, en zij tegen wie 
het verzoek tot verbetering van de kiezers
lijst is gericht, - doch niet het gemeente-
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bestuur dat de beslissing heeft gegeveu en 

dat volgens de artt. 34 en 49 der wet alleen 

uitvoering aan de rechterlijke uitspraken hee.ft 
te geven. 

De Hooge Raad enz. , 

Gezien de stukken; 

0 verwege1,de dat H. VAN RnIJVEN bovengenoemd 

overeenkomstig art. 29 der Kieswet bij het ge

meentebestuur van Zuidhorn verbetering van de 

kiezerslijst clcr gemeente heeft gevraagd op grond, 

dat hij daarop alleen voorkwam als kiezer voor 
de Staten-Generaal en de Provinciale Staten, cloch 

niet als kiezer voor den gemeenteraad; dat door 

burgemeester en wethouders van Zuidhorn afwij 
zend op clit verzoek is beschikt; dat H. VAN 

RUJJVEN daarop overeenkomstig art. 36 der wet 

de zaak aan de uits11rnak van den kantonrechter 
heeft onderworpen, en de kantonrechter bij het 

vermelde vonnis wijziging van de kiezerslijst van 
de gemeente Zuidhorn in voege voormeld beeft be

volen; en dat burgemeester en wethouders van Zuid

horn alsnu vernietiging van deze uitspraak vragen; 

0. clat volgens art. 40 der Kieswet vernietiging 

van eene tengevolge van de artt. 36 tot 39 ge

dane uitspraak van den kantonrechter kan gevraagd 
worden door iecler, die bij die uitspraak partij 

is geweest, doch dat burgemeester en wethouders 

van Znidhorn dit niet zijn geweest bij de uitspraak 

van den kantomechter, waarvan zij" de vernieti

ging verzoeken ; 
0. dat immers de in de artt. 37 en volgeucle 

der wet bedoelde "11artijen" in het geding bij 
den kantonrechter naar omstandigheden zijn zij, 

die bij het gemeentebestuur verbetering van de 

kiezerslijst hebben gevraagd, zij die tegen de be

slissing van het gemeenbestuur bij den kanton

rechter opkomen, en zij tegen wie het . verzoek 
tot verbetering van de kiezerslijst is gericht, -

Joch niet het gemeentebestunr dat de beslissing 

heeft gegeven, en dat volgens de artt.. 34 en 49 

der wet alleen uitvoering aan de rechtel"lijke uit

spraken beeft te geven; 
Verklmnt bnrgemeestcr en wethouders van Zuid. 

horn niet-ontvankelijk in hnn gedaan verzoek. 

29 Juni 1897 . BESLUIT, tot verlenging cler 
schorsing van het besluit van clen raad der 
gemeente Bergen op Zoom van 1 Februari 1897 
tot vaststelling eener verordening ingevolge 

art. 4 der Hinderwet. S. 169. 
Verlengd tot 1 September ] 897 . 

30 Juni 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 17 Juni- 1897 

te 's Gravenhage tnsschen Nederland en België 
gesloten overeenkomst tot wijziging en aan

vulling van de overeenkomst van 11 April 

1895, tot regeling van de internationale 

telephoongemeenschap tusscben beide Staten. 
s. 170. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, E~Z. 

WJJ EMMA' ENZ. 

Gezien de op 17 Juni 1897 te 's G,·avenhage 

tusschen Nederland en België gesloten overeen
komst tot wijziging en aanvulling van de over

eenkomst van 11 April 1895, tot regeling van 
de internationale telephoongemeenschap tusscben 
beide Staten , van welke overeenkomst en bare 
vertaling een afdruk aan dit besluit gehecht blijft; 

Op de voordracht van den Minister ,an Buiten

landsche Zaken van den 24sten Juni 1897, Alge

meen Secretariaat, 11°. 7242; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van bedoelde overeenkomst met hare ver

taling te bevelen door plaatsing van dit besluit 

in het Staat.iblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 30sten J nni 1897. 

(get .) EMMA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken , 
(get .) J. RöELL. 

( Uitgeg . 3 Juli 18\-)7 .) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin -Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 

· en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
wenschende de telephoonovereenkomst op den 

11 April 1895, te 's Gravenhage geteekend, te 
wijzigen en aan te vullen, hebben besloten eene 

overeenkomst te dezer zake aan te gaan, en tot 
Hoogst-Derzelver gevolmachtigden benoemd , te 
weten: 

I-fare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk cler Nederlanden: Jhr. JoAN 

RöELL, Minister van Buitenlandsche Zaken, en 
den Heer PHILIPE WILLEM VAN DELt SLEYDE , 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheicl; 
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en Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
Graaf DE GRELLE-RomER, Hoogst-Deszelfs Buiten
gewoon Gezant en gevolmachtigd Ministe,· bij het 
Hof van Hare Majesteit de Koningin clcr Neder
landen; 

welke gevolmachtigclen , on elkander wederzijds 
hunne volmachten, die in behool"lijke orde zijn 
bevonden, te hebben medegedeeld, omtrent de 
navolgende bepalingen zijn overeengekomen : 

Art. 1 . De artikelen 5 , 7, 8 en 12 van de 
overeenkomst van 11 April 1895 worden ver
vangen door de volgende: 

Artikel 5 (nieuw) . De aangenomen eenheid, 
zoowel vo_or de heffing der taksen als voor 
den dunr der verbintl.ingen, is het gesprek 
van vijf minuten, uitgezonderd in het verkeer 
tusschen plaatsen in de nabijheid der grens op 
weclerzijdsch grondgebied, en die op een afstand 
van niet meer dan 40 kilometer hemelsbreed 
van elkander gelegen zijn , in welk verkeer de 
voren bedoelde eenheid is het gesprek van drie 
minuten. 

Tengevolge v, 11 overeenstemming tnsschen de 
beide Administratiën kan de duur van vijf minuten 
ten allen tijde tot drie minuten worden terug
gebracht, hetzij een vormig in den geheelen dienst, 
hetzij ten opzichte van zekere verkeersverbindingen, 
hetzij ten behoeve van bepaalde categoriën van 
gesprekken of gedurende zekere tij cl vakken van 
den dag of van den nacht. 

A,·tikel 7 (nieuw). De verkeerstaksen worden 
geheven voor aansluitingen van alle perceelen van 
geabonneerden en alle publieke spreekcellen, be
hoorende tot het telephoounet of tot de telephoon
groep , waarmede de internationale lijn verbon
den is . 

De taksen worden vastgesteld als volgt, per 
tijdseenheid en per gesprek : 

1 °. in het grensverkeer tusschen plaatsen, die 
niet meer dan 40 kilometer hemelsbreed van 
elkaucler gelegen zijn: fr. 1.25 iu België en 
f 0.60 in Nederland; 

2°. voor eiken afstand boven dien van 40 kilo
meter hemelsbreed: fr. 3 in België en f 1.45 in 
Nederland . 

De taks wordt voldaàn door deu persoon, die 
de verbinding vraagt. 

Artikel 8 (nieuw) . In den dienst der telephoon
"emeenschap tusschen Nederland en België kunnen 
op vaste tijdstippen abonnementen worden toege
staan, welke per dag ten minste den dubbelen 
duur der tijdseenheid per gesprek toelaten. 

De duur van het abonnement loopt ten minste 
over één maand. 

De taksen worden vastgesteld als volgt: over 
één maand: 

1 °. in het grensverkeer tusschen plaatsen die 
niet meer dan 40 kilometer hemelsbreed van 
elkander gelegen zijn: fr . 37 in België en f 18 
in Nederland, voor een dagelijksch gebruik van 
zes minuten; fr. 62 in België en / 30 in Neder
land, voor een dagel ijksch gebrnik van tien 
minuten; 

2°. voor eiken afstand boven dien van 40 kilo
meter hemelsbreed: fr. 90 in België en f 43.50 
in Nederland, voor een dagelijksch gebruik van 
tien minuten. 

Het abonnementsbedrag wordt bij vooruitbetaling 
geheven; het abonnement wordt stilzwijgend van 
maand tot maand verlengd ; het kan van weers
zijden worden opgezegd, mits daarvan 14 dagen 
te voren worde kennis gegeven. 

Artikel 12 (nieuw) . Elke administratie houdt 
aanteekening van de te heffen taksen en zorgt 
voor de inning er van op de wijze, welke zij 
daartoe geschikt oordeelt. 

De helft van de opbrengst der Nederlandsch
Belgische telephoougesprekken wordt aan elk der 
beide Administratiën toegekend. 

De ontvangsten van den telephoondienst worden 
door elke Administratie afzonderlijk in rekening 
gebracht, onafhankelijk van de rekening der tele
graafontvangsten. 

2. De overeenkomst van 11 .Apri l 1895 wordt 
aangevuld met het volgend artikel n.l.: 

Artikel ] Ibis (nieuw) . De Administratiën zullen 
in gemeen overleg het tarief voor de gesprekken 
kunnen wijzigen en de taksen voor de eventueel 
in dien t te stellen nieuwe verbindingen kunnen 
vaststellen, behoudens goedkeuring van hunne 
Regeeringen. 

3. De bepalingen van de overeenkomst van 
11 April 1895, welke door deze overeenkomst 
niet zijn gewijzigd, blijven van kracht. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol
machtigden deze overeenkomst hebben onderteekend 
en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te ' s Gravenhage, den 
17 den Juni 1897. 

(get.) J. RöELL. 

VAN DER SLEYDEN. 

Qle DE GRELLE-ROGIER. 
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5 Juli 1897. BESLUfT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 October 1894 

(Staatsblad n°. 169), houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht ,oor 

azijnaether en aether sulfuricus, benoodigd 
bij de vervaardiging van rookzwak buskruit. 
s. 171. 

IN NAAM VAN 1-I. M. WILHELMJNA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën van den 5den Juni 1897, n°. 47, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij
stelling van belasting voor bnitenlanc1sche goederen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 30 October 
1894 (Staatsblad n°. 169); 

Den Raac1 van State gehoord (ad vies van den 
22 Juni 1897, n°. 10); 

Gelet op het nader rapport van c1en Minister 
van l•'i nanciën van den lsten Juli 1897, n°. 12, 

Invoerrechten eu Accijnzen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Benig artikel. 

Het eerste lid van art. 4 van het Koninklijk 

beslui t van 30 October 1894 (Staatsblad n°. 169) 
worc1 t gelezen als volgt: 

"De inslag in cle fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeistoffen 
dadelijk worden vermeugd, ter keuze van den 
fabrikant, met 0.1 kilogram kamfer, met 1 li ter 
zuiveren houtgeest of met. 0.5 liter aceton op 
elke 10 liter azijnaether of aether snlfuricus." 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worc1en geplaatst en waarvan afs~hrift 

zal worc1en gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 5den Juli 1897. 

(get.) EMMA. 
De Jl,fin . van Financiën' (get.) SPRENGER VAN EYK, 

( Uitgeg. 12 Juli 1897 .) 

5 Juli 1897. BESLUIT, houdende intrekking van 
het besluit van 18 Januari 1828, n°. 14, 
omtrent het bergen van buskruit in tle ma
gazijnen van Oorlog te Brielle en Helle
voetsluis. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van c1cn Minister van Water-
1897. 

staat, Handel en Nijverheid van 24 Juui 1897, 
n°. 147, afdeeling Hanc1el en ijverheic1 en van 
Oorlog van 30 J nni 1897, IV• afc1., n°. 55; 

Overwegende dat er door de gewijzigde om
standigheden waaronder c1e vaart nit zee naar 

Rotterdam plaats vindt, geen behoefte meer be

staat aan opslag in 'o Rijks bergplaatsen te Brielle 
of Hellevoetsluis, van buskruit aan boord c1er 
naar Rotterdam bestemde handelsschepen , waar
omtrent voorziening is getroffen bij het Koninklijk 
besluit van 18 Januari 1828, n°. 14 en krachtens 
Kabinets-dispositie van 12 Mei 1828, n°. 4, 
c1oor c1en Staatsr,,ac1, Gouverneur van Znidhol
lanc1, onder c1agteekening van 9 Juni 1828 vast
gestelde reglement van politie; 

Gezien art. 1 van het Koninklijk bes! uit van 
29 Mei 1879, n°. 31. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Benig artikel. 

Ilet Koninklijk besluit van 18 Januari 1828, 

n°. 14, omtrent het bergen van buskruit in cle 
maµ;azijnen van Oorlog te Brielle en Hellevoet
sluis, alsmede het daarnit voortgevloeid reglement 
van politie, vastgesteld c1oor den Staatsraad , 
Gouverneur van Znidhollanc1, den 9 Jnni 1828, 
krachtens Kabinets-dispositie van 12 Mei 1828, 
n°. 4, worden ingetrokken. 

De Ministers voornoemc1 zijn belast met de 
uitvoering 'van dit besluit. 

Het Loo, den óc1en Juli 1897. 
(get.) E M MA. 

De Jl,[in. van Waterstaat, Handel en Ni.jverf,eid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEN. 

De Jl,[inister van Oorlog, (get .) ScHNEJDEJt. 

6 Juli 1897. - BESLUIT, houc1eude bepalingen om
trent c1e taak en de samenstelling van het 
Bestuur der Visscherijeu op cle Schelde en 

Zeenwsche stroomen. S. 172. 
IN NAAM VAN I-I. M. WILHELMINA, F:NZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op c1e voordracht van de Ministers van Finan

ciën, van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 
van Buitenlandsclie Zaken, onderscheidenlijk dd. 
16 Maart 1897, n°. 30, Domeinen; 26 Maart 
1897, n°. 187, afdeeling Handel en Nijverheicl 
en 3 April 1897, 2de afdeeling, n°. 3744; 

Gelet op art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 76), houdende be1ialingen omtrent 
de zeevisseherijen; 

O\'erwcgende dat wijziging wenschdijk is van 
]4 
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de bepalingen van het Koninklijk besluit van 
17 Juli 1875 (Staatsblad n°. 134) betreffende 
den werkkring en de samenstelling van het Be
stuur der Visscherijeu op de Schelde en Zeeuw
sche stl'Oomen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
l stcn Juni 1897, u0

• 14) ; 
Gelet op het nader rapport van de gemelde 

Ministers, respectievelijk van 18 Juni 1897, 
u0

• 18, Domeinen ; van 24 Juni 1897, n°. 148, 
afdeeling Handel en Nijverheid, en van 30 Juni 
1897, n°. 7304, afdeeling lI; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Onder den Minister van Finrinciën is 

het Bestuur der Visscherijen op de Schelde en 
Zecuwscbe stroom en belast: 

a. met de handhaving van de op het stuk 
dezer visscberijeu geldende wetten en verorde
ningen en met de zorg voor de veiligheid van 
bare belangen; 

b. met het beheer der tot het Domein van den 
Staat beboorende visscherijen in die ,rntereu ; 

c. met de bevo1·dering van de belangen der 
visscberij in die wateren in het algemeen, ook 
door het opsporen, bekend maken en helpen in
voeren van elders tot stand gebrachte verbeteringen. 

2. De samenstelling en de inrichting van het 
Bestuur der Visschcrij en op de Schelde en Zeeuw
se he stroomen worden bij Koninklijk besluit ge
regeld. 

3. De artikelen 1 , 2 en 4 van het Koninklijk 
besluit van 17 Jnli 1875 (Staatsblad n°. 134) 
worden ingetrokken. 

De Minister van lr:inanciën is belast met de 
uitvoering vau dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den Juli 1897. 
(get .) EMMA. 

De· Min. van Financiën, (get.) SrttENGElt VAN EYK. 
De l,fin. van Waterstaat , Handel en Nijverl,eid, 

(get .) VAN DElt 8LEYDEN. 

De l,fin. van B uitenl. Zaken , (get.) J. RöELL. 
(Uitgeg. 16 Juli 1897.) 

7 Juli 1897 . BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Drongelen 
van 16 April 1897 tot vaststelling ecner 
verordening ingevolge art. 4, 1°. der Hin
derwet. S. 173. 

Geschorst tot 1 December 1897 . 

8 Juli 1897. BEJSLUIT, tot nadere w1iz1gmg van 
het Koninklijk beslnit van 13 Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) , tot vaststelling van 
een algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen 
en daartoe behoorende werken, Oll[ler beheer 
van het Rijk, gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 17 April 1894 (Staatsblad 
n°. 57) en 23 April 1897 (Staatsblad n°. 105). 
s. 174. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ElNZ . 

WrJ. EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vu n 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 12 Juni 
1897, n°. 125, afdeeling Waterstaat; 

Gezien het Koninklijk beslnit van 15 Mei jl., 
n°. 116 , waarbij is bepaald dat, te rekenen van 
1 Juli 1897 , de haven van Delfzijl iu beheer 
en ouderhoud bij het Rijk zal zijn; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
29 Juni 1897, n°. 15); 

Gelet op het na,ler rapport van voornoemdcn 
Minister van 5 J uli 1897 , litt. L, afdeeling Water
staat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, het Konink
lijk besl uit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad 
n°. 158), tot vaststelling van een algemeen regle
ment vau politie voor ri vieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
ouder beheer van het Rijk , gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 17 April 1894 (Staats
blad n°. 57) en 23 April 1897 (Staatsblad n°. 105), 
nader te wijzigen als volgt : 

De acht te ali nea van art. 1 wordt gelezen: 
a. de havens te J,foerdijk, B reskens, Veere 

en Delfzijl, en die der eilanden Terschelling, 
Vlieland, Wieringen, Urk en Marken. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het. Staatsblad 

en de Staatscourant , waarin het is geplaatst. 
D e Minister van Waterstaat, Ifondel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad vau State. 

Het -Loo , den Ssten Juli 1897. 
(get.) EMMA. 

De 1Jfi11 . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DER SLEYDEN. 

( Uitgeg . 16 J1tli 1897.) 
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9 Juli l 97. llf1ss1vE van den Minister van 

BinnealaTtdschc Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, bctrcffcncle 
uitvoering der Kieswet. 

Het is mij gebleken, dat verschil van 1neening 

bestn:it omtrent de uitlegging van de artikelen 

86 en 91 cler Kieswet. Naar aanleiding hiervan 

heh ik de eer U H.E.G. te verzoeken het vol

gende ter kennis te brengen van de burgemeesters 
in nw gewest. 

De wet schrijft slechts voor één veriegeld pak 

te maken voor de stukken, bedoeld in art. 86, 
vóór dat tot de werkzaamheden van art. 87 
wordt overgegaan en eveneens één verzegeld pak 

te maken, waarin de stembiljetten worden ge

sloten. In cleze p,ikken moeten bij toepa sing van 
art. 86 de niet gebruikte en de teruggegeven 
stembiljetten en hij toe1iassing van art. 91 de 

geldige en cle van onwaarde verklaarde stembil
jetten afzondedijk w01·den gehonclen, doch -

alhoewel dit ook geenszins verboden is - het 
is niet stellig voorgeschreven, dat dit ge chiede 

door ze in afzonderlijk verzegelde pakken te sluiten. 
To gev>Ll een steruburean meent door de wet 

verplicht te zijn, elk soorL stukken afzonderlijk 

in een verzegeld papier te sluiten, is het toch 
aanbevelenswaardig clc pakketten, bedoeld in 

art. 6 en die, bedoeld in art. 91, in twee vcr-
1,egcldc 1mpicren te verzamelen. Elke twijfel of 

aan de wet voldaan worclt is dan 1,ekcr uitgesloten. 
De JJfinistcr van B innenlandsclte Zaken, 

(get.) VAN HOUTEN. 

12 Juli 1897. BE T,ULT, tot veruietigin" van de 

artikelen 10 en 11 der verordening, houdende 
voorschriften iu het belang der openbare 

gewndheid voor de gemeente Utrecht. S. 175. 
IN NAAM VA II. M:. WILHELM] , A, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van clen Minister van Bin

nenlauclschc Zaken vau 18 Mei 1897, n°. 2261, 
afclecliug Binnen lanclscb Besttrnr, tot vernietiging 
van cle artt. 10 en 11 van de verordening, hon

clcnde voorschriften in het belang der openha1·e 
gezondheid voor de gemeente UI recht ; 

Overwegende, clat 11rt. 10 luidt : .Indien een 

ge bon w of een gedeelte van eeu gebou IV zoo 
overbevolkt is dat cle heslendiging gevaarlijk is 
voor de open hare gcwndheid, knnuen Burge
meester en ·wethoud ers na de gczondshcidscom
missic te hehhen gehoord, clen hoofdbewoner ge

lasten binnen eene maancl na de dagteekening der 

aanschrijving van Bnrgemeester en Wethouders 

aan dien toestand een einde te maken. 

De hoofdbewoner is verplicht aan dezen last 

binnen tien gestelden termijn te voldoen. 
Het 3de en 4Je lid vau art. 3 zijn hier van 

toepas ing. 
Bij overtreding van dit artikel zullen Burge

meester en Wethouders overeenkom tig art. 180 
der gemeentewet voor de uitvoering zorg dragen"; 

dat art. 11 luidt: 
.Indien een huis, dat tot bewoning wordt ge• 

hruikt, in hooge mate besmet is met ongedierte, 
zijn Burgemeester en Wethondcrs bevoegcl, clen 

eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder te ge

lasten binnen eene maand na de dagteekening van 
hunne aanschrijving het hnis te doen zuiveren. 

De eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder is 
verplicht aau dezen last hinnen clen gestelden 
termijn te voldoen. De last moet den beambte 

aanwijzen, die 01i de zuivering toezicht ho11dt. 
Het 3de en 4de lid van art. 3 zijn hie1· vau 

toepassing;" 

Overwegende, dat art. 135 der gemeentewet 
aan den Raad de bevoegdheid toekent, om ver

orcleningerr te maken, die in het belang der 

openbare orde, zedelijkheid of gezondheid worden 
vereischt, of de huishouding der gemeente he

treffen; 

dat de boven vermelde artikelen in de verorde

ning der gemeente Utrecht nog in het belang 
der openbare orde, 1,edelijkhcid of gewnclhcid 

worden vereischt, noch de huishouding der ge

gemeen te hetretfeu ; 
dat toch, al moge bewijsbaar zijn, dat de ge

zonclheid der bewoners onder overbevolking en 
besmetting met ongedierte I ijdt, een en ander in 

elk geval behoort tot hunne bijzondere ~ezond
heidszorg en hieromtrent noch bij de gemeentewet 

noch bij cenige andere wet eenige bevoegdheid 
aan cle gemeentebesturen is toegekend; 

dat volgens art. 142 der Grondwet clc be
voegdheid der gemeentebesturen wordt geregeld 
hij de wet; 

dat mitsdien genoemde artikelen van cle ver

ordening der gemeente Utrecht in strijd zij n met 
de wet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van Stnte gehoord (ad vies van êlen 

22 Juni 1897, n°. 16); 
Gezien het nad~r rnpport van ,len Minister 

vau Binnculaudsche Zaken van 8 Juli 1897, 
n°. 3199, nfdeelini;.; Binnenlandsch Bestuur ; 

14* 



2 16 13-14 JUL I 189 7. 

Hebben goedgevunrlcn en verstaan : 
artikel 10 en artikel 11 der verordening, 

houdende voorschriften in het belang der open
bare gezondheid voor de gemeente Utrecht, te 
vernietigen wegens strijd met dè wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geph,atst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den J nli 1897. 
(get .) E l\f MA. 

De J[inister van Binnenlandsc!,e Zaken , 
(get .) VAN HOUTEN. 

(Uilgeg. 17 Juli 1897.) 

l3 Juli 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad der op 24 Juni 1897 te 
Constantino1,el uitgewisselde nota's tot rege

ling der handelsbetrekkingen van Nederland 
met Bulgarije. S. 176 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 
Gezien de te Constantinopel op 24 Juni 1897 

tnsschen Nederland en Bulgarije gewisselde nott1's 
tot regeling onzer bndelsbetrekkingen met gemeld 
Vorstendom, van welke nota's en hare vertaling 
een afdrnk aan dit besluit gehecht blijft; 

Op cle voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken van den sten J nli 1897, n°. 7 671, 

Algemeen Secretariaat ; 
Hebben goedgevonden en verstaan, cle bekend

making van bedoelde nota's, met hare vertal ing, 
te bevelen door plaatsing van dit besluit in het 

Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur worden bel~st, ieder voor zoo· 
veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen in meergenoemcle nota's vervat. 

Het Loo, den 13clen Juli 1897. 
(get.) EMMA. 

De Jfinister van Buitenlandscl,e Zaken, 
(get .) J. RöELL. 

( Uitgeg. 20 Juli 1897.) 

VERTALING. 

N°.829. 

<Jonstantinopel, den 12/24 Juni 18\!7. 

De ondergeteekende, Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit cle 
Koningin der Nederlanden te Constantinopel, 
hiertoe door Zijne Regeering gemachtigd, heeft 
cle eer den heer Diplomatiek A_gent van het Vorsten-

dom Bulgarij e te dezer stede te verklaren clat cle 
wetgeving, die op dit oogenblik rlc clonanetaricvcn 
zoowel in ederland als in de eclerlandschc 
koloniën behecrscht, geen verschil maakt tnsschen 
de invoeren uit clen vreemcle, welke ook hun 
oorsprong zijn. Dezelfde tarieven, die voor de 

andere natiën gelden, zijn clus toepasselijk op de 
Bnlgaarsche koopwaren . 

De ondergeteekende neemt enz. 
(w. g.) Û. D. VAN DER STAAL VAN PIEl<SillL. 

Den heer MARCOFF, Diplomatiek 
Ágent van !,et Vorstendom B ûgai-i:fe 

te Constantinopel. 

VERTALING. 

Constantinopel, clcu 12/24 Juni 1897. 

De ondergeteekende, Diplomatiek Agent van 
Bulgarije te . Constantinopel, heeft de eer de ont
vangst te erkennen van de nota in dagteekening 
van heclen, waarbij de heer Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister van Hare Majesteit 
de Koningin der eclerlanden hier ter stede hem 
wel heeft willen mededeelen clat de wetgeving, 
welke op dit oogenblik de douanetarieven zoowel 
in Nederland als in de Nederlandsche koloniën 

beheerscht, geen verschil maakt tusschen de in voe
ren uit den vreemde, welke ook hun oorsprong 
zij, en clat derhalve dezelfde tarieven worden toe
gepast op de koopwat·en van Bnlgaarsche herkomst. 

Akte nemende van die mededeeling en be
hoorlijk gemachtigcl door de Regeering van Zijne 
Koninklijke Hoogheid den Vorst van Bulgarije, 
beijvert de onclergeteekende zich te verklaren dat 
van heden af de voortbrengselen en de koopwaren 

afkomstig uit Nederland en zijne koloniën in 
Bulgarije de behandeling op dcu voet der meest 
begunstigde natie zullen genieten gednrencle clen 
tiju, vastgesteld door cle handelsovereenkomsten 
tusschcn .Bttlgarije en cle andere Statqn. 

De ondero-eteekendc maakt van deze gelegenheid 
gebruik om den heer Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigcl Minister van Hare fajesteit de 
Konin~in de verzekering zijner hoogachting te 
hernieuwen. 

(w. g.) Dr. MALlCOFF. 

14 Juli 1897. BEST,UIT, bepalcncle de plaatsing 
in het Staatsblad van het te 's Grai:enhage 
op 9 April 1895 tusschen Nederland en den 
Ora11je-Vri:fstaat gesloten verdrag van handel 
en vriendschap. S. 177. 
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IN NAAM vAN H. M. wrurnLMINA, ENz. 
W 1.1 EMMA, ENZ. 

Gezien het te 's Graven/,age op 9 April 1895 
tnsschen Nederland en den Oranje- V,·ijstaat ge
sloten verclrag van handel en vriendschap, waar

van een afdruk aan clit besluit gehecht blijft; 
Gezien de wet van 9 April 1897 (Staatsbl. rt•. 81); 
Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krnchtiging deu 26 Juni daaraanvolgende te 's G,·a-
ven!,age heeft plaats gehad ; · 

Op de voordracht van den Minister van Bniten

landsche Zaken van den 10 Juli 1897, n°. 7868, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van voornoemd verdrag (1) te bevelen door 
J>laatsi ng van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden Vl\n Departementen van 
Algemeen Bestnnr, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen in meergenoemd verdrag vervat. 

Het Loo, den 14den Juli 1897. 
(get .) EMMA. 

De Jlfin . van Buitenl. Zaken, (get.) J. RöELT,. 
( Uitgeg . 20 Juli 1897 .) 

lû Jnli 1897. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Rucplten en Sprundel, van 25 April 1896, 
waarbij aan J. VAN HASSEL'l' te Sprundel 
vergunning is verleend voor den verkoop 

van sterken drank in het klein . S. 178. 
Geschorst tot l October 1897. 

16 Juli 1897. . BESLUIT, tot wijziging van het 
bij Koninklijk besluit van 18 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 102) vastgesteld reglement 
ter voorkoming Vl\ll aanvaring of aandrijving 
op open bare wateren in het Rijk die voor 
de scheepvaart openstaan. S. 179. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers vau Water-. 

staat, Handel en Nijverheicl, van 31 Mei 1897, 
L". N., afcleeling Waterstaat; van Marine, van 
2 Juni 1897, bureau B., n°. 3, en vanJnstitie, 
van 4 Jnni 1897, n°. 146 , 2• afd. A.; 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
29 Juui 1897, n°. 14); 

Gezien de nadere voordracht van genoemde 
Ministers, vnn 8 Jul i 1897, L•. I , afdecling 

(l) Zie clit venlrag, opgenomen in uc wet van 
9 April 1897 , S. 81. 

Waterstaat; van 9 Juli 1897, buretm B, n°. 40, 
en van 13 Juli 1897, n°. 124, 2° afdeeling ; 

Gelet op art. 1 der wet van 15 April 1891 

(Staatsblad n°. 91); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. Art. 18 van het bij Koninklijk beslnit van 
18 Mei 1892 (Staatsblad n°. 102) vastgestelcl 
reglement ter voorkoming van aanvaring of aan
drijving op openb:ire wateren in het Rijk, die voor 
de scheepvaart openstaan, wordt gelezen als volgt: 

. De schippers van zeeschepen moeten ,le lichten 
doen voeren en cle seinen geven, voorgeschreven 

bij Koninklijk beslnit van 24 April 1897 (Staats
blad n°. 107) tot vaststelling van gewijzigde be
palingen ter voorkoming van aanvaring op zee, 
of wel die, welke bij latere besluiten voor die 
vaartnigen mochten worden vastgestelcl. 

De schippers van zeilschepen, verkeerencle in 
de gevallen , omschreven in de artt. 6 en 7 van het 
in het voriµ:e !iel genoemde Koninklijk besluit, doen 
echter de lichten voeren, in de eerste twee alinea's 
van art. 8 , 1°. van dit reglement omschreven." 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 
treden op den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en de Staatscourant, 
waarin het is ge plaatst. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, van Marine en van Justitie zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijclig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en aan den Raad van State mede
gedeeld. 

Het Loo, den 16den Juli ]897. 

(get .) E M MA. 
De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

(get.) VAN DER SLEYDEN. 
De j)finister van j)[arine, (get.) YAN DER WIJCK, 

De Jl[inister van Justitie, (get.) VAN DElt KAAY. 
(Uitgeg. 30 Juli 1897.) 

16 Juli 1897 . ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
verzuim der bij art. 42 der Kieswet voorge
schreven beteeken i ng niet-on tvankel ij khei<l 
vun het verzoek tot cassatie ten gevolge 
heeft en dat in de verschillende stadia der 
zaak, ook die van cassatie bedoeld iu de 
artt. 42 en 43 dei· Kieswet, degeen, over 
wiens kiesbevoegdheid eene beslissing wordt 
uitgelokt, is eenc wederpartij van den ver
zoeker en blijft bif dit, onafhankelijk van 
zijne op het verzoek aangenomen houcling. 
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De Hooge Raacl enz. ; 

Gezien een verzoekschrift van P. 'l'. Vos, ge

meente-secretaris te Elst, verzoekende cassatie van 

eene besch ikking van den kantonrechter aldaar 

van 22 Mei 1897, waarbij is bevestigd eene 

den 12 Mei bevorens gegeven beschikking van 

het gemeentebestuur van Elst tot afwijzing van 

requestrants verzoek om verbetering van de door 

dat bestunr vastgestelde kiezerslijst; 

Gehoord den advocaat-generaal VAN MAANEN, 

namens den procureur-generaal, in zijne conclusie 

strekkende tot enz . ; 

Gezien de stukken ; 

Overwegende dat, • blijkens het overgelegde af

schrift van des kantonrechters beschikking, de 

aan het gemeentebestuur door den requestrant 

ingevolge ar t . 29 der Kieswet, verzochte verbe

tering der kiezerslijst was gegrnnd op de bewering 

,lat 'l'R. II. BucBTER en eenige andere personen 

in strijd met de wet voorkomen op voorzegde 

lijst en strekte tot hunne afvoering van de lij st; 

dat hij, na afwijzing van dit verzoek door het 

gemeentebestuur, d1; zaak ingevolge art. 36 der 

wet heeft onderworpen aan de uitspraak des kan 

tonrechters, daarbij overleggende afschrift van de 

bestreden uitspraak; dat echter niet blijkt dat 

hij aan BucHTER ~- s. afschrift van zijn verzoek

schr ift aan den kantonrechter heeft doen beteekenen; 

dat hij wel binnen den wettelijken termijn na 

de afwijzende beschikking des kantonrechters een 

verzoekschr ift ter l!:riffie van den Rongen Raad 

heeft nedergelegd, waarbij cassatie gevraagd wordt 

op grond van beweerde schending of verkeerde 

toepassing van art. 29 in verband met de artt. 1, 
6 en 7 alle der Kieswet, doch niet heeft doen blijken 

dat binnen acht dagen daarna afschrift v!n d,it 

req nest en van het bewijs der ne,lcrlcgging daar

van ter griffie van den Raad aan .BucHTER c. s. 
bctcekend is; 

dat even wel art. 42 der wet zoodanige beteeke

ning aan de wederpartij voorschrijft, en de bepa
lingen der volgencfè artikelen medebrengen da.t 

deze vereischt wordt voor de ontvankelijkheid der 
voorzieniog; 

dat wel is waar de reqnestrant BucBTElt c. s. 

niet aanmerkt als wederpartij in den zin rler 

Kieswet, aan welke beleekend moet worden, omdat 
die personen zijn verzoek tot hunne afvoering van 

,l e kiezerslijst niet hebben tegengesproken, doch 

zood an ige tegens11raak van een verzoek tot ver

iietering, waartoe volge,i's het 2• lid van art. 31 

een ieder bevoegd is , in het stelsel der wet niet 

de eenige grond is om als wede1·partij te worden 

aangemerkt; dat dit reeds blijkt uit clen inho ud 

van a1't. 48, medebrengendc , dat men ook zon,ler 

tegenspraak als zoodanig kan gelden; 

dat in het stelsel der wet bepaaldelijk degecn, 

wiens schrnpp ng van de lijst verzocht wordt, als 

cene wed rpartij van den verzoeker is te achten 

en zulks uithoofde niet van de houding, di e hij 

op zoodanig verzoek aanneemt, maar uithoofcle 

van zijn belang daarbij; 

dat dit valt af te leiden zoowel uit de bij art. 30 

aan den blll'gemeester opgelegde verplichting om 

een verzoek tot verbetering, rakende anderen dan 

den verzoeker, schriftelijk aan genen mede te 

deelen, als uit de redactie van art. 37, waarin 

het bij zoodauig verzoek partii-zijn ondersteld 

wordt zonder het stellen van tegenspraak als ver

eischte, zoodat reeds krachtens dat verzoek zelf 

degeen, wiens kiesrecht daarbij betrokken is, als 

partij of wederpartij bij dat verzoek geldt; dat 

alzoo in de verschillende stadiën der zaak, ook die 

van cassatie, bedoeld in de artt. 42 en 43, de

geen, over wiens kiesbevoegdheid eene besli ss ing 

wordt uitgelokt, is en, onafhankelijk van zijne 

op dat verzoek aangenomen houding, blijft eeue 
wederpartij van den verzoeker ; 

Rechtdoende : 

Verklaart den verr.oeker van cassatie niet-ont

vankelijk in dat verzoek. 

17 Jul i 1897. BESLUIT van den Minister van 

Oorlog, houdende mededeeling van een Ko

ninklijk besluit, betreffende draagpenningen 

tot belooning va~ menschlieveml hulpbetoon 

en als blijk van erkentelijkheid voor het 

aanbieden van geschenken, enz. 

De Minister van Oorlog, 

Gezien het Koninklijk besluit van 24 Mei 1897, 

n°. 87; 

Brengt, door deze, in verband met het her

haaldelijk gewijzig<l Koninklijk besluit van 19 Juni 
1822 , n°. 92, en dat van 5 Mei 1877, n°. 32 
ter kennis van cle Landmacht, dat bij voren
bedoeld Koninklijk besluit van 24 Mei jl. het 
navolgende is bepaalcl: 

1 °. dat met wijziging van het Koninklijk be

sluit van 19 Juni 1822, n". 92, zooals dat werd 

gewij·ligd bij de Koninklijke beslu iten van 7 Mei 

1837, n°. 79, 22 Juli 1838 , u0
• 87, 24 Janu

ari 1841 , n°. 22, 1 December 1841 , n°. 72 en 

22 Septemb,,r 1855, 11°. 64, ,lc in genoemcle 

besluiten bedoeltl e gouden, zilveren en bronzen 
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medailles, uit te reiken tot bclooning van mensch

licvcncl hulpbetoon, worden vervangen door ronde 
gouden, zil vel'Cu en bronzen draagpeuuingen van 

30 rnM. mitl elliju, vertoouende een verheven 

krans van ei ·enbladeren, waaraan bevestigd is 
ccne Koninklijke kroon va n geliJ c metaal , en 
aan de voorzijde de beeltenis van H. M. de Ko
ningin met het omschrift: • Wilhelmina Koningin 

der Nederlnndcn ," en aan de keerzijde het rand

schrift: • Voor Menschliernncl Hulpbetoon" en 
het woord .aan", waaronder telkens de naam 

van den begiftigde zal worden gegraveerd; 
2°. dat met wijziging van het Koninklijk besluit 

van 5 Mei 1877, n° . 32, de medaille, als een 

blijk van erkentelijkheid en goedkeuring toe te 
kennen aan lien , die door het aan bieden van be

langrijke geschenken of . op eenige andere wijze 
zich verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte 

van de verchillende wetenschappelijke- en kunst
verzamelinfen des Rijks, wordt vervangen door 
een ronden gouden, zilveren of bronzen dmag
penning van gelijken vorm en afmeting ,ils boven
omschreven, doch dragende aan de keerzijde het 
randschrift: • Voor verdiensten jegens 's Rijks 
:à1usea ," en het woord "aan", waaronder insge• 

l ijks telkens de nnam van den begiftigde zal 

worden gegrn veerd ; 

3°. dat de onder 1°. en 2°. genoemde penningen 
worden gedragen op de linkerborst van een oranje

moiré lint van 3 cM . breedte , hebbende in het 
mirlden eene roode bies ter breedte van 7 mM., 
welk lint niet zonder den drangpenniug mag 

worden gedragen ; 

4°. dat zij, aan wie de medailles in boven
bedoelde Koninklijke besluiten genoemd, reeds 

werden geschonken, gerechtigd zijn tot het dragen 
van den bij dit besluit ter vervanging van hunne 
medaille ingcst elden draagpenning. 

(get.) 8CIINEIDER. 

19 Juli 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van het te 's Gravenltage 

op 28 Mei 1897 tnsschen Neder1and en Italië 
gesloten verdrag tot wederkeerif(e uitlevering 
van miscj_adip;ers. S. 180. 

IN NAA:,r VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gezien het te 's G..ave11hage op 28 Mei 1897 

tusschen Nederlalld en Italië gesloten verdrag tot 
wederkeerige uitlevering van misdadigers; 

Gelet dat de uitwisseling der akten van be-

krarhtigiug mede te 's Gravenhage den l0den Jnli 
1897 heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van tlen Minister van Builcu
landschc Zaken van 15 J uli 1 97, n° . 807G, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstann, de bekend
making van voorzegd verdrag te bevelen cloor 

plaatsing van dit beshlit in het Staatsblad. 
De Mi'nisters, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering cler he 

palingen in meergenoemd verdrag vervat. 

Het Loo, den 19den Juli 1897. 

(.!Jet.) EMMA. 

De JJ1inister van /J"iten1andsche Zaken , 

(.!Jet .) J. RöELT,. 

( Uitgeg. 22 J uli 1897 .) 

YElt'l'ALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Weduwe , Regentes van het Koninkrijk, 

en Zijne Majesteit de Koning van Itali ë, in 
gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 
een nie,1wc overeenkomst te sh1iten betreffende 

de uitlevering van misdadigers, hebben te dien 
einde tot Hoogst-Derzc l ver gevolmachtigden be
noemd , te wet.en : 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk der Neclcrlan uen : 

de heeren jonkheer JoAN RöELL , Ridder der 

Orde van den Nederlandschcn Leeuw, enz., enz. , 

Minister van Bnitenlandsche Zaken, WILLEM VAN 
DER KAAY, Rid,ler der Orde van den Nederland

schen Leeuw, enz. enz., iinister van Justitie, 
en JAcon HENDRIK BERGSMA, Commandem· der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., enz., 

Minister van Koloniën; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië: 

Graaf ALEXANDER ZANNJNI, Co=anclenr der 
Orde van den Heiligen Manritil}s en Lazarus, Groot
Officier der Orde van de Kroon van Italië , enz., 
enz. , Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij het Koninklijk Hof 
cler Nederlanden; 

die, na elkander hunne volmachten te hel/beu 
medegedeeld , welke in goeden en behoorlijk en vorm 
zijn bevonden, omtrent de volgencle artikelen zijn 

overeengekomen : 
Art. 1. De Regeering- der Nederlanden en cle 

Regeerinf( van Itali ë verbinden zich om weder-
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woordig verdrag voorzien, alsmede vermelden:le 

de op het feit toepasselijke strafbepaling. 
8. De goederen welke in het bezit waren van 

den opgeëisclite en in beslag genomen zijn, zullen 

worden overgegeven aan clen opeischenden Staat, 
indien de bevoegde macht van den Staat, waaraan 

de uitlevering wordt aangevraagd, de overgave 

daarvan heeft bevolen. 
9. fn 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 worden verzocht: van de zijde 

van Nederland , door ieder officier van justitie 
of elk rechter van instru ctie (rechter-commissaris); 

van den kant ·van Italië , door ieder procureur 

des Konings. 
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 bepa

lingen van het voorgaand artikel voorloopig is 

aangehouden, zal, ten ware hij uit anderen hoofde 
behoorde in hechtenis te blij ven, in vrijheid 

worden gestel<\, indien niet binnen twintig dagen 

na de dagteekening 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 de vervolging in een strafzaak, 

uitgezonderd in het geval voorzien bij art. 6, 

eene der Regeeringen het noodig oordeelt om op 
het gebied van den anderen Staat , een onderzoek 

door deskundigen , een ondervraging van beklaag
den of eeu getnigeuverhoor te doen plaats hebben, 

zal daartoe eene rogatoire commissie langs diplo
matieken weg gezonden worden en zal daaraan 
gevolg gegeven worden met inachtneming van de 
wetten van het land, waar de des kundigen , be
klaagden of getuigen zullen worden nitgenoodigd 

te verschijnen . De kosten door het onderzoek van 
deskundigen veroorzaakt zullen ten laste blijven 

van den Staat die er om verzoekt. Intusschen 
zal it1 spoedeischende gevallen een rogatoire com

missie rechtstreeks door de rechterlijke overheid 
in ,ten eenen Staat kunnen worden toegezonden 

aan de rechterlijke overheid in den anderen Staat. 
Elke rogatoire commissie strekkende tot aan

vrage van een getuigen verhoor, zal van eene 
l<' ransche vertaling rergezeld 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
lang,l wordt, zal zijne Regeering hem verzoeken 

aan de tot hem te richten uitnoodiging gevolg 

te geven en, in geval hij daaraan voldoet, zullen 

hem reis- en verblijfkosten worden toegekend 

volgens de tarieven en reglementen van kracht 

in het land, waat· het verhoor zal moeten plaats 

hebben, behoudens het geval . dat de aanvragende 

Regeering 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 aan

gehouden ter zake van vroeger door hem begane 
straf bare fe iten of tegen hem wegens misdrijf 
uitgesproken veroordeeliugen, en evenmin onder 

voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 

die het onderwerp uitmaken van het geding, 

waarin hij als getuige optreeclt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 

misdrijf betreffende, de confrontatie van mis

dadigers, gedetineerd in den anderen Staat, of 
wel de mecledeeling van overtuigingsstukken 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 ge

schieden 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 misdatligers en van de stukken. 
14. De doorvoer over het grondgebied van een 

der contracteerende Staten, van een door eenc 

derde Mogendheid aan de andere Partij uitge

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 gewmirmerkt 
afschrift , van een der stukken genoemd in art. 7, 

mils het feit, waarop d'e uitlevering gegrond is, 
in het tegenwoordig verdrag begrepen zij en niet 
valle onder de bepalingen voorzien bij de artt. 2 

eu 6, eu mits cle doorvoer, wat het medegeleide 
betreft, geschiede met medewerking van beambten 
van het land dat den doorvoer over zijn groncl.
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer znllen komen voor 
rekening van den Staat die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
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15. De wederzijd,che Regeeringen doen over 

en weder afstand van alle aanvrage om terng

b0etaling van de kosten van onderhoud, van ver

voer en andere die, binnen de grenzen van haar 

wederzijdsch grondgebied, wnden kunnen voort

vloeien uit de uitlevering van bekhu1gde, in 

staat van beschuldiging gestelde of veroordeelde 

personen, evenals van die, voortvloeiende uit de 

tenuitvoerlegging van rogatoire commissiën, uit 

het vervoer en de terugzending van misdadigers 
ter confrontatie en uit de toezending en terug

zending det· overtuigingsstukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee Yerkieslijk mocht 

worden geacht, zal cle uit te leveren persoon 

worden overgebracht naar de haven aan te wijzen 

door clen di plomatieken of consulairen agent van 

den Staat, die de uitlevering heeft aangevraagd, 

en op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

16. De beide Regeeringen verbinden zich om 

wederkeerig elkander mededeeling te doen van 

de vonnissen houd ende veroordeeling wegens mis

drijven van eiken aard die zullen zijn uitgesproken 

door de rechtbanken van een der beide Staten 

tegen onderdanen van den andere. 

Deze mededeeling zal worden bewerkstelligd 

door toezending langs diplomatieken weg en naar 

den vorm cl ie zal worden vastgestelcl van het 

uitgesproken en in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis aan de Regeering waarvan de veroordeelde 

onderdaan is. 

17. De bepalingen der tegenwoorc1ige overeen

komst zullen toepasselijk zijn op .de koloniën en 

bnitenlandsche bezittingen der beide Hooge con

tracteerende partijen, behoudens inach tneming 

van de bizondere wetten in gezegde koloniën en 

bezittingen van kracht. 

De aanvrage tot uitlevering van clen misua

diger, die cle wijk genomen heeft nam· eene kolonie 

of bnitenlandsche bezitting van de andere partij, 

zal ook rechtstreeks kunnen gericht worden tot 

den Gouverneur of eersten ambtenaar van die 

kolonie of bezitting door den Gonverneur of 

eersten ambtenaar cler andere kolonie of bezitting 

voor zoover de beide koloniën of bnitenlandsche 

bezittingen gelegen zijn in Azië of in Oost-Afrika. 
De genoemde Gon vernenrs of eerste arn btenaren 

zullen de bevoegdheid hebben om hetzij de uit

levering toe te staan, hetzij de aangelegenheid 
aan hunne Regeering te onderwerpen. 

De termijn voor de invrijheidstelling bedoeld 

in art. 10, zal zestig dagen bedragen. 

18. De tegenwoordige overeenkomst zal in 

werking treden ·4 maanden na de uitwi,seliug 

der akten van bekrachtiging. 

Te rekenen van hare inwerkingtreding zullen 

de o,•ereenkomsten van den 20steu ovember 1869 

en van den 26sten Juli 1886 ophouden van kracht 

te zijn en vervangen worde n door cle tegenwoor

dige overeenkomst die van kracht zal blij ven tot 

zes maanden na verklarin" in tegenovergestelden 
zin door een der beide Regeeringen gedaan. 

Zij zal worden bekrachtigd en de akten van 

bekrachtiging er van zullen zoo spoed ig moge! ijk 

worden uitgewisseld. 

•rer oirkonde waarvan de wedcrzijclsche gevol

machtigden de tegenwoordige overeenkomst hebben 

onderteekend en van hnnne zegels voorzien . 

Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage tlen 

28 Mei 1897. 

1L. -S.) (get.) J. RöELL. 

YAN DER KAAY. 

.8EUGSlfA . 

A. ZA:-ININI. 

19 Juli 1897. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van het op 16 October 1896 

t e B erlijn tusschen Nederland en Duitsch
land gesloten verdrag tot regeling der weder

zijdschc verplichtingen van Nederland en 

Pi·uisen ter zake van het onderhoud van 

het kustlicht op Borkum, alsmede van de 

betonning, bebakening en verl ichting cler 

vaarwegen van de Beneden-Eems en van 

hare monden. S. 181. 

IN NAAM VAN H. M. WlLHELMlNA, ENZ. 

WIJ E~fi\fA' ENZ. 

Gezien het op 16 October 1896 te BerliJn 
tusschcn Nederland en Duitschland gesloten ver

drag tot regeling der wederzijdsche verplichtingen 

van Nederland en Pruisen te1· zake van het onder

houd van het kustlicht op Borkum, alsmede va n 

de betonning, bebakening en verl ichting der vaar• 

wegen van de Beneden-Eems en van hare monden, 
van welk verdrag een afdruk aan dit besluit ge 

hecht blijft; 

Gezien de wet van 24 Mei 1897 (Staatsb lad 
n°. 152); 

Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krachtiging den l0den Juli daaraanvolgende te 

Bedijn heeft plaats gehad en dat Ie dier gelegen
heid een protokol is geteekend, betreffende, onder 

meer, artikel 12 van voorzegd verdrag, van welk 

protokol, met vertaling, een af<lrnk aan dit be

slnit gehecht blijft; 
15* 
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Op de voordracht van ,len Minister van BLliten

landschc Zaken van den 15den Juli 1897, n°. 7906, 

Algemeen Secretariaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

cle bekendmaking: van bedoeld verdrag (l) te 

bevelen door plaatsing van clit besluit in het 

Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergenoemcl verdrag vervat. 

Het Loo, Jen 19clen Juli 1897. 
(get.) E ~Il\I A. 

De :Afinister van Buitenlandse/ie Zaken, 
(get .) J . RöELL. 

(Uitgeg . 22 Juni 1897.) 

VERTAL!XG. 

PROTOCOL. 

De ondergeteekenden zijn bijeengekomen ten 

einde over te gaan tot cle uitwisseling der akten 
van bekrachtiging van Hare Majesteit de Koningiu
Weduwe, Regentes van het Koninkrijk der Neder

landen, en van Zijne Majesteit den Keizer van 

Duitschland , Koning van Pruisen van de op 
16 October 1896 te Berlijn geteekende overeen

komst betreffende de betonning, bebakening en 
verlichting van de Eems. 

De akten houdende de bekrachtiging clier over
eenkomst overgelegd zijnde hebben de onder
geteekenden erkend da.t gezegde overeenkomst 

door ieder der contracteerende Partijen tegen den 

l sten April van elk jaar kan worden opgezegd. 
E,,enwel is men het er over eens dat, inge volge 

het 3cle licl van artikel 12, de opzegging ten 
minste één jaar voor den dag, waarop de overeen
komst bniten werking moet treden,- aan de andere 
contracteerende Partij zal worden medegedeeld . 

Daarop en naàat den onclergeteekenden na 
onclerzoek gebleken was , dat de akten houdende 
de bekrachtiging zich in goeden en behoorlijken 

vorm bevonden, is tot ui twisseling daarvan over
gegaan. 

Ter oirkonde waarrnn dit protokol, iu dubbel, 
is opgesteld en van weerszijden onderteekend. 

Gedaan te Berlijn, den 10 Juli 1897. 
(get.) VAN TETS VAN GOUDRIAAN. 

FttBRR. voN RoTENHAN. 

(l) Zie dit verdrag, opgenomen in rle wet van 
24 Mei 1897 , S. 152 , het protocol volgt hierna. 

24 Juli 1897. BESLUIT, honclende beschikking 

op het beroep, ingesteld door het bestuur 
van het Waterschap de Zeven Grietenijen en 
Stad Sloten tegen het besluit van Gedepu

teerde Staten van Friesland, del . 10 Octo

ber 1895 , n°. 43, betreffende het bestek van 
cle inpolcler ing van het Lemsterlwp. S. 182. 

Ix NAAM VAN H. hl. WILHELMINA, E:-.z. 

WIJ EMM A' ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur van het waterschap de Zeven Grie
ten/jen en Stad Sloten tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland, del. 10 Oc
tober 1895, n°. 43 , waarbij· de goedkeuring is 

geweigerd aan het bestek betreffende de inpolde
ring van het Lemster hop; 

Den Raacl van State, Afrleelin_[r voor de ga

schillen van bestn ur, gehoord (arl vies van den 
11 Maart 1896, n°. 11); 

Op de voorchacht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 19 Juli 1897 , 
n°. 153, Afcleeling Waterstaat; 

Overwegende, dat door de vergarlering van 

Volmachten van het waterschap de Zeven Griete
nijen en Stad Sloten, gehouden 22 November 1894, 
cle be,2; rooting voor 1895 wercl vastgesteld, waar

op in uitgaaf was gebracht een post ter bestrij

ding der kosten van droogmaking van het Lem
sterhop; 

dat het clijksbestuur die begrooting tegelijk met 

een doot· hem opgemaakt bestek van dat werk 
aan Gecleputeer.cle Staten van Friesland ter goe,l
kenring heeft gezonden; 

dat Gedeputeerde Staten bij besl nit van 31 J a
mrnri 1895, n°. 54, de beslissing op dat bestek 

hebben aangehouden, maar bij de mededeeling 
dezer beslissing het dijksbestmu- hebben aange
schreven den post in zake de indijking van de 

begrooting te doen afvoeren ; 
dat daaraan, op voorstel van het clijksbestuur, 

cloor de vergaclering van Volmachten werd vol
daan bij besh1it van 20 Juli 1895; 

dat vervolgens Gedeputeerde Staten op 10 Octo
ber 1895, onder n°. 43 het beslnit namen, waarbij 
aan het aangeboden bestek met de daarbij be
hoorende stukken de goedkeuring wercl onthouden, 
en znlks uit overweging, clat uit een door het 
dijksbestnur nucler overgelegden staat van gedane 
grondboringen en de toelichting daarvan bleek, 
dat langs den steenen dam, welke bedoeld Hop 
afslui t, zich eene lichte kleilaag bevindt , vari
eerende van 30 tot 50 centimeter, welker clikte 
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naar binnen ,ermindert en dat onder die lichte 

klei zavelig zand wortlt geranden; dat YOorts die 

kleilaag te gering is om thaus reeds met voor

deel tot inpoldering over te gaan en het ter be

vordering eener spoedige inpoldering beter en 
doelmatiger wordt geacht om door greppelen de 

aauwinst van kleiaarcle te bespoedigen; dat ein 
de! ijk op gl'Ond daarvan en gelet op het geraamd 

kostenbedrag in verband met den finantieelen 
toestand van het waterschap, Gedeputeerde Staten 
bezwaar moeten maken het bestek en voorll'aarden 

enz. van eeue bepoldering van het Lemster/top 
goed te keuren; 

dat het bestuur van het waterschap rnn dit 
besluit bij Ons in beroep is gekomen, ver1.0ekende 
dat het worde vernietigd en alsnog het bestek 
met cle bijbehoorende stukken warde goedgekeurd, 

ter adstructie van dit beroep onder anderen aan
Yoerende, <lat het besluit van Geueputeerde Staten, 

genomen zonder lokale opneming en zonder ge
dachtenwissel ing met het bestum op onjuiste gc

~evens stennt en dat, waar de vergadering van 
Volmachten uitvoering wenscht te geven aan de 

plannen, waarmede meergenoemd Hop van het 

Rijk is aangekocht en door gemelden dam afge

sloten, Gedeputeerde Staten niet gerechtigd zijn 

de uitvoering dier 11lannen te beletten; 
Overwegende, dat het bestek, welks goedkeuring 

door het dijksbestunr is gevraagd; niet is eene 
hegrooting noch een besluit van de ver"adering 
nn Volmachten betreffende den aanleg van nieuwe 

werken, welke begl'Ooting en welk beslnit aan 

de goedkeuring van de Geclepnteerde Staten zijn 
onderworpen ingevolge art. 158, 1°. en 2°. a 
van het Algemeen Reglement voor de zeewerende 

waterschappen in Friesland, bij welke het kadas
truol inkomen strekt als grondslag van de onder

houd-plichtigheid en het stemrecht, vastgesteld 
door de Staten van Friesland den 13dcn Juli 1892, 

goedgekeurd hij Koninklijk besluit van 8 Augns
tus 1892, n°. 22, afgekondigd in het Provinciaal 
Blad van Friesland van 1892, n°. 76 ; 

Overwegende dat volgens het voornoemde Al
gemeen Reglement geen beroep op den Koning 

openstaat van beslissingen door de Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van bestekken genomen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestuur van het waterschap de zeven Grie

tenijen en Stad Sloten niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn verzoek om het bestek betreffende 
de indijking van het Lemster hop goed te keuren. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver-

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en tegelijk met het rapport 

van voornoemcleu Minister in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den raad van State, Afdee-
1 ing voor cle geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 24sten Juli 1897. 
(get.) E l\f )'[ A. 

De Afi11. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) VAN DElt SLEYDEX. 

(Uitgeg. 6 Aug. l 97.) 

1 28 Juli 1897. BESLUIT, 

het besluit van den 
B ergen op Zoom van 

tot vernietiging vnn 
raad de~ gemeente 

1 Februari 1897 tot 
vaststelling vau eene verordening, ingerolge 
artikel 4 de,· Hinderwet. S. 183 . 

)N NAAM YAN H. M. WILHELM! 1A, E:-.Z. 

WIJ EMMA' E ' Z. 

Op de voordracht van den Min ister van Binnen 
landsche Zaken van 29 l\Iei 1897, n°. 2573, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 

van het besluit van den raad der gemeente Berge,i op 
Zoom van 1 Februari 1897 , tot vaststelling van 

eene verordening, ingevolge artikel 4 der Hinderwet ; 

Overwegende, dat het eenig artikel vt1u ge

melde verordening luidt: . In deze gemeente in 
de Engelsche straat, mogen voor den tijd nrn 

één jaar worden opgericht boekdrukkerijen door 
krachtmachines gedreven." 

Overwegende, dat deze verordening zonder eenige 

beperking de gelegenheid 011enstelt om boekdruk
kerijen, van welke grootte of inrichting ook te 
vestigen in eene van de voornaamste straten der 
gemeente, terwijl bovendien binnen een ·kring 

van 200 M. van die straat inl'ichtingen zijn ge
vestigd, als bedoeld bij art. 5, 3°. der Hinderwet ; 

Overwegende, dat art. 4, 1°. der Hinderwet 
slechts heoogt den gemeenteraad eene bijzondere 

bevoegdheid te geven ten aanzien van zooclanige 
deelen een er gemeente, waarvan men à 11riori 
kun aannemen, dat de plaatselijke gesteldheid 

medebrengt dat zekere inrichtingen, bchoorende 
tot die in art. 2 der wet vermeld, aldaar kunnen 
worden opgericht, zonder dat daarvan gevaar, 
schade of binder van ernstigen aard te duchten 
is, zood at het vereischte van bijzondere vergun 
ning zonder bezwaar kan wegvallen; 

Overwegende, rlat deze beweegreden in casu 
niet kan gelden, en mitsdien de bovengemelde 

veroruening in strijd is met het algemeen belang; 
Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 



226 30 JULI-4 AU GUSTUS 1897. 

Den Raad van State gehoorcl (acl vi es van den 

29 Juni 1897, n°. 19); 
Gelet op het nacler rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 23 J ui i 1897, 
n°. 3490, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van· den raad der ge

meente Bergen op Zoom, van 1 Februari 1897, te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen belang. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28steu Juli 1897. 
(get.) E M M A. 

De Jl[inister van Binnenlandsche Zaken, 
(r;et.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

(Uitgeg . 3 Aug. 1897.) 

30 Juli 1897. BESLUI'r, houdende vrijstelling 
van briefport. 

IN NAA M VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 

W rJ EMMA, ENZ . 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit 
van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Hanclel en Nijverheid van 26 Juli 1897, 
n° . 3006, Post. en Tel.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Vrij stelllng · van port te verleencu voor de 

briefwisseling over clienstzaken van den oflicier, 
krachtens art. 24 der Hinderwet belast met het. 
toezi cht op bewaarplaatsen van ontplofbare stoffen, 

met de colleges van Gedeputeerde Staten en de 
gemeentebesturen. 

De Minister voornoemd is belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Ministers van Oorloo
en Binnenlandsche Zaken. 

Het Loo, den 30sten J nli 1897. 
(get.) EMMA. 

De .llfin. van Waterstaat, Handel en Ni_jverheid, 

(get .) LELY. 

4 Aug11Jtus 1897. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van bnrgemeester en wethouders 
van Vegltel van 30 J anuari 1897, waarb ij 
aan J. KETELAARS aldaar vergunning is ver
leend voor één jaar tot oprichting van een 
paardenslachterij, huiden zouterij en vleesch
rookerij in die gemeente. S. 184. 

(Geschorst tot 1 November 1897.) 

4 Augustus 1897. BESLUIT, tot toepassing der 

wet van 26 Apri l 1884 (Starttsblad n°. 80), 
aangev uld bij de wet van 20 Juli 1884 

(Staatsblad n°. 164), tot vaststelling van 

bt1itengewone maatregelen tot afwending van 

eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 185. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WJJ EMMA' ENZ. 
Overwegende dat toepassing der wet van den 

26 April 1884 (Staatshlad n°. 80), aangevuld bij 

de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164), 

tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot 

afwending van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen, noodzake
lijk is wegens het voorkomen van pest en andere 

der bedoelde ziekten op enkele plaatsen in het 
buiten lancl ; 

01i de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 5 Juli 1897, n° . 2801, 
afdeeling Medische Politie, en van den Minister 

van Financiën van 7 Juli 1897, n°. 65, Invoer 

rechten en Ace ij nzen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n•. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164), en op het Koninklijk 

besluit van 31 Jnli 1896 (Staatsblad n°. 145); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
20 Juli 1897, 11°. 19); 

Gelet op het nader m11port van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 30 Juli 1897, 
n°. 3060, afdeeling Medische Politie, en van 

den Minister van Financiën van 31 Jnli 1897, 
n°. 87, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstnkken en ongewasschen lij f
en beddegoed is verboden uit land en of plaatsen, 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden, telkens ten minste 
één dug voor dut zij in werking treden, door 
plaatsing in ile Nederlandsc/1e Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd , die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om
standigheden dit. gedongen of noodig maken, als
mede te bepalen of en in hoever de bagages, 

door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over ileze onder
werpen worden ook in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst. 
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Heeft het verbod afwending van de Aziatische 

cholera ten doel, dan gedragen zich de genoemde 

Ministers bij aanwijzingen betreffende den in- of 

doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot de 

op 15 April 1893 te Dresden gesloten en bij de 

wet van 9 Juli 1894 (Staatsblad n°. 94) goedge

keurde internationale overeenkomst tot wer ing 

der cholem, naar de bepal ingen van die over

eenkomst . 

2. Het tegenwoordig bcslnit, dat gedurende 

één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 

den tweeden dag na dien der dagteekening van 

het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 

het is geplaatst. 
De Ministers van Binnenlandsr.he Zaken en vnn 

Financiën zijn belast met. de uitvoering van dit' 

besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 

de Staatscourant za l worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Rnad van State. 

Het Loo, den 4den Augnstns 1897. 

(get .) EMMA. 

De llfinister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

De i1[inister rnn Financiën, (get .) PrERSON. 

(Uitgeg. 15 Aug. 1897.) 

5 Augustus 1897. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent het verleenen van teruggaaf van 

accijns voor suiker , gebezigd voor de be

reiiling van eetwaren en dranken, die naar 

het buitenland worden uitgevoerd. S. 186. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELM INA' ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 

Op cle voordracht van clen Minister van Finan

ciën van 14 Juli 1897, n°. 62, afdceling Invoer

rechten en Accijnzen; 

Gelet op art. 3 der Snikerwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

27 Juli 1897, n°. J 6); 

Gezien het nader rapport van voomoern den 
Minister van 2 Augustus 1897, n°. 71, afdeeling 

Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Bij uitvoer van: 

chocolade, 
suikerbakkerswerk, 

biscuits, 

met suiker ingemaakte of geconfijte vrnchten, 

vrnchtengeleien, vrncbtensiropen, 
vrnch ten moe zen , 

gecondenseerde melk, 

beschuithoning, 

frambozenazijn en andere dergelijke, niet alcohol

houdende, met suiker bereide dranken, wordt 

teruggaaf van den accijns verleend voor de suiker, 

tot de bereid ing daarvan gebezigd, wP.lke, zoo 

noodig, volgens ar t . 8 van dit besluit wordt 

bepaald. 

Su iker nit zetmeel , zoowel vaste als vloei bare, 
blijft ten deze b uiteu aanmerk ing. 

De teruggaaf bedraagt zeven en twintig cents 
per kilogram suiker. 

2. De uitvoer geschiedt volgens het negende 

hoofdstuk der A lgemeene wet van 26 A ugus

tns 1822 (Staatsblad n°. 38). 

In de aangifte, bedoeld bij art. 120 dier wet 

w01·den óók vermeld het getal fleEschen, bussen, 

trommels of andere voorwerpen van cl ien aard, 

waarin de !(Oederen gepakt zijn, !,et bruto en 

het netto gewicht der goederen, alsmede hun 

gehalte aan suiker of wel het verzoek dat dit 

door ambtenaren wor ile bepaald. 

Door · gehalte wordt verstaan de hoeveelheid 

cler suiker waar,oor volgens art . 1 ter uggaaf kan 

worden verleend, uitgedrukt in percenten en tiende 

percenten van het netto gewicht der goederen. 

3 . Goederen van Yerschillende samenstelling 

kunnen in ééne aangifte begrepen worden, mits 

<laa1·in de bijzonderheden, bedoeld bij de tweede 

zinsnede van het vorig artikel, dnidelijk voor 

elk dier goederen vermeld worden en deze niet 

dooreengemengd ter verificatie worden aangeboden . 

Voor suikerbakkerswe,·k kan de Minister van 

Financiën, onder de noodige bepali ngen, uit

zonde1· ingen op het vorenstaande toestaan. 

4. Onder het netto gewicht der goeder en wordt 

niet begrepen het gewicht van de flesschen, 

bussen . trommels en nnclcre voo r werpen van dien 

aard, waarin de goederen zich bevinden, noch 

eenig ander gedeelte der verdere verpakking. 

Het papier, het bladtin of de andere gewone 

omkleeding va n kleine tot snikerbakkers werk be

hoorende voorwerpen, kan onder het netto gewicht 

begrepen worden, mits dit ui t de aangifte blijke. 

5. De ternggaaf van accijns wordt niet ver

leend wanneer de goederen, d ie met hetzelfde 

consent worden uitgevoerd, te zarnen minder dan 
tw intig kilogram bevatten aan su iker, waan roor 

volgens ar t . 1 ternggaaf kan worden verleend. 

Voor gecondenseerde melk en voor vrnchten
geleien geldt het eerste lid van <lit artikel niet, 

mits zij bij partijen van ten minste acht en 

veertig bussen, flesschen of 110tten gezamenlijk 
worden uitgevoerd . 
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Zij wordt evenmin verlecncl voor goederen: 

a. wier gehalte minder dan vijf percent bedraagt; 

b. welke met honing bereid zijn. 

De Minister van Financiën kan, onder de 

noodige voorzieningen teg~n misbruik, uitzonde

riagen op het bepaalde onder b toelaten. 

6. De goederen moeten voor de verificatie, 

bedoeld bij cle artt. 67 en 68 der genoemde 

Algemeene wet, worden aangeboden op een der 

volgende 11laatsen: 

Amsterdam, Arnhem, Bolsward, Breda, Deventer, 

's Gravenhage, Groningen, I-Inarlem, Harlingen, 
Hoorn, Maastri eht, 1\fiddelbmg, Nieuwer-Amstel, 

Purmerend , Rotterdam, Rijswijk (Z.-H.), Schc1·e

uingen, Utrecht, Vlaardingen, Watergraafsmeer, 

Weesp, ·westzaan, Zaanda m , Zwolle. 

De Minister van Financiën kan ook andere 

plaatsen voor de verifi catie aan wijzen, wanneer 

dit in het belang der nijverheid noodig blijkt. 

7. Heeft de aangever ingevolge art. 2 bepaling 

van het gehalte gevraagd of wordt ambtshalve 

een onderzoek naar de jni,theid van h et aange• 

/:(even gehalte noodig geacht, dan nemen de 

ambtenaren, belast met de verificatie, de vereischte 

monsters. Zij l' crzegelen die en noodigen den 
belanghebbende nit om een afdruk van zijn cachet 

1,aast het ambtelijk zegel te plaatsen . 

8. H et gehalte der goederen wordt naar de 

voormelde monsters bepaald in een laboratorium 

van het bestuur der invoerrechten en accijnzen 

en door de aan die inrichting verbonden ambte-

naren. 

De uitkomst vau het onderzoek wordt aan den 

belanghebbende schriftelijk medegedeeld. 

Neemt deze daarmede geen genoegen, dan kan 

hij een tweede gehalte-onderzoek aanvragen. H et 

verzoek daartoe worclt schriftelijk gedaan aan den 

ambtenaar van wien de mededeeling is uitgeg,ian 

en moet bij dezen zijn ingekomen uiterlijk op 

den clerden clag na dien , waarop de belangheb

bende de mededeeling ontvangen heeft. 

Het tweede onderzoek geschiedt eveneens in 
genoemd laboratorium doch door andere ambte

naren dan clie het eerste hebben verrichL 

9. De ambtenaren kunnen toestaan dat, de 

goederen, waarvan zij monsters genomen hebben, 

vóór den afloop van het gehalte-onderzoek met 
het consent uitgevoerd worden. 

In deze gevallen wordt dat document niet als 
gezuiverd beschouwd vóór dat de afteekening, 
volgens de uitkomst van dat onclerzoek, is aan -
gcvnld. 

10. Heeft de aangernr het gehalte cener 1iartij 

te hoog opgegeven, dan wordt bekeuring ingesteld 

tot toepassing van art. 216 der meergenoemde 

Algemeene wet. I edere soort van goederen, waar-

voor een afzonderlijk gehalte is aangegeven , wordt 

t en deze als eene 11artij beschouwd. 

Is het bruto of netto gewicht der goederen t e 

hoog opgegeven en bedraagt het verschil meer 

clan twee te1i honderd van liet aangegeven ge

wicht, clan wordt geen ternggaaf verleend. 

11 . De teru1;gaaf van accijns wordt tegen 

quitanti e van den belanghebbende verleend door 

den Ont vanger die het consent heeft afgegeven 

nadat dit , behoorlijk bij den uitvoer der goederen 

afgetcckend, bij hem ternggekomen en, zoo nooclig, 

·volgens art. 9, tweede zinsnede aangevuld is. 

De Directeur der directe bela~tingen, in voer

rechten en accijnzen, in wiens directie het consent 

is afgegeven, kan voor de teruggaaf, zoo noodig, 
een ande1· kantoor aanwijzen. 

12. Yoor iedere gehalte-bepaling op verzoek 

van belanghebbenden wordt door deze twee gulden 

aan het Rijk vergoecl. 

Deze vergoeding is niet verschuldigd voor een 

tweede onderzoek wanneer daarbij een hoogcr ge

halte is bevonden dan bij h et eerste. 

Zij worclt binnen een maand na daartoe out-

vangen uitnoodiging betaald aan den ont-·anger 

die het consent tot uitvoer heeft verleend . 

13. De aangever zorgt voor werk] ieden, weeg -

toestell en, gewichten en anclere benoodigdheden 

voor het uit- en inpakken en het wegen de,· 

goederen bij de verificatie door de ambtenaren. 

Hij verstrekt mecle de door hen gevraagde 

flesschen of andere voorwerpen voor het bewaren 
der monsters. 

De Minister van J<'inanciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats -

blad zal worclen geplaatst en waarvun afschrift 

zal worden gezonden aan den Raa,l van State. 

Het Loo, den 5den Augustus 1897. 

(get.) EMMA. 
De Minister van Financiën, (get .) P rnRSON. 

( Uitgeg. 12 Aug. 1897.) 

5 A ugustus 1897. BESLUI'f, houdende voor-

schriften omtrent het gehalte-onderzoek van 
ru we suiker, basterd en suikerhoudende vloei

stoffen. S. 187. 
b- NADI VAN H. M. WILHELMINA, E:>IZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voo1·dracht van den Minister van Fi-
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nanciën van 14 Juli 1897, n°. 63, Invoenechten 

en Accijnzen; 

Gezien art. 1, § 3 der Snikerwet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van clen 

27sten Jnli 1897, n°. 17); 
Gelet op het nader mpport van voornoemden 

Minister van 2 Angnstns 1897, n°. 72, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten; 
vast te stellen de volgende voorschriften om

trent het gehalte-onclerzoek van rnwe sniker, bas
terd, melado, mela se, stroop en andere suiker

houdende vloeistoffen; 
Art. 1. Het te onderzoeken monster rn we suiker 

of baste1·d wordt door fijn wrijving en menging 
gelijkmatig gemaakt, op zoodanige wijs, dat daar
uit geene verandering in de samenstelling voort

vloeit. 
2. Van het alzoo behandelde monster wordt 

eene proef afgewogen ten bedrage van vijfmaal 
het gewicht der suiker, dat volgens de inrichting 
van het aan te wenden polarisatie-werktuig voor 
eene daarmede te verrichten gehalte-bepaling noo
dig is. 

3. De bij art. 2 bedoelde p1·oef wordt in 
water opgelost en tot een volume van 2ó0 ku
bieke centimeter gebracht. 

4. Van de aldus verkregen vloeistof wordt de 
hoeveelheicl, noodig voor het 110lariseeren en voor 

de glucose-bepaling, geklaard en ontkleurd . 
5. Het gehalte aan glucose der volgens art. 4 

geklaarde en ontklenrcle vloeistof wordt bepaalcl 

door middel van koperproefvocht. 
Dit gehalte, berekend 011 100 deel en van de 

1,ij art. 2 bedoelde proef, drukt de percentische 
hoeveelheid glucose uit, vermeld in art. l , § 3 
der Snikerwet. 

6. Van de vloeistof, verkregen volgens art. 3, 
wordt eene voldoende hoeveelheid door filtratie 
helder gemaakt, ingedroogd onder toevoeging van 
zwavelznlll' en tot asch gebrand. 

Het aldus bepaalde gehalte aan onverbrandbare 
bestanddeelen, verminderd met een ti ende en be
rekend op honderd deelen van de bij art. 2 be
doelde proef, drukt de percentische hoeveelheid 
asch uit, vermehl in art. 1, § 3 der Suikerwet. 

7. Hetgeen bij de vorige artikelen is voorgeschre
ven nopens de bepaling van glucose en asch is 
voor buitenlandsche basterd niet van toepassing. 

8. Voor melado, melasse, stroop en andere 
dergelijke suikerhoudende vloeistoffen, wordt van 
het te onderzoeken monster nadat dit door 

menging gelijkmatig 1s gemaakt, een proef af. 

gewogen ten bedrage van de helft van het ge
wicht, dat volgens de inrichting rnn het aan te 
wenden polarisatiewerktuig voor eene daarmede 
te verrichten gehalte-bepaling nooclig is. 

Deze proef wordt in water opgelost, ontkleurd 
en geklaard en met water tot het vereischte vo
lumen gebracht. 

Het afgelezen polarisatiecijfer vermenigvuldigd 
met 2, stelt het getal 11olarisaticpel'Centen voor. 

9. De polarisatiepercenten worden uitgedrnkt 
tot in tienden, de hoeveelheid glucose en asch 
tot in honderdsten van percenten. 

Kleiner onderdeelen van een percent blijven 
buiten aanmerking. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 't wdk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonclen aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den Augustus 1897. 

(get .) E MM: A. 

De JJ[inister van Financiën, (get .) PrERSo::-1. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1897 .) 

5 Augustus 1897. BESLUIT, omtrent nrvoer 
van suiker en nederlagen van kandij in ecu 
gedeelte van het terrein van toezicht aan de 

landzijde in de provincie G1·oningen. S.188. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 14 Juli 1897, n° . 64, Invoerrechten 

en Accijnzen; 
Gezien art. 87 , § 2 der Snikenvet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27sten Juli 1897 n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister van 2 Augt1stus 1897, n°. 73, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Benig artikel. 

Voor de toepassing van het bepaalde hij arti
kel 87, § 2 der Suikerwet, omtrent het vervoer 
en de nederlagen van suiker cu kandij, wordt 
aangewezen het gedeelte van het terrein van toe
zicht, omschreven hij artikel 177 ,!er Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), 
't welk gelegen is in de gemeenten Beerta, Nieuwe 
Schans , Bellingwolde en Vlagtwedde. 

De Minister van Financiën is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 5den Augustus 1897. 

(get.) EMMA. 
JJe illinister van Financiën, (get.) PrnasoN. 

(Uitge_9 . 12 Aug . 1897 .) 

5 Augustus 1897. BESLUrT, houdende bepalingen 
omtrent afgewerkte melasse en stroop. S. 189. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, E •z. 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën van den 14den Juli 1 97, n°. 65, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien ar t. 2 der Snikerwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
27sten Juli 1897, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van clen voornoemclen 
Minister, V'.ln den 2den Augustus 1897, n°. 74, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Melasse en stroop, overgebleven bij 

het hier te lande vervaardigen van suiker uit 
beetwortels of raffineeren van ruwe suiker, worden 
alleen dán als afgewerkt beschouwd, wanneer haa1· 
zuiverheidsfactor niet hooger is dan 68. 

2. Ter berekening van den zuiverheidsfactor 
wordt de som van de percentische hoeveelheden 
saccharose en invertsuiker, deze laatste verminderd 
met vijf ten honderd , gedeeld door cle gewichts
percenteu van de melasse of stroop, aangegeven 
door clen densimeter Bri.'i:. 

Het quotient, vermenigvuldigd met 100, wordt 
,1ls zuiverheidsfactor aangemerkt. 

3. Bedraagt echter de boeveelheicl invertsuiker 
niet meer dan twee ten honderd, dan worden 
de polarisatiepercenten verondersteld de percenten 
saccharo e te zijn. 

In dat geval blijft bij de berekening van den 
zuiverheidsfactor de invertsuiker buiten aanmer
king, doch wordt de aanwezige raffinose tot het 
volle bedrag in mindering gebracht. 

4. Wanneer stroop van raffinader ijen, waurin 
hoofdzakelijk kandij wordt gemaakt, eene hoeveel
heid invertsuiker van ten minste 20 ten honderd 
bevat, mag, met afwijking van het bepaalde bij 
art. 1, de zuiverheidsfactor ten hoogste 78 zijn. 

5. Melasse of stroop, welke aarclappelstroop 
of andere zetmeelstroop of wel zetmeelsuiker be
vat , wordt niet als afgewerkt beschouwd. 

6. Het onderzoek van stroop en melasse volgens 

dit besluit geschiedt naar monsters, overeenkomstig 
de voorschriften van den Minister van Financiën, 
door ambtenaren der accijnzen te nemen en te 
verzegelen . 

De fabrikant of raffinadeur wordt uitgenoodigd 
zijn zegel of handteekening naast het ambtszegel 
te plaatsen. 

De Minister van F inanciën is belast met de 
uitvoering van àit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5clen Augustus 1897. 

(get.) EMMA. 

JJe JJfi11ister van Financiën, (get.) PrERSON. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1897.) 

5 Augustus 1897. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het invoerrecht voor biscuits en 
drop . S. 190. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, E ·z. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van den 14den Juli 1897, n°. 66, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien uit. 89 cler Snikenvet, waarbij Wij 
Ons hebben voorbehouden , bij algemeenen maat
regel van bestuur, het invoerrecht voor biscuits 
en andere suikerhoudende goederen te regelen in 
verhouding tot den accijns voor cle daa,·in ver 
vatte suiker ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
27 J nli 1897, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 2den Augustus 1897, 11°. 75, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het invoerrecht voor biscuits bedraagt 

per 100 kilogram: 
wanneer het suikergehalte niet hooger is dan 

20 ten honderd f 5.50; 
wanneer dnt gehalte hooger is dan 20 ten 

honderd f 13.50. 
Biscuits met een suikergehalte van meer dan 

50 ten honderd, alsmede biscuits, die uitwendig 
versierd zijn met suiker, vncchten of andere 
stoffen, of die met likeur, vruchtensap, vruch
ten-essence, vanille of andere aromatische stoffen 
bereid zijn, zijn onderworpen aan het invoerrecht 
van / 25 per 100 kilogram, bij de wet van 
15 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 170) bepaald 
voor koek-, banket-, suiker- en pasteibakkerswerk. 
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Als ,·ersierd worden niet aangemerkt biscuits, 
welke enkel met eene laag suiker van ééne kleur 
bedekt zijn . 

2. H et invoerrecht voor drop bedraagt per 100 
kilogram: 

a. bij een gehalte van meer dan 13 en niet 
meer dan 33 ten honderd . . .f 6.-

b. bij een gehalte van meer clan 33 
en niet meer dan 52 ten honderd 12.-

c. bij een hooger gehalte 25 .-

Door gehalte wordt ten deze verstaan de per

centische hoeveelheid der stoffen, di e zich hij 
scheikundig onderzoek als suiker voordoen. 

3. Bij invoer van biscuits, alsmede bij invoer 

van drop die er.n gehalte van meer dan 13 ten 

honderd heeft, is de belanghebbende verplicht 

bij de aangifte volgens art. 120 der Algemeene 
wet rnn 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) , 
cle soort dier goederen naar de onderscheidingen 
van art. 1 of vau art. 2 op te geven . 

Het staat hem echter vrij de soort van drop 

te zijnen koste ambtelijk te doen bepalen. 
4. De Minister van Financiën bepaalt de wij s, 

waarop het scheikundig onderzoek volgens art. 2 
zal plaats hebben en regelt de nitvocring van 

art. 3, 2de zin snede. 
De Minister van Financiën is belast met cle 

uitvoering van clit besluit, 't welk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal wo1·den gezonden aan clen Raad van State. 

Het Loo, den 5den Augustus 1897. 

(get.) EMMA. 

De J,Jinister van Financiën, (get.) P1ERSON. 

( Uitgeg. 12 A ug. 1897 .) 

11 Augustus 1897. BESLUIT, tot vernietiging 

van art. 107 cler Algemeene Politieverorde

ning van de gemeente Hillegom. S. 191. 

b- NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA , E;\'Z, 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlaudsche Zaken van 8 Juli 1897, n°. 3181, 

afc1eeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende art. 
107 der Algemeene Politiev~rordeaiag van de 

gemeente Hillegom; 
Ove1·wc_2;encle , clat dit artikel luidt: 
" Bij het vel'iateu of inrijden van de remise door 

een tram, locomotief, losse wagen of lorrie en 
het brengen van deze van het zijspoor op de 
hoofdlijn , of omgekeercl, zal steeds iemand van 

het trampersoneel, met een witte vlag, lautuarn, 

of ander duidelijk zichtbaar ieeken op den pu

blieken weg aanwezig moeten 1.ijn, om aankomende 
rijtu igen of personen te wam·scht1wen. 

"Losse ,yagens , locomotiefs of lorries zullen 
niet onbeheercl op het zijspoor mogen worden 
geplaatst"; 

dat artt . 4-9 van de verorclening betreffende 

het leggen van spoorstaven in de openbare wegen 
en haar gebruik in de provincie Zuidholland, 
opgenomen in het P,·ovinciaal blad van Z1tidlwlland, 

n°. 58, 9 en 47 , respectievelijk van de jaren 
1886 , 1889 en 1890, voorschriften geven om
trent maatregelen, <1oor voerlieden en machinisten 

van spoorwagens in acht te nemen in het belang 
van de veiligh«id vau het verkeer; omtrent toe

stellen, waarvan een trein of wagen in het be
lang der veiligheid van het verkeer voorzien 

moet zijn; omtrent het gebruik dier toestellen, 

eu omtrent het rijden met een trein of voertuig; 
clat het geven van voorschriften nopens de 

veiligheid van het verkeer langs de trambanen 

alzoo is erkend eene zaak te zijn van provinciaal 
belang en als zoouanig in genoemde pro vinciale 
verordening is geregeld; 

clat art. 150 cler Gemeentewet verbieclt, dat 
plaatselijke verordeningen treden, in hetgeen van 
provinciaal belang is; 

dat bovenvermeld art. 107 der Algemecne Po

litieverordening cler gemeente Hillegom c1erhalve 

in strijd is met art. 150 clcr Gemeentewet; 
Gelet op cle artt. 153-155 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27 Juli 1897, n°. 27); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsehe Zaken van 7 A ngustns 1897, 
n°. 3825, afdecling Binnenlandsch Restnur ; 

H ebben ~oedgevonden en verstaan: 
art. 107 der Algemeenc Politieverordening der 

gemeente Hillegom te vernietigen , wegens strijd 
met de wet. 

De Minister van Binnenlandschc Zaken is be
last met cle uitvoering van clit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegedeelcl zal worclen. 

Het Loo , den llden Augustus 1897. 

(get.) EMMA. 

J)e JJf inister van Binnenlandsc!,e Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BonGESIUS. 

(Uitgeg. 17 Áug. 1897.) 
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13 Augusht:1 1897. BESLUIT, ho-ucleude mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 

schatkistprome,sen volgens de wetten van 
4 April 1870 ( taatsblad n°. 62) en van 

5 December 1881 (Staatsbladn°. l85) . S. 192. 

13 Augmtns 1897. BESLUIT , tot vaststelling 

van een bijzonder reglement van politie voor 

rle haven van Dekfzi.JI. S. 193. 
Ix NAAM V_AN H . :M:. WILHEL~fINA' ENZ. 

WTJ EMMA, E:',Z, 

01i de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid , van 22 Juli 1897, 

I,•. E., afdceling Waterstaat; 
Gezien de wet van den 28slen Februari 1891 

(Staatsblad n°. 69) en art. 1 van het Algemeen 
rnglement van politie voor 1·i vi eren, kanalen, 

havens, sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 

bij de Koninlijke besluiten van 13 Au11:nstus 1891 

(Staatsblad n°. lö8), van 17 April 1894 (Staats
blad n°. 57), van 28 April 1897 (Staatsblad 
n°. 105) en van 8 Juli 1897 (Staatsblad 11°. 174); 

Den Raad van State gehoord (ad vi es van clen 

3den Augustus 1897, n°. 9); 

Gelet op het nader rapport van genoemden 
Minister van den 9den Augustus 1897, n°. 128, 

afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. vast te stellen het navolgend bijzonder reg

lement van 1iolitie .voor cle haven van neifzijl. 
Art. 1. Onder cle haven van UeifziJt wordt 

verstaan het watergebied, reikende van de buiten

vleugels cler verschillende in de haven uitmon

clcncle sluizen lot in cle Eems, op een afstand 

van een duizend (1000) meter rivienrnarts van 
den teen vun den westelijken zeedijk n,ibij het 

gebon"' van cle Eemsverlichting, en van het eind 
van den oostelijkcn havendam. 

2. Dit reglement wordt in de Nederlandsche, 
Engelsche, Hoogdnit scbc, Fransche en Noorsche 
talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3 . Zonder toestemming van clen havenmeester 
is het verboden, in de haven vaartuigen te 
brengen wier afmetingen of diepganii; niet toelaten 
bniten de geulen eene ligplaats te verkrijgen. 

4. De schippers van alle vaartuigen clie in cle 
haven komen om te laden of te lossen, zijn ver- · 
plicht, daarvan onmiddellijk na aankomst kennis 
te geven aan den ha ven meester , en hem betref
fende schip en lncling alle verlangde inlichtingen 
te verschaffen. 

5 . De schippers van vaartuigen welke zirh in 

de haven bevinden zijn ten allen tijde verplicht, 

de11 havenmeester aan boord te halen en weder 
van daar terug te brengen, indien het verlangen 

daartoe door hem wordt te kennen gegeven. 

6. De zeeschepen mogen in cle haven niet meer 

vaart hebben, clan noodig is om te kunnen sturen. 

7. Vaartuigen van grooter in hond dan 10 l\f '. 
füogen den basaltmnnr niet dichter naderen clan 

tot op een afstand van 8 M. , behoudens goedkeu
ring van den Ingenieur van cln1 ·waterstaat in 

het eerste district te G,·oningen. 

8 . Het is verboden, binnen den afstand ran 

15 l\f. uit den pijler van cle kolentip, de schroef 
of cle raderen van stoomschepen in beweging te 
houden of te hrcngen . 

9 . Met afo;jking van art. 13 van het Algemeen 

reglement, is htt aandoen der haven alleen clan 

verboclen, wanneer des daags eene roocle vlag of 

cles nachts een rood licht is geplaatst op het 

Boomshoofd. 

Wordt op het Boom hoofd des cl,wgs eene groene 

vlag of des nachts een groen licht vertoond, clan 

is het voorbijvaren van dat hoofd verboden voor 
schepen welke de haven wenschen te verlaten. 

Worden op het Boomshoofd des daags twee 

roode vla,ggen of des nachts tweede roodc li chten 

vertoond, dan is het scheepvaartverkeer in cle 
ha ven g~heel verboden, beha] ve voor cle vaar

tuigen welke vergun ning vnn den havenmeester 
hebben. 

10. De vergunning tot het te water laten van 

cle houtlading van een vaartuig, bedoeld in a:t. 33 

van het Al..,emeen reglement, wordt niet verleend 

clan onder voonrnarde dat het vaartuig cle haven 

niet mag verlaten ilan nadat uit een cloor of 

van wege den havenmeester ingesteld onderzoek 
is gebleken dat geen balken in clen liodem zijn 

vastgeraakt. De schipper is verplicht, den haven
meester bij dit onderzoek behulpzaam te zijn. 

11 . Met uitbreiding van art . 53 van het Al
gemeen regl ement, wordt voor deze haven beJ)aal il 

dat het verlaten van de haven bij nacht door 
den havenmeester kun worden verboden, indien 
de schipper daarvan zoo laat kennis geeft, dat 
het niet meer moge] ijk i s vóór zonsonclergang de 
noodige maatregelen te nemen, of wel indien 
claaraan om andere redenen bezwaren verbonden 
zijn; een en ander tei· beoordceling van den 
havenmeester. 

12. Overtreding van de bepalingen van dit 

, bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
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niet bij de wet of het Algemeen reglement is 
voorzien , gestraft nis volgt: 

et. met geldboete van te,1 hoogste viJfli[J gnlden 

de overtrecling van art. 8, 9 , 10 of 11; · 
b. met geldboete van ten hoogste vii/ en twinti(J 

gnlclen de overtrecling van art. 3, 4, 5, 6 of 7. 

2°. te bepalen dat dit besluit in werking treedt 

op den tweeden dag rn1 dien der ch gteekening 
van het Staatsblad en de Staatscourant waarin 

het is geplaatst. 

De )1inister van Waterstaat, Ha.adel en Nij ver

heid is belast met cle uitvoering van clit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in cle Staats

courant zal worclen geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan clen Raad van State. 

Het Loo, den 13den Aug11stus 1897. 

((Jet.) EMMA. 

De Jfinister van Waterstaat, Handel en Nyverlteid, 

((Jet.) C. LBLY. 

(Uit(Je(J. 21 Á.u[J . 1897.) 

14 Á.U(JUStllS 1897. BESWll', ter uitvoering van 
árt. 4 der Snikerwet. S. 194. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WrJ EMMA, KNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën van 11 Augustus 1897, n°. 6, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 4 der Snikerwet; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Als losplaatsen en kantoren, bedoeld 

bij art. 4 der Suikerwet worden aangewezen: 

Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, 
)Iicldelburg, Harlingen, Groningen, Roosendaal. 

2. Dit besltiit treedt in werking met den 

eersten September 1897. 
De "Niin ister van Financiën is belust met cle 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

en in ,le Staatscourant zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 14den Augustus 1897. 

((Jet.) E M 111 A. 
De llfinister van Financiën, ((Jet.) PIERSON. 

(Uitge(J, 20 Á.U[J. 1897.) 

17 Á.U[JUStus 1897. BESLUIT, tot verlenging cler 
schorsing van het besluit van den raad cler 
gemeente Zaamsla(J van 30 April 1897, 
betreffende het gebniik van cle raadzaal al
daar. S. 195. 

(De sclwrsin[J is verlen[Jd tot 1 December 1897.) 

24 Aztgustus 1897. BESLUIT , tot ongegrond ver

klaring van het beroep, ingesteld door de 
vereeniging tot ondersteuning van weduwen 

te Amsterdam, tegen de stuiting eener collecte 

cloor het gemeentehestunr van Haarlem . S.196. 
(Zie het beslztit van 27 Janztari 1897 .) 
IN NAAM VAN H. M. W [LHEL:\IINA, ENZ. 
WrJ E~IMA, ENZ. 

Beschikkende op het lieroep, ingesteld door 
het bestuur der "Vereeniging tot ondersteuning 
van ·w eduwen", gevestigd te A msterdam tege11 
het besluit van burgemceatel' eu wethouclers van 

Haarlem, cl.cl. 27 :Maart 1897, n°. 7 A, hou
dende kennisgev ing , cht zij bezwaren hebben 

tegen cle coll ecte, welke genoemde vereeniging 

voornemens was op 29 )Iaart in hunne gemeente 
te doen houden : 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (acl vies van den 
14 Juli 1897, n°. 97); 

Op cle voordracht van clen ~1inister van Bin

nenlandsche Zaken van 20 Augustus 1897, 
u0

• 3892, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
Overwegende, dat het appelleerend bestum 

van voornoern,le vereeuiging, - welke, blijken s 

het afschrift eener door het gemeentebestuur van 
.dmsterdan, op 12 Augustus 1896 afgegeven ver
klaring, heeft voldaan aan het voorschrift van 
art. 7 , eerste lid, der wet tot 1·egeling van het 

armbestum· en voorkomt op de l ijst cler instel
lingen van weldadigheicl, bedoeld in art. 3 dier 
wet - aan burgemeester en wethouders van 
Haarlem op 25 Maart 1897 schriftelijk het voor

nemen heeft te kennen gegeven, om ten behoeve 

dier vereeniging in laatstgenoemde gemeente OJJ 

29 Maart 1897 eene openbare geldinzameling te 
doen houden; 

dat btngemeester eu wethou,lers van Haarlem, 

bij schl'ij ven van •27 Maart 1897, n°. 7 A, aan 
voornoemd bestuur hebben bericht, dat zij . met 

het oog op cle tall'ijke inzamelingen van geld, 
die in ,len laatsten tijd alhier hebben plaats ge

had, tegen het te kennen gegeven voornemen be
zwaren hebben, en (zich) uit dien hoofde ver
plicht zullen zien eene eventueele inzameling te 
doen stuiten", welke mededeeling al s eene stui

ting in den zin der wet kan worden aangemerkt; 
clat voormeld bestuur, zich met die sttiiting 

bezwaard aehtelllle, Onze beslissing heeft inge
roepen bij een adres van 14 April 1897, waarin 
het mecledeelt, ten einde aan de toenemende aan
vragen om onclersteuning gevolg te kuunen geven, 
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tot het besluit te zijn gekomen, om door twee 

personen, te goeder naam en faam bekend staande, 
in verschillende gemeenten van het Rijk ten be

hoeve der verceniging te laten collecteeren, doch 

in de uitvoering van dat besluit door meerdere 
gemeentebestnren en bepaaldelijk ook door barge

meester en wetho llders van Haarlem op, naar 

zijne meening, onwettige wijze te worden ver

hinderd, weshalve het appellecrend bestuur Ons 

verzocht heeft, ,le noodige maatregelen te willen 
treffen , opdat èn bllrgemeester en wetho11ders 

van Haarlem èn de hoofden van andere gemeenten 

de collecten voor genoemd doel zullen moeten 
toestaan; 

Overwegende, dat dit verzoek alleen voor zoo
ver het behelst een heroep als bedoelJ. i 11 art. 13 

der wet tot regel ing van het armbestt1nr , hier 
in aanmerking komt; 

Overwegende, te dien aanzien, dat burgemeester 

en wethonders van Ilaarlem, nader gehoord, 

alsnog de gronden voor de st11iting, met de vol

gende redenen hebben toegel icht: ,lat reeds zoo 
dikwijls een beroep wordt gedaan op de offer

vaardigheid van de ingezetenen voor in de ge
meente gevestigde instellingen van weldadigheid; 

dat, werden alle collecten voor instellingen van 

elders toegelaten, een ondragdijke last op de 
schouders der ingezetenen zon worden gelegd en 

bovendien ,le belangen vau verschillende in de 

gemeente gevestigde instellingen van weldadig

heid, die dringend behoefte hebben aan financi

eelen ste,in , ernstig zouden wor,len bem1deeld; 

dat niet is overgegaan tot eene stuitiqg, voordat 

het aantal collecten voor instellingen van elders 
aanzienlijk was toegenomen, welk feit <loor bur

gemeester en wethouders van Haarlem grooten 

deels wordt toegeschreven aan de omstandigheid, 

dat verschillende personen, in het bijzonder te 
Ámsterdam woonachtig, van het houden van 

collecten tegen genot van een zeker percentage 
van de opbrengst, hun beroep maken; 

dat voormeld art. 13 de beroegdheid tot stuiting 
cener te houden col lecte opdraagt aan het ge
meentebestuur, zonder vermelding van cle om
st:1ndigheden, die daartoe kunnen doen besluiten 
en ,lat dns die stuiting mag 11laats vinden op 
grond van verschillende omstandigheden, waarvan 
de beoordeeling is overgelaten aan het gemeente
besttrnr, behondens nadere beoordeeling door Ons 
ingeval van hooger beroep; 

dat uit ,le hiervoren vermelde, door het ge
meentebestuur van Haarlem als redenetl roor de 

stuiting aangevoerde omstandigheden, blijkt dat 
de tijd, waarop de voorgenomen collecte zon 

worden gehouden, voor het belang der plaatselijke 
liefdacli"gheid zeer ongewenscht was, en dat niet 

is gebleken, dat dit nadeel werd opgewogen door 
daartegen overstaande voordeel en; 

dat deze omstandigheden eene stniting alleszins 

gewettigd maakten; 

uat ,laartegeo niet afcloet de mededeeling van 

het appelleerend bestuur, dat gebrek aan financi 

eele krachten aanleiding was tot de collecte; dat 

toch aan die omstandigheid, welke gewoon! ijk 

geldt voor instellingen van weldadigheid, geen 
recht kan worden ontleend tot het houden rnu 
collecten, waar en wanneer men wenscht; 

Gezien de wet tot regeling van het armbestuur; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besltlit van 

burgemeester en wethouders van Haarlem van 

27 Maart 1897, n°. 7 A, het daartegen inge
steld beroep ongegrond te veoklaren . 

De :.\linister van Binnenlandschc Zaken is be
last met de uitvoering van dit besl uit, dat in 

het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de i11 

hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 

:.\fin ister iu de Nederlandsche Staatscourant 011-

genomen zal worden en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, Af
deeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1897. 

(get .) E "i\1 M: A. 

De jJ[ inister t>an Binnenlandse/te Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGEsrns. 

( Uitgeg. 4 Sept . 1897.) 

24 Augustus 1897. BE LUIT, betreffende klassi -
fi catie vau vestingwerken. S. 197. 

h NHM VA.,.', H. M. WILHELMINA, EXZ. 

WIJ E:.\DU., E:--z. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog, 
d.d. 18 Juni 1897, Yde AfJ., n°, 47; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 5 en 9 der wet 
van 21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gele t op de Koninklijke besluiten van 25 Ja
nuari 1854 (Staatsblad n°. 8), 30 r ovember 1875 
(Staatsblad n°. 212), 30 September 1877 (Staats 
bladn0. 186), 5 r ovember 1879 (Staatsblad n°.165), 
6 December 1883 (Staatsbladn°. 165) en 28 Ap1·il 
1887 (Staatsblad u0

• 85); 
Den Raad van State gehoor,l (advies van den 

3 Angnstns 1897, n°. 14); 
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Gezien het nader rapport van genoemde Mi
nister, van 20 Angustus 1897, Vde Afd., n°. 59; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. De dag van het in werking treden 

van dit besluit wordt vastgesteld als het tijdstip, 

waarop de verbodsbepalingen der wet van 21 De

cember 1853 (Staatsblad n°. 128) beginnen of 

ophanden toepasselijk te zijn op de perceelen, 
welke binnen of bui ten de verboden kringen 

komen te liggen, ten gevolge van de uitgevoerde 
vergrootingen of verkleiningen van de hierna ge
noemde vest i ugwerken , als: 

1 °. cl c volgende vesti ngwerken , gerangschikt 

bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1854 
(Staatsblad n°. 8) : 

de vesting Gorincliem; en het fort in de wes
telijke ringvaart der droogmaking van het Haa,·
lemmen,ieer, bezuiden de L ij"ebruggen nabij den 
rechteroever van de Buiten-Ly·e; 

2°. de volgende vestingwerken , gerangschikt 

bij Koninklijk besluit van 30 November 1875 
Staatsblad n°. 212): 

het werk nommer vier in de verlenging van 
den Slaperdijïc ten noorden van het Noorder-Spaarne; 

het werk nommer drie op den linkeroever van 

het Spaarne ten westen van het stoomgemaal te 
Spaarndam , en 

het werk nominer twee op den rechteroever van 
de B innen-Ly·e aan het P enningsveer op den weg 
van Haarlem naar Spaamwoude; 

3°. het fo rt aan den Uppelschen dijk , gerang• 

schik t bij Koninklijk besluit van 5 No vember 
1897 (Staatsblad n°. 165). 

2. De lij st , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 25 Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), voor 
zooveel betreft: 

de hierboven in Arti kel 1 , sub 1 °. , genoemde 
. vestingwerken; 

het fort aan de B uursleeg ; 
de linie van Juf vrouw Wij"k ; 
de batterij op den Schatmdijk; 
het voorwerk van het werk aan den Rooden liaan; 
het werk aan det1 Rooden haan; 
de Grebbel inie van bet werk aan den Rooden 

haan tot Krachtwijk ; 
het voorwerk te Lambalgen ; 
het voorwerk op de Rojfelaarskade; 
het voorwerk op de Àschatterkade; en 
het fort aan den gedichten mond van het Spaarne; 
de lijet, vastgestehl bij Koninklijk besluit van 

30 November 187 5 (Staatsblad n°. 212) , voor 
zooveel betreft: 

de hiervoren in .Artikel 1, sub 2°., genoemde 
vestingwerken ; en 

het werk nommer zeven aan de vereeniging van 
de Gaasp en het Gein; 

de l ijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
6 December 188 3 (Staatsblad n°._ 165) , voor 
zooveel betreft: 

het fort bij het Steurgat; en 

de lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 

28 .April 1887 (Staatsblad n°. 85) , voor zooveel 
betreft: 

de werken beoosten Diemerbrug ; 
het fort in den Laander- en West-Bijlme17iolder; 
de werken bij Ouderkerk; 
de werken bij A mstelveen; 
het fort Scl,iphol; 
het fort bij het Nieuwe il[eer; 
het fo rt aan de Zwet, en 

de werken bij Abcoude ; 
worden vervangen ,loor de hij dit besluit be

hoorende lijst . 
3. De lijst, vastgesteld bij Koninklijk besluit 

van 30 September 1877 (Staatsblad n°. 186) , 
betreffende het fort bij Vuren, wordt, ter aan

vulling van de eerste kolom, vervangen door de 
bij dit besluit behoorende lijst. 

4. De werken, vermeld in de bij dit besl nit 
gevoegde lij st, voor zoover zij niet reecls begrepen 
zijn bij de lij sten, bedoeld in artikel 2 en 3, 
zijn vestingwerken. 

5. De vestingwerken, vermeld in de bij dit 
besluit gevoegde lij st, behooren tot de eerste, 
tweede of derde klasse, zooals in de lijst is vermeld . 

6. De richting van de lijn, welke de grens 

vormt tusschen de grnnden, onderworpen aan de 
verbodsbepalingen der wet, volgens de beide 

klaEsen waartoe gedeelten van de vesting Gorin
chem behooren, wordt bepaald zooals in de voor
laatste kolom vau de lijst is beschreven . 

7. Op de in de laatste kolom van de lij st 
aangeduide perceelen, ofschoon zij binnen een 
verboden kring liggen, is de wet van 21 Decem
ber 1853 (Staatsblad n°. 128) niet van toepass ing. 

De Minister van Oorlog is belast met de nit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscoztrant zal worden geplaat st 
en waar van afschri ft zal wonlen gezoncle11 aan 
clen llaacl van State. 

Het Loo , den 24sten Augustus 1897. 
(get. ) EMM.A . 

De :A finister van Oorlog, (get.) E LAND. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1897.) 
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Vcstiugwerkcu of gedeelten van vestingwerken , 

behoorendc tot 

L IJ S T. 

vesti ngwerk en de --------------------------

verboden 1 1 kringen liggen. de eerste klasse. de t.veede klasse. cle derde klasse. 

Gorinchem, Vi,-1 De vesting Gorincl,em H et westelijk ge-

i·m en Dalem, met uitzonclering cleelte van de 

Woudrichem en van het gcclceltc vesting Gori,i-

De Werken en clat tot de tweede chem tnsschen 

Sleeuwijk. klasse behoort. de kapitaal van 

/Verkenda,n. Ilet fort bij het Steur

gat. 

bastion twee en 

de as van cle 

slui s aan ,len 

h 11Venmond 1,ij 

cle Merwede. 

Beschrij
ving van de 
in artikel 
negen der 

wet 
bedoelde 
lijnen. 

PJTI RCEJ~LE 
of pcrceelsgctlee!tcu, binnc11 eeu ve1·boden ki-i11!,( 

liggenclc, teil aanzien van welke clc wet 

niet van toepass ing is. 

De pcrceclen kaclastraul gemeente /Verkendam, sectie J, 
nummers ,t89, 490, 547, 548, 550, 551, 552, 
553, 554, 555 en 556; voo1·ts van clc perccclen 557 c11 
928 de ii;c<leeltcn ten zu id westen van het vc!'lcogde 
der noordoostelijke seheidingslijn tnssehen tlc huize11 
op de perceelen 5óG en 557; ei ndelijk van tlc pcr
ceelen 542 en 545 de oostelijke gedeelten tot aan de 
lijnen getrokken ten eerste door cle westpunt van 
het woonhuis staancle op perceel 545 en het oos
telijk uiteinde cler keelvnnrlijn van het fort , en ten 
tweede op 150 meter afstancl van en evenwijJ.ig aan 
de evengenoemde kcelvnnrlijn. 

l-.:J 
c.o 
0:, 

Ls.:> .... 



Veenendaal, J/,ens · het werk aan 

woude, Lunteren , 
den R.ooden !taan 

.... tot Kraclttwij 1c, 
00 Stic!tts• Veenen· bestaande uit: "" :-> daal, À1nerongen , a. de linie; 

Leersum,, TfTo u• b. het fort aan de 

denberg , L eusden, 
B uursteeg; 

c. cle linie van 
Stoutenburg , Jufvrouw Wijle; 

.Jinersfoort en d . de batterij op 
Hoogland. den Sc!tatrndijlc; 

e. het werk met 
voorwerk aan 
den Rooden 
haan ; 

lf het voorwerk 
te L amba lgen; 

g. het voorwerk 
op cle JJ.oj}'elaa,·s· 
kade ; en 

1,. het voorwerk 
op de .1.sc!tatter• 
kade. 

Vuren en 1Jale111 , Het fort bij f/uren. 

Brakel, Poude· 

roi,jen. 

Edam . Het fort bij Eda11, . 

..... 
O> 
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lengilen van de Vllllrlijuen aan beide einden der linie. 

De perceel en op clcn linkeroever van de Waal, welke 
de kringen van vestingwerken op clien niet binncu 

oever liggen 

De perceelcn i 
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aaneeuscbak 

n ·de gemeente Edam aan de zuid westzijde 
rt buiten cle grenslijn gevormd door de 
eling van de noorclelijke grens van perceel 
sectie B, nummer 671, ook genaamd de 
acltt, het verlengtle in Noordelijke richting 
stelijke grenslijn van perceel kadastraal 
ummer 547, cle oostelijke grenslijnen vau 
en van perceel kadastra"l secti e B , nnm• 
het vedengde van laatstbedoelde Jij n , de 
renslijn van perceel kadastraal sectie B, 
5 en het verlengde van deze lijn, cle zui
·d der liaven, de oostelijke grenslijnen 
eel rn , kadastraal sectie C, nummers 409 
et vei·lengde van laatstbecloelde lijn , cle 

kaclastraal 
Schuttersgr 
van cle 00 
sectie B , n 
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rner 409, 
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nnmmer 69 
<l elijke bo01 
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Gemeente 
of gemeenten 

waarin het 
vestingwerk en de 

verboden 
kringen liggen. 

Vestingwerken of gecleelten van vestingwerken, 
behoorende tot 

de eerste klasse. 1 de tweede klassr. l de derde klasse. 

Beschrij
ving van de 
in artikel 
negen der 

wet 
bedoelde 
lijnen. 

PERCEELEN 
of perceelsgedeelten, binnen een verboden kring 

liggende, ten aanzien van welke de wet 
niet van toepassing is. 

oostelijke en zuidoostelijke grenslijnen van perceel, 
kadastraal sectie C, nummer 418, de zuidelijke grens
lijnen van de pcrceelen, kadastraal sectie C, num
mers 31, 378 en 473, de lijn getrokken van het 
westelijk uiteinde van laatstbedoelde lijn naar de 
oostpunt van perceel, kadastraal sectie C, nummer 257, 
en de zuidelijke grenslijn van dit perceel. 

------- --------- -------- - ·--- -- ----- ----- 1-------------------------
Jlfiddelie en Kwa- Het fort bij Kwadijk. 

di,jk. 

Oostlmizèi, en Het fort benoorden 1 

lleemsler. Purme,·end. 

De perceelen gelegen in de gemeente Edam, buiten 
den kleinen kring van het fort, alsmede de perceelen 
gelegen buiten de grenslijn, gevormd door de aaneen
schakeling van het verlengde in oostelijke richting 
van de noordoostelijke grenslijn van perceel, kadas
traal gemeente Kwadijk, sectie A, nummer 545, de 
evengenoemde grenslij n, de noordelijke grenslijn van 
perceel, kadastraal gemeente Kwadijk, sectie A, 
nummer 950, de lijn getrokken van de noord westpunt 
van dit perceel naar de noordoostpunt van perceel, 
kadastraal gemeente Kwadi.jk, sectie A, nummer 965, 
en den zuidelijken boord van de sloot of w11tering; 
langs de grondstrook liggende aan eu benoorden langs 
den klinkerweg door de gemeente Kwadijk . 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de 
grenslijn gevormd door de aaneenschakeling van de 
zuidelijke boorden van de perceelen, kadastraal ge
meente Oosthuizen, sectie (;, nummers 489 en 468, 
de no01·delijke grenslijnen van de perceelen, kndastrual 
gemeente Oosthuizen, sectie C, nummers 466 en 
465, de westelijke grenslijn van laatstgenoemd perceel, 
de noordelijke grenslijn van het perceel, kadastraal 
gemeente Oostl,uizen , sectie C , nummer 490, den 
kleinen hing van het fort, en de grens van de ge
meente B ee1nste1· bezniden het fort. Voo1·ts de per
ceelen, k~~~str:!':.l~ g';,°,!eent~ Oostl,-:'!~en, sectie C, 
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.DfH:!tn ~'l,111'. 

Beemster. 

Beemster. 

neL ion aan uen 
Nekkerweg. 

Het fort aan den 
JJ[iddenweg . 

Het fort aan den 
Jisperweg. 

Beemster, Rijp , Het fort bij Spijker-

Graft en Jisp. boor. 

JJe perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de 
grenslijn gevormcl door de aaneenschakeling van àcn 
no01·delijkcn boord van den Volgenoeg bezni<loostcn 
het fort, den kleinen kring van het fort en den 
westelijken boord van den Nekkerweg . 

De perceelen aan de keelzijcle van het fort gelegen in 
,le gemeente Purmerend en Jisp. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort gelegen in 
de gemeente J isp. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de 
!!;renslijn gevormd door de aaneenschakeling van den 
westelijken boord van de Beemsterringvaart, en den 
oostelijken boord van de Knoltcndammervaart . 

De perccelen gelegen aan de keelzijde van het fort 
buiten de grenslijn gevormd door de a:mcenschakeling 
van den oostelijken boord van à e l',farke,·vaa,·t, het 

1--------------i---------t-------+-------t----~----_j__verlengde van de zuidelijke grens van àen militairen 
1 lanàsgrond van het fort, een geàeelte van die grens 

zelve, de westelijke grens vt.n het perceel, kadastraal 

Akersloot en Uit- Het fort. bij Jlfarken-

gt:est. binnen. 

Uitgeest, Assen- De linie Krommenie-
delft Heemskerk di,jk-Zuidwijkermeer 

' ' bestaande uit: 
Wijk aan Zee en a. het fort bij Krom-

..., D1tin, B everwijk meniedijk; 
c, en Velsen. b. het fort aan àen 
* Ram; 

c. den wal van 
Dam tot het 
bij /Teldhuis; 

den 
fort 

gemeente Uitgeest, sectie F, nummer 310, den klei
nen kring van liet fort, de lnnµ:s polderwater gelegen 
grenzen aan de zuiàzijde vnn de perceelen, kadastraal 
gemeente Uitgeest, sectie F, nummers 53, 54, 55, 
56 en 74, het verlengde in zuidoostelijke richting 
van laatstbeàoei<le grens, de noord westzijde van het 
perceel, kadastraal gemeente en sectie nis voren num
mer 79, en den noordelijken boord van de polder
watering de Voorstoot. 

--- - ---- - - -- ------------------------
De perceelen aan de keelz(jde der linie buiten de grens

lijn gevormd door de aaneenschakeling van de grens 
tasschen àe gemeenten Uitgeest en K rommenie aan 
de noord-oostzijde en oostzijàc van het fort snb a 
tot aan het meest zuidelijke snijpunt van deze grens 
met den kleinen kring aan cle oostzijde van genoemd 
fort, dien kring, de oostelijke grens van den mili
tairen lauàsgrond der inundatiekecring tusschen de 
forten sub a en b, àen kleiuen kring van het fo ,-t 
sub b, àe oostelijke of zuidelijke grenzen àer militaire 
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Gemeente 
of gemeen ten 

w;1 ari n het 
vestingwerk en de 

verborlen 
kringen liggen. 

Vestingwerken of geclcclten van vestingwerke n , 
bchooreudc tot 

fro ~ ~ ,_ ·= § g 
0 ~ ~ ~ 
g ~ ~ ~ 
~ ; $ ~ 

1 

:::: ~ .. g 

de eerste klasse. de tweede klasse. cl c derde klasse. ·- ~ -"' ~ ] ~ ~ s 
> ~ :::: 

Beschrij
ving van cle 
in t1rtikel 
negen der 

wet 
be,loeldc 
lijnen. 

P E RCE E L EN 
of perceelsgedeelten , binnen een verboden kring 

l iggencle, ten aanzien van welke de wet 
niet van toepassing is. 

1 

~o a g ~o 

- --------- -------- ------'-------------~-----,------------------------
d. het for t bij Veld

huis ; 
e. den w,il van het 

fort bij Veldltztis tot 
den Nieuwendijk; 

f. het for t aan den 
St. Aagtendijk; 

g . het fort bij Velsen; 
/1" clen wal in den 

Zuidwijkermeerpot
der ; en 

i . het fort Zuidwij
kermeer. 

Velsen , Spaarn- Oc pos itie bij Spaam

dam, & hooten, dam bestaande nit: 
1-laarle111111ertiede a. het fo rt benoor-
cn Spaarnwoude. den Spaarndam; 

b. den wal bewesten 
Spaam dain , en 

c. het fort bezuiden 
Spaamdam. 

landsgronden van de inundatiekeering t nsschen h et 
fort sub b en den Dam en van den wal sub c, den 
kleinen kring van het fort sub d, de oostelijke grnus 
van de militaire landsgronden van den wal sub e en 
van het zuidwaai:ts daarbij aansluitende en aan den 

tuut behoorende gedeelte van den St . Aagtendijk , 
den oostelijkcn boord van de bermsloot langs de 
znidoostzijde van het niet aan den Staat toebehoorende 
gedeelte van den St . .Liagtendijk , den kleinen kring 
van het fort sub /, rle oostelijke grens va11 de mili
taire landsgronden van den wal sub 1, en van het 
fort sub i, het verlengde van laatstbedoelde grens, 
de grens t usschen de gemeenten Velsen en Assendelft 
en de grens tusschen de gemeenten Velsen en Sp aarndam. 

Voorts de perceclen , kadastraal gemeente Ui tgeest, sec 
t ie C, nummers 491 , 140 , 493, 494, 377 en 478. 

De perceelen nan de keelzijde der positie beoosten de 
grenslijn gevormd door de mmeensehakeling van den 
oostelijken boord van Zijkanaal B benoorden liet fort 
,rnb a, den kleinen kring van dat fort, de westelijke 
boorden van de watervlakte benoorden de slu izen van 
Spaarndam tot aan het grenspnnt nummer 46 van 
de militai re landsgronden beoosten de Directiekeet , 
de grenzen van de evengenoemde gronden tot aan het 
grenspunt nummer 22 nabij den doorg,rng voor den 
grindweg nam· Haarlem , eene rechte lijn tuss ·hen cle 
grenspunten nummers 22 en 17 , de grenzen van de 
militaire landsgronden tot het gt·enspunt nmnmei· 2 
bewesten het stoomgemaal van lli,jnland, de rechte 
lijn van laatstgenoemd grenspunt naar het dichtstbij
gelegen punt van den landtong tnsschen het Sp aa,·ne 
en de Jlf ooie Nel, en den westelijken boord van de 
J1f ooie J,, el. 
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Haarlemmerliede 

en Spaamwoude 
en Ilaa,·lemme,·-

meer. 

.llaarlemmerliede 
en Spaamwoude, 

1 
Haarlemmermeer 

1 en .Aalsmeer. 

De positie bij de Liede 
bestuande nit: 

a het fort bij Pen-
1iingsveer; 

b. het fort bij de 
Liebrug ; 

c. clen wal tusschen 
het fort hij cle 
L iebrug en het fort 
de Liede, en 

d. liet fort de Liede. 
---

De linie door den 
Ilaa,·lemmenneer-
polder, bestaande 
uit: 

a. liet fort bij Vi,if-
lt1d::en; 

b. het gedeelte wal 
tusschen het fort 
bij Vijjltuizen en 
de batterij aan 
<l en IJweg; 

c. de batterij aan den 
IJweg; 

d. het gedeelte wal 
tusschen de bat
terij aan clen IJweg 
en het fort bij 
Hoofddorp ; 

e. het fort bij Iloofd
dorp; 

f. het gedeelte wal 
tnsschen het fort 
1,ij Hoofddorp en 
de batterij ann den 
Sloterweg; 

g. rle batterij aan den 
Sloterweg; 

h" het gedeelte wal 
tusschen de balie
rij aan den Sloter
weg en de batterij 

De perceelcn aan de keelzijde der positie beoosten de grens-

1 ijn, gevormd door de aaneenschakeling van den ooste

lijkcn boord van de Liede, benoo1·den het fo1-t snb a, 

clen kleinen kring van dat fot-t, clen oostelijken boord 

van de L iede tnsschen cle forten snb a en b, de 

kleine kringen van de forten sub b en d en den 

noordoostelijken boord van de sche idingssloot langs 

de zuidwestz ijde van den Spaamwouder-dwarsweg . 

De perceelcn aan cle keelzijde der linie beoosten cl e 

grenslijn gcvorrn cl door de aaneenschakeling van den 

oostclijken boord van de ring va:i1·t van den Haa,·tem 

mermeerpolder ten noordoosten van het fort. sub a, 
den kleinen kring van dat fort, de grenzen van de 

militaire landsgronden van cl e gedeelten der linie 

snb b tot en met k, den kleinen kring van het fort 

sub 1, en voorts - in de kadastrale se.ctie l? tler 

gemeente Aalsmeer - den znidwestelijken boord van 

de seheidingssloot langs de zuid westzijde der perecclen 

nummers 559 en 2198, het verlengde van laatstge

noemde lijn , den znidoostelijken boord van het per

ceel 11nmmer 2663, cle noordoostelijke grens van 

perceel nnmmer 21G4 en het verlcnii;dc van cliegrcns 

naar het ,nidoosten . 
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Gemeente 
of gemeenten 

waarin het 

Vest ingwerken of gedeelten van vestingwerken , 

behoornnde tot 

vestingwerk en de ----- - - -------------------

verboden 1 1 kringen liggen. de ee1·ste klasse. cle tweede klasse. de dercle klasse. 

Haarlemmermeer, 
Heemstede en 

1l aarlemmer liede 
en Spaarnwoude. 

Aalsmeer, Uit

lmizeit en JJ[i:f
drecl,t. 

aan den Aalsmeer
derweg ; 

i. cle batterij aan den 
Aalsmeerderweg ; 

k. het gedecl te w,il 
tnsschen clc batte
rij aan den Aats
rneerderweg en het 
fort bij Aalsmeer; 
en 

i. het fort bij Aals-
111,eer. 

De linie Kudelstaart
Uitlworn bestaande 
uit: 

l
a. het fort bij K11del 

staart; 
b. den wal Kitdel

staart- Uithoorn, 
met uitzondering 
van het gedeelte 
cla t tot gcenc klasse 
behoort; 

c. het fort bij tle 
Kwakel; 

d. het fort aan tle 
lJrecl,t ; en 

e. het fort bij Uit
l1oorn. 

---------
Het fort bij de 

CruquiltS. 

Beschrij
ving van de 
in artikel 
negen der 

wet 
bedoelde 

lijnen. 

---------

PERCEllJL]lJN 

of perceelsgedeelten , binnen een verboden kring 

liggende, ten atinzieu van welke de wet 
niet van toepassing is. 

- -----------------------
De perceelen gelegen in de gemeente Heemstede tnsschei 

den 111 iddelbaren en den grootcn kring vnu het fort 

--- - --------------------------
De perceelen nan de keelzijde der linie buiten de grens 

lijn gevormcl door de aaneenschakeling van de lij1 
getrokken op 160 Meter westelijk van en evenwijdig 
aan de as van den weg van .Llatsmeer nuur Kudel 
staart, het verlengde in je westelijke richting va 1 

de zuidelijke grenslijn van het perceel, kadastraa 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 63, die grens 
lijn zelve, de zuidelijke grenslijn van het 11erceel, 
kadastraal gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 805 
de rechte lijn getrokken tusschen de zuidoostpunt van 
luatstgenoemd perceel en de zuidwestpunt van het 
perceel, kadastraal gemeente Aalsmeer, sectie D 
nurnme1· 1355, de z11idelijke grenslijn van dit perceel 
den westelijken teen van de westelijke bedijking van 
den Legmeerpolder (zuidelijk gedeelte), de grenslijn 
van den militairen )andsgrond van den wal snb b 
den oostelij ken boord vnn de oostelijke ringsloot van 
evengenoemcleu polder, de zuidelijke grenslijnen van 



1 

------ --------- ---- --- -
Vinkeveen en Het fort TVaver-Á.11,-

Mi,jdrecltt. stet. 

Vinlcevee" en Het fort in den 
Abcoude. Bots hol. 

Vinkeveen, Baam- Het fort aan de 
brugge en TVinkel . 

Ll.bcoude. 

Abcoude, Baam- De linie .d.bcoude
brugge, Weesper- Nigte_vecM bestaan-

l .,. t de UJt: carspe , ,.,g .e-
vecltt Vreeland a. het fort bij Ll.bcoude; 

en Nederhorst den b. de batterijen be-
oosten Ll.bcoude 

Berp . rechts en links vnn 
het Gein; 

c. den wal tusschen 
den Geindijk en het 

~ uc LTCcercn, Kttuast-raa1 gcmeeuw ui1,,1wu171,, sec..a.m .u 
1 nummers 2029 en 1736 en het vei-lengde van laatst 

bedoelde grenslijn, den oostclijken boord van he 
Kwakelspad of den Boterdijk, de zuidel ijke grens 
lijn van het perceel, kadastraal gemeente Uit/toorn 
sectie C, nummer 971, den kleinen kring van he 
fort sub c, de rechte lijn getrokken tusschen de naar 
elkander gekeerde meest noordelijke punten van de 
binnenkruinen der keelborstweringen van de forten 
sub c en d, den kleinen kring van het fort sub d 
de noordelijke boord van deu Amstel, het verlengde 
in westelijke richting van de noordelijke grenslijn van 
het perceel, kadastraal gemeente JJfijdrecl,t, sectie A 
nummer 760, deze grenslijn zelve, de westelijke en 
noordelijke grenslijnen van perceel, kadastranl ge 
meen te Mijdrecht, sectie A, n°. 1667, den kleinen 
kring van het fort sub e, en den noord westelijken 
teen van de bedijking der Mi,jdrecl!tscl,e J)roogmakerij 

De perceelen aan de keelzijde van het fort gelegen in 
de provincie NoordltoU.and. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort gelegen in 
de provincie Noordltolland. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de 
grenslijn gevormd door de aaneenschakeling van den 
noordelijken oever van de Winkel benoord westen he 
fort, den kleinen kring van het fort, en den noor 
delijken oever van de Winkel benoordoosten het" fort 

De perceelen aan de keelzijde der linie buiten de 
grenslijn gevormd door de aaneenschakeling van den 
westelijken boord van den grindweg van het fort aan 
de Winkel naar Ll.bcoude, het westwaartsche verlengde 
van de no01·dwestelijke grenslijn van het perceel 
kadastraal gemeente .Abcoude, sectie B, nummer 430 
de evengenoemde grensl ijn zelve, den kleinen kring 
aan de westzijde van het fort sub a, de rechte lijn 
getrokken evenwijdig aan en op 215 Meter afstand 
van de lijn gaande door de meest uitstekende punten 
van de binnenkrui nen der keelborstweringen van dat 
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Gemeente 
of gemeenten 
waarin het 

Vestingwerken of gedeelten van vesting .,-crken, 

behoorende tot 

vestingwerk en cle -------- - - -------------

verboden 1 1 ,. · 1- de eerste klasse. de tweecle klasse. de clercle klasse. Krmgen 1ggen. 

fort bij Nigtevecht; 
en 

d. het fort bij Nigte
vecM. 

Be;ehrij- J 

ving van de 
i11 artikel 
negen cler 

wet 
bedoelde 1 
lijnen . 

------- -------- _____ , -----
J{aa,·lemmerliede, 

eu S7Jaamwoude 

en Haarlt!mm.er• 
meer. 

Sloten, Haarlem

menneer en 
Nieuwer-Amstel. 

Haarlentmenneer, 
Aalsmeer en 

u .· , 

Het fort ann de 
Zwet, bestaande 
uit: 

a. het werk be
noorden den 
spoorweg van 
Á111sterda11111aar 
Haarlem; en 

b. de lnnet be
zniden de trek

vaart vrin 
flaljweg naar 
Haarlern. 

Het fort bij het 
N1:ewoe- Meer, 
bestaanclc uit: 

a. het werk be
noorden de ring
vaart van den 
Haarle111mer-
111eerpolder; en 

b. de J unet bezui
den deze ring
vaart. 

Het fort Scl,iphol. 

PERClUELJ~N 
of perceelsgedeelten, binnen een verboden kring 

liggell(le, ten aanzien van welke de wet 
niet van toepassing is. 

' 
fort, den kleinen kring van den post sub b, cle 
noordelijke grnnslijn van den militairen landsgrnnd 
van den wal sub c, den kleinen kring van het fort 
sub d, en den linkeroever van de Vecht in cle richting 
naar Hinderdam. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten cle 
grenslijn gevormd door cle aaneenschakeling van den 

noordoostelijken teen van den Spaarndarnmerdijk ten 
noorden van het fort, den kleinen kring, en den 

noordelijken boord van de ringvaart van clen Jiaar

leminermeerpolder ten oosten van het fort. 

De perceelen aan de keelzijde van het fort bniten de 
grenslijn gevormd cloo1· cle aaneenschakeling va.n il.en 
binnenteen van d.en znidwestel ijken dijk van den 
lliekerpolde,·, den kleinen kring, de 1·eehte lijn ge
trokken t11sschen het meest zn idelijke greos1i unt van 
den militairen lands~rond van het werk sub a en 
het noordelijk uiteinde van den binnenteen van den 
westelijken dijk van den llietwijkeroorderpolder, en 
ovengeuoemden binnenteeo . 

De perceeleo in tleo llietwijkeroorderpolder bniten den 
kleinen kring, tnssehen de binnenteenen van de pol
·' ·-""k·~ 
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Nieuwer-Àmstel 

en .lfalsmeer. 

1 

011der A mstel 

en Nieuwer-

A111stet. 

Ouder-Amstel en 

7Veespei·carspe1. 

. 
- - -- -

])iemen en 

/Ver:spercarspet. 

De werken bij 
Amstelveen, be-
staande uit: 

a. <le JlOSt bij 
het Groote LooJJ-
veld, 1·echts, 
links en bewes-
ten de ringsloot 
van den Boven-
kerkeryolder;en 

b. cle post rechts 
en links van den 
weg naar de Hand 
naar L eiden. 

De werken bij 
Oaderkerk, be-
staande uit: 

a. clc post rechts 
en links van de 
.TTolendrec!tt ; 

b. rle post rechts 
en links van den 
Amstel; en 

c. de post aan 
het Groote 
LOOJJVeld. 

H et fo1·t in den 

Laander- en 

West-Bijtmer-

_polder. 

De werken be-
oosten Diemer-
brug, bestanndc 
uit: 

"· de post aan de 
Vinkebn,g rechts 
en links van de 
llfuidervaa,·t; 

---- --

---

De perceelen aan de keelzijde der werken buiten de grens
lijn gevormd door de aaneenschakeling vtrn den binnen
teen van den znidel ijken dijk van den Rietwi,jkeroorder
polder, de rechte lijn 1;etrokken van het oostelijk niteinde 
van evengenoemden teen naar het westelijk uiteintle v:111 
de noordelijke grenslijn van den militairen laudsgroud 
van den post sub b links van den weg naar de Hand 
naar L eiden , evenvcrmelde grnnslijn en haar verlengde 
tot het snijpunt met den oostelijken boord der ring• 
sloot van Hovenkerkerpolder, de rechte lijn getrokken 
uit dit sn\jpnnt noordwaarts evenwijdig aan de conr
tine van cl en post sub a links v,in de evengenoemde 
ringsloot , den keineu kring van dit werk, en den 
noorrlel ijken boord van het Groote Loopveld. 

De pc1·ceelen aan de keelzijde der werken buiten de 
grensl ijn gevormd door de aaneenschakeling van den 
noordelijken boord van het Groote Loopveld, cl en 
kleinen kring achter den vost sub c tot het punt 
waar deze kring even ,ermeltlcn boord nabij den 
Amstel snijdt, cle rechte lijn getrokken van rlit punt 
naar het meest zuidwestelijke grenspunt van de mili
taire landsgronden van den vost sub a, cl e westelijke 
grenslijnen van de mili taire lnndsgronden van dezen 
post en van de daurnan slui tencle innndatiekade langs 
den Holendreclttscl,en dijk, en de noordwestelijke 
tcenen van de innndat iekadeu langs de Ouderkerkerlaan . 

De perceelen aan de keelzijde van het fort buiten de 
grenslijn gevormd cloor de aaueenschakcling van clen 
noordwestelijkeu teen van de inundatiekade langs tle 
Ouderkerkerlaan en zijn verlengde over clen Staats
spooi·weg, den oostelijken boord van de sloot beoosten 
langs ,lezen spoorweg, den kleinen kring van het 
fort, en den noordelijken boorcl van de Bij lmen·ingsloot . 

De verceelen aan clc keelzijde der werken buiten de 
g1·enslijn gcvorm,l door de aaneenschake ling van den 
noord westelijken boord van de B ijtmerrings/oot , clen 
kleinen kring van den post snb d, deu noordelijken 
boo1·d van de Weespervaa,·t, de westelijke en noorde
lijke gren sl ijnen van clen 1nililaircn landsl(rnncl van 
clen posi snb c toi aan het meest noordelij ke grens
punt van dien grond , de rcclitc lijn getrokken van 
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27 Augustas 1897. BESLUIT, houdende aanwij
zing van terreinen in de gemeenten Nieuwer
Amstel en Muiden , waar kunnen worden 
opgericht en in werking gebracht inrichtingen 
tot vervaarcliging en bewaring van rookzwak 
buskruit, tot verwerking van metalen hulzen 
tot met rookzwak buskruit gev ulde patronen 
voor handvuurwapenen zoomede tot bewaring 
van die patronen, van buskruit en van met 
nat schietkatoen gegebtiueerde nitro-glyce
riue. S. 198. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nij verheid en van Oorlog van 
12 Mei 1897, L•. C, afdeeling Arbeid en l<'u
briekswezen, en van 13 Mei 1897, IVde af
deeling, n°. 1 ; 

Gelet op art. 24, derde Jid van de Hinderwet 
(wet van 2 Juni 1875, Staatsblad n°. 95), zoo
als die het laatst gewijzigd is door de wet van 
4 September 1896 (Staatsblad n°. 152) en op de 
Kon inkl ijke besluiten van 1 Juni 1886 (Staats
blad n°. 109), houdende aanwijzing van een ter
rein in de gemeente Jf 1<iden, waar eene bewaar
plaats van buskruit kan worden opgericht en in 
werking gebracht, van 8 Juni 1S92 (Staatsblad 
n°. 134) tot aanwijzing van plaatsen, waar in
richtingen tot vervaardiging van rookzwak bus
kruit kunnen worden opgericht en van 20 Janu
ari 1896 (Staatsblad n°. 8) waarbij, met wijziging 

van het Koninklijk besluit van den lsten Juni 
1886 (Staatsblad n°. 109), houdende aanwijzing 
van een terrein in de gemeente Muiden, waar 
eeue Lewaarplaats van buskruit kan worden op
gericht en in werking gebracht, dat terrein tevens 
wordt aangewezen voor eene bewaarplaats voor 
rookzwak buskruit en voor met nat schietkatoen 
gegelatineerde nitro-glyccrine; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van den 
3 Augustus 1897 , n° . 13; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 17 Augustus 1897, n°. 134 , af
deeling Arbeid en Fabriekswezen en van 24 Au
gustus 1897 , IV de afdeel ing n°. 64; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Als 11laats waar overeenkomstig door 

Ons, op voorcb·acht van .den Minister van Oorlog, 
goed te keuren plannen en met inachtneming 
van door Ons, op voordracht van den Mini ster 
van Oorlog, te stellen voorwaarden, mogen worden 
op"ei·icht en in werking gebracht: 
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A. inrichtingen voor: 

1 °. de vervaardiging van schietkatoen; 

2 '. de vervaardiging van nitro-glycerine en de 

gelatineering daarvan met schietkatoen; 

3°. het bewaren van rookzwak buskruit, nitro
glycerine bevattende , wordt aangewezen het ter
rein kadastraal bekend als gemeente Nieuwer

Amstel, sectie H, n°•. 451, 452, sectie I, 

n". 646, 652, 653, 7 49, sectie H, n°. 807, 

sectie J, n°. 838, sectie H, n°•. 445, 446, 

sectie I, n°•. 625, 626, 634, 837, sectie H, 
n°. 1070, sectie I, n°•. 1143, 1145 , 635, 637, 

1184-1193, 1183, 1664, 1665, 1667 en 1678; 
B. inrichtingen voor: 

1 °. de verwerking van droog schietkatoen; 

2°. de vervaardiging van i-ookzwak buskruit, 

geen nitro-glycerine bevattende; 
3°. de verwerking van uit nitro-glycerine en 

schietkatoen samengestelde gelatine tot rookzwak 
bn8krnit; 

4°. de verwerking van metalen hulzen tot met 

rookzw:<k buskruit gevulde patronen voor hand
vunrwapeuen en de bewaring van die patronen; 

5". de bewaring van het sub B 2 en 3 genoemd 

en afgewerkt of in bewerking zijncl rookzwak bus

kruit en van gelatine, wordt aangewezen het 

terrein kadastraal bekend als gemeente Muiden, 

sectie A, u0
' . 55, 213-215, 240-262, 265- 302, 

308-348, 350- 353; 

C. inrichtingen voor de bewaring van gewoon 

buskruit, van rookzwak buskruit en van met nat 
schietkatoen gegelatineerde nitro-glycerine, wordt 

aangewezen het terrein, kadastraal bekend als ge

meente Muiden, sectie A, n°. 3, zooals het op ue 

bij dit besluit behoorende plattegrondteekeniug 
in gele kleur is aangeduid. (1) 

2. De Koninklijke besluiten van 1 Juni 1886 
(Staatsbürd n°. 109) houdende aanwijzing van 

een terrein in de gemeente Muiden, wum· ecne 

bewaarplaats van buskruit kan worden opgericht 
en in werking gebracht, van 8 Juni 1892 (Staats
blad n°. 134) tot aanwijzing van plaatsen waar 

inrichtingen tot vervaardiging van rookzwak bus
kruit kunnen woruen opgericht en van 20 Janu
ari 1896 (Staatsblad n°. 8) waarbij met wijziging 
van het Koninklijk besluit van den lsten Juni 
1886 (Staatsblad n°. 109) houdende aanwijzing 

van een terrein in de gemeente i'Jfuiden, waar eene 

bewaarplaats van buskruit kan worden opgericht 

(1) Deze ph,ttegrondteekening wordt hiema 
1, iet opgenomen. 

•en in werki 11,i: gebrach t, dat terrein tevens wordt 

aangewezen voor eene bewaarplaats voor rookzwak 

busln·uit en voor met nat schietkatoen gegelati

neerde nitro-glycerine, worden ingetrokken. 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering vau dit besluit, hetwelk in het Staats

blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State gezonden zal worden: 

• Het Loo, den 27sten Augustus 1897. 
(r;et.) E M ~,r A.. 

De Jlfinister van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) C. LELY. 

De JJ[inister van Oorlog, (:7et.) ELAND. 

(Uitgeg. ZS Sept. 1897.) 

30 Augustus 1897. BESLUIT, betreffenrle berging 

van bnskrnit in Rijksmagazijnen. 

h NAAM VAN H. M. WILHELM! A.' ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oor

log van 25 Augustus 1897 , l Ve afd., n°. 49; 
Gezien de Kouink,lijkc besluiten vi1n 29 Mei 1879, 

n°. 31, van 19 Mei 1884, n°. 28, van 17 Maart 

1893, 11°. 13, en van 5 Juli jl., n ·. 32; 

Overwegende, dat aan de magazijnen van Oor

log te Loevestein voor de berging van bnskruit, 

toebel1oorende aan kooplieden en buskrui tfabri 

kanten , geen behoefte meer bestaat, alsmede 

dat aan de voorzorgsmnatregelen bij den opslag 

van badoeld buskrnit in de magazijnen van Oorlog 
uitbreiding behoort te worden gegeven; 

Hebben goedgevonden en ve1·staan: 
bedoelde aangelegenheid op nieuw te regelen 

en rlaartoc met intrekking van de eerstgenoemde 

drie Koninklijke bcslniten , het navolgentle vast 

te stellen: 
Art. 1 . Het bu kruit, dat in het Rijk is ver

vaardigd of op wettelijke wijze is ingel'oerd en 

toebehoort aan koo1ilicden of bnshuitfahrikanten, 
mag, voor zoover bergruimte aanwezig is co de 

dienst der artillerie niet wordt geschaad, in de 
magazijnen van Oorlog te Delft en te Doesburg 
worden opgeslagen, met dien verstande, dat de 
opslag van roolczwalc bnskrnit alleen in het ma

gazijn ie laats(genoemder plaatse mag geschieden . 
2. De kooplieden en buskruitfabri kanten , die 

de bewaring van buskrnit in een dei· in art. 1 
genoemde magazijnen verlangen, moeten zich, 
tot het verkrijgen van de daartoe noodige ver
gunning, schriftelijk wenden respectievelijk tot 
den Di recteur der Artillerie-Inrichtingen te Delft 
en den Garnizoenscommandant te Doesbur,i:, die, 
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nadat het buskruit door een artillerie-officier, · 

aan te wijzen door den Minister van Oorlog, is 

onderzocht, lrnnne beslissing schriftelijk aan de 

aanvragers mededeele11. 
3. De gevraagde vergnuning wordt niet ver

leend, indien bij het in art. 2 bedoeld onderzoek 

blijkt, dat aan het opleggen van het ter berging 

aangeboden buskrnit bijzondere gevaren zijn 

verbonden. 

4 . [ngeval de voor het onderzoek aangewezen 

officier niet ter plaatse kau beoorcleelen in hoever 

de oplegging van het bnskrnit bijzonder gevaarlijk 

moet worden geacht en hij het wenschelijk acht, 

dat een nader onderzoek daarvan in de 11yrotech

nische werkplaatsen wordt ingesteld, zal de ver

gunning tot oplegging in de magJzijnen van Oor

log tijdelijk kunnen worden verleend on,ler de 

door den Mini ter van Oorlog vast te stellen 

voorwaard en . 

5. Een onderzoek als in art. 2 bedoclu heeft, 

bij opslag van rookzwak buskrnit in het magazijn 

te Doesbnrg, ook tclken drie maanden plaats, 

te rekenen van het tijdstip, waarop de eerste 

partij daarvan in het magazijn is opg~slagen. 

Blijkt bij laatstbedoeld onde,·zoek, dat aan de 

bewaring v:m di huskrnit bijzoncler gevaar is 

verbonden, clan moet het uit het magazijn worden 

verwijderd . De last hiertoe moet door den gar

nizoenscommandant te Doesb nrg schriftelijk aan 

de betrokken koopli eden of bn krnitfubrikanten 

wol'Clen gegeven . 

6. H et onderzoek geschiedt kosteloos, doch de 

cventueele rei s- en vei·blijfkosten van den met 

het onderzoek van het buskrnit belasten officier 

moelen door de belanghebbende kooplieden of 

bnskrnitfabrikanten auu het Rijk worden vergoecl. 

F.venecns moet door uie kooplieden of fabrikan

ten , onder toezicht en naar genoegen van den 

met het onderzoek belasten officier voor het openen 

en weder dicht maken van de verpakking, welker 

inhoud is onderzocht, worden zorg gedragen. 

7. Wanneer de vergunning tot opslag van het 

daarvoor aangeboden buskruit niet wordt ver

leend, moet hi ervan bij onderzoek te Delft door 

den Directeur der Artillerie-Inr ichtingen en bij 

onderzoek te Doesbmg door den Garnizoenscom
mandant aldaar onmiddellijk worden kennis ge

geven aan den Commissaris der Koningin in de 

JH'ovincie en aan den Burgemeester der gemeente, 

waarin het buskruit, indien daartegen geen be
zwaar besto ud, zon zijn opgelegd geworden. 

Gelijke kennisgeving moet geschieden wanneer 

cle uitslag van het onderzoek in de pyrotechnische 

werkplaatsen, bedoeld in art. 4, of die vcin het 

per iodiek onderzoek, beclo~lcl in art. 5, van dien 

aard is, dat het huskrn it uit de magazijnen van 

Oorlog moet worden verwijderd. 

8. Mocht. het buskruit niet binnen veertien 

dagen na aanmanino- daartoe, die bij aangetee • 

kemlen brief moet geschieden, zijn afgebaalcl, 

clan zal het vanwege het Rijk onschadelijk worden 

gemaakt, zonder il.at deswege door de betrokken 

kooplieden of buskruitfabrikanten eenige scbade

vergoeuin.,. zal kunnen worden gevorderd . 

9. De kooplieclen of l,nskntitfabrikanten, uie 

de vergunning tot het opleggen van bnskrnit 

hebben verkregen, zijn verplicht. bij het opleggen 

te bctalen cle som van ee11 gu lden voor elke vijf 

en twintig kilogram of gedeelte daarvan, die zich 

in ééne ton, bns of kist bevinden. De betaling 

moet geschieden, voor zooveel het magazijn te 

Delft betreft, aan den magazijnmeester, hoofd der 

stapelmagazijnen, en, voor zooveel het magazijn te 

Doesbnrg aangaat, aan den mag,1zij nmeester der 

artil lerie te Zwolle . 

De kooplieden of buskruitfabrikanten zullen 

over het ten hunnen behoeve opgelegue buskrnit 

kunnen beschikken, in cl ien zij aan lrnnne bier

voren omschreven verplichtingen hebben voldaan. 

De magazijnen zullen echter voor de afgifte van 

het buskrnit niet meer clan twcemaa.l 's weeks 

behoeven te worden geopend. 

10. Alle veiligheidsmaatregelen bij het verwerken 

van bu skruit, het openen der bushuitmagazijnen 

enz . voor oorlo.,.sbuskruit voorgeschreven, zijn 

eveneens van toepassing bij het bergen in cle 

magaz ijnen van het aan kooplieden en buskruit

fabrikanten toebehoorend buskruit. Alle betrnkken 

militaire autoriteiten zijn, ieder voor woveel 

hen betreft, voor de stipte nakoming van die 

voorschriften verantwoorde] ijk. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan deu ~1inistcr van \\Tater~ 

staat, Handel en ' ij verheid en aan de Algemeene 

Rekenkamer. 
Het Loo , den 30sten Augustus 1897. 

(get .) E 11 MA. 

De :Afinister van Oorlog, (get.) ELAND. 

l September 1897. B ESLUIT, bottdende vrijstel

] ing van briefport. 

Bij dit besluit is vrijstelling van port verleend 

voor de krachtens de artt. 14, 16, 17, 19, 21 
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en 25 der wet van 20 Jul i 1870 (Staatsblad 
n°. 131) gevoerde briefwissel ing over ,lienstzaken 

van de geërnmineerde veeartsen met cleu districts

veearts e11 den distriets-veearts-plaatsvervanger, 

voor wien zij op grond van die artikelen op 

treden , en met de burgemeesters, de hoofdcom

missarissen en de commissarissen van politie 

binnen den ambtskrin11: van don bovengenoemden 

districts-veearts of districts-veearts-plaa ts vervanger. 

8 September 1897. BEST,UIT, bepalen,l e de plaat

sing in het Staatsblad van het op 8 Sep

tember 1896 te 's Gravenl,age tn~schen Neder
land en Japan gesloten verdrng van handel 

en scheepvaart. S. 199. 
lN NAAM VAN H. M . WILHELi\UNA. ENZ. 

WIJ EMMA.' ENZ. 
Gezien het op 8 September 1896 te 's Graven-

1,age tusschen Nederland en Japan gesloten ver

drag van han,lel en scheepv,mrt met bijbchoorend 

protokol en schrijven van den Japansch en gezant, 

heiden van dezelfde dagteekening; 

Ovenvegende, dat genoemd verdrag en protokol 

zijn goedgekemd bij de wet van 2 Mei 1897 

(Staatsblad n°. 129); 

Overwegende, clat voorzegd verdr:111: met bijbe

hoorend protokol door Ons namens de Koningin 

is bekrachtigd, alsme,le dat cle akte, houdende 

die bekrachtiging, den 20sten Augustus 1897 te 

Tokio is ui1gewisseld tegen de akte van gelijke 

strekking van den Keizer van Japan; 
Op de voordracht _van ,l en Minister van Buiten

landsche Zaken n n den 4den September 1897, 

u0
• 9939, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van bedoelde akten en van de vertaling 

daarvan te bevelen door plaatsing van dit besluit 

in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Best11U1·, worden belast, ieder voor 

zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemd verclr,ig en protokol 

vervat. 

Het Loo, den 8sten September 1897. 

(get.) E M 1\I A.. 
De Jlfinister van Buitenlandse/te Zaken, 

(get .) W . H . DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 9 Oct. 1897.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en in Hoogst-Derzelver naam Hare "'Iujesteit de 

Koningin-Wedt1we, Regentes van het Koninkrijk, 

en Zijne Maje,teit de Keizer van J apan, gelijke

lijk bezield met het verlnngen om de betrekk ingen 

van goede verstandhouding, welke gelukkigerwijs 

tn chen hen bestaan, door uitbrei,ling en ver

mecrclering v,tu het verkeer tusscben hunne weder

zijdsche Stalen te hcvcstigeu, en overtuigd zijnde 

clat dit doel niet bete,· kan worden hereikt dan 

door herziening <ler thans tusschen de beide 

landen bestaande verclragcn, hebben besloten zoo

danige herziening, gegrond op overwegingen van 
billijkhcicl en wederzijdsch voordeel, tot stnud 

te brengen en te dien einde tot hunne gevol

machtigden benoemd: Ha.re Majesteit de Koningin 

,Ier Nederlanden en in Hoogst-Dcrzelve1· naam 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe , Regentes 

van het Koninkrijk der Nederlanden: 

Jonkheer J. RöELL, ridder ,ler Orde van den 

Nederlandschen Leeuw, Minister van Bniten 

landschc Zaken, Pn. W. VàN DElt SLEYDllN, 

Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid , 

J. 1~. SPREt,GER ,A~ EYK, ridder der Orde van 

den J edcrlandschen Leeuw, Minister van Finan

ciën, J. H. BEnGSMA, commandem der Orde 
van den Nederlandschen Leeuw, Minister van 

Koloniën en W. VAN DElt KAAY, r idder dei· 

Orde van den Nederlaudschen Leeuw , Minister 

van J nstitie; 

en Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 

AKABANE Snmo, fI0GOT, vijfde klasse van de 

Kiezerlijke Orde van de Hei!ige Schat, Zijner 

Majesteits M inister-Resident aan het Hof van 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

die, na elkander hunne in goeden en behoor

lijken vorm bevomlen volmachten te hebben mede

gedeeld, omtrent de navolgende artikelen zijn . 

overeengekomen. 

A.rt. I. De onderdanen der beide Hooge Con

trncteerende Partijen zullen vrijelijk zich mogen 

begeven , reizen of zich vestigen in elk deel van 

elkanders gebied en bezittiugen, en zullen volle

di ge en onbeperkte bescherming genieten voor 

hunne personen en eigendommen. 
Zij zullen vrijen en gereeden toegang hebben 

tot de Rechts-Colleges ter vervolging en verdedi
ging hunner rechten, en zij zullen gelijkel ijk met 

de eigen onderdanen het recht hebben 0111 pro

. ctuetns, ad vocateu en gemachtigden te kiezen 

ter vervolging en verdediging hunner rechten 

voor die rechterl ijke colleges. 
De onderdanen van iedere der Contrncteerende 

Partijen zullen in het geb ied en in de bezittingen 
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der andere partij met betrekking tot het recht 
van vestiging en reizen, tot het bezit van waren 
en goederen van eiken aard, tot het verwerven 
van t"oerend vermogen bij testall)eut of op andere 
wijze en de beschikking, op alle mogelijke wijzen, 
over elke soort van eigendom, - mits op wet
tige wijze ve,·hegen, - dezclfcle voocrechteli, 
vrijheden en rechten genieten, en te dien aanzien 
aan geen hoogere belastingen en lasten onder
worpen zijn dan de eigen onderdanen , of de 
onderdanen of but"gers del' meest begnnstigJe 
vreemde natie. 

De outlerdanen van iedere del' Contmcteerende 
Partijen znllen in het gebied en in de bezittingen 
cler andere algeheele gewetensvrijheid genieten 
en , met inachtneming der wetten, verordeningen 
en reglementen, het recht hebben tot uitoefening 

van hun godsdienst op besloten plaatsen of in 
het openbaar, alsmede dat om hunne landslieden 
volgens hunne godsdienstige gebruiken te begra
ven op de geschikte en passende, voor dat doel 
aangelegde en onderhouden plaatsen. 

Zij zullen onder geen voorwendsel worden ge
dwongen om andere of hoog~re belastingen of 

schattingen te betalen dan die, welke betaald 
w01·den of zullen worden dool' eigen onderclanen 
of burgers der meest begunstigde vreemde natie. 

De onderdanen van iedere der Contracteerende 
partijen, welke in het gebied en in de bezittingen 
der andet"e gevestigd zijn, zullen vrijgesteld zijn. 
van allen gedwoqgen militairen dienst van welken 
aard ook, hetziJ bij het ]egel', de marine, de 
schutterij of de militie; van alle heffingen, op
gelegd ter vervanging· van persooulijkeu dienst 
en van alle gedwongen geldleeningen of lasten 
of bij,lragen voor militaire doeleinden. 

IL Er zal wederzijdsche vrijheid van hanclel 
en scheepvaart bestaan tusschen het gebied en 
de bezittingen der beide Hooge Contrncteerende 
Partijen. 

De onderdanen van iedere cler Hooge Contrnc
teerende Partij en mogen in elk deel van het ge
bied en de bez ittingen cler andere partij, in het 
groot en in het klein handel drijven in alle 

soorten van producten, fabriekaten en tot het ver
keer toegelaten koopwaren, hetzij persoonlijk of 
dooi· gemacht igden, alleen of in deelgenootschap 
met vreemdelingen of eigen onderdanen; eu z-ij 
mogen er in eigendom hebben of huren en be
wonen huizen, fabrieken, pakhllizen, winkels en 
erven, welke zij noodig hebben, en voor ves
tigings- en handelsdoeleinden gl'Ond pachten, mits 

zich evenals eigen onderdanen gedragende naar 
de wetten, 11olitie- en douanevoorschriften van 
het land. 

Zij zullen met hunne schepen en ladingen 
vrij el ijk mogen komen in alle in het gebied en 
de bezittingen der andere partij gelegen plaatsen, 
havens en rivieren, welke voor den vreemden 
handel opengesteld zijn of zullen worden, en in 
handels- en scheepvaartzaken dezelfde behancleling 
genieten als de eigen onderdanen of onderdanen 
of burgers der meest- begunstigde vl'eemde natie , 
zonder onderworpen te zijn aan andere of hoogerc 
heffingen, belastingen of douane-rechten van welken 
aard of benaming ook geheven ten name of t.en 
voordeele van de Regeering, publiekrechtelijke 

·corporatiën of ambtenaren, pri rnte personen, cor
poratiën of instellingen van eenige soort, dan 
die welke dool' eigen onderdanen of onderdanen 
of burgers der meest begunstigde vreemde natie 
worden betaald. 

Door de bepalingen in dit en in het voorgaand 
artikel wordt echter in geen enkel opzicht in

breuk gemaakt op de speciale wetten, verorde
ningen en reglementen met betrekking tot den 
handel, de politie en de openbare veiligheid, 
welke thans in elk der heide landen van kracht 
zijn of in het vervolg uitgevaardigd zullen wordeu 
en tevens toepasselijk zijn op alle vreemdelingen 
in het algemeen. 

III. De woningen, fabrieken, pakhuizen en 
winkels van de onderdanen van ieder der Hooge 
Cout1'acteerende Partijen binnen het gebied en de 
bezittingen van de andere, en alle daartoe be
hoorende erven, bestemd voor vestigings- en han
del sdoelei nden, zullen geëerbiedigd worden. 

Het zal niet geoorloofd zijn in zulke woningen 
en op zulke erven huiszoeking te doen plaats 
hebben of om hoeken, papieren of rekeningen in 
te zien en te onderzoeken, beha! ve onder de 
voorwaarden en met inachtneming der vormen, 
door de wetten, verordeningen en reglementen 
voor de e igen onderdanen voorgeschre ven. 

IV. Bij den invoer in het gebied en in de 
bezittingen van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederl,mden van artikelen, voortgebracht of ver
vaardigd in het gebied en in de bezittingen van 
Zijne Majesteit. den Keizer van Japan, van welke 
plaats ook afkomstig, en bij den invoer in het 
gebied en in de bezittingen van Zijne Majesteit 
den Keizer van Ja pan van een ig artikel , voort
gehrach t of vervaardigd in het gebied en in de 
bezittingen van Hare Majesteit de Koningin der 
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ederlanden, van welke plaat$ ook afkomstig , 
zullen geen andere of hoo!('ere rechten worden 

geheven dan geheven worden van hetzelfde artikel, 
in cenig ander vreemd land voortgebracht of ver

vaardigd; ook zal op den in voer van een artikel, 

voorgebracht of vervaardigd binnen het gebied en 

de bezittingen van eene der Hooge Contracteerende 

Partijen, van welke plaats ook afkomstig, in het 
gebied en de bezittingen der andere geen verbod 

mogen worden gehandhaafd of uitgevaardigd, dat 

niet gelijkelijk zal treffen den invoer van het

zelfde artikel, voot·tgebracht of vervaardigd rn 

eenig ander vreemd iau,l. 

Dit laatste voorschrift is niet toepasselijk op 

de sanitaire en andere verbodsbepalingen, ver

eischt ten behoeve der open bare gezondheid, tot 

behoud van het vee of van voor den landbouw 

nuttige planten. 
V. In het gebied en in de bezittingen van 

iedere der Hooge Contracteerende Partijen zullen 

geen andere of hoogere rechten of belastingen op 
den uitvoer van eenig artikel naar het gebied 

en naar de bezittingen van de andere gelegd 
worden dan die, welke bij den uitvoer van het
zelfde artikel naar cenig ander vreemd land ge

cischt worden of zullen worden; ook zal ten 

aanzien van den uitvoer van eenig artikel uit 

het gebied en de bezittingen van eene der beide 

Contracteerende Partijen naar het gebied en de 

bezittingen van andere geen verbodsbepaling mogen 
worden gemaakt, welke niet eveneens van toe

passing zal zijn op den uitvoer van hetzelfde 

artikel naar eenig ander vreemd land. 
Vl. De onderdanen van iedere der Hooge Cou

tracleerende Partijen zullen in het gebied en de 

bezittingen van de andere vrijdom van alle door

voerrechten, en volledige gelijkheicl van bchan

cleling met de eigen ouderdauen in alles wat 

betreft den opslag van goederen , faciliteiten en 

restitutiën genieten. 

VII. Alle goederen die iu de havens binnen 
het gebied en de bezittingen van Zijn e Maj esteit 

cleu Keizer van Japan wettelijk ingevoerd mogen 
of zullen mogen worden met Japanschc schepen, 
mogen in die havens evenzeer met Nederlandsche 
schepen worden ingevoerd, zonder aun eenige 

andere of hoogere invoerrechten of belastingen, 
onverschillig van welke benaming, onderworpen 
te zijn dan wanneer zij met Japansche schepen 

waren ingevoerd : en omgekeerd mogen alle goe
deren, die in de havens binnen het gebied en 
de bezittingen van Hare Majesteit de Koningin 

der Neclerlanden met ederlandsche schepen mogen 

of zullen mogen worden ingevoerd, in die havens 
evenzeer met Japansche schepen worden ingevoerd, 

zonder aan eenige andere of hoogere invoerrechten 

of belastingen, onverschillig rnn welke benaming, 

onderworpen te zijn dan wanneer zij met Nedet·
landsche schepen waren ingevoerd. Bij deze weder

zijds gelijke behandeling zal het geen ver,chil 
maken of de bedoelde goederen rechtstreeks van 

de plaats van herkomst of van eene andere plaats 
aangevoerd worden. 

Evenzeer zal ook ten aanzien vau den uitvoer 

volkomen gelijkheid van behandeling gelden, zoo

dat in het gebied of in de bezittingen van iedere 

der Hooge Contracteerende Partijen, bij den uit

voer van een artikel, dat daaruit mag of zal mogen 

worden uitgevoerd, dezelfde uitvoerrechten zullen 

worden betaald en dezelfde premiën en restitu

tiën toegekend, onverschillig of de uitvoer met 

Nederlaudsche of met Japansche schepen plaats 

heeft en of de plaats van bestemming een haven 

van een der Contracteerende Partijen of van een 
derde Mogendheid is. 

VIII. Geen tonnengelden, haven-, loods-, licht

gelden, quarantaine- of andere soortgelijke of 

daarmede overeenkomende rechten, van welken 
aard of welke benaming ook, geheven, ten 

name of ten vourdecle van het Rijk, publiek
rechtelijke lichamen, openbare ambtenaren, private 
personen, corporatiën of instellingen van eenige 

soort., zullen in de haveus binnen het gebied en 

de bezittingen van eet1 der beide landen geheven 
worden van de schepen van het andere land, 

indien zij niet gelijkelijk en onder dezelfde voor

waarden in gelijke gevallen worden gehel'en van 

nationale schepen in het algemeen of van schepen 
van de meest begnnstigde vreemde natie. Deze 

"elijke behandeling zal wedcrkeerig worden toe

gepast op de beiderzijdsche schepen, onverschillig 
van welke haven of plaats zij komen en welke 

hunne plaats van bestemming zij. 
IX. Met betrekking tot de aanwijzing van lig

plaatsen, het laden en lossen van schepen in de 

havens, bassins, dokken, op de reeden, en de 
rivieren in het gebied en in de bezittingen der 
beide landen, zal geen voorrecht worden toegekend 
aan nationale schepen, dat niet gelijkelijk aan 
schepen van het andere land wordt verleend, 
daar het éle bedoeling der Hooge Contracteerende 

Partijen is dat ook in dit opzicht de wederzijdsche 
schepen zullen worden b€handeld O]l den voet 

van algeheele gelijkheid. 
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X. De bepalingen van dit tractaat zijn niet 

toepasselijk op den kusthandel cler beide Hooge 

Conlracteerende Partijen, welke geregeld zal worden 
in overeenstemming met de wetten, verordeningen 

en reglementen respect,ievelijk van Nederland en 

l'an Japan. Ee is echter overeengekomen dat 
J apausche onderdanen in het gebied en in de 

bezittingen van Hare Majesteit de Koningin der 

Nederlanden, en Nederlandsche onderdanen in 

het gebied en in de bezittingen van Zijne llfojes

teit cleu Keizer van Japan te dezen opzichte de 

rechten zullen gen ieten, welke kraehtens die 

wetten, verordeningen en reglementen zijn of 

mochten worden verleeucl aan de onderdanen of 
burgers van eenig ander vreemd lancl. 

Een Japansch schip, in een vreemcl land be

vracht met goederen bestemd voor twee of meer 
havens in het gebied en de bezi ttingen van Hare 

Majesteit de Koningin der Nederlanden , en een 
Nederlandsch schip, in een vreemd land bevracht 

met goederen bestemd voor twee of meer havens 

in het gebied en de bezittingen van Zijne Majesteit 

den Keizer van Japan, mag een deel zijner lading 

in de eene haven ontschepen, en nnar de andere 

haven of havens van bestemming, voor zoo verre 
aldaar vi-eeu,de handel toegelaten worclt, de reis 

voortzetten ten einde het restant der oorspron
kelijke lading aldaar te lossen, altijcl met iuar.ht

neming va11 cle wetten en douanereglementen der 
beide landen. 

De Japa11sehe Regeering veroorlooft intmschen 

aau Nederlaudsche schepen om gedurende cle 

werking van dit tractaat, als tot n11 toe, goederen 
te vervoeren t,usschen de bestaande open havens 

van het Keizerrijk, uitgezonderd naar of nit de 

havens van Osaka, Ni igata eu Ebisn · mi nato . 

XI. Wanneer een oorlogs- of koopvaardijschip 
van eene der {beide Hooge Contracteerende Partijen 
door stormweder of door anderen tegenspoed mocht 
worden genoodzaakt om beschutting te zoeken 
in eene haven van de andere partij, zal het daarin 
mogen worden hersteld, zich vnn al het noodige 
mogen ,·oorzien, en weder zee mogen kiezen , 
zonder eenige andere heffing te betalen dan wat 

door natiuoale schepen zou moeten betaald worden. 
In geval echter de gezagvoerder van een koop
vaardijschip zich genoodzaakt mocht zien om 
over een deel zijner lading te beschikken ter be
strij cling der kosten, zal hij zich moeten gedragen 
naar de reglementen en tarieven van de pluats, 
waar hij is binnen gevallen. 

Indien een oorlogs- of koopvaarclij~chip van 

eeue der Contraeteerende Partijen op de kusten 

van cle andere mocht stranden of schipbreuk 

lijden, zullen de 11laatselijke autoriteiten den 

cousnl-geueranl, con sul, vice-consnl of consulai1·en 

agent in het district waar het ongeval heeft plaats 

gehad, of, indien geen zoodauig consulair amb

tenaar zich alclaar bev inclt, den consul-generaal, 
consul , vice-consul of cousulairen agent in het 

naastbijgelegen district, daarmede in kennis stellen. 

Alle maatregelen met betrekkin1s tot de redding 

van Japansche schepen, verongelukt, of gestrand 
in de territoriale wateren v,in l:fore Majesteit cle 

Koningin 1ler Nederlanden, zullen genomen worden 

overeenkomstig de Nederlantlsche wetten, veror
deningen en reglementen; en omgekeerd zullen 

alle reddingsmaatregelen met betrekking tot Neder

laudsche schepen, verongelukt of gestrand in de 
territoriale wateren van Zijne Majesteit den Keizer 

van Japan , genomen worden overeenkomstig de 

Japansche wetten, verordeningen eu reglementen. 

Het gestrand of verougelnkt sch ip of vaartuig, 

alle onderdeclen daarvan, en alles wat daartoe 

behoort, alsmede alle geredde goecleren en koop

waren, met inbegrip van die welke in zee mochten 

zijn geworpen, of de opbrengst daarvan indien 

ze verkocht worden, evenals alle aan boord van 

een gestrand of verongelukt schip of vaartuig 
gevonden papieren moeten, indien ze door hen 

gereclameerd worden, worden afgegeven aan de 

eigenaars, den gezagvoerder of hunne agenten. 

Indien er geen eigenaars, gezagvoerder of agenten 
op de plaats aanwezig zijn, moeten al de boven

bedoelde voorwerpen aan de respectievelijke con

snls-generaal, consuls, vice-consuls of consulaire 

agenten worden afgegeven, mits door hen opge

gevraagd binnen den bij de wetten van het land 

gestelden termijn, en de consulaire ambtenaren, 

eigenaars, gezagvoerder of agenten zullen slechts 

de vooT het behoud der goederen gemaakte kosten 
betalen benevens de reddings- en andere onkosten 
die verschuldigd zouden zijn geweest- bij de schip

breuk van een nationaal schip. 
De uit de schipbreuk geredde goederen en 

koopwaren zullen vrij zijn van alle douanerechten, 
tenzij zij voor verbruik lworden ingeklaarcl, als 
wanneer de gewone douanerechten verschulcligd zijn. 

Wanneer een schip of vaartuig, toebehoornud 
aan de onderdanen van eeue der Contracteerende 
Partijen, gestrand is of schipbreuk heeft geleden 
in het gebied en de bezittingen van de andere, 
zullen de wederzijdsche consuls-generaal, consnls, 
vice-consuls en consulaire agenten gemachtigd zijn 
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om, ingeral, geen eigenaar , gezagvoerder of an 

dere agent aanwezi" is, ambtelijk op te treden, 
ten einde aan de onderdanen det· wederzijclsche 

tuten de vereischte ondersteuning te verzekeren. 

Dezelfde regel zal van toepassing zijn ingeval de 
eigenaar, gezagvoerder of andere agent aanwezig 

is, ,loch cons,tlairen bij stancl vraagt. 

XII. Alle schepen welke, naar Japansch recht, 

zijn te beschouwen als Japansche schepen, en alle 

schepen welke naar h et N eclerlan<lsche 1·ech t zijn 

te beschouwen als Neclerlanclschc schepen, zullen 
in clen zin van ,lit verdrag worden beschouw,1 als 
Japansche, respectievelijk Ncdcrbndscµe schepen. 

XIII. De consuls-generaal, consuls, vice-conSllls 

en consulaire agenten van iedere der Contractee-
1·encle Partijen, gevestigcl iu het gebied en de 

bezittingen van de anclere, zullen van de plaat

sel ijke autoriteiten allen bijstand genieten, welke 
hun volgens de wet kan worden verleend, tot 

het aanhouden van personen , die ïvan schepen 

van hunne wederzijdsche lanclen gedeserteercl zijn . 
Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de 

onderdanen van het laad, waar de desertie 

plaats heeft. 
XIV. De Hooge Contracteerende P ,utijea zijn 

overeengekomen dat elk voorrecht, en iedere 
gunst of vrijdom op het gebied van handel , 

nijverheid en scheepvaart , welke de eene Con

tracteerende Partij reeds verleend heeft of nog 
mocht verleenen aan de Regeer ing, de onderdanen, 
de burgers, de schepen of de koopwaren van 
eenigen anderen Staat, onmiddellijk en on voor

waarclelijk zal worden uiige trekt tot de Regeel'ing, 

de onderdanen, cle schepen of de koopwaren van 
de anclere Contracteerende Partij, aangezien het 
de bedoeling rnn Partijen is dat ,le handel , de 

nij verheid en de scheepvaal't van elk der beide 
landen door het andere in alle opzichten zullen 
worden behancleld op den voet der meest be

gunstigde vreemde natie . 
XV. Iedere der Hooge Contracteerende Partijen 

mag consuls-generaal, consuls, vice-consuls en 
consulaire agenten aanstellen in alle havens, steden 
en plaatsen van de andere Partij, uitgezonderd 

dáár, waar het niet wenschelijk mocht voorkomen 
zulke ambtenaren te erkennen. 

Van dit voorbehoud echter zal niet tegenover 
een der Contracteerende Partijen gebruik worden 
gemaakt , zonder dat dit eveneens het geval is 

tegenover iedere andere mogendheid. 
De consuls-generaal , consuls , vice-consuls en 

consulaire agenten zullen alle bevoegdheden hebbe11 
1897. 

en oncler dezelfcle voorwaar,len alle l'Oorrechten, 
vrijstellingen en vrijclommen genieten die zijn, of 

in het vervolg mochten worden verleend aan con
snlaire ambtenaren van cle meest hegtrnstig,le 
Y!'eemde natie. 

XVI. De onclerclanen van iedere der Hooge 

Contracteerende Partijen zullen in het gebied en 
,Ic bezittingen van cle andere ten a,,nzien van 
1mtenten, handelsmerken en patronen, onder de
zelfde voonvaar,len en na vervulling van de wet
telijk voorgeschreven formaliteiten, dezelfde be

scherming gen ieten als de eigen onderdanen of 

de ondercluue n of burgers van de meest begunstigde 
vreemde natie. 

XVII. De bepalinget1 van dit traclaat zullen , 

voor zoovene cl e wetten het toelaten, toepasselijk 

zijn op al de koloniën eu buitenlandsche bezitti ngen 
van Hare Majesteit cle Koningin der Nederlanden. 

1Ict betrekkiug echter tot hunnen handel, 

hnnne schepen, koopwaren en de door hen te bet:ilen 
douanerechten , bij invoer zoowel als bij uitvoer, 
zttllen de onderdanen van Zijne Majesteit den 
Keizer van Japan in de bovengenoemcle koloniën 

en bezi1ti ngeu dezelfde voorrechten, vrijdommen, 
gunsten en vrijstellingen genieten, die z~n of in 
het vervolg mochten worden verleend aan de 

mee t begunstigde vreemde natie, met uitzonde
ring van tle speciale gunsten , welke verleencl 
zijn of mochten worden aan de inlandsche staten 

van den Oosterschen Archipel voo1· hunne scheep

vaart en voor den in voer hunner produeten in 
cle Neclerlandsche Oost-Indische koloniën. 

XVIII. Dit trartaat z:ll, van den datum zijner 

inwerkingtreding af, vervangen de tractaten respec
tievelijk van clen 23sten dag der 12de maand 
van het g,le jaar van Ansei, overeenkomencle met 
clen 30sten Januari 1856 , van den 29sten dtig 
der ste maand van het 4de jaar van Ansei , 

overeenkomende met clen 16den October 1857 en 
van den !Oden dag der 7cle maand van het 5e 
jaar van Ansei, overeenkomende met clen 18clen 
Augustus 1858, de overeenkomst van den 13deu 
dag der 5de maand van het 2de jaar van Keiou, 

overeenkomencle met den 25sten Juni 1866, en 
alle Regelingen en Schikkingen tot aanvull ing 
daarvan gesloten of bestaande t usschen de J:Iooge 
Contracterrende Partijen ; en van dienzelfden da
tum af zullen cleze Tractaten, Overeenkomsten, 
Regeliogeu en Schikkingen ophouclen bin,lende 

kracht te hebben, en daarmecle de rechtspraak, 
tot op dat tijdstip door Neclerlandsche Rechts
colleges in Japan uitgeoefend, onvoorwaardelijk 

17 
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en zonder aankondiging vervallen, evenals de bij 

zondere voorrechten, vrijstellingen en vrijdommen, 

tot op dien datum door ederlandsche onderdanen 
genoten al s een bestanddeel vau of behoorend tot 

die recht prnak; en wordt di e geheele rechtspraak 

door Japansche RechtEcolleges overgenomen en 

uitgeoefend. 

XIX. Dit tractaat zal geen gevolg hebben vóór 

den 16den dag der 7de 1maund ,·an het 32ste 

jaar van Mey i , overeenkomende met den l 6den 

Jnli 1899 

H et zal in werkin, treden één jaar nadat de 

Regecring ran Zijne i\fojesteit den Keizer van 
Japan aan de Regeering van Hare ~fajesteit de 

Koningin der Nederlanden zijnen daartoe strek

kenden wensch zal hebben medegedeelu. Die 

mededeeling mag ten allen tijde worden gedaan 

na den )6den dag van de 7de maand van het 
3 lste jaar van Meyi, overeenkomende met den 

l 6den Juli 1898. H et tractaat zal gedurende 
twaalf jaar van ,len datum van inwerkingtrecling 
af van kracht blij ven. 

Elke der beide Hoo0 e Contrncteerende Partijen 

zal, na een tijdsverloop van elf jaren, te rekenen 
van den datum der in werkin@: treding van het 

verdrag af , ten allen tijde het recht hebben om 
aan de andere partij kennis te geven van haar 

voornemen om het verclrag te doen eindigen, en 

twaalf maanden na die kennisgeving zal het trac

taat geheel ophouden te bestaan. 
XX. Dit Verdrag zal door de Hooge Contrac

teerencle Partijen worden bekrnchtigd en de akten 
van bekrachtiging zullen te •rokio worden uitge

wisseld binnen twaalf maanden na de ondertee

kening, en zoo spoedig mogelijk na cle vervulling 

der in ieder~land vei-eischtc formaliteiten. 

Teu blijke waarvan de wederzijd sche Gevol
machtigden d it verdrag hebben geteekend en van 

hun zegels voorzien. 
Gedaan in dubbel te 's Gravenhage den achtsten 

dag van de negen.Ie maand van het negen en 
twintigste jaar van Meyi, overeenkome11de met 

clcn Ssten September 1896, gerekend naar de 
Christelijke jaartelling. 

(L. S.) (1ccts get). AKAB.Hrn Smno. 

J . RöELL . 

\'AN DElt SLEYDEX. 

SPHENGE!l VAi' E,K. 

BELGS)!A. 

VAN DER KAA\'. 

PRO T OCOL. 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden en de Regeeri ng van Zijne Ma
jesteit den Keizer van Japan, het in het belang 

van beide lantlen raadzaam achtend om zekere 

bepaalde pnnteu, voor beide rnn gewicht, naast 
het de~en dag geteekencl verdrag van Handel 
en Scheepvaart te regelen, zijn door hunne weder

zijdsche gevolmachtigden omtrent de volgencle 
bepalingen overeengekomen: 

1. De Contracteerencle Partijen zijn overeenge
komen, dat eene mmmcl na de uitwisseling dei· 

akten van bekrnchtiging van het dezen dag ge

teekend Verdrag van Handel en Scheepvaart, het 

tarief van invoerrechten , thans van kracht in 

J a11an met betrekking tot goederen en koopwaren, 
in Japan ingevoerd door de onderdanen van Hare 

Majesteit de Koningin der Neclerlanden, ophouden 
zal bindend te zijn. Van dien datum af zal het 

clan geldende autonoom algemeen tarief van Japan , 

met inachtneming der bepalingen van art. IX 
van het thans tnsschen de Contracteerende Partijen 

bestaande trnctaat van den 13den Augustus 1858, 

zoolang als dat tractaat van kracht blijft , en 
,laarna met inachtneming van de bepalingen van 

cle artt . IV en XIV van het dezen da.,. geteekend 

tractaat, bij invoer in Japan, toepasselijk zijn 

op de goederen en koopwaren, voortbrengselen 
van den grond of van de r:.ijvcrheid van het ge
bi ed en de bezittingen van Hare Majesteit de 

Koningin der ederlanden. Niets in dit Procotol 
zal intussr.hen geacht worden het recht der Ja

pansche Regeering te beperken of te verkorten 
om den invoer te beperken of te verbieden van 

vervalschte drogerijen, geneesmiddelen, levens

rnicldelen en_ dranken, van onwelvoe<>elijkc of 
zedckwetsende drukwerken, schilderijen, boeken , 

kaarten, lithogrnphische en anclere gravures, fo
tografieën of andere on wel voe<>elijke of zede kwet

sende artikelen; van artikelen die inbrettk maken 
op de Japonsche wetten op het stuk van patent, 
handelsmerken of auteursrecht , of van een ig 
ander artikel dat om sanitaii-e redenen of met 

het uog op de opet1bare veiligheid ofzeclelijkheicl 
eenig gevaar zon kunnen opleveren. 

In alle andere opzichten zullen de bepalingen 
der bestaande tractaten en overeenkomsten on voor
waartlelij k blijven gelclen tot op het tijdstip dat 
het dezen dag geteekend Verdrag van Handel en 
Scheepvaart van kracht, wordt . 

2. Zoolang het land nog niet voor 'eder -
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landsche onderdanen is opengesteld, verklaart de 

Japaosche Regeering zich bereid om het bestaande 

_paspoortensysteem in dier voege uit te breiden, 
dat Nederlaudsche onderclanen, op vertoon eener 

aanbeveling van den Nedcrlandschen vertegen

woordiger te Tokio of van een der in de open

gestelde havens vt1n Japan gevestigde Neder

landsche consuls, van het Keizerlijk Japansch 
Departement van Buitenlandsche Zaken te Tokio 

of van de voornaamste autoriteiten in het district, 

waarin een opengestelde haven gelegen is, pas

poorten kunnen bekomen die geldig zijn mor 

het geheele land en voor den tijd van hoogstens 

twaalf maanden; waarbij het wel verstaan is dat 

zij de voorschriften en bepalingen moeten inacht• 

nemen, die voor Nederlandsche onderdanen, welke 

het binnenland van het Keizerrijk bezoeken, gelden. 

3. De Nededandsehe Regeering geeft, voorzoover 

Haar aangaat, Hare toestemming tot de volgende 

regeling: De verschillende vreemde nederzettingen 

in Japan zullen worden ingelijfd bij de r espec

tievelijke Japansche gemeenten, en na de inlijving 
deel uitmaken van het algemeene municipale 

stelsel van Japan. 
De bevoegde Japansche autoriteiten zullen daarop 

alle gemeentelijke verbintenissen en verplichtingen 

met betrekking tot clie nederzettingen op zich 

nemen en hare gemeenschappelijke fondsen en 

eigendommen, zoo die er zijn, zullen tezelfder 

tijd worden overgedragen aan de genoemde Ja-

1iansche autoriteiten. 
Wanneer die inlijving plaats grijpt, zullen de 

bestaande contracten van eeuwigdurende erfpacht, 
krachtens welke nn eigendommen worden bezeten 

in bedoelde nederzettingen, bevestigd worden, en 
ten aanzien vun die eigendommen zullen geen 

andere liedingen worden gemaakt, als die welke 
de bestaande contracten bevatten; met dien ver

stande echter dat de daarin vermelde consulaire 
autoriteiten in alle gevallen zullen worden ver

vangen cloor c1e Japansche autoriteiten. 
Alle gronden die vroeger door de Ja1ianschc 

Uegeering grati in erfpacht mochten zijn gegeven 

ten behoeve van de 1rnblicke belangen dier neder

zettingen, znllen, onder voorbehoucl van het 
recht vnn onteigening ten algemeen en nutte, vrij 
van alle last~n en belastingen bestemd blijven ten 
behoeve der algemeene belangen, waarvoor zij 
oorspronkelijk afgestaan waren. 

Intnsschen is men overeengekomen dat, illllien 
met betrekking tot een dezer bepalingen uan 
eenige l\ndere vreemde natie gunstige voorwaarden 

worden verleend, die 

beding gelijkelijk voor 
zullen gelden. 

"oorwaarden zonder nader 

edcrlandscbe onderdanen 

4. Men is overeengekomen dat, - hoewel bij 

het in volle werking treden van het dezen dag 

geteekend verdrn11 van handel en scheepvaart de 
thans door Iederlandrnhe rechterlijke autoriteiten 

in Japan nitgr.ocfend wordende rechtspraak een 
eincle neemt, - die reehtsprunk nog in alle 

zaken, welke op het tijdstip dat het tractaat in 

volle werking treedt, reeds aanhangig zijn, zal 

blijven uitgeoefend tot en met de finale afdoening. 

5. De ondergeteekende Gevolmachtigden zijn 

overeengek<?mcn dat dit Protocol op hetzelfde 

tijdstip als het dezen dag gctcekend Verdrag van 
Handel en Scheepvaart aan de twee Hoo<>e Con

tracteerende Partijen zal worden voorgelegJ, en 

dut, als het Verdrag zal zijn bel-raehtigd, cle in het 

Protocol voorkomende bepalingen in 00elijks zt11len 

wonlcn beschouwd als goedgekeurd, zonder dat 

daarvoor eene verJero furmeele ratificatie wordt 
vereischt. 

Eveneens is overeengekomen dat dit P1·otocol 

ophoudt van kracht te zijn op hetzelfde tijdstip 
als het Verdrag. 

Teu blijke waarvan de wcderzijdsche Gevol

machtigden dit Protocol hebben geteekencl en van 

hun zegels voorzien. 

Gedaan te 's Gravenha~e c1cn achtsten dag van 

cle negende maand van het 29ste jaar van Meyi, 
overeenkomende met den Sstcn September 1896, 
gerekend naar cle Christelijke jaartelling. 

(L. S) (was get.) AHBANE SHrno. 
J. RöELL. 

VAN DER SLEYDEN. 

PRENGER VAN EYK. 

:BEHGSMA. 

VAN DElt KAAY. 

De ondergeteekende, Minister-Resident van Zijne 

Majesteit den Keizer van Japan, heeft de eer, 
krachtens bijzondere machtiging der Keizerlijke 

hpansche Regeering, aan den ~l inister van BLlÏten
landsche Zaken van Hare Majesteit de Koningin 
der Tederlanden mede te deelcn dat de Keizerlijke 
Japansche Regcering, erkennende het voordeel 
dat er voor Haar in gelegen is dat de reeds 
openbaar gemaakte Wetboeken van het Rijk feite
lijk in werking zullen zijn, als de thans tus

schen de Japan ehe en Nederlandsche Regeering 
bestaande tractaatsbepalingeu opbonden bindende 

kracht te hebben, zich verbindt om de in de 
17* 
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tweede zinsnetle van artikel XIX van het dezen 

claa geteekcncl Verdrag van H andel en Scheepvaart 
bedoelde meclecleel ing niet te doen voordat die 

gedeelten van de genoemde Wetboeken, welker 

in werking treding thans nog is opgeschort, in 
werkelijkheid van kracht zullen zijn geworden. 

De ondergeteekencle maakt van deze 0 elegenheid 

gebruik om Uwer Excellentie de verzekering 

zijner hoogachting te hernieuwen. 

Japansch Gezantschap, 's Grnvenhage, den 

8sten September 1896. 
(L. S.) (was get.) AKABANE HlllO . 

16 Septe1,1ber 18\J7 . BESLUIT, hot1clende bepa

lingen omtrent het gebruikmaken van intercom

munale Rijkstelephoonverbinclingen. S. 200. 

IN NAAM VAN Il. M. WILHELMINA, ENZ. I 

WIJ EMMA' ENZ. 

In aanmerking nemende , clut de exploitatie 

van de intercommunale telephoonverbillllingen, 
in verband met de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 121) te rekenen van 1 October 1897 zal ge 

schieden van Rijkswege en dientengevolge be11alingen 

noodig zijn omtrent het daarvan te maken gebruik; 

Gelet op cle wet van 7 Maart 1852 (Staats 
blad n°. 48); 

Op de voordracht van den finister van Water

stn11t, Handel en Nijverheid van 11 Augustus 1897, 

n°. 3182, Posterijen en 'relegraphie; 
Den Raacl van State gehoord (ad vies van den 

31 Augustus 1897, n°. 14): 

Gelet op het nader rapport van vooruoemclen 

Minister van 13 September 1897, u0
• 3505, 

Posterijen en Telegraphie; 
Hebben goedgevonden en verstaan , met ingang 

van 1 October 1897, te bepalen : 

Art. 1. Hij, die tot het voeren van een intercom
munaal telephoongesprek wordt toegelaten, is be

voegd, zich geclnrende drie minuten met den geroe

pene te onderhouden. Wenscht hij nà verloop van 

drie minuten het gesprek voort te zetten, clan wordt 
dit toegelaten gedurende een nieuwen termijn van 

clrie minuten. 
~a zes minuten mag het gesprek, telkens voor 

drie minuten, alleen voortgezet worden indien 
zich geene andere personen tot het voeren van 
een gesprek hebben aangemeld. 

2. De gesprekken worden in volgorcle van aan
melding gevoercl. 

Die volgorde wordt echter onderbroken voor 
gesprekken, waaraan recht van voorrang wordt 
toegekend. 

3. Indien aan eene oproeping tot het voeren 

van een gesprek binnen twee minuten geen ge

hoor is gegeven, wordt de ,,erbinding opgeheven. 

4. Aansluiting van plaatselijke telephoonnctten 

aan intercommunale Rijkstelephoonbnreelen ge

schiedt op de voorwaarden, welke in de concessiën 

voor den aanleg en de exploitatie van plaatselijke tele

phoonnetten zijn opgenomen en met inachtnemiug 

van de voorschriften , door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid in het belang 

van de intercommunale telephoongemeenschap noo
clig geacht. 

5. Behalve de in art. 4 bedoelde plaatselijke 

telephoonnetten, kunnen ook afzonderlijke per

ceelen met het naastbijgelegen intercommunaal 

Rijkstelephoonbureel verbonden worden. De be

langhebbende, clie hiertoe vergunning van den 

voornoemclen Minister verzocht en verkregen heeft 
moet. de geleidingen tnssrhen het intercommunale 

Rijkstelephoonbnreel en het te verbinden perceel, 
zoomede cle technische inrichtin..,.en in dit laatste 
voor zijne rekening tot stand brengen en onder

honclen ten genoegen van den meergenoemden 

Minister, en is voorts onderworpen aan de voor

schriften, die de ?.Iinister voornoemd in het be

lang van de intercommtrnale telephoongemeenschap 
nooclia acht. 

De bierbedoelde geleidingen zullen, voor zoo

veel het betrokken perceel ligt buiten den kring 
van een plaatselijk telephoonnet, eventueel tevens 
op de daarvoor nader te stellen voorwaarden kunnen 

gebezigcl worden tot het voeren van gesprekken 

met de geabonneerden van h e~ net ter plaatse 

van het internommnnaal telephoonbureel. 

6. Voor een gesprek van drie minuten of minder 

tusschen 11.40 's morgens en 3.40 's namiddag, 

(Greenwichtijd) wordt betaald 50 cent; gedurende 

den overigen tijd van 011enstelllng der kantoren 

25 cent. 
Voor elke verlenging geclurencle drie minuten 

of minder, wordt eveneens 50 respectievelijk 25 
cent betaald. 

Voor een dringend gesprek wordt het dubbele 
van een gewoon gesprek volclaan . 

Deze betalingen geschieden vóór het voeren van 
het gesprek. 

Bij opheffing van de verbinding, omdat aan 
de oproeping geen gehoor is gegeven , worclt de 
helft van het betaalde teruggegeven. 

De geabonneerden van een plaatselijk tele
phoonnet, die van hunne perceelen nit in tercom
munale verbinclingen wenschen te kunnen aan-
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vragen, voldoen bov~n het gewone tarief aan het 

Rijk een vast bedrag van vijf gulden per jaar en 

storten voor cle kosten der te voeren gesprekken 

een door of van ,rnge den Minister van Water
staat, Handel cu Nij verheid te bepalen som in 
voorschot . 

Zonder vooruitbetaling van · gezegd vast bedrag 

kunnen geabonneerden zoodan ige verbinding rnede 

Yerhijgen tegen betaling van 50 percent boven 
het gewone tarief. 

Degenen, wier 11erceelen overeenkomstig art. 5, 

lste alinea, aan een intercommunaal Rijkstele
phoonbureel zijn verbonden, voldoen aan het Rijk, 

afgescheiden van het gewone tarief, een jaarlijksch 

vast hedrag van f 5, en zijn verplicht voor de 
kosten der te voeren gesprekken eene door of van 

wege den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid te bepalen som in voorschot te storten . 

De in clit artikel bedoelde vaste bed ragen van 

f 5 worden over het jaar 1897 van Rijkswege niet 

in rekening g-ebracht. 
7 . Op de in voorschot gestorte so,umen, be

doeld in art. 6, worden gekort de kosten van alle 

gesprekken, van uit de betrokken perceelen gevoerd. 

De aanteekeningen van het Rijkstclephoonbnreel 
zijn daai·omtrent verbindend. 

8 . De Staat neemt, met betrekking tot den 

telephoondienst geenerlei aans11rnkelijkheid op zich . 

9 . Alle verdere rngelen voor het intercommu

naal telephoon ve1·keer worden vastgesteld door of 
van wcge den Minister van Waterstaat , Handel 

en Nij verheid . 

De Mini ier van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast me~ de uitvoering van dit besltlit, 
dat in het Staats~lad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, deu 16den September 1897. 
(get.) EMMA. 

IJe 11fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg . 22 Sept. 1897.) 

18 September 1897. Mis IVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koning in in de l)rovinciën, be

treffende legalisatie der handteekening van 
geneeskundigen op ongezegelde ziekte-attesten. 

De vraag is gerezen of de handteekening van 
den geneeskundige, die een stnk als bedoe lel in 
il.en brief van het departement van Financiën 
van 24 J nli 1894, 11°. 4, afd. registratie (ver-

zameling van v. iraanen, jg. 1894, blz. 405), 

heeft afgegeven, cloor den burgemeester tier ge

meente, waar de geneeskundige gevestigd is, 

kan worden gelegaliseerd, ook al is het stuk op 
ongezegeld papier geschreven. 

De Minister nn :Financiën, dienaangaande 

door mij geraa'dplecgd, cleelt mij bij schrijvea 

van 11 September jl., n°. 20, afd. registrntie, 
het volgende mede: 

.dat art. 8 der zegelwet verbiedt, de hand

.teekening onder cenig stuk, dat niet van be

.hoorlijk zegel volgens de wet is voorzien, te 
• legal iseereu . 

.Het komt mij daarom voor, clat rnn de becloelde 
.geneeskundige verklaringen het zegelrecht moet 

"worden voldaan, voordat de hnndteekening van 
.den geneeskundige mag worden gelegaliseerd. 

.De voldoening van dat zegelrecht kan zonder 

"vordering van boete geschieden." 
Ik heb de eer U H.'E.G. te verzoeken, de 

bnrgemeesters der gemeenten in Uwe provincie, 
alsmede den militie-commissaris met het boven

staande in kennis te stellen. 

Op den aangehaalden brief van het departement 

van Financiën van 24 Juli 1894, hadden betrek

king de missives van mijn de1mrtcment van 

22 April 1895, n°. 726 M, afd. ;\f. ., en van 

28 Maart 1896, u0
• 561 M, afd. M. S., (van 

Maanen, jg. 1895, blz. 758 en jg. 1896, blz. 142.) 
IJe jjfini.ster van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H. GollMAN BoHGESIUS. 

20 September 1897. BESLUIT, tot vernietiging 

van het besluit van burgemeester en wet

houders van Rucphen en Sprundel van 25 April 
1896, waarbij aan J. VAN HASSELT te Sprundel 
verguaning is verleend voor den ,erkoop 

van sterken drank in het klei n. S. 201. 

IN NAA~l VAN H. M. WILHELMINA, EXZ. 

WIJ E)D'[A, ENZ. 

Op cle voordracht van clen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 21 Augustus 1897, n°. 
4055, afdeeling- Binn enlandsch Bestuur, bctrcfîencle 

het besluit van bmgemeester en wethonclcrs van 

Rucphen en Sprundel van 25 April 1896, waarbij 
aan J. VAN HASSELT te Sprundel vergunning is 

verleend voor den verkoop van sterken drank in 
het klein; 

Overwegende, dat het maximum aantal dier 
vergunningen voor Rucphen en Sprundel is 17; 

dat er op 25 April 1896 in die gemeenten 19 
vergunningen waren verleencl; 
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dat weliswaar respectievelijk op 24 S_eptember, 

4 December en 22 December 1895 drie houders 
van vergtmniugen gestorven waren, zonder dat 
de erfgenamen het bedrijf ingevolge art. 8 der 

wet van 28 Juni 1881 (Staatsbladn°. 97) hadden 
voortgezet, doch dat burgemeester eu wethouders 
op 25 April 1896 niet overeenkomstig art. 9, 
2°., clier wet deze drie vergnnningen hadden 

ingetrokken, zoodat zij op dien dag als nog be• 
staande moes1en \Vorden aangemerkt ; 

dat dus cle vergunning aan J. VAN HASSELT 

niet verleend mocht worden, zonder dat ingevolge 
art. 2, al. 3, van genoemde wet daarvoor mach

tiging was verkregen van Gedeputeerde Staten; 
dat die machtiging ni<:t is verkregen; 
dut mitsdien boven vermeld besll1it is in strijd 

met de wet van 28 Jun i 1881 (Staatsblad n°. 97); 
Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, (ad vies van den 

7 September 1897, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 16 September 1897, 

n°. 4558, afdeeling Binnenlandsch Bestnur; 
Hebben go~dgevonden en verstaan, boven ver• 

tncld besluit van burgemeester en wethouders van 
Rucphen en Sprundel van 25 April 1896 te ver

nietigen, wegens strijd met de wet. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, het1Velk 
in het Staats/;lad geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raacl van State zal worden gezonden. 

Het Loo, den 20sten September 1897. 

(get .) EM:M A. 
De Jlinister van B innenlandsche Zaken, 

(ge t.) H. GoF.MAN BoRG ~SlUS. 
( Uitgeg. 27 Sept. 1897.) 

20 September 1897. BESLUIT, bepalende de 
plaatsing in het Staatsblad der overeenkom
stig artikel 17 der interuationale telegraaf
conventie van St. Pet.er.burg van 22 Jnli 
1875 (Staatsblad n°. 112) door Nederlaud 
met Duitschtand en Rusland en met Duitscl,
land en Noorwegen gesloten overeenkomsten. 
S. 202 . 

aan volgende gesloten overeenkomsten, betreffende 

het telegraafverkeer, re sriectievelijk tnssehen Neder
land en Rusland over Duitscltland en tnsschen 
Nederland en Noorwegen over Duitschland, van 
welke overeenkomsten en hare vertal ingen een 
afdruk aan dit besluit gehecht is; 

Overwegende, clat genoemde overeenkomsten 

door Ons, namens cle Koningin, alsmede door de 

andere betrokken Staten zijn bekrachtigcl; 
Op cle voordracht van den Minister van Bniten 

landsche Zake11 van den 16den September 1897, 

Algemeen Secretariaat, n°. 10191; 
Hebben goedgevonden en vers taan, cle bekend

making van bedoelde overeenkomsten te bevelen 

door plaatsing van clit besluit in het Staatsblad. 
De Ministers, Hoofden van Departementen van 

Algemeen Bestnnr, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemde overeenkomsten vervat. 
Het Loo, den 20sten September 1897. 

(get .) EMMA. 
De j)finister van B uitenlandsche Zaken , 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1897.) 

VERTALI:'IG. 

Krachtens artikel 17 van het Internationaal 
Telegraafverdrag van Sint-Petersbnrg hebben de 

ondergeteekenden, behoudens goedkeuring van de 

wederzijdsche Regeeringen, in onderling overleg 
cle volgende bepalingen vastgesteld: 

Art. 1. Voor de gewone telegrammen, gewisselcl 
tusschen Nederland en Rusland, in cloorzending 
over Duitschland, wordt de taks per woord be-
paahl als volgt: • 

Nederland . 6 centimes eindtaks, 

Dnitschland 6 trnnsittaks, 
Enropeesch Ruslaml 

(met inbegrip van den 
Cancasus). 25 eindtaks. 

2 . De taksen, voorgeschreven door de tarief
tabellen van het Internationaal Reglement., worden 
zoncler wijziging toegepast op de telegrnmmen, 
gewisseld tnsschen Neclerland eenerzijds en Azia 
tisch Rusland anderzijds, in doorzending over 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMI A, ENZ. Duitsehland. 
WJJ E::'IDIA, E:'IZ. 
Gezien Je, overeenkomst ig artikel 17 der tele

graaf-conventie van St. Petersburg van 22 Juli 
187 5, tnsschen Nederland , Duitse hl and en R us· 
land den 13/1 )Iei 1897 tussehen Nederland, 
Daitscltland c11 Noorwegen den 15den i\Iei daar-

3. De taksen, vermeld in het eerste artikel 
dezer overeenkomst, zullen worden toegepast te 
rekenen van den datum der inwerkingtreding 
van het Internationaal Reglement, herzien te 
Budapest. 

4 . De tegenwoordige overeenkomst zal gedurende 
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onbepaalrlen tijcl van kracht blijven en tot na 

verloop van zes maanden, te rekenen van den 

dag, waarop de 011zegging door eenc der contrac
teerende partij en zal zijn gedaan. 

Gedaan in drievoud te 's Gravenhage, te Sint
Peter burg en te Berlijn, den 13/1 ;\!ei 1897. 

De Directezer-Generaal der Nederlandsche 
Posterijen en 'J.'e legrajie, 

(w. g.) DB BLOEME, l . D. G. 

De Directeur-Generaal der Russische Poste
ri:fen en Telegrnjie, 

(w. g .) I • PF.TROFH, Luitenant-Generaal. 

VERTALL\"G. 

Voor htt Departement der Posterijen 

van het Dui tsehe Rijk, 

de Onder Secretaris van Staat, 
(w. g.) FlSCHEll. 

Krachtens artikel 17 van het Internationaal 

Telegraafverdrag van Sint-Petersburg hebben de 

onrlergeteekenden, behoudens goedkeuring van de 

wederzijdsehe Regeeringen, in onderling overleg 

de volgende bepalingen vastgesteld: 

Art. 1. Voor de gewone telegrammen, gewisseld 

tusscben Nederland en Noorwegen, in doorzending 

over Duitschla11d, wordt de taks per woord be
paald als volgt : 

Nederland. 04 centimes eindtaks, 

Duitschland (met inbegrip 

van den transittaks van 

ilen Duitsch-Noonveeg-

schen kabel) 12 centimes transittaks, 

Noorwegen. 8 eindtaks. 
2. De takse11, vermeld in het eerste artikel 

dezer overeenkomst, zullen worden toegepast te 

rekenen van den datum der inwerkingtreding van 

het Internalionaal Reglement, herzien te Budapest. 

3. De tegenwoord ige overeenkomst zal gedurende 

onbepaalden tijd van kracht blijven en tot na 
verloop van ze, maanden, te rekenen vau den 

dag, waarop de opzegging door eeue der contrac
teereude partijen zal zijn gedaan . 

Gedaan in drievoud te 's Gravenhage, te Ber

lijn eu te Christianiu, den 15den Mei 1897. 
De Directeur-Ge11e1·aat der Nederlandscl,e 

Posterir)en, en 1"elegrajie~ 

(w.g .) DE BLOEME, t. D. G. 
Voor het Departement der Posterijen 

van het Duitsche Rijk, 
De Onder-Secreta,·is van Staat, (w. g.) FISCHER. 

/)e Directezer-Gen. dP.r Noorweegscl,e Telegrafie, 
(w. g .) RASMUSSE'.'<. 

20 September 1897. BESLUIT, houdendn wijzi 

ging iu de organisatie va n het wnpen cler 

koninklijke Marechaussee . 

IN NAAM VAN H . llf. WILHELMINA, ENZ. 
W1J E:\[:;\L\., ENZ. 

Op de voordracht van den :;\Iinister van Oor

log van 15 September 1897, Kabinet, L•. I• 5 ; 

Overwegende, dat het iwenscbelijk is eene 

nadere wijziging te brengen in de org:1nisatie 

van het Wapen der Koninklijke Marechaussee; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met wijziging ,-,rn de tabel, Bijlage A, beboorende 
bij het Koninklijk besluit van 19 Maart 1895, 

n°. 27, zooals clie tabel is gewijzigd bij verschil
lende Koninklijke besluiten 

te bepalen: 

1°. In genoemde tabel wordt: oocler ,4,0
• De 

4cle Divisie" in de 3,le, in de 4de eu in de 6de 

kolom, achter .Hoefsmeden", in plaats van 

,,2", ,,l" en ,,2" gelezen ,,-" , ,,8" en ,,-", 

en in diezelfde kolommen achter • Totaal", in 

plaats van .203", .3" en ,203" re,pectievel ijk 

,,201", ,,5" en "201". 
2°. Iu dezelfde tabel wordt onder 

.5°. H et Wapen der Koninklijke Marechaussee" 

in cle 3de, in de 4de en in de 6de kolom, achter 

"De 4de Divisie" in ' 11laats van .203", ,3" en 

.203" gelezen .201", , 5" en ,201" en in die

zelfde kolommen, achter "'l'otaal", iu plaats van 

.564" ,,208" en .563", respectievcl~k "562", 

"210" en "561". 
De l\finistet· van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift. zal 

worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 20sten September 1897. 
(get.) E M :;\f A. 

De ]Jfinister van Oorlog, (get.) ELAND. 

29 September 1897. BESLUIT, tot vernietiging 

van het besluit van burgemeester en wet
houders van Vegl,el van 30 Jnnnnri 1 97, 

waarbij aan J. KETELAARS nlclanr vergunning 

is verleend voor één jaar tot oprichting van 

cene paardenslachterij, hniclcnzouterij en 

vleeschrookerij in die gemeente. S. 203. 
IN NAAM YA" R. 1. WILHELMINA, ENZ. 

iVJJ EMMA.' ENZ. 
Op de voordracht van den Mini ster vnn Bin

neulunclsche 7.aken van 13 Augnstns 1897, n°. 3909, 

nfdeeling Binnenlandseh Bestuur, betreffende het 
besluit van buq~emeester en wethouders van Veghel 
van 30 Januari 1897, waarbij aan J. KBTELAAR& 
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aldaat vergunning is verleend voot één jaat tot 

oprichting eencr paardenslachterij, hnidenzouterij 

en vleeschrookerij in die gemeente; 
Overwegende, dat bedoelde vergunning door 

het gemeentebestuur van Vegl,el is verleend, 

zonder dat aan L. BA uoo11-, eigenaa1· van een 

perceel, onmiddellijk grenzende aan da t, waa1· de 

inrichting door J. KETELAARS za l worden opge
richt, van het verzoek daartoe kennis is gegeven; 

dat rnlgens art. 6 der Hinderwet van elk ver
zoek om vergunning t.ot oprichting v:111 cene door 
cli e wet bedoelde inrichting het gemeentcbestunr 

kennis moet geven aan de e igenaars en gebruikers 

van elk der perceelen, onm_iddellijk grenzende 
nan dat, waar de inrichting zal worden opgericht; 

dat derhalve boven verm elde vergunning door bur

gemeest~r en wethouders van Vegltel is verleend, 
zonder inachtneming van de voorschriften der wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
14 September 1897 , n° . 6); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binneulandsche Zaken van 27 September 1897 , 
n°. 4703, afdce ling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, boven ver

meld besluit van burgemeester en wethouders 

van Vegltel van 30 Jan nari ' 1897 te vernietigen, 

wegen s strijd met de wet. 

De Minister van Binnen landsche Zaken is be

last met de nitvoering van clit beslnit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 29sten September 1897 . 
(get .) EMMA. 

De ilfinister van Binnmlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGESlUS. 

( Uitgeg. 2 Oei. 1897.) 

30 September 1897. BESLUIT van den Minister 

van Oorlog, betreffende medewerking te ver

Jeenen aan vereenigingen tot vrijwillige oefe
ning in den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog , 

H et wen schel ijk achtende, nieuwe bc11alingen 
vast te stellen betreffende het vel'leenen van 
medewerking aan vereen,gmgen tot vrijwillige 
oefening in den wapenhandel ; 

Heeft goedgevonden : 

Á. In te trekken de beschikkingen rnn 9 Fe
bruari 1892, IVe Afd., n°. 38, van 21 Januari 

1 93, IVe Afd., 11°. 30 en 1·an 23 October 1895, 
He Afd., n°. 63; 

B. 'l'er nitrnering van het Koninklijk beslnit 

van 12 Mei 1867 (Staatsblad n°. 49), gewijiig.l 

bij dat van 20 December 1886 (Staatsblad n°. 2l!i); 

te bepalen: 
1°. Aan de beveihebbers in de militaire afdee

lingen wordt door den Minister van Oorlog kennis 

gegeven van de vereenigingen, die met Koninklijke 

toestemming zijn opgericht, of zoodauige toestem

ming nader hebben verkregen, voor zoo ver althans 

die kennisgeving niet reeds vroeger is geschied. 

2°. Aan het bestum van elke vereeniging kan 

voor ieder geweerdrngcncl lid een geweer M. 71 

met toebehooren worden verstrekt, alsmede enkele 

geweren tot kamerschietoefeningen met toebehooren. 
3°. Voor ieder geweerdragend lid eener ve1·

eeniging kunnen jaarlijks worden verstrekt 100 

scherpe- en 10 losse 11atronen, met dien verstande 

echter, dat voor verecniging met een sterkte van 

meer dan 100 leden, voor het. l0lste tot en 

met het 200ste lid per lid niet meer dan 75 -
en voor ieder van de alsdan nog overige leden 

niet meer dan 50 scherpe patronen per jaar he
schi kbaar mogen worden gesteld. Patronen voor 

kamerscbietoefeningen worden niet verstrekt. 

Door bovenvermeld aantal patronen moet ook 

worden voorzien in de liehoefte aan 1mtronen 

voor eventueel te houden huishoudelijke korp -
wedstrijden. 

Voor schiedwedstrijden, waaraan meerdere ver

eenigingen, schutterijen of korpsen van het leger 

deelnemen, kunnen door het bestuur, dat zoo

danigen algemeenen wedstrijd organi seert, door 

tusschenkomst van den bevelhebber in de betrok
ken militaire afdeeling en onder overlegging 

van het programma van den te houden wedstrijd, 

aan het Departement van Oorlog patronen worden 

gevraagd. Aan zoodanige aanvrage, die minstens 
een maand vóór den aanvang van den schiedwed

strijd bij het Departement van Oorlog ontvangen 

moet zijn, kan echter alleen worden volclaan , 

voor zoover cle patronen zullen dienen voor korps

en personeele wedstrijden. Voor zoogenaamde 
wedstrijden op vrije baan, waarvoor tegen betaling 
kaarten verkrijgbaar zijn, zal nimmer Rijksmunitie 
beschikbaar worden gesteld. 

Ook de patrnnen, die van Rijkswege voor de 
oefeningen worden verstrekt, mogen nimmer tegen 
betaling, in welken vorm en met welk doel ook, 
·worden verschoten. 

4°. ·wenscht het bestuur eener vereeniging van 

Rijkswege geweren te ontvangen, dan moet de 
aanvrage daartoe door den bnrgemeester der ge-
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mecnte, waar de vcreeniging gevestigd is , worden 

o-oedgekeurd en , ten bl ijke daarvan, door dien 

burgemeester voor "Gezien" get.eekend worden. 
Het bestnnr zendt de aanvrage daarna aan den 

bevelhebber in de militaire n.fdeeling, waarin cle 
vereenigiog gevestigd is. De bevelhebbe,· zendt 
de aanvrage, na daarop zijne cons iderati ën en 

advies te hebben gesteld, ter beslissing aan den 
Minister van Oorlog. 

Bij de aanvrage om geweren M. 71 moet 
worden overgelegcl eene verklaring, opgemaakt 
overeenkomstig het hierachter gevoegde Model A. 
Strekt de aanvrage tot vermeerdering van het 
bij de vereeniging reeds voorhanden aantal geweren 

M. 71, clan behoeft bedoelde verklaring niet 
te worden ingezonden. 

lbdien de aanvrage niet voorz ien is van de 
handteekening van clen betrokken bm·gemcester, 
dan mag door clen bevelhebber de opzending aan 
den Minister niet geschieden. 

5°. De aanvrage om patronen zal, na op ge
lijke wijze als de sub 4°. genoemde aanvrage om 

geweren van de goedkeuring des betrokken bur
gemeesters te zijn voonien, door het bestuur der 
Yereeniging worden gezonden aa.n den bevelhebber 

in de militaire afdeeling. Indien bij genoemden 
bevelhebber tegen de afgifte der patronen geen 
bezwaar bestaat , zendt hij de nanvragen ter ge
Yolggeving aan den commandeerende-officier van 
het korps of onderdeel , dat de gevraagde soort 
van patronen in voorraad heeft en het meest 
nabij cle standplnats der betrokken vereeniging 
in garnizoen is. De aanvragen om patronen, 
ten behoeve van vereenigingen, gevestigd te Maas
tricltt, Nijmegen, Roermond en Venlo of in de 
nabijheid van die gemeenten, moeten echter ter 
gevolggeving worden gezonden aan den Comman
deerende-officier der infanterie te 's He,·togenboscl, 
en die van vereenigi ogen, gevestigd te Amsterdam 
of in cle nabijheid van die gemeente, aan den 
magazijnmeester der artill erie aldaar. 

6°. De verzending cler 11atronen geschiedt door 
de autoriteit, die met de verstrekking is belast, 
tenzij daartegen voor den dienst bij het korps of 
het magazijn bezwaar bestaat, in welk geval die 
autoriteit zich bepaalt tot de afgifte. Hiervan 
moet alsdan worden kennis gegeven aan het be
stuur, dat de aanvrage l,eeft ingezonden. 

De verzendingskosten, vallende op het ontvangen 
en inleveren van patronen en geweren, zijn steeds 
voor rekeninp; van de vereeniging. 

7°. Bij elke vereeniging, die van Rijkswege 

patronen ontvangt, moet worden· aangehouden 
een munitie-li vret van het hierachter gevoegde 
Model B, waarin cle patronen moeten worden 

verantwoord. Deze munitie-livretten moeten op het 
titelblacl voorzien zijn van cle hanclteekening van 
den bevelhebber in de betrokken militaire afdeeling, 
terwijl elk blad door deze autoriteit gefolieerd en 
gepamfcerd moet worclen. Ze worden cl oor hem 
kosteloos aan het bestuur der vereenigiug verstrekt. 

Het bestuur der vereeniging zendt het munitie
livret jaarlijks vóór den 15den Januari aan ,len 
betrokken bevelhebber om te worden nagezien 
en voor akkoord-bevincling te worden geteekend . 

Aangezien door de sub 5°. bedoelde autoriteiten 
geen patronen mogen worden afgegeven, zonder 
dat hiervan door hunne handteekening op het 
mnnitie-li vret blijkt, moet dit laatste, om ver
traging in de cifgifte der patronen_ te voorkomen, 
steeds gevoegd worden bij de aanvrage claartoc. 

8°. De aanvrngen om patronen moeten in den 
regd slechts ééns per jaar , en wel in de maand 
Maart, geschieclen . Uitzondering kan bie.rop worden 
gemaakt voor nieuw opgerichte vereenigingen en 

voor het gevql, dat het ledental vcin bestaande 

vereenigingeu in den loop van het jaar zeer be
langrijk, d . i . met minstens een vierde van het 
aantal der in den aanvang van het jaar bestaande 
leden, is gestegen . 

9°. De vereeniging, die van rijkswege patronen 
ontvangt, is verp licltt de hulzen der verbruikte 
patronen ééns per jaar , en wel in den loop cle1· 
maand Ja11nci1·i, rechtstreeks in de magazijnen der 
a1-tillerie-inrichtingen aan de Hembrug vrachtvrij 
in te leveren. Bedoelde hnlzen mogen niet worden 

schoongemaakt, doch behooren te worden inge
leverd in den toestand, waarin zij zich na het 

schieten bevinden. 
Van de inlevering der hulzen moet op het 

munitie-livret aanteekening geschieden. 
Blijkt uit het munitie-livret niet, dat aan de 

verplichting tot inlevering der hulzen naar he
hooren is voldaan, dan zt1l!en geene patronen 
aan de betrokken vereeniging worden afgegeven, 

voor en aleer die inlevering is geschied. 
Als 1·egel zal hierbij gelden, dat van elke ·100 

verbruikte patronen omstreeks 95 hulzen moeten 

zijn ingelevercl. 
Bij het inpakken van cle hulzen moet nauw• 

lettend worden toegezien, dat in dezelfde kist of 
ton alléén hulzen van verschoten scherpe- of wel 
alléén hulzen van verschoten losse patronen worden 

gepakt. Tevens moet er ten strengste voor worden 
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gewaakt, dat geen sclter1;e of losse pati-onen , 
en ge/teel of gedeeltelijk gevulde lwlzen, alsmede 

!tulzen met slaghoedjes onder de in te leveren 

hulzen worden gemengd. 
10°. Patronen, die geweigerd hebben, moeten, 

zonder nadere machtiging, in de magazijnen der 

artillerie-inrichtingen aan de Hemlrug worden 
ingeleverd , met aanteekening daarvan op het 

muuitie-livret. 

Zoodanige inleverin!? moet tegelijk met die van 

<l.e hulzen 11laats hebben, echter met dien vcr
st.ancle, dat bedoelde patronen afzonderlijk worden 

ingepakt . 
1 l°. ~fochten de leden een er vereeniging zich 

uitsluitencl als artilleristen wenschen te oefenen, 

clan kan hiertoe in plaatsen waar vesting-artillerie 
in garnizoen is, door de cornmandeerende-officieren 
van dat dienstvak gelegenheid worden gegeven, 

om de oefeningen op de exercitie-batterijen te 
doen plaats hebben, mi ts zulks geschiede onder 

toezicht van een artillerie-officier en de dienst 
daardoor niet worde geschaad. 

12°. De aan vragen tot het bekomen van militaire 

ouclenv ijzers moeten door tnsschenkomst van aen 
bcvelhebher in de militaire afdeeling, waarin de 

vereeniging gevestigd is, tot den i\Iioister van 
Oorlog worden l(ericht.. 

13°. Aan de aanvragen van het bestu nt· eener 

vereeni!!:ing om geweren of patronen en aan die 
tot het bekomen van onderwijzers wordt fieen 
gevolg gegevcu, wanneer dat bestuur nalatig i s 
iu het inzenden van het verslag, bccloelcl bij 

,11-t. 13 van het Koninklijk besluit van 12 Mei 

1867 ( 'taatsblad n°. 49) , of wanneer in dat 
verslag de bij genoemcl artikel voor:i;eschreveu 

opgaven niet naar behooren zijn verstrekt. 
14°. Aan het bestuur van elke vereeniging, 

die met Koninklijke toestemming is of zal worden 
opgericht, alsmede aan den burgemeester der ge

meente, wa,win _eene vereen igi ng gevestigd is of 

wordt, za.l door den betrokken bevelhebber in de 
militaire afdeeling een gedrukt exemplaar dezer 
beschikking worden toegezonden. 

(get .) ELAND. 

( Behoeft niet 

gezegeld te zijn) . 

VERKLARING. 

Het bestuur der 

Model A. 

te . . stelt zich, ten opzichte der aan 
genoemcle vereeniging in bruikleen gegeven ge-

weren l\f. 71, aansprakelijk voor <l.c nakoming 

der rnlgencle voorwaarden: 

1°. Bedoelde wapenen zullen met de meeste 

zorg worden behandeld en vooral zal worden toe

gezien, dat geen zand, steentjes of andere on
reinheden in den loop worden gebracht, noch, 

voor het schoonmaken van den loop, gebruik 

worde gemaakt van voorwerpen, die dezen zonclen 

kunnen beschadigen of verstoppen. De loopen 

der gebezigcle geweren moeten , na afloop der 

oefeningen, op het schietterrein van het kruit
slijm worden gezuiverd. 

2°. Jaarlijks in de maand October zullen de 

geweren te . 

wapening aan 

officier cler . 
tooncl en de 

. aan den officier van 

te wijzen door den commandeerende

. ter plaatse, worden ver
alsdan gec,mstateercle gebreken zoo 

mogelijk ter plaatse, waar de inspectie der ge

weren heeft plaats gehad, en anders in de werk

plaatsen voor draagbare wapenen, worclen hersteld. 

3°. De op die herstelliug vallende kosten komen, 

wanneer de gebreken zijn toe te schrijven aan · 
onoordeelkundige behandeling of slecht onderhoud 

der geweren, voor rekening van het bestuur der 

vereeniging en zullen op de eerste aanmaning 

van het Departement van Oorlog, op de door 
dit Uepartement aan te duiden wijze, worden 
voldaan; bij verschil van gevoelen omtrent het 

ontstaan der gebreken zal berust worden in de 
besl issing van den Ministe1·. 

.. ,lcn . . . 18 . . 

Het bestuur voornoemd, 

(Handteekening.) 

~foDEL B. 

i\I U N IT I E-L T V RE T 
VAN 

(Naam van de weerbaarheidsvereenigiag en 
ge meente waar zij is gevestigd.) 

Afgegeven en geparafeerd ten getale 

van . bladzijden. 
Te den 18 .. 

De Bevelhebber in de . . . JJfilitaire Afdeeling , 

(Naam der Vereeniging) te . 

Ledental 
op den l sten Januari 

van het jaar 

18 
18 
19 
19 

Handteekeuing van den 
Voorzitter (Commandant) 

der Vereen iging. 
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5 Oclober 1897. BESLUIT van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be

treffonde vaststelling van het goedkenrings · 

merk voor den ijk en herijk der maten en 

gewichten enz. voor 1 9 . 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid; 
Gelet op de Koninklijke besluiten van \) No

vember 1869 (Staatsblad n° . 167) en 15 Octo

ber 1 73 (Staatsblad n°. 137), waarbij de stem
pehnerken en het afkenring·merk voor den ijk 

der maten en gewichten zijn rnstgesteld en op 

art. 9 van het bij Koninklijk besluit van 12 ep
tember 1874 (Staatsblad n°. 128) vastgestelde 
reglement betreffende de samenstelling, het onder
zoek en den ijk cler gasmeters. • 

Heeft goedgevonden: 
1°. te bepalen, ,lat het goeclkenringsmerk ge

dnrende het jam· 1898 Ie bezigen, zal zijn: 

· bij den ijk en herijk der malen en gewichten 
de letter 1, in den gewoncn schrijfvorm ; 

bij den ijk en herijk van gasmeters de Konink
lijke K,-non; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat het 

merk van het ijkkantoor, waar de eerste stempel ing 

heeft plaats g~hail, volgens de Ministerieele be
schikkingen van 25 Janual'i 1873 , n°. 174 en 

22 November 1878, n°. 47 beide, afdeeling 

Handel en "ij 1•erheid, lste onderafdeeling, voor 
de nagenoemde ijkkantoren hestaat uit het cijfer 

achter den naam van elk kantoor uitgedrnkt : 
's Hertogenbosch 1 , Brecla 2, Arnhem 3, Nij

megen 4, 's Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 

Dordrecht , Amsterdam 9, Alkmaar 10, Middel

burg 12, trecht 14, Leeuwarden 15, Zwolle lû, 
Groningen 17, Assen 18 , Maastricht 19. 

's Gravenha"'e, den 5den October 1 97. 
Voor den :Minister, 

De Secretaris-Gene,-aal, (get.) DE Bo CII KEl!PEil . 

9 October 1897. BESLUIT, tot bekrachtiging van 
een reglement van l)oliti e voor cle scbecp
rnart en#de vlot vaart op den Rijn, met in
begrip van de Waal en cle L ek. S. 204. 

IN NAAl[ VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WJJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en ijverheicl van 12 Angnstns 1897, 
!it. A, afdeeling Waterstaat, en van Bnitcn
landsche Zaken van 12 Angnstns 1897, n°. 9093, 
Jlde afdeeling ; 

Gezien het cloor de Centrale Commissie voor 

de Rijnvaart in hare zitting van 29 Mei 1897 
vastgestelcl reglement van politie voor cle scheep

vaart en de vlotvaart op den Rijn; 

Den Raad van tate gehoord (ad vies van den 

2 eptember 1 97, n°. 27); 
Gelet op de nadere voordracht van de Ministers 

voornoemd vau 5 October 1897, !•. F, afdeeling 

Waterstaat, en van 6 Octoher 1897, n°. 10943, 
2• af,leeling; 

Gezien cle artt. 1 , 32 en 46 der herziene 
akte omtrent de Rijnvaart vnn 17 October 186 , 
voor zooveel noodig goedgekeurd bij de wet van 

4 April 1869 (Staatsblad n°. 37); 
Hebben goedgevonclen en verstaan te bepalen : 

1 °. dat het bovengenoemd, hierbij gevoegcl 
reglement van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op den Rijn, vnn kracht zal zijn voor 

de rivi er clen Rijn met inbegrip van de Waal 

en de Lek; 
2°. dat bij het in werking treden van boven

genoemcl reglement, het bij clc Koninklijke be

sluiten van 12 April 1892 (Staatsblad n°. 86), 
30 Januari 1 93 (Staatsblad n°. 29), 23 De

cember 1 93 (Staatsblad n°. 219) en 5 Januari 
1895 (Staatsblad u0

• 1) vasto-estelde reglement 

wordt ingetrokken. 
De Ministers van Waterstaat, Handel en Kij

verheid en van Buitenland che Zaken zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van State 

medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 9den Octolier 1897. 
(get .) E MM A. 

De JJ[inister va,i Waterstaat, Handel en N,jver!,eid, 
(get .) C. LELL 

De jJ[in;stcr van B uitcnland-sche Zaken, 
(gel.) W. H. DE BEAUFOUT. 

(Uitgeg. 11 Oef. 1897 .) 

REGLE)lENT VAN POLl'.l.'IE voor de 
scheepvr,art en de vlotvaart op den Rijn. 

L1lgemee11e verplic!ttinge,i der schipziers en 
vlotvocrdcrs, enz. 

§ l. ] 0
• De schippers van vaartuigen van aller

lei soort, de vlotvoerders en cle schippers vai, 
veren, de eigenaren van molens op vaartuigen , 
badinrichtingen of andere inrichtingen die zich 
aan of op den Rijn bevinden, en insgelijks de 
personen die beln t zijn met het toezicht op of 
de opening van schipbrugp:en, zijn verplicht er 
voor te waken dat wederzijdsche belemmeringen 
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en beschadigingen worden vermetlen , ook voor 

zoover in het hierna bepaalde geen bijzonclere 

voorschriften geo-even zijn . 

2°. Voor elk schip of vlot moet een schipper 

of vlotvoerder zijn aan te wijzen. Deze moet 

gedurende de reis steeds op het schip of vlot 

aanwez ig zijn. Bij verhindering van den schipper 

of vlotvoerder moet een geschikte plaatsvervanger 

worden aan ge wezen. 

3°. Op iecler schip of vlot moet de voor be

tliening gevorderde of voorgeschreven bemanning 

gedurende de vaart aanwezig zijn . 

Belasting en grootste toegelaten diepgang der 
scltepen. 

§ 2 . 1 °. Geen schip mag dermate belatlen zijn, 

clat zijn clicpgang de lijn overschrijdt, welke den 

grootsten toegelaten tlic11gang aanwijst. Ter aan

wijzing van den grootsten toegelaten di epgang 

clieuen krammen, die bij schepen van een ladings

vermogen van 15,000 KG. (300 centenaars) of 

meei-~ volgens de gegevens van het scheepspatent 

zijn aan te brengen. Deze krammen moeten door 

de schippers duidelijk zichtbaat· geho,1den worden 

met witte of gele kien,· op een don keren of met 

zwm·te kleur op een lichten grond. 

2°. Bij alle schepen mag de onderkant der 

krammen die ,len grootsten toegelaten cliepgang 

aanwijzen in het midden van het schip niet 

hooger liggen clan de bovenkant van het gaugboord. 

3°. !:loven clc krammen die den grootsten toe

gelaten diepgang aanwijzen, moet eene scheeps

boordhoogte van ten minste 30 cM: . boven water 

gelaten worden, met dien verstande, dat bij 

schepen met vasten "tennebanm" deze laatste 

in de scheepsboordhoogte mag worden medege

gerekend. 

Overigens geschieclt de bepaling van de scheeps

boordhoogte bij schepen van een ladingsvermogen 

van 15,000 KG. (300 centenaars) of meer, volgens 

de gegevens van het scheepspatent. 

4°. Op het gedeelte der rivier boven het 

Spijksche veer moet bij cle schepen, die niet van 

een vast dek. voorzien zijn, van een ladingsver

mogen van minder dan 50,000 KG. (1000 cen
tenaars) de scheepsboordhoogté van 30 cM. boven 

water slechts aan de voor- en achterzijde van het 

schip aan het einde der opzetboorden voorhanclen 
zijn; in het midclen van het schip is een scheeps

boordhoogte van 15 ci\1. boven water volcloende. 

Wanneer zulke schepen in het miclden eene scheeps

boordhoogte van minder dan 30 c~L boven water 

hebben, moeten zij zoo wel gedurende de vaart 

als bij het stilliggen voorzien zijn van ten minste 

30 ci\1 . hooge sterke, dichte opzetboorden die 

aan den golfsJao- voldoenden weêrstund bieden. 

Uitrusting van de scltepen. 

§ 3. 1 °. Vaartuigen van allcdei soort moeten 

zoodan ig ingericht, uitgerust en bemand zijn, 

dat de veiligheid der zich tlaarop bevindentle 

personen niet in gevaar wortlt gebracht en storingen 

van h et openbaar verkeer zoo veel mogelijk ver

meden worden. 

Dit gelclt inzon ,lerheid ook voor de met eigen 

beweegkracht varende vaartuigen van een ladings

vermogen van minder dan 15,000 KG. (300 
centenaars), welke vaartuigen volgens art. 23 

der her, iene Rijn vnartakte niet van een scheeps

patent voorzien behoeven te zijn; ook moeten de 

personen aan wie het bestuur van zulke vaar

tuigen en de bed iening der dam·op aanwezige 

machines is toevertrouwd, de hiertoe noodige 

zaakkennis bezitten. 

2°. Op schepen van een ladingsvermogen van 

15,000 KG. (3 00 centenaars), of meer, waar

van de phrnts waar deze te huis behooren, binnen 

het Duitsche Rijk is gelegen , wordt de soort 

en hoeveelheid van tuig en bemanning bepaald 

door de gegevens in het scheepspatent (art. 22 

der herziene Rijnvaartakte .) 

Is voor zulk een vaartuig het scheepspatent 

in Nederland uitgereikt, dan moet het patent, 

ten einde daarop de vermelding betreffende tuig 

en bemanning te stellen, aan eene Duitsche voor 

het onderzoek bevoegde macht voorgelegd worden, 

en wel moet dit geschieden bij het eerste aan

leggen op de stand plaats eener bevoegde macht 

voo1· het onderzoeken ,an sch epen in den Staat , 

waar de eigenaar van het vaartu ig te huis be

hoort; voor het geval echter dat bij de eerste 

vaart het aanleggen op de standplaats van zulk 

een bevoegde macbt niet plaats heeft, uiterlijk 
binnen een jaar, van af de uitreiking van het 

patent gerekend, naar keuze van den schipper 

op een andere Dnitsche JJlaats voor het onder

zoeken van schepen . 

3°. Op alle schepen met eigen beweegkracht, 
evenals · op andere vaartuigen van een ladings

vermogen van 15,000 KG. (300 centenaars) of 
meer, moet de naam van het schip en de plaats 

waar het te huis behoor t, bij meerdel'C vaartuigen 

met ge lij keu naam van denzelfden eigenaar boven

dien een nummer op een gesch ikte plaats der 
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beide langszijden in witte of gele klelll' op een 
donkeren of met zwarte kleur op een lichten 

grond met duidelijk te onderscheiden Latijnsche 
letters van ten minste 15 cM:. hoogte aange· 

bracht zijn. 
Het aanbrengen van andere opschriften, die 

de duidelijkheid dezer aanduidin!(en bena<leelen , 

is verboden: 
4°. Voor zoover volgens dit reglement van 

1iolitie voor het geven van seinen vlaggen en 
lantaarns zijn al\n te wenden en geen bijzondere 

bepalingen wat betreft de p;rootte der vlaggen en 

de lichtsterkte der lantaarns zijn vastgesteld, 
moeten de vlaggen cene hoogte van ten minste 
1 ~f. en ecne breedte (lengte) van ten minste 
1.5 M. hebben en de hlntaarns een helclcr schijnend 

licht verspreiden. 

Á lgemeene voorsc!triften betre.!fende de vaart . 

§ 4. 1°. Geen schip of vlot mag van uit de 
]llnats van afvaart of gedurende de Ya:trt in de 
koerslijn die een ander varencl schip of vlot 
volgt, vllren en dit in zijn vaart storen . 

2°. De vaartuigen van allerlei soort, die bij 
het dwars over de rivier varen de koerslijn eener 

stoomboot met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
krnisen, moeten van eene stroomopwaartsvarende 
stoomboot ten minste de halve stroombreedte, 
van cene stroomafwaartsvarende ten miriste cle 

volle stroombreedte van haren boegspriet verwij 

derd bi ij ven . 
3°. Op sterk ga bogen riviervakken, waar zich 

geen w,1arschuwingspost bevindt, moeten zoolano
tot dat van het roet· af over voldoenden afstand 

in het open riviervak kan gezitn worden , alle 

stoombooten met of zonder vaartuigen op sleep
touw de zijde van het vaarwater ho uden, welke 
aan stnlll'boord (rechts) ligt ; de stroomafwaarts

varende stoombooten moeten bovendien nog de 
vaartsnelheid verminderen. 

4°. Op gedeelten, waar vaartuigen aan steigers 
of kaaien liggea, of aan den oever bezig zijn met 

laden of lossen , alsook voor havenmonden moet 
er bij het bestuur van voorbijvarende stoom
booten met of zonder vaartuigen O]l sleeptouw 
door ge1iaste vermindering der kracht voor worden 
gewaakt, clai beschadiging der aan den oever of 
in de haven liggende schepen vermeden wordt. 

Wanneer stoom booten met of zonder vaartuigen 
op slee11tomv tusschen zulke oevergedcelten of 
havenmonden en het midden van de rivier varen 
of opdraaien (wenden), mogen zij met geen grootcr 

kracht varen, dan voor het goed sturen der boot 
en hare voortbeweging noodz:,kelijk is. Hetzelfde 
geldt bij het voorbij ,,aren: 

a. langs vaartuigen, die voor de uitvoering 

van verbeteringswerken, 11eilingcn of metin"en 

op de rivier liggen ; 
b. langs vlotten, die aan den oever liggen, 

wanneer daarop bij het naderen van eene stoomboot 

een teeken gegeven wordt, bij clag door het 
zwaaien eener roode vlag, bij nacht door het 
zwaaien eener lantaarn met rood licht. 

Liggen vaartuigen of v lotteu achter kri blien 

of in het algemeen zóó vcrborp;en , dat zij 011 de 
aankomende stoomhooten niet kunnen gezien 

worden, dan treedt voor deze de Yerplichting 
om met verminderde kracht te varen eerst clan 
in, wanneer hiertoe bij dag door het uitsteken 

van eene van verre zichtbare roode vlag, cles nachts 
door het aanbrengen van een lantaarn met rood 
licht een tceken gegeven is. 

Voor de aan den kabel of den ketting zonder 
aanwending van de schroef varende stoom booten 

gelJ.t het voorschrift ondér 4°. tweede alinea 

alleen bij het vuren langs vaartuigen die voor 

de uitvoering van verbeteringswerken, peilingen 
of metingen op de rivier liggen. 

5°. Meer dan twee sche]Jen mogen nimmer 
naast elkander gekoppeld varen. 

6°. Het dwarsstrooms laten afdrijven cler vaar
tnigen is, behoudens het geval van overmacht , 
verboden. 

7°. De in dit reglement van politie voor de 

sleeptreinen gegeven voorschriften gelden, voor 
zoo ver niet iets bijzonders be]laald is, ook voor 

de vlotten die gesleept worden. 

8°. De schipper. en vlotvoer<lers zijn verplicht, 
op de door tonnen, bakens of anclere aanduidingen 
voor de scheepvaart of door opstellen van waarschu

wingsposteu aangeduide ri vierrnkken, wier geringe 
diepte of breedte of ook tijdelijke verondieping 
bijzondere voorzichtigheid bij cle doorvaart noodig 
maakt, de aa011·ij,ingen en bevelen , door de be
voegde autoriteiten of ambtenaren nopens het varen 
door deze riviervakken gegeven, op te volgen. 

9°. De schippers en vlot voerders moeten du 
door open bal'C aankondiging of cloor het opstellen 
,,an waarschuwingsposten bekend gemaakte ver

Ol'deningen der bevoegde autoriteiten en ambtenaren 
opvolgen, waardoor: 

a. op de onder 8°. aangednide riviervakken 
,le vaart cles nachts of met te cl iep gaande vaar
tnigen verboden ll'Ol'Clt; 
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b. op riviervakken, waarin militaire oefeningen 

plaats hebben, de scheep - en vlotvaart tijdelijk 

beperkt of verboden worden . 
10°. Het is verboden, de op de rivier of op 

den oever aanwezige aanduidingen voor de scheep

vaart (boeien, zwempalen, bakens enz.) tot aan

leggen of voortbewegen van vaartuigen of van 

vlotten te bezigen of overigens bundel ingen te 

verrichten, die ei· toe kunnen leiden, om deze 

aanduidingen voor de scheepvaart onkenbaar of 

voor haar doel minder deugdelijk te maken . 

VooNcltrij~en voor !,et voo,.,~ijuaren va" de 
schepe1t onder! ing. 

l. Wanneer deze zich in verschil

lende vaarwegen bevinden. 

ö. Schepen, di e zich in verschillende VtLar

wegen bevinden, moeten, wanneer zij elkander 

in dezelfde of in tegengestelcle richting voorbij 

varen, den vaarweg blijven boelden, waarin zij 

zich bevinden. 

2. W an n c er deze z ic b in cl en ze I f

d c n vaarweg bevinJen. 

a. Bij voldoende breedte. 

ALGEMEENE UEPALINGE1'. 

§ 6. Schepen, die zich in een eu denzelfden 

vaarweg bevinden, mogen elkander slechts dan 

in dezelfde of in tegengestelcle 1·ichting voorbij

varen, wanneer naar den waterstand op uat tijd

stip het vaarwater ongetwijfeld voldoende ruimte 

biedt voor cle gelijktijdige doorvaart. In dit ge

val moeten zij zich gedragen naar de volgende 

voorschriften (§ § 7 en 8). 

VOOI<BIJVARE:,i lN ÉÉ1! E1! DE:'/ZELFDEN VAARW~:G 

lN DEZ~LFDE UICHTIXG. 

§ 7. 1°. Wauncer een stoomboot met of zonder 

vaartuigen op sleeptouw genaderd is to l op een 

afstand nn 120 M. van eene andere gtoomboot. 

of van een slee1itrein, in één en denzelfden vaarweg 

voornitvarende, mag zij die stoomboot of dien 
sleeptrein niet naderbij komen. Indien evenwel 

de achterste stoom boot in een vaarweg, die daartoe 

voldoende breedte heeft, wil voorbijvaren, clan 

moet de schi p1ier van de achterste stoomboot 

dit dien der voornitvarende kenbaar maken, door 

het geven van vijf klokslagen en, door het heen 

en weer zwaaien bij dag van een blauwe vlag, 

des nachts van een lantaarn met wit licht op 

cene voor het voornitvarende schip goed zichtbare 

plaats; op dit sein moet bij het voorbijvaren de 

voorbij t e varen stoomboot hare kracht verminderen 

en naar bakboord (links), de voorbijvarendc naar 

stuurboord (rechts) uitwijken . 

2°. Wanneer een met gunstigen wind zeilend 

schip in denzel fcl en voldoende breedte b iede:1Clen 

vaarweg een ander met gunstigen wind zeilencl 

sch ip bereikt en het voorbij wil v,1ren, moet cle 

schipper van het achterste schip tijdig zijn voo -

nemen daartoe te kennen geven, door praaien met 

den scheepsroeper, waarop het voorste schip naar 

lijzijde (onder den wind) moet afhou,len en het 

achterste schip aan loefzij de (op cle windzijde) 

moet voorbij varen . 

' ' 00HlllJl'AllE:'/ I:'/ ÉÉN BN DENZELFDlfä VAARWEG 

l :'/ TEGENGl<:STELDE JUCH'rlNG. 

§ 8. 1 °. Stoom booten en andere met eigen bc

weegkrncht varende schepen met of zoncler vaar

tuigen op sleeptouw, evenals met gunstigen wind 

zeilende schepen, welke elkaar in denzelfden 

voldoende breedte biedenclen vaarweg ontmoeten, 

moeten naar stuurboord (rechts) uitwijken. 

2°. Is echter de schipper van een van de 

elkander aldus ontmoetende schepen door bijzon

dere omstandigheden genoodzaakt naar bakboord 

(links) uit te wijken, dan moet hij het hem ont

moetende schip of den sleepti:ein met dit voor

nemen tijdig door de volgende teekens in kennis 

stellen: 
a. wanneer het vaartuig , clat naar bakboord 

(links) wil uitwijken, een stoomboot of ander 

met eigen beweegkracht ,,arend schip met of 

zonder vaartuigen op sleeptouw is, bij dag door 

vijf klokslagen en door het uitsteken van een 

aan stuurboord (rechts) voornit zichtbare blauwe 

vla!(, des nachts cloor vijf klokslagen en door 

het heen en weer zwaaien vnn een aan stnurboorcl 

(rechts) vooruit zichtbare lantaarn met wit licht; 

b. wanneer het vaartuig, dat naar bakboord 

(links) wil uitwijken, een met gunstigen wind 

zeilend schip is, door praaien met den scheepsroeper. 

Hierop moeten de elkaar on trnoetende schepen 
naar bakboord (links) ni,wijken. 

3°. Schepen zonder vaartuigen op sleeptouw, 
welke een stroomopwaarts varende sleeptrein in 

denzelfden vaa1·weg met voldoende breedte ont

moeten , mogen in geen geva l vorderen, nat de 

sleeptrein voor ben naar bakboord (links) zal 

uitwijken . 
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b. B i,j onvoldoende breedte. 

§ \J . 1°. Wanneer er te weinig ruimte is om 

elkancler voorbij te varen (§ 6), moet het stroom

opwaartsvarencl·e schip, wanneer het te voorzien 

is clat het in cle engte een stroomafaaartsvarencl 

schip zou kunnen ontmoeten, beneclen cle engte 

ophouclen, totclat het stroomafwaartsvarencle schip 

laatstgenoemcle is cloorgevaren . Inclien échter een 

stroomopwaartsvarencl schip zich reecls in cle engte 

bevinclt, clan moet het stroomafwaartsvarencle schip 

zoolang voor cleze wachten, totclat het stroomop

waartsvarencle schip er tloorgevaren. is. 

2°. \Vanneer een stroomopwaartsvarencle stoom

boot zoncler vaartuigen op leeptouw het laatste 

schip van een vooruitvarencleu sleeptreiu beneclen 

àe engte tot op 120 M. heeft ingehaalcl, mag 

cle sleeptrein de engte u iet eercler bi noen 1•areu , 

clan uaclat cle toomboot zoncler vaartuigen op 

sleeptouw clen sleeptreiu voorbijgevaren is. 

3°. Geene stoomboot mag een schip clat haar 

in cle engte vooruit vaart, clichter naclercn clan 

tot 120 M. 

3. Bijzonclere voorschriÎten. 

a. Betreffende de sfeeptrei11en. 

10. 1 °. Sleeptreinen mogen naast elkaucler 
nimmer varen, behalve tijclens het elkancler voor

bijvaren. 

2°. Alle schepen met eigen beweegkracht zoncler 

vaa1-tnigen op sleeptouw en alle met gunstigen 

wincl zeilencle schepen moeten voor sleeptreiuen 

uitwijken, als claartoe cle gevorclercle rnimte voor

hanclen is. Bij gebreke van volcloencle ruimte, 

moeten cle schippers van clen sleeptrein en van 

cle gesleept worclencle vaa1-tu igen ook clan wanneer 

hun geen sein tot uitwijken gegeven is, uit

wijken overeenkomstig cle voorschriften van cle 

§ § 7 en 8. 
3°. De sr,hippers vnn de sleeptreinen moeten 

hunne kracht vermincleren geclurencle het voor

bijvaren van anclere met ei,,.en beweegla-acht varencle 

schepen met of zoncler vaartuigen op sleeptouw. 

Insgelijks moeten stoombooten zoncler vaartuigen 

op sleeptouw met verminclercle kracht varen, 

geclurencle het voorbijvaren van sleeptreinen. 

4°. In een sleeptrein mogen zich slechts zoo

veel gesleept worclencle vuartni"en bevinclen als 
cle sleepboot met zekerheicl sleepen kan. 

b. B etref/ende langs de11 oever gejaagde schepen. 

§ ll. 1°. Etn langs clen oever gejaagcl schip 

mag slechts langs cle aan dien oever tegen"estelcle 

zijcle voorbijgevaren worden. 

De gejaagcle schepen moeten clen oever zoo 

clicht mogelijk nnclereu, wanneer clit gevorclercl 

worclt om gevaar te vermijclen, eu in elk geval 

clan wanneer van uit het schip, clat wil voor

bijvaren, cle in § 7, 1°. of 2°. voorgeschi-even 

seinen worcleu gegeven. 

2°. 'fusscheu een gejaagcl schip en den oever, 

van welken het gejaagcl worclt, mag slechts cloor 

eeue stroomafwaartsvareuclc stoomboot zoncler vaar• 

tuigen op sleeptouw in geval van noocl cloor"e

vareu worclen, en ook clan slechts, uaclat te 

voren van uit cle stoomboot cle seinen gegeven 

zijn, voorgeschreven in § 7 1 °., en wanneer het 

gejaagcle schip zich buiten clen gewouen vaarweg 

voor cle vaart stroomopwaarts beviuclt, zooclat 

het oumogel ijk is aan cle ri vierzijclc er om heen 

te varen . 

Op het gegeven sein moet cle schipper van 

het gejaagcle schip cladelijk cle jaaglijn strijken 

en moet cle stoomboot over cle jaaglijn heeuclrijven 

zoolang mogelijk met gesto11te machine. 

3°. Bij het jagen cler schepen mogen nooit meer 

dan clrie paarclen aan clezelfcle jaaglijn gespannen zijn. 

c. Betref/ende schepen, die stroomafwaarts 
drijven. 

12. Elk met eigen beweegkracht varencl 

schip moet uitwijken voor een schip clat stroomaf

waarts clrijft zoncler hulp van zeilen. Ontbreekt 

hi ertoe cle ruimte, clan moet h et stroomafwaarts 

clrijvencl schip OJJ cle seinen voorgeschreven in§ 7, 
1 °., met behulp van riemen en ankers zoo ver 

mogelijk zijwaarts uitwijken . 

d. B etreffende laveerende schepen. 

13. Laveerencle schepen mogen niet cloor varen 
tosschen eene stoomboot met of zonder vaartuigen 

op sleeptouw en clen oever welken die stoomboot 

houclt. Die schepen moeten clus 1·eecls weucleu, 

vóórclat zij cle koerslijn van cle naclerende stoom

boot kruisen. 

e. B etreffende vaartuigen van een ladingsver
mogen van minder dan 50,000 KG. (1000 

centenaars) en diep geladen vaai·tuigen. 

14. 1 °. De schippers van alle vaartuigen , 
welker laclingsvermogeu mincler clan 50,000 KG. 
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(1000 centenaars) bedraagt, zijn verplicht, deze 

bij de vaart nit de nabijheid van varende stoom

booten en sleeptreinen te honden, en mogen niet 
eerder in den dooi· dezen veroorzaakten golfslag 
varen, alvorens die dermate verminderd is, dat 
zij geen gevaarlijke schommehngen meer kunnen 
ondergaan. 

2°. Indien echter niettemin zulk een vaartuig 
een stoomboot of sleeptrein zoo naliij komt, dat 

het vaartuig blijkbaar gevaar dreigt, dan mag 
de schipper van de stoom boot met geen grootere 
kracht varen , dan voor den voortgang en voor 
het goed sturen noodzakelijk is, en moet hij zoo 
noodig de machine stoppen , indien uit zonder 
gevaar voor de stoom boot er. de gesleept wordende 
vam-tuigen kan geschieden. 

3°. In de nabijheid van varende, diep geladen 

vaai-tnigen van een ladingsvermogen van 50,000 
KG. (1000 centenaars) of meer moeten etoom

schepen met of zoncler vaartuigen op sleeptouw 
steeds met verminde1·de kracht vnren. De aan 
den kabel of den ketting zonder aanwending van 
de schroef varende stoombooteu zijn aan deze 

verplichting niet onderwoqien. 

Voorschriften betr~lfende de vaart onder 
bijzondere omstandigheden. 

1. Plichten van de schip11ers van 
veren m e t betrekking tot 

sc heep- en v I o tv aart. 

§ 15. De schippers van veren moeten zich, 
behalve naar de voorschriflen vervat in de bijzon
dere verordeningen voor de veren naar het vol

gende gedragen : 
1 °. De schippers van gierveren en van alle 

veerponten, die zi cl1 bewegen langs een dwars 
door den Rijn gelegden knbel, moeten voor de 
in cle vaart zijnde schepen en vlotten het door 
dezen gevolgde vaarwater vrij laten of vrij maken; 
daarbij moeten ten minste de in § 4, 2°. voo1·
geschreven afstanden in acht genomen worden. 

2°. De schip11ers van de onder 1 °. genoemde 
veren moeten voor de schepen en vlotten , die 
van plaatsen boven of beneden deze veren van 
den wal afsteken, den weg vrij maken , in zoo
verre hier toe een teeken gegeven is : 

a. door een met eigen beweegkracht varend 
schip met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
met de seinen voorgeschreven in § 7, 1 °.; 

b. cloor een ander vaartuig of een vlot door 

te praaien met den scheepsroeper. 
1897. 

3°. Des nachts moeten cle vaartuigen van de 

onder 1 °. genoemde veren, wanneer zij niet in 
de vaart zijn, op de daarvoor door de bevoegde 
autoriteiten aangewezen ligplaats liggen en, wan
neer zulk een ligplaats niet is aangewezen, steeds 
zóó dat het vaarwater vrij blijft. 

Wanneer bij uitzondering de ligplaats voor 
het veer slechts in het vaarwater kan worden 

aangewezen, dan moet bij de nadering van vaar
tui9en de veerpont van den wal afsteken en het 
vaarwater vrij gemaakt worden ; de hiertoe van 

het naderend vaartuig overeenkomstig § 16, 3°, 
gegeven teekens moeten ten spoedig,tc opgevolgd 
worden. 

4°. Des nachts moeten de vaartuigen van de 
onder 1 °. genoemcle veren op eene hoogte van 
ten minste 6 :M. boven water van ecnc lantaarn 
met groen licht en 1 M. loodrecht daaronder 
van een tweede lantaarn met wit licht voorzien 
zijn. Bij gierveren moet het bovenste schuitje 
en, wanneer in plaats van sclrnitjes boeien ge
bezigd worden , de bovenste boven water uit
stekende boei van eene lantaarn met wit licht 
voorzien zijn, welke bij schuitjes ten minste 
3 M. boven water moet hangen. Deze lantaarns 
moeten den gauschen nacht helder schijnend 
worden gehouden. 

5°. Voor de vrij varende niet onder 1 °. be
hoorende overzetveren zijn van kracht met be
trekking tot het voeren van lantaarns de bepalingen 
bovengenoemd onder 4°. ; bet.refl'encle de verhouding 
tot schepen en vlotten de voorschriften voor de 
vaartuigen zonder eigen beweegkracht, en, voor 
zoo ver het veer met eigen beweegkracht vaart, 
de voor cle stoom booten geldencle voorschriften in 
liet bijzonder ook § 4, 2°. van dit reglement 
van poli tie. 

2. PI ic h ten van de schippers en v I o t
v oer der s met betrekking tot veren. 

§ 16. De schippers en vlotvoerders moeten 
zich behalve naar cle voorschriften vervat in de 
liijzondere verordeningen voor de veren naar het 
volgende gedragen: 

1°. Bij het voorbij varen van gierveren of van 
alle veerponten, die zich langs een dwars door 
den Rijn gelegden kabel bewegen, moeten stoom
booten met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
haar kracht zoodanig verminderen, dat gevaar
lijke schommelingen dei: tot het veer behoorende 
vaai·tnigen vermeden worden . 

2°. De nachts moet de schipper van de stoom
rn 
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boot het voornemen, om langs een van de onder 

1 °. genoemde veren te varen, door middel van 

een kanonschot kenbaar maken. 
3°. Wanneer cle schipper van een vaartuig ge

nooclzaakt i , des nachts een ri vier vak door te 

varen, waar cle pont van een van de oncler 1°. 
genoemde veren in het vaarwater ligt, moet hij 

tijdig door cluidelijke teekcns, cl ie bij stoombooteu 
in klokslagen, bij andere vaartuigen in praaien 

met den scheepsroeper bestaan, van de veerpont 

het vrijmaken van den vaan veg eischen en totdat 
cle doorvaart vrij is de vaart matigen of staken. 

3. Doorvaart door bruggen. 

a. Vaste bruggen. 

§ 17. l°. Zijn bij daa van eene vaste brug 

een of meer doorvaartopeningen door eene in het 

midden aangebrachte roocl-witte vlag aangeduid, 

dan mogen slechts die openingen door schepen 

en vlotten voor de doorvaart worden gebezigd. 
2°. Des nachts mag bij eene vaste brug slechts 

door die openingen gevaren worden, welke aan 
de naar de aankomende schepen toegekeerde zijde 

in het midden door een lantaarn met rood licht 
of zoo de omstandigheden eene meer nauwkeurige 

aanduiding wenschelijk maken, door twee lantaarns 

boven elkaar, de onderste met rood, de bovenste 

met groen licht aangeduid zijn . 
De lantaarns der voor de vaart stroomafwaarts 

bestemde openingen mogen slechts stroomopwaarts, 

der voor de vaart stroomopwaarts bestemde ope

ningen slechts stroomafwaarts zichtbaar zijn . 

b. Scltipbruggen. 

§ 18. 1°. De stoombooten met of zonder vaar

tuigen op sleeptouw mogen door schipbr uggen 
met geen grootere kracht varen dan voor het 

goed sturen van de boot en hare voortbeweging 
noodzakelijk is. De aan den kabel of den ketting 

zonder aanwending van de schroef varende stoom
booten zijn aan deze verplichting ni et onderworpen. 

2°. Des nachts moet de schipper van eene 

stoomboot door een kanonschot het voornemen 
om door eene schipbrug te willen varen, kenbaar 

maken en moet hij voor de brng stoppen, totdat 
de seinlantaarns op de schipbrug geheschen zijn. 

Wanneer de bevoegde autoriteiten het voor

nemen van den schipper van eene stoomboot, 
om door de schipbrug t~ varen, bij de brug door 

middel van electrische seintoestellen doen melden, 

dan moet het voor dit geval door de bevoegde 

autoriteiten voorgeschreven bijzondere sein, ten 

teeken van het naderen in plaats van het kanon

schot worclen gegeven . 
3°. Doorvaart door eene schipbrug mag eerst 

dan plaats hebben, wanneer ten teeken dat de 

brugvakken zijn uitgevaren en de doorvaart is 

vergund, ieder van de beide zijden der brngopening 

bij dag door een rood-witte vlag, bij nacht door 

twee boven elkander geplaatste lantaarns met rood 

licht, van het naderencle vaartuig goed zichtbaar 
zijn aan..,eduid. 

Achterwaarts mogen die lantaarns niet zicht

baar zijn . 
4°. Bovendien h ebben de schippers en vlot

voerders zich te gedragen naar de volgende van 
de schipbrng gegeven seinen : 

a. het sein, waardoor aan het naderende schip 

of vlot wordt te kennen gegeven, dat de brug, 
wegens een ingetreden beletsel, niet kan geopend 

worden. Dit sei n bestaat bij dag in eene blauw
witte vlag, des nachts in t vee boven elkander 

geplaatste lantaarns met groen licht; 

b. op den Rijn beneden Kehl-Straatsburg het 
waarschnwingssein, waardoor aan de naderende 

schepen en vlotten reeds op grooten afstand wordt 

te kennen gegeven, dat zij de brug kunnen door
varen. Dit sein bestaat voor de stroomafwaarts

varenden bij dag in een l'Oode vlag, des nachts 
in eene lantaarn met rood licht; voor de stroom

opwaartsvarenden bij dag in eene witte vlag, 

des nachts in twee boven elkaar geplaatste lan
taarns met rood licht. 

5°. De voor de seinen op schipbruggen te be
zigen vlaggen moeten zoo groot zijn, dat zij op 
den afstand, waarvoor zij bestemd zijn , nog duide

lijk zijn te onderkennen. De breedte (lengte) 

van de vlaggen moet ten minste gelijk zijn aan 
de hoogte en mag die hoogte niet meer dan met 
de helft overschrijden. 

Tweekleurige vlaggen moeten horizontaal ver

deeld en de onderste helft wit, de bovenste 

rood, of bij het gebruik van blanw-wiÜe vlaggen, 
blauw zijn . 

De vlaggen moeten aan schuins of horizontaal 
aangebrachte stokken of lijnen gevoerd worden 
of gedeeltelijk op een raam gespannen zijn. 

4 . Vare n van schepen en vlotten over 
telegraaf- of andere kabels. 

§ 19. Bij het va1·en over de door duidelijke 
teekens aangeduide plaatsen, alwaar telegraaf- of 

andere kabels in het rivierbed gelegd zijn, is het 
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verboden het anker te laten vallen of daarmede 
over den bodem te slepen. 

5. Stoppen van stoombooten voor 
vervoer van p ers one n. 

§ 20. 1 °. Indien eene passagiers-stoomboot aan 
een stoomboothoofd wil aanleggen, moet te voren 
cle klok worden geluid. Indien de stoomboot 
wil stoppen aan een 1·oeibootstation dan geeft zij 
daartoe het sein door bij dag een witte vlag van 
ten minste 50 cM. hoogte en 7 5 cM: breedte 
(lengte), en des nachts een lantaarn met wit 
licht op halven mast te hijschen. De schipper 
van eene roeiboot, die de stoomboot wil aandoen, 
moet bij dag eene dergelijke vlag, des nachts 
een wit licht toonen. 

2°. Bij het naderen van eene roeiboot moet 
de machine van de stoomboot zoo tijdig worden 
gestopt en bij cle afvaart van de roeiboot zoo 
laat weder worden aangezet, dat de roeiboot in 
geene gevaarlijke schommelingen komt. 

De schipper van de roeiboot moet met zijne 
roeiboot tijdig uit den wal roeien, in evenwijdige 
richting met den koers welken de stoomboot volgt 
en mag laatstgenoemde niet eer aandoen, dan 
nadat de machine is gestopt. 

3°. De personen, die zich in de roeiboot be
vinden moeten op het bevel van den schipper 
van cle roeiboot dadelijk gaan zitten. 

4°. De roeiboot moet bemand worden door 
twee kloeke varensgezellen, bedreven in hun vak 
en als drankvrij bekend, in goeden staat ver
keeren, van volledig tuig en van de aanwijzing 
van haren grootsten toegelaten diepgang voor
zien zijn. 

5°, Het plaatselijk bestnur moet toezien, dat 
aan de voornoemde onder 4°. gestelde voorschriften 
te allen tijde voldaan wordt, naar omstanclig
heden dadelijk cle noodige v_oorzieningen bevelen 
en claarvan kennis geven aan de stoombootdirectie, 
die het aangaat. 

6°. Geene andere, dan de daartoe èepaald aan
gewezen schippers ,an roeibooten mogen personen 
of goederen aan boord van eene stoomboot brengen 
of van daar afhalen. 

7°. Wanneer twee in tegengestelde richting 
varende stoombooten gelijktijdig aan een stoom
hoothoofd aankomen, dan mag de schipper der 
stroomopwaarts varende stoom boot de stroomaf
waartsvarende stoomboot bij het opdraaien niet 
hinderen en moet hij deze den voorrang laten. 

Indien twee stoombooten in dezelfde richting 

varende aan hetzelfde stoomboothoofd willen aan
leggen, dan heeft de eerste den voorrang en mag 
bij dat aanleggen niet door de andere worden 
belemmerd. 

6. Voorschriften gedurende de vaart 
des nachts e n bij mist. 

§ 21. 1 °. Elk met eigen beweegkracht varend 
schip zonder schepen op sleeptouw moet ,les 
nachts voeren : 

a. aan of voor den fokkemast of bij gebreke 
van een mast aan den schoorsteen of aan een 
staak op eene hoogte boven den romp van niet 
minder dan 6 M. of, indien het vaartuig meer 
dan 6 M. breecl is, op een hoogte boven den 
romp van niet minder dan de breedte van het 
vaartuig, eene lantaarn, die een gelijl"Illatig en 
onafgebroken helder wit licht doet schijnen, hetzij 
rondschijnend of ten minste over een boog van 
den horizon van 20 kompasstreken, waarvan 10 
streken aan elke zijde van het vaartuig, zoodat 
zij licht werpt, in de richting van de as van 
het vaartuig naar voren gerekend, nog tot op 2 
streken achterlijker dan dwars van het vaartuig 
en eene zoodanige lichtsterkte bezit, dat zij bij 
donkeren nacht en goed zicht op een afstand van 
ten minste 4 KM. zichtbaar is; 

b. aan stuurboordzijde (rechts) eene lantaarn, 
die een gelijkmatig en onafgebroken groen licht 
doet schijnen over een boog van clen horizon van 
10 kompasstreken, en wel in de richting van 
de as van het vaartuig naar voren gerekend tot 
op 2 streken achterlijker dan ,lwars; 

c. aan bakboordzijde (links) eene lantaarn, die 
een gelijkmatig en onafgebroken rood licht doet 
schijnen over een boog van den horizon van 10 
kompasstreken en wel in de richting van de as 
van het vaartuip; naar voren gerekend tot op 2 
streken achterlijker dan dwars. 

De hierboven ouder b en c genoemde groene 
en roode zijlichten moeten bij clonkeren nacht 
en goed zicht op een afstand van ten minste 
2 KM. zichtbaar zijn. Ook moeten zij binnen
boords zoodanig bedekt zijn, dat het groene licht 
niet van bakboordzijde en het roode licht niet 
van stuurboordzijde kan gezien worden. 

2°. Elk met eigen beweegkracht varend schip 
met vaartuigen op sleeptouw moet des nachts 
behalve de hierboven onder 1 °. genoemde lichten, 
nog een tweede wit licht. van gelijke inrichting 
en lichtsterkte, en terzelfder plaatse als het onder 
1 °. a genoemde voeren, en wel niet minder 

18* 



,272 9 OCTOBER 189 7. 

dan 0.8 M. en niet meer dan 1 M. loodrecht 
boven of beneden het eerstgenoemde. 

Worden verschciclene met eigen beweegkracht 
varencle sohcpen gelijktijdig voor het sleepen van 
een sleeptrein gebezip;d , dan moet elke van de 
sleepbooten de in de vorige alinea voorgeschreven 
lichten voeren . 

3°. De aan den kabel of den ketting varende 
stoombooten met of zonder vaartuigen op sleep
touw moeten des nachts aan den top van den 

mast of boven aan den schoorsteen drie boven 
elkacder aangebrachte roode lichten voeren. 

4°. Elk'e stoomboot met of zoncler vaartuigen 

op leeptouw mag des nachts een achterwaarts 
zichtbaar wit. seinlicht aan het hek voeren. Dit 
licht moet zoodanig bedekt zijn, dat het vooruit 
en zijwaarts niet gezien kau worden. 

5°. Elk vaartuig van een ladingsvermogen van 
15,000 KG. (300 centenaars) of meer, dat des 
nachts zondP,r eigen beweegkracht vaart, hetzij 
het zeilt of drijft, geroeid, ge leept of op welke 
wijze ook voortbewogen wordt, moet een wit 
licht voor boven aan den mast of ten minste 
3 M. boven den romp aan een staak voeren. 

Dit licht moet bij vaartuigen, die gesleept worden 
of zeilen, bij <lonkercn nacht en goed zicht op 
een afstand van ten miaste 2 KM. zichtbaar zijn. 

De op zich zelf zonder eigen beweegkracht 
stroomafwaartsvarencle schepen van een ladings
vermogen van 50,000 KG. (1000 centenaars) of 
meer moeten cles nachts bovendien nog met een 

wit licht onder den boegspriet voorzien zijn. 
Op vaartuigen .van een ladingsvermogen van 

minder dan 15,000 KG . (300 centenaars) , ook 
roei booten, die des nachts zonder eigen beweeg
kracht varen ·, moet een wit licht zoodanig zijn 
aangebrncht, dat het van alle zijden duidelijk 
zichtbaar is. 

6°. Sleeptreinen mogen des nachts slechts varen, 
wanneer de hemel door sterren of door de maan 
verlicht is. Indien de lncht gedurende de vaart 
betrekt, moeten de vaartuigen dadelijk op de 
eerste geschikte plaats bijleggen. 

7°. Gedurende de vaart is het bezigen van 
electrische booglichten en schijnlichten zoowel 
als van elk electrisch '.licht in de toplnntaarns 
verboden . 

8°. Bij mistig weder moeten de met eigen 
beweegkracht varende schepen met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw met verminderde snel
heid varen en moeten de schippers onafgebroken 
cle scheepsklok luiden; op schepen die zonder 

eigen beweegkracht op zich zelf varen, moet 
onafgebl'Oken met den scheepsroeper worden ge

praaid. 
Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dat geen 

der beide oevers meer kan worden gezien , dan 
moeten alle varende schep·en op de naastbijzijnde 
geschikte plaats bijleggen. Van dezen maatregel 

zijn uitgezonderd de met eigen beweegk·rncht 
varende overzetveren. 

9°. Vlotten, ook gesleepte, mogen hunne lig
plaats niet vroeger verlaten clan één uur voor 
zonsopgang. Zij mogen hunne reis niet hiter 
voortzetten dan één uur na zonsondergang, ten 
ware zij door onvoorziene omstandigheden ver
hinderd worden om vóór dat tijdstip de ligplnats 
te bereiken . 

In elk geval moeten mt het in vallen van de 
duisternis aan de zijde van het vaarwater twee 

witte lichten op een afstand van ten minste 21\L 
en ten hoogste 4 M. op het voorste gedeelte 
en twee zulke lichten op het achterste gedeelte 
van het vlot naast elkander geplaatst worden ter 
hoogte van ten minste 4 llf. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en ijs
gang mogen vlotten niet varen. Worden zij 

onderweg door dergelijk weder overvallen, dan 
moeten zij op de eerste bereikbare ligplaats bij
leggen. 

7. Voorsch1·iften bij hoogen 
wat e r s t an d. 

§ 22. 1 °. Op het gedeelte der rivier boven 
Maxan is de stoom vaart verboden bij een water

stand hooger dan 5.50 M. boven het nulpunt 
van de peilschaal te Straatsburg. 

2°. Op het gedeelte der rivier beneden Maxau 
zijn voor de vaart met stoombooten van een van 
de hierna te noemen aanlegpl<4'ttsen tot de naast
volgende, namelijk: llfaxan, Spièrs, Lndwigs
hafen, Mannheim, Mainz, Biebrich, Bin gen , 
Coblenz, Keulen, Dusseldorp, Rnhrort, Wezel , . 
Emmerik, Nijmegen, Tiel, Bommel, Arnhem en 
Vreeswijk met inachtneming van de daar ter 
plaatse aangebrachte merken I, II en III (zie 
onder 4° .) bij hoogere waterstanden de volgende 
beperkingen toepasselijk : 

a. Bij een waterstand, die merk I bere.ikt of 
te boven gaat, moeten de stoom booten met of 
zonder vaartuigen op sleeptouw bij de vaart 
stroomafwaarts het midden der rivier houden, 
en bij de vaar t stroomopwaarts ten minste op 
een afstand van 80 M. van den gewonen oever-
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rand verwijderd blijven. Wanneer het gedurende 
de vaart of om aan te leggen noodig wordt den 
oe,er nader te komen, moeten zij hare kracht 
verminderen. 

De aan den kabel of den ketting zonder aan
wending van de schroef varende stoombooten zijn 
niet aan deze voorschriften onderworpen. 

b. Bij een waterstand, c1ie merk II bereikt of 
te boven gaat, mogen de stoombooten met of 
zonder vaartuigen op sleeptouw des nachts in 
het geheel niet, bij dag echter, voor zoover zij 
niet aan den kabel of c1en ketting zonder aan
wending van de schroef varen, alleen in het 
midden der 1·ivier en, als zij stroomafwaarts varen, 
met geen grootere kracht varen, dan rnor het goed 
sturen van het schip noodzakelijk is. Zij mogen 
de stations naderen, wanneer de dienst het ver
eischt en daarbij aanleggen mits zij hare kracht 
verminderen . 

c. Bij een waterstand die merk III bereikt of 
te boven gaat., mogen de stoomschepen niet 
varen, beha! ve om van den een en oever naar 
clen anderen over te zetten. 

3°. 011 de rivier vakken beneden Bommel en 
beneden Vreeswijk zijn voor de vaart met stoom
booten bij hoo~ere waterstanden de bovengenoemde 
bepei·kingen toepasselijk, wanneer merk III te 
Bommel en de merken I , II en III te Vrees
wijk bereikt zijn. 

4°. Voor de merken I , II en III zijn de vol
gende hoogten vastgesteld aan de peilschaal te : 

I. II. III. 
llfaxan 6.00M. 6.75 M. 7.50M. 
Spiers . 6.30 7.10 

" 
7.90 

" 
Lud wigshafen . 6.70 

" 
7.60 . 8.50 

Manuheim 6.60 7.60 
" 

8.50 
Mainz . . 2.75 

" 
3.50 4.75 

" 
Biebrich 3.55 4.30 5.55 

" 
Bingen . 3.20 4.00 5.30 

" 
Coblenz. 5.00 6.25 7.20 

" 
Keulen 5.50 6.90 7.80 " 
Dusseldorp . 5.10 6.70 

" 
7.50 

" 
Rnhrort . .. 5.30 6.90 7.60 

" 
Emmerik 5.00 6.30 

" 
6.70 

" 
Nijmegen 11.14 12.14 

" 
12.74 

" p.; 
Tiel. . . 8.67 1< 
Bommel. 6.38 ~" 
Arnhem . 10.67 11.67 12.47 

" 
~.~ 
,:,~ 

Vreeswijk . 4.13 4.81 5.28 "" 
50_ Vlotten mogen niet vertrekken , wanneer 

de waterstand van den Rijn aan de peilschaal , 
die het meest nabij de ligplaats gelegen is, bij 

wassend water reeds de hierna te melden hoogte 
bereikt hee't en bij vallend water nog niet tot 
de hierna te melden hoogte gedaald is en wel aan: 

de 11eilschaal te: bij wassend bij vallend 

water. 
Huniugen 3.9 M. 4.2 :-r. 
Breisach (linkeroever) . 3.4 3.7 
Schönan 3.8 4.1 
Gerstheim 3.7 4.0 
Straatsburg. 4.5 4.8 
Selz. 4.8 5.1 
Maxau-Maximiliansan . 5.3 5.6 
Spiers 5.5 5.8 
M:annheim-Lnd wigshafen 5.5 5.8 
Mainz 3.0 3.2 
Riidesheim. 3.6 :3.9 
Coblenz .. 4.1 4.4 
Keulen . 4.7 5.0 
Dnsseldorp . 4.4 J .7 
Rnhl'Ort 4.6 5.1 
Wezel 4.1 4.7 
Emmerik. 4.4 5.0 
Nijmegen. 10.64 

" 
11.14 

" 
*) 

Arnhem 10.17 
" 

10.67 . * ) 

Wanneer op een van de hierboven genoemde 
plantsen een waterstand is ingetreden, waarbij 
de afvaart der vlotten niet zou zijn vergund, 
dan moeten de vlotten welke te dier plaatse aan
komen, op de naaste geschikte ligplaats bijleggen. 

8. Voorschriften in geval l en van 
vastvaren of zinken. 

§ 23. 1 °. Is een schip of een vlot in de rivier 
vastgevarcn of gezonken; dan moet de schipper 
of de vlotvoerder op eene stroomopwaarts op een 
afstand van ten minste één n nr gaans gelegen 
geschikte plaats aan de Rijn, en, in geval binnen 
dien afstand een bevaarbare bijrivier daarin uit
mondt, ook aan die bijrivier een waarschnwings
post opstellen, die de andere sch ip11ers en vlot
voerders toeroept , c1at en waar een schip of vlot 
vastzit of gezonken is. 

Deze waarschuwer moet op zijn post zoo lang 
blijven, totdat hij bericht heeft gekref(en, dat 
bedoeld vaartuig of vlot weder vlot is of dat 
op de onder 4°. bedoelde kennisgeving eene openbare 
bekendmaking gevolgd is. 

2°. Langs plaatsen, waar een schip of vlot 
vastzit of gezonken is, mogen stoom booten met 

*) Boven het herziene Amsterda msche 11eil. 
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of zonder vaartuigen op sleeptomv bij de vaart 
stroomopwaarts niet met grootere kmcht varnn, 
dan voor het goed st111'en van de boot en bare 
voortbeweging noodzakelijk is. Bij de vaart stroom

afwaarts moeten zij zoo lang mogelijk met gestopte 
machine voorbijdrij ven. 

3°. leder schipper van een schip en ieder 
voerder vau eeu vlot dat vast zit of gezonken 
is, moet des nachts de ligplaats daan•an door 
twee loodrecht boven elkander op een afstand 
van niet minder dan 0.5 M. en van niet meer 
dan 1 M. hangende lantaarns, de bovenste met 
rood, de onderste met wit licht, aandniden en 
zorg dragen, dat die lichten gedurende den nacht, 
van zonsondergang tot zonsopgang, helder schijnend 
onderhouden worden. De lantaarns moeten op vol
doendP. hoogte en zoodanig hangen dat het licht 
van alle zijden duidelijk zichtbaar is. 

Boven geheel onder water gezonken schepen of 
vlotten moet door den schipper of vlotvoerJ er 
een schuit of een drijvend baken met de twee 
boven bedoelde op gelijke wijze op te hangen 
lantaarns gelegd en onderhouden worden. 

Bevindt zich de ligplaats van een geheel onder 
water gezonken schip of vlot ter zijde van de 
daarbij aangebrachte schuit, dan moet aan die 
zijde waar h et vaarwater niet vrij is, een tweede 
lantaarn met rood licht van dezelfde lichtsterkte 
als de eer te gevoerd word en . 

Het ter zijde aanbrengen van de schuit is 
slechts dan geoorloofd, als de waterstand het 
aanbrengen boven het gezonken schip of vlot 
niet toelaat. 

Hij dag komen in de plaats van cle voorge
schreven lantaarns: 

boven het pijksche veer witte vlaggen, ten 
minste 0.50 M. hoog en 0.75 l\f . lang, 

beneden het Spijksche veer zwarte bollen van 
ten minste 0.50 M. middellijn. 

4°. De schipper of vlotvoerder is daarenboven 
verplicht, onmiddellijk kennis te geven aan het 
bestuur der meest nabij gelegen gemeente, dat 

en waar een schip of vlot vast zit of gezonken 
is. In opvolging van deze kennisgeving of wan
neer zij van het ongeval langs eenen anderen 
weg mocht kennis dragen, moet de plaatselijke 
politie het voor de scheepvaart ontstane beletsel, 
voor zoo ver dit nog niet reeds is geschied, op 
de onder 3°. voogeschreven wijze op kosten van 
den schipper van het vaartuig of van den vlot
voerder doen aanduiden. 

5°. De bevoegde autoriteiten kunnen het op-

ruimen van schepen , vlotten en andere voor
werpen, welke gezonken, gestrand of aan den grond 
geraakt zijn, bevelen wanneer deze naar hun 
oordeel voor cle scheepvaart hinderlijk of gevaar

lijk zijn, onverminderd de aanspraak op ver
goeding van de hiertoe gevorderde kosten. 

Het opruimen heeft onmiddellijk plaats, wanneer 

dit naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten 
geen uitstel kan lijden of wanneer de belang
hebbenden dit weigeren of niet aan te treffen zijn . 
In andere gevallen wordt aan de belanghebbenden 
een gepaste termijn gesteld; geschiedt binnen dien 
termijn het opruimen niet of niet volledig, dan 
wordt dit van wege den taat uitgevoerd . De 
verder strekkende bevoegdheden , die· aan de he
treffende autoriteiten volgens de wetten van het 
land toekomen, worden door de voorafgaande 
bepalingen niet aangetast. 

6°. De bepalingen van 1 °. tot 5°. zijn even
zeer van toepassing wanneer op de rivier aan
wezige inrichtingen (badinrichtingen, molens en 
dergelijke) gezonken zijn. De aan cle schippers 
en de vlotvoerders opgelegde verplichtingen gelden 
ook voor de eigenaren van zoodanige inrichtingen. 

9. Bijzondere voorschriften voc,r de 
sleepvaart met stoombooten tns

schen Keulen en l\fannheim bij 
1 age n waterstand. 

§ 24. De uitoefening van de slee1ivaart met 
stoombooten des nachts is geheel verboden: 

a. tnsschen Keulen en St. Goar, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Keulen 1.30 M. 
of daar beneden bedraagt; 

b. tnsschen t . Goar en Mainz, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Mainz 1 llf. of 
daar beneden bedrnagt; 

c. tnsschen Mainz en Mannheim, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Mainz 0.70 M. 
of daar beneden bedraagt. 

10. Bijzondere voorschriften betref
fende het sleepen op h et riviervak 

tusschefi Bingen en St. Goa~ 

§ 25 . 1°. Op het riviervak tusschen Bingen 
en St. Goar mag een schip niet aan de raderkast 
een er stoom boot worden bevestigd. Hiervan uit
gezonderd zijn slechts zulke gevaJlen ·waarin be
schadigcle vaartuigen niet op eene andere wijze 
kunnen weggevoerd worden. 

2°.. Op dit riviervak mogen stroomopwaarts
varende stoombooten niet meer dan drie vaar-
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tuigen sleepen, die in eene rij achter elkander 

moeten gehouden worden, en stroomafwaarts

varencle niet meer clan vier schepen, twee aan 

twee naast elkander gekoppeld. 

Voo1"schriften betreffende het stillinen. 

26. 1 °. Wanneer schepen, vlotten, bagger

werktuigen of soortgelijke werktuigen buiten cle 

havens stil of voor anker liggen, moeten zij be

hoorlijk vastgemeerd en te allen tijcle zooclanig 

gelegd worden, clat eenerzijds de vaarweg voor 

de doorgaancle scheepvaart open blijft en ander

zijds het gevaar, van door den golfslag tegen den 

oever geworpen of anderszins beschadigd te worden, 

uitgesloten is. Op de vlotten moet bovendien 

bij dag en des nachts een voldoende wacht aan -

1vezig zij n; eveneens op schepen, baggerwerktuigen 

en soortgelijke werktuigen, wanneer zij bij uit

zondering in het vaarwater of in cle nabijheid 

daarvan stilliggen op plaatsen, clie in clen regel 

niet als ligplaats gebezigd worden. 

Wanneer ankers in het vaarwater of in de na

bijheid daarvan worden uitgeworpen, dan moet 

de plaats daarvan door drijftonnen worden aan

gewezen . Deze drijftonnen moeten bij bagger

werktuigen en soortgelijke werktuigen alle, bij 

anclei·e vnartnigen en vlotten slechts voor zoover 

zij de plaats rnn zijankers aanwijzen, van zons

ontlergang tot zonsopgang van een wit licht voor

zien zijn. 

2°. Buiten cle havens mogen in het algemeen 

nooit meer dan drie schepen in de ri chting der 

breedte van de rivier naast elkancler liggen. 

Waar cle gesteldheid van het vaanvater niet 

toelaat, dat de varencle stoom booten op een af

stand van meer clan 40 M. van den oever blijven, 

mag slechts eene enkele 1·ij schepen langs den 

oever liggen. 

In de engten der rivier, in cle vaarwegen naar 

en uit de bijrivieren, kanalen en havens van 

clen Rijn, in cle vaarwegen cl wars over cle rivier 

van gierveren en van alle langs een cl wars kabel 

zich bewegende veerponten , in cle vaarwegen van 

cle stoom booten naar en van de stoomboothoofden, 

als ook in de vaarwegen door de schipbruggen 
mogen schepen en vlotten zich niet ophouden 

noch bijleggen. Ook mogen schepen en vlotten 

boven of benedenwaarts van de stoomboothoofclen 
niet zooclanig liggen, clat zij geheel of gedeeltelijk 

voor deze uitsteken. 

Schepen en vlotten, welke aan cle cloor borden 

aangeduide aanlegplaatsen van schuitenveren aan-

leggen, moeten zoo ver van den oever verwijderd 

blijven, dat cle veerschuiten ongehinclercl knnnen 

af- en nan varen. 

3°. Zijn sche1,en, vlotten, baggerwerktuigen of 

soortgelijke werktuigen voor anker gegaan op 

plaatsen, waar clit in den regel niet geschiedt , 

of l iggen zij bniten de havens in het vaarwat_er 

· of in de nabijheid daarvan, dan moet bij mistig 

weder op de schepen met eigen beweegkracht ten 

minste elke vijf minuten cle klok worden geluid, 

van uit andere vaartuigen en vlotten even dikwijls 

met den scheepsroeper wurclen gepraaid. 

4° . Alle buiten de havens op cle open rivier 

gelegen schepen, vlotten, bag/!:erwerktuigen of 

soortgelijke werktuigen moeten van zonsondergang 

tot zonsopgang onafgebroken verlicht zijn door 

lantaarns met wit licht. Op cle vaartuigen moet 

zoodanige lantaaru ten minste 4 M. boven -het 

scheepsboord aan de zijcle van het vaarwater, en 

indien vaartuigen bij uitzondering zooclanig liggen, 

dat er aan beide zijden vaarwater is, aan heiclc 

zijden zoodanig worden aangebracht, dat zij stroom

opwaarts en stroomafwaarts voortdurencl zichtbaar 

zijn. Op vlotten moeten aan eiken van cle beicle 

nanr cle zijcle van het vaarwater toegekeerde hoe

ken, ten minste 4 M. hoog, op eene hooge, van 

verre zichtbare plaats twee lantaarns met wit 

licht, op een onderlingen afsta nel van ten minste 

2 M. , ten hoogste 4 M. naast elkander geplaatst 

worden. 

Op vaartuigen, waarop wegens de gevaarlijk

heicl van cle lading geen licht mag worclen ont

stoken, moet gedurende den nacht onafgebroken 

een wacht aanwezig zijn, die de naderende schepen 

door tijdig praaien met clcn scheepsroeper moet 

waarschuwen. 

5°. De in deze paragraaf betreffende cle vlotten 

vastgestelde bepalingen gelden mecle voor de vlotten 

in aanbouw. 

6°. Wanneer baggenverktnigen of soortgelijke 

werktuigen aan het werk zijn op een o-ccleelte 

van de rivier, alwaar zij door de aankomende 

schepen niet t.ijdig gez ien kunnen worden, clan 

moeten zij vóór en achter hunne ligplaats een 

1·oode ton leggen. Deze bebakening moet op zoo
danigcn afstand plaats hebben, dat de schepen 

tijdig hunnen koers knnnen nemen door een niet 

door het werktuig versperd vaarwater. 
Liggen zulke werktuigen of toestellen in het 

vaarwater, clan moeten zij aan clien kant, langs 

welken schepen en v latten het best kunnen voorbij 

varen, een roocl-wit1e ving uitsteken. 
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Voorsclmften betr~!fende oaste badinrichtingen, 
molens op vaartuigen e1t soortgelijke 

inricl,tingen. 

§ 27. Voor badinrichtingen, molens op vaar

tuigen en soortgelijke inrichtingen, welke in de 

rivier vast liggencl zijn, zijn behalve de door 

de bevoegde antoriteiten vastgestelde bepaliuge,1 

de volgende voorschriften van kracht: 

1 °. Zij moeten bevestigd zijn op betrnu wbarc 

wijze, volled igen waarborg te.,.en het afdrijven 

biedende; geschiedt die bevestiging door ankers, 

dan mogen deze niet in het vaarwater of in de 

nabijhei,l daarvan worden uitgeworpen. 

2°. Zij moeten zoodanig liggen, dat de vaarweg 

voor de doorgaande scheepvaart open blijft en 

het gevaar, om door den golfslag tegen den oever 

geworpen of anclerszins be chadigd te worden, 

uitgesloten is. 

3°. Zij moeten van zonsondergang tot zons

opgang onafgebroken verlicht zijn door lantaarns 

met wit licht, die ten minste 4 )1. boven het 

vlak waarop deze inrichtingen dl"Îjven aan ue 
zijde van het vaarwater, zoodanig worden aan

gebracht dat zij stroomop- en stroomafwaarts 

voortdnreod zichtbaar zijn. 

Voorsc!triften betreffende !tet jaagpad en !,et jagen. 

§ 2 . 1 °. De vaartuigen, die langs den oever 

liggen waar zich het jaagpad bevindt, moeten, 

wanneer schepen, die langs den oever worden 

gejaagd hen voorbij varen, hetzij den mast str ijken 

of 1.00 ver van den oever verwijderd worden, 

dat de jaaglijn ouder hen kan doorgetrokken 

worden. .Bij het op deze wijze doen passeeren 

van de jaaglijn moet de bemanning van het stil

liggend sch ip behulpzaam zijn. 

2°. De vlotten, die langs den oever liggen 

wam· zich het jaagpacl bevindt en eveozoo de 

daar l iggende vlotten, die in a,iobouw zijn, 

moeten voorzien zijn van volledige jaaglijoleiders. 
Ook 1nogen d ie vlotten, wanneer zij niet onder 
weg zijn, niet verder clan tot 80 M. iu dcriv ier 

1·eikeo. De vlot voerder is verplicht, om de bind
balken gelijk met het vlot af te snijden en de 

ankers zoodaoig uit te werpen, dat deze voor 
de scheepvart niet hinderlijk zijn. 

De bemanning van het vlot moet de schepen, 

die niet cli cht langs en om het vlot heen kunnen 
varen, langs ilit laatste voorbij trekken . 

3°. Aan den oever waar het jaagpad zich be

vindt liggende badinrichtingen of soortgelijke in-

richtingen, die het jagen belemmeren, moeten 

door de eigenaars van volledige jaaglijnleiders 

voorzien worden. 

4°. Op het jaagpad zelf mogen noch inrich

tingen opgericht, noch voorwerpen neergelegd 

worden, clie voor cle uitoefen ing van clen jaag

dienst hiuilerlijk zo uden kunnen zijn. 

Voorschriften over bouw, bemanning, uiti-11sti11g 
en onderzoek van de vlotten. 

1. Aanduiding, breeclte en lengte 

van cle vlotten . 

§ 29. 1 °. Elk vlot moet op het midden der 

lengte en ter hoogte van ten minste 3 M. boven 

de oppervlakte twee evenwijdig aan de lengte-as 

boven elkander vast aanacbmchte witte borden 

voeren, waarvan op het bovenste in rood de 

eerste letters der voornamen, de geslachtsnaam 
en de woonplaats van den eigenaar v,m het vlot, 

en op het onderste in zwart dezelfde opgaven 

betrekkelijk den vlotvoerder in Latijnsche letters 

van ten mi uste 30 cM. hoogte en 5 cM. breedte, 

moeten zijn vermeld en wel op de beide vlakken 
der borden. 

2°. De breedte van de vlotten clie den Rijn 

be1'aren mag niet te boven gaan op het riviervak: 

van Bazel tot Kehl . 6 ~f. 
Kehl tot Steiomauern (mond van 

den ~'[nrg) . 17 " 
teinmanern tot Germersheim 27 " 

Germersheim tot M,inoheim . 36 

beneden Maooheim . 63 » 

Bovendien is de lengte der vlotten beperkt 

voor het riviervak: 

van Bazel tot Kehl . tot 27 M. 

Kehl tot teinmanern . • 90 • 
3°. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 

geen deelen van het vlot of andere voor de 

schepen, bruggen enz. hinderlijke voorwerpen uit

steken . 
4°. Bij waterstanden van 1 M. en lager aan 

de peilschaal te Mainz is voor het vak Rüdesheim

St. Goar de breedte iler vlotten beperkt tot 56 M. 

2. ]1 e m an n in g, uit r n s tin g e o gewicht 

van de vlotten in het algemeen. 

§ 30. 1 °. Elk vlot moet bemand zij n met ten 

minste één man voor elke 25 kubiek Meter harcl 

hout en met ten minste één man voor elke 50 kubiek 

Meter zacht hout. Als hard hout geldt hierbij 

eiken-,_ beuken-, olmen-, esschen-, kersen-, peren-, 
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appel- en kornoeljehout; als zacltt daarentegen 

populieren-, elzen-, vuren-, dennen-, pijnboomen-, 

lorkehout, alsmede andere harsachtige houtsoorten. 

2°. Beneden Wezel mag de hierboven onder 

1 °. bepaalde verplichte bemanning met een dercle 

worden verminderd. 

3°. Geen vlot mag met minder dan 3 man, 

den vlotvoerder inbegrepen, bemand zijn. 

4°. Vlotten, van welke de verplichte beman

ning volgens 1 °. meer dan 4 man bedraagt, 

moeten uitgerust zijn met het materieel vermeld 

. in de bijlage. 

5°. Ter bepaling van het in de vlotverklaring 

(art. 25 van de herziene Rijnva:u-takte van 17 Oc

tober 1868) op te geven gewicht van de vlotten, 

wordt de kubieke meter hard hout (vergelijk 1 °.) 
tegen 750 KG. (15 centenaars) en de kubieke 

meter zacht hont (vergelijk 1 °.) tegen 550 KG. 

(11 centenaars) berekend. 

3. Ui tzouderi n g sbepalingen betref

fende de bemanning en de uit

rusting van de vlotten 

b o v en M ai n z. 

§ 31. De bepalingen in § 30 zijn niet van toe

passing op de uitoefening van de vlotvaart op 

het riviervak boven Mannheim. Zij treden voor 

vlotten, welke van dit riviervak komende Maan

heim voorbijvaren, zoodanig in werking, dat 

Mannheim als punt van afvaart voor deze vlotten 

wordt beschouwd. 

Daarentegen wordt voorgeschreven: 

1 °. Op het rivier vak van Kehl tot Steinmauern 

moeten op vlotten met eene bemanning tot 12 
man één kabel, op grootere vlotten twee kabels 

elk van ten minste 40 M . lengte, op het riviervak 

van Steinmauern tot Mannheim op elk vlot een 

groote kabel van 160 tot 180 M. lengte en een 

hulpkabel van 15 tot 20 M . lengte aanwezig zijn. 

2°. Op het riviervak tusschen Kehl en Stein

mauern moet elk vlot ten minste met één man per 

15 kubiek Meter inhoud van de aangekoppelde 

houtmassa bemand zijn. 

3°. Op het riviervak van Steinmauern tot 
Germershci.m moet de bemanning van de vlotten 

ten minste bestaan~ 
a. bij vlotten van onbezaagd hout : 

van lichtere houtsoorten uit één man voor elke 

15 kubiek Meter inhoud; 
van zware houtsoorten uit één man voor elke 

20 kubiek Meter inhoud; 

b. bij vlotten van bezaagd hout: 

tot 180 kubiek Meter inhoud, uit één man 
voor elke 20 kubiek Meter inhoud; 

van 180 tot 300 kubiek )feter inhoud, uit 

één man voor elke 25 kubiek Meter inhoud; 

van meer dan 300 kubiek Meter inhoucl, uit 

één man voor elke 30 kubiek M~ter inhoud. 

4°. Op het riviervak van Germersheim tot 

Mannheim mag deze bemanning overal met een 

vierde verminderd worden. 

5°. Op het riviervak boven Mannheim moeten 

de kleine vlotten, die tot 30 ;\f. lang, 4.5 M. 
breed en stevig 00ebouwd z~n, met ten minste 

drie man, de vlot voerder daaronder begrepen, 

bemand zijn. 

Op het riviervak tusschen Mannl,eini en JJfainz 
behoeven vlotteu, van welke de ve1·plichte be

manning volgens § 30, 1 °. niet meer · dan 10 
man bedraagt, dan niet voorzien te zijn van de 

in de bijlage van § 30, 4°. voorgeschreven anker

schuitjes en ankers, wanneer hunne bemanning 

ten minste het dubbel nu de volgens § 30, 1 °. 
gevorderde bedraagt en de vlotvoerder kan be

wijzen, dat hem voor alle door te varen bruggen 

het voorgeschreven aantal ankerschuitjes en ankers · 

tegemoet zal gezonden worclen. 

4. Voors c hr i f ten voor ges Ie e pte 

V 1 0 t te Il. 

§ 32. Voor vlotten, die door stoom booten of 

door andere schepen met eigen beweegkracht ge

sleept worden, is op het riviervak tusschen 

Mannheim en Bingen de helft, van Bingen tot 

St. Goar drie vierden en van St. Goar tot Wezel 

twee derden, beneden Wezel een derde der ver

plichte bemanning volgens § 30, 1 °., voldoende, 

mits het vlot aan de voorzijde van eene doel

matige stuurinrichting voorzien zij en de sleep

boot de volgende kracht der machine bezitte: 

a. bij vlotten, van welke de veqilichte be

manning niet meer dan 50 man bedraagt, ten 

minste 25 effectieve paardekrachten; 

b. bij vlotten, van welke de verplichte be

manning meer dan 50 tot en met 80 man be

draagt, ten minste 35 effectieve paardekrachten; 
c. bij vlotten, van welke de verplichte be

manning meer dan 80 man bedraagt, ten minste 

45 effectieve paardeknch ten. 

5. Waarschuwers van de vlotten. 

33. 1 °. De vlotvoerders zijn verplicht, om 

hun vlot te doen voorafgaan door eeri schuitje 
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met een waarschuwer. Het schuitje moet ten 
minste ¾ unr en ten hoogste 1} uur voor het 
vlot uitvaren. Het mag niet aan een stroom
afwaartsvarend schip bevestigd worden. 

2°. Wordt het vlot door een schip met eigen 
beweegkracht gesleept, dan moet het waarschu
wingsschuitje eene vlag voeren bestaande uit 
zestien ruiten afwisselend rood en wit, in de 
overige gevallen afwisselend rood en zwart. 

3°. De vlotvoerder moet in de vlotverklaring 
Jen naam van den schippet· van het schuitje 
aanteekenen of dien aan de politie van de eerste 
haven, waar het vlot aankomt ter vermelding in 
de vlotverklaring opgeven. 

4°. Indien het vlot door eenige onvoorziene 
omstandigheid niet kan doorvaren, moet de vlot
voerder terstond een tweeden waarschuwer zenden, 
die de belanghebbenden verwittigt, dat het vlot 
niet zal komen. 

5°. De verplichting, om een waarschmver vooruit 
te zenden, vervalt: 

a. op het riviervak boven Mannheim voor 
vlotten, welke tot 30 M . lang, 4.5 M:. breeden 
stevig gebon wd zijn; 

ó. op de 1·iviervakken beneden M:annheim voor 
vlotten, waarvan de verplichte bemanning niet 
meer dan 5 man bedmagt. 

De voerders van zoodanige vlotten zijn echter 
gehouden , om de voorgeschreven vlag op het vlot 
zelf te voeren. 

6. Vervanging van den waarschuwer 
door e lectrisch e aankondiging op 

het riviervak van Kehl tot 
Stei nmauern. 

§ 34. 1 °. Op het gedeelte van den Rijn tus
schen Kehl en Steinmauern zijn de vlotvoerders 
ontheven van de verplichting, om een waar
schuwingsschuitje vooruit- te zenden, wanneer zij 
tot waarschuwing der vlotten van de alclaar langs 
den Rijn aangebrachte electrische sein inrichting 
gebruik maken. 

Zoodra de aanstaande komst van een vlot aan 
een van de schi pbrnggen bij Freistett-Offendorf, 
Greffern-Drusenheim of Plittersdorf-Selz door 
de telegraaf is aangekondigd, wordt op de schip
brug nabij den rechter oever de in § 33 voorge
schreven waarschnwiogsvlag geheschen en eerst 
wanneer het vlot door de brug gevaren is weder 
ingehaald. 

Onder gelijk voorbehoud kan bij mogelijke 
uitbreiding van de bovengenoemde seininrichting 

van Plittersdorf Rijnafwaarts ook hier het waar
schuwen van de vlotten door middel van de 
telegraaf geschieden. 

2°. Wanneer de vlotvoerders geen gebruik van 
de seininricht.ing willen maken, of wel bij moge
lijke storing in de geleiding daarvan, moet het 
waarschuwen op de in § 33 bepaalde wijze ge
schie<len. Echter is het aan de vlotvoerders toe
gestaan, om zich, in plaats van eene schuit van een 
zoogenaamd vaarvlotje, uit boomstammen of planken 
bestaande, voor de waarschuwing te bedienen. 

7. 0 nde rzoek van de vlotten. 

35. 1°. Vlotten, waarvan de verplichte be
manning meer dan 4 man bedrnagt, worden, vóór 
hun vertrek en, wanneer zij op eene zijrivier 
ge bon wd zijn, vóór dat zij de reis 01, den Rijn 
voortzetten, aan een onderzoek onderworpen, 
hetwelk loopt over hunne samenstelling en de 
hechtheid hunner verbindingen, zoomede over de 
aanwezigheid van de voorgeschreven bemanning 
en van het overeenkomstig den inhoud van ,le 
bijlage van§ 30, 4°. gevorderde uitrustingsmaterieel. 

Deze bepaling is niet van toepassing op vlotten, 
welke, uit de Main komende, gebracht worden 
in de vlothaven te Mainz of te Schierste:u. 

2°. Het onderzoek geschiedt door de hiermede 
belaste ambtenaren of door deskundigen, die voor 
dit doel beëedigd zijn. 

3°. De vlotvoerder moet vóór het vertrnk van 
het vlot het onderzoek daarvan aanvragen bij de 
bevoegde autoriteit. Laatstgenoemde moet er voor 
zorgen, dat het onderzoek zoo spoedig mogelijk, 
en in elk geval binnen de op de ontvani(st der 
aan vraag volgende eerste 24 u reu geschiedt. 

4°. De plaatsen, waar het onderzoek kan ge
schieden, de personen , die daarmede zijn belast, 
en de autoriteiten, bij wie het moet worden aan
gevraagd, worden openlijk bekend gemaakt. 

5°. Vlotten, die op plaatsen gebouwd worden, 
waar het voorgeschreven onderzoek niet kan piaats 
hebben, moeten op de stroomafwaarts meest nabij 
gelegen plaats, die voor het onderzoek van vlotten 
is aangewezen, aan het onderzoek worden onder
worpen. 

6°. De bepalingen van 1 °. tot 5°. zijn niet 
van toepassing op de vlot.vaart op het rivier vak 
boven jJfannheim. 

De brugwachters zijn bevoegd tot het uitoefenen 
van toezicht op de naleving van de in § 29, 2°. 
en 3°. en § 31 voor het riviervak boven Mann
heim gegeven voorschriften. 
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7°. Voor vlotten, welke van boven komende 

~fannheim voorbijvaren, treden de bepalingen 

van 1 °. tot 5°. zoodanig in werking, dat Mann

heim als pnn t van afvaart wordt beschonwd. 

8. Aanteekening op de vlot

v e r k 1 a r i n g. 

36 . Geeft het onderzoek geen aanleiding tot 

aanmerkingen, dan wordt de uitslag cloor de mei 

het onderzoek belaste personen op de door den 

vlotvoerder met zich te voeren vlotverklaring 

aangeteekend. Aan vlot voerders, op wier vlot

verklaring zoodanige aanteekening ontbreekt, 

wordt de afvaart niet toegestaan. 

9. Veranderingen in den toe s tand 

v a n h e t v 1 o t. 

§ 37. De bepalingen van de §§ 35 en 36 zijn 

mecle van toepassing voor het geval, dat een 

vlot ged urende de reis : 

a. eene vergrooting ondergaat, die overeen

komstig den inhoud van de bijlage van § 30, 4°. 

vermeerdering van het voorhanden zijnde uitrns

tings-materieel vereischt, of 

b. verkleind wordt en de vlotvoerder dienten

gevolge eene vermindering in het voorhanden 

zijnde nitrustings-materieel wil brengen. 

Geschieden deze veranderingen van het vlot 

op eene plaats, waar het onderzoek niet kan 

plaats hebben, dan moet dit door den vlotvoerder 

dadelijk bij zijne aankomst op de naaste voor 

het onderzoek van vlotten aange,vezen plaats aan 

de bevoegde autoriteiten worden aangevraagd. 

10. Bevoegdheid van de autoriteiten 

en ambtenaren. 

§ 38 . De autoriteiten der scheepvaart- en haven

]JOlitie, cle brugwachters en alle ambtenaren be

last met het politietoezicht over de rivier, zijn 

bevoegd om zich er van te overtuigen, dat de 

volgens de § § 30 tot 32 gevorderde bemanning 
en het nitrustings-materieel op het vlot aanwezig 

zijn, en om indien de bemanning of de uitrusting 

der vlotten niet overeenkomstig de voorsclu·iften 

aanwezig zijn, te bevelen dat het vlot op de 

naaste ligplaats zal bijleggen. De reis mag alsdan 
eerst na het aanvullen van de bemanning, en zoo 
ook van de uitrusting voortgezet worden. 

ll. Vrij dom van rechten . 

39. Voor het overeenkomstig de § § 35, 37 

en 38 te verrichten onderzoek is geen recht ver

schuldigd. 

Po sten van waarsc!tuwers. 

40. Voor de veiligheid der vaart zijn op het 

rivier vak van Bingen tot beneden Bonn posten van 

waarschuwers gevestigd op de volgende plaatsen: 

1 °. In het Bingerloch op den Muizentoren, 

2°. aan de Wirbellay, 

3°. bij Oberwesel, beneden den Ossen toren , 

4°. tegenover Kammei'eck op den rechter oever, 

ó0
• bij de Loreley, 

6°. boven St. Gaar aan de Bank, 

7°. bij een waterstand beneden 3.2 M. aan de 

peilschaal te Coblenz voor den Engersgrund bij 

St. Sebastian Engei-s, 

8°. bij een waterstand beneden 3.5 M. aan de 

peilschaal te Bonn voor cle Rheindorfer Kehle 

boven de voormalige uitmonding van de Sieg. 

De 11osten van waarschuwers op die plaatsen 

zijn verpl icht , om het naderen van alle stroom

afwaarts varende vaartuigen te seinen door het 

h ijschen van de vlag, en wel op de volgende wijze: 

a. als een afzonderlijk schip stroomafwaarts 

komt, door het hijschen van de ,·oode, 
b. als een slecptrei n stroomafwaarts vaart, door 

het hijschen van ,le witte, 
c. als een vlot komt afdrijven, door het hij

schen van de roode en van de witte vlag, 

d. in de plaats van vlaggen komen voor het 

tweede vaarwater bij het Bingerloch korven van 

dezelfde kleur. 

Door elk van deze seinen wordt tevens aange

toond, dat de vaart stroomafwaarts vrij is, ter

wijl het niet geven van een sein aanduidt, dat 

de vaart stroomopwaarts vrij is. 

Is het vaarwater in het Bingerloch versperd, 

dan wordt een rood en wit gestreepte korf op 

den top van cl en Muizentoren geplaatst en daar

mede aangetoond, dat de vlaggenseinen voor het 

tweede vaarwater geldeu. 

Voordat een schip van af Bingen stroomafwaarts 

vaart, moet de schipper tien minuten te voren 
van zijn voornemen aan den waarschuwer van 

den post op den Muizentoren kennis geven door 

eene witte vlag op halven mast te hijschen. Hij 

mag eerst dan afvaren, wanneer daartoe het ver

eiscbte sein van af den Muizentoren is gegeven. 
Beha! ve de genoemde vaste 11ostcn van waa1·

schu wers is er voor de stroomo1nvaartsvarencle sleep
treinen nog een afaonderlijke waarschuwer tusscb en 

St. Goar en Kammereek aanwezig. Deze gaat voor 
den sleeptrein nit en geeft, wanneer vaartuigen 

stroomafwaarts komen, aan den bestuurder van 

clen sleeptrein het noodige sein met de roodc vlag. 
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Overigens zijn voor de diensten der waar

schuwers de rechten volgens afzonderlijk vastge

stelde en ter openbare kennis gebrachte tarieven 

door de daarbij betrokken schipperij verschnlcligd. 

Bevaren van afgescheiden en tot verlanding 
bestemde gedeelte11 van de ·,·ivier en af

snijdingen van den Rijn. 

41. 1 °· Het bevaren van afgescheiden en 

tot verlanding bestemde, door bakens op volcloende 

wijze aangecln ide gedeelten van de rivi er is aan 

alle vlotten en vaartni11:en met uitzondering van 

schuitjes verboden. 

2° . Afsnijdingen van den Rijn mogen eerst 

dan bevaren worden, wanneer de scheepvaart 

cloor die afsnijding van de zijde der bevoegde 

autoriteiten door middel van open bare bekend

making voor opengesteld is verklaard . 

Verbod om andere dan de in dit i·eg lement van 
politie genoemde seinlichten te voeren . 

42. Het voeren van andere dan de in dit 

r eglement van politie voor"eschreven of vergunde 

seinli chten is verboden. Uitgezonden! zijn van 

deze bepaling zoodanige seinlichten, di e in bij

zondere gevallen krnchtens r egee rings-veror<leningen 

moeten worden getoond. 

Verplichting der scl,ippers en vlotvoerders , 
om een ezemplaar van dit reglement van 

politie bi,j ziel, te !,ebben. 

43 . Ieder schip11er of ieder vlotvoerder moet 

gedurende cle uitoefening van zijn beroep een 

exemplaar van dit reglement van politie bij zir.h 

hebben en het aan de ambtenaren der politie, 

der invoerrechten der havens en van clen water 

staat op hno verzoek vertoonen. 

St,·afbepalingen. 

§ 44. Handelingen in strijd met de bepalingen 

gegeven in de §§ 1 tot 43 van het onderwerpelijk 

reglement van politie worden overeenkomstig ar

tikel 32 van de herziene Rijnvaartakte van 

17 October 1868 gestraft. 

1'ijd van invoerin_q . 

§ 45 . Dit reglement van politie treedt met 

1 November 1897 in werking. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 

9den Octobcr 1897 (Staatsblad n°. 204). 
Ons bekend, 

De 3fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) C. LELY. 

De il! inister van B uitenlandse he Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUYOUT. 

BIJLAGE van§ 30, 4°. van !,et reglement 
i·an politie voor de scheepvaart en de vlot
vartrt op den RiJn. 

Omschrijving van het vereiscltte uitrustinJS· 
materieel. 

Voor vlotten, .... s .;, .;, 
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1 °. Onder groote ankerschuiten worden schuiten 

van een ladingsvermogen van 2500 tot 3000 KG. 

(50 tot 60 centenaars), onder kleine ankerschniten 

die van een ladingsvermogen van 1600 tot 1750 

KG. (30 tot 35 centenaars) verstaan. 

2°. Vlotten, waarvan de verplichte bemanning 

volgens § 30, 1°., niet meer dan 7 man be

draagt, mogen in plaats van de kleine anker

schuiten een schuit.je hebben, zoogenaamde .drie

planker" van 8 M:. lengte en van 1 tot 1.4 M:. 
breedte op het boord. 

3°. De schuit van den waarschuwer is niet in 

de in bovenstaande omschrijving aangegeven schui
ten begrepen. 

Behoort bij het Reglement van politie voor de 

scheepvaart en de ..-Jotvaart op den Rijn, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van den 9den 

October 1897 (Staatsblad n°. 204) . 
Ons bekend, 

De "lf in . van Waterstaat, Handel en Ni,jverl,cid, 
(get .) C. LELY. 

De Jl[inister van Buitenlandsche Zaken , 
(get .) W. H. DE 'BEAUFORT. 



11- 12 OCTOB1<;R 1897. 28 1 

11 October 1897. AuttEST van den Hoogen Rand 
der ~ederlanden, houdende beslissing dat 

onder de uitdrnkking "eenig rij - of voertuig" 
in art. 21 der algemeene politieverordening 
voor Delft, rijwielen niet zijn begrepen. 

De Hooge Raad enz.; 

Gelet op het middel van cassati e , door den 
requirant voorgesteld bij memorie: 

Schending, immers niet- of verkeerde toepassing, 
van de artt. 21 en 28 van de algemeene politie
verordening van Delft van 7 December 1894, 
23 Strafrecht; 214, 216 en 253 Strnfvordering; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis het 
feit, zooals het aan den gereqnireerde was ten 

laste gelegd, bewezen is verklaard, doch dat de 
kantonrechter geoordeeld heeft dat het niet straf
baar was, hoofdzakelijk op grona dat rijwielen, 
naar de bedoeling van art. 21 der algemeene 
11olitieverordening van Delft, niet zijn begrepen 
onder rij - en voertuigen in dat ,irtikel genoemd, 
hetgeen gestaafd zou worden deels door sommige 
andere bepalingen der verordening, deels door 
de vergelijking met eene gelijkluidende bepaling 

eener vroegere verordening; 
0 . dat tot toelichting van het middel van 

cassatie hiertegen is aange,·oerd, dat uit de al
gemeenheid der in art. 21 gebezigde woorden 
volgt, dat onder rij- en voertuigen ook rijwielen 
begrepen zijn; dat de beteekenis dier woorden 
door den kantomechter ten onrechte verklaard 
is uit andere bepalingen der verordening, die ten 
der.e niet van toepassing zijn, en dat evenmin 
een beroep op eene vroegere verordening kan baten, 
daar de tegenwoordige verordening dateert van 
7 December 1894, toen het gebrnik van het rij

wiel reeds vrij algemeen in zwang was, en dan 
ook art. 25 rijwielen met name noemt; 

0. daaromtrent: 
dat bij art. 21 der algemeene politie-verordening 

voor Delft, vastgesteld 7 December 1894, is 
verboden: . in de wandelpaden eenig vee te leiden 
of te clrijven of met eenig rij - of voertuig of 
te paard te rijden"; 

dat de in dat ai-tikel gebezigde uitdrnkking 

van .eenig rij - of voertuig" wel zeer algemeen 
is, doch dat hieruit nog niet noodzakelijk volgt, 
dat rij wielen daaronder begrepen zijn, omdat, 
naar het gewone spraakgebruik, een rij - of voer
tuig niet de uitdrnkking is, waarmede het rij
wiel gewoonlijk wordt aangeduid; 

dat het derhalve onzeker is, of het wel in de 
bedoeling van den gemeentewetgever gelegen heeft 

om de rijwielen onder de verbodsbepaling van 

art. 21 te begrijpen ; 
dat die bedoeling nog te meer onzeker wordt, 

nn in art. 2ó der verordening omtrent het be
rijden der klinkerstraten, van cle trottoirs en de 
verboo0 de voetpaden eene soortgelijke bepaling 
gevonclen wordt als die van art. 21 ten aanzien 
v,in de wandel paden bevat, en in eerstgenoemd 
artikel het rijden met rijwielen op de klinker
straten enz. uitdrukkelijk verboden wordt, terwijl 
daarnevens wordt aangetroffen het verbod om met 
rijtuigen op die plaatsen te rijden; 

dat eindelijk di e onzeke,·beid nog vermeerderd 
wordt cloor den inhot1d van afdeeling III der 

verordening, handelende "van paarden , ezels, 
runderen en andere dieren en van rij - en voer
tuigen", waarin ten aanzien van deze laatsten 
bepalingen voorkomen, die blijkbaar niet op rij 
wielen van toepassing kunnen zijn, ofschoon niet 
blijkt, en zelfs met het oog op de artt. 39 en 
40 niet aannemelijk is, dat die bepalingen alleen 

betreffen rij- en voertuigen met trekdieren be
spannen; 

0. dat, waar de toepasselijkheid der ingeroepen 
strafbepaling noch uit de woorden dier bepaling 
zelve , noch naar de waarschijnlijke bedoeling des 
wetgevers met genoegzame zekerheid kan worclen 
vastgesteld, de kantonrechter terecht zich van de 
toepassing dier bepaling heeft onthouden ; 

dat het middel derhalrn is ongegrond; 
Verwerpt het beroep in cassatie. 

12 October 1897. Mrss1VE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Commissa1·issen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
het provoost-arrest, bedoeld in art. 71 der 
wet op de Schutterijen. 

Op eene desbetreffende vraag van den auditeur 
bij den schnttersraad eener dienstdoende schutterij, 
is door mij het volgende geantwoord: 

. In overeenstemming met het Koninklijk be
.sluit van 11 Maart 1872 (Staatsblad n°. 14), 
.neem ik aan, dat het in art. 71 der Schutterij 
• wet bedoeld provoost-arrest. volgens t.le wet niet 
.als straf, maar als dwangmiddel tot betaling 
,, van boeten en kosten te beschouwen is. 

• Ten aanzien van het I verleenen, al of niet, 
• van de bij genoemd wetsartikel gevorderde goed
.keuring tot toepassing van dat dwangmiddel, 
.kunnen aan bet {gemeentebestuur geen voor
.schriften worden gegeven . 

"Aan dat bestuur moet worden overgelaten te 
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• beoordeelen, of het noodig is om, zoo de and i
.tem· bij den schuttersruau , met overlegging vnn 
.de vruchteloos gedane aanmaningen en verdere 
.stokken, die goedkeuring vraagt, alvorens op 
. deze aan vraag te beschikken, te onderzoeken, 
.of toepassing van het d wangmidclel wegens de 
.gelde! ijke omstandigheden waarin de veroordeelde 
, of de beke11rde verkeert , geacht kan worden tot 
, het beoogde doel te kunnen leiden. 

.Meent het gemeentebestuur, naar aanleiding 
• van den uitslag van het onderzoek, dat clit het 
.geval niet is, dan valt, ook naar mijn oordeel, 
.cle l,evoegdheiu van dat bestuu r om de gevraagde 
.goedkeuring te verleenen, te betwijfelen." 

Ik heb de eer U H.Ed.G. te verzoeken, hiervan 
mecledeeling te doen aan de auditeurs bij de 
schnttersraden in Uwe provincie. 

JJe JJ[inister van Bimzenlandscl,e Zaken , 

(get .) H. GoEMAX BoRGESIUS. 

15 October 1897. BESLUCT van den Minister 
van Binuenlandsche Zaken, honden de aan
vulling van het besluit van 19 Angustus 1896, 
betreffende de schadeloosstelling te verleenen 
voor ue huid van eeu dier dat, aan eene 
besmettelijke ziekte lijdende, is gestorven en 
daarna verbrancl, begra ven of op andere 
wijze onschadelijk is gemaakt. 

De Minister vnn Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 3, laatste lid, van het Konink

lijk besluit van 10 Juli 1896 (Staatsblad n°. 104), 
waarin oncler a is bepaald, dat in de ii;evallen 
en naar den maatstaf, door den Minister van 
Binnenlanasche Zaken te bepalen, door den bur
gemeester op Rijkskosten e~ne gedeeltelijke schade
loosstelling wordt gegeven voor de huid van een 
dier, dat, aan eene be;mettelijke ziekte lijdende, 
is gestorven en daarna verbrand, begraven of op 
andere wijze, door den districtsveearts te bepalen, 
onschadelijk gemaakt is; 

Heeft goedgevonden, met aanvulling der be
schikking van 19 Augnstns 189 6 (Staatscourant 
van 20 Augnstus 1896, n°. 195), te bepalen: 

1 °. dat ook aan den eigenaar van een dier, 
dat, aan mond- en klauwzeer lijdende, is ge
storven en daarna verbrand, begraven of op andere 
wij ze onschadelijk is gemaakt - wanneer hij 
te dezer zake volgens wet of wettelijk voorschrift 
op hem rustende verplichtingen naar behooren 
heeft nagekomen - door den burgemeester op 
Rijkskosten eene gedeeltelijke schadeloosstelling 
voor de hu id van clat dier zal worden gegeven, 

bedragende het twee derde gecleelte van de waarcle, 
waarop die huid door den districtsveearts wordt 
geschat; 

2°. dat dit bedrag door den burgemeester van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken kan 
worden teruggevorderd overee komstig de • Voor
schriften aangaande de verrekening der kosten, 
voort vloeiende uit de toepassing cler wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131)", behoudens 
dat bij de desbetreffende declaratie ook moet 
worden overgelegd de verklaring van den districts
veem·ts, waaruit blijkt, of de eigenaar van het 
dier cle ter zake van het ziektegeval volgens wet 
of wettelijk voorschrift op hem rustende ver
plichtingen naar behooren heeft nagekomen en 
op welk bedrag de districtsveearts de waarde 
van de huid van het dier heeft geschat; 

3°. dat deze beschikking ook van toepassing 
zal zijn voor de gevallen van mond- en klauwzeer, 
die vóór hare dagteekening zijn voorgekomen; 

4°. dat bij andere besmettelijke veeziekten dan 
mil tv uur en mond- en klauwzeer de beslissing 
over de toepassing van het in den aanhef dezer 
beschikking genoemde voorschrift voor elk geval 
in het bijzonder blijft voorbehouden. 

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden 
geplaatst en in nfschrift aan de Algemeene Reken
kamer worden medegedeeld. 

's Gravenhaae, den 15clen October 1897. 

(,get.) I-l. GOEMAN BoRGESIUS. 

16 October 1897 . BEST.UIT, tot IVIJZ1gmg van 
het Koninklijk besluit van den 15den Sep
tember 1886 (Staatsblad n°. 164) herzien 
bij Koninklijk besluit van den 14deu Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 219), houdende 
nadere regeling der voorwaarden, waarop 
met medewerking der gemeen ten , Rijkstele
graafkantoren en Rijkstelephoonkantoren in 
kleinere plaatsen kunnen worden opgericht 
en in stand gehouden. S. 205. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Gelet op de wenschelijkheid van wijziging der 
voorwaarden, waarop met medewerking van de 
gemeenten , Rijkstelegraafkantoren en Rijkstele
phoonkantoren in kleinere plaatsen kunnen worden 
opgericht; 

Op de vooruracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 12 October 1897, 
n°. 3832, Posterijen en Telegraphie; 
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Ilebben goedgevonden en verstaan: 

A..rt. 1. In de artikelen 1 en 2 van het Konink

lijk besluit van 15 September 1886 (Staatsblad 
n°. 164), herlien bij Koninklijk besluit van den 
14den eptember 1892 (Staatsblad n°. 219), ver

valt het bepaalde sub letter a. 
2. De gemeenten, waarmede voor de uitvaar

diging van dit besluit, overeenstemming is ver
kre<>en omtrent de oprichting va.u een telegraaf

of telephoonkantoor, zullen geene kosten hebben 

te betalen voor reeds geheel of ten deele aange
legde verbindingslijnen, voor zooveel zoodanig 

kantoor op de dagteekening van dit besluit aldaar 
nog niet gevestigd en in werking gebracht is. 

De :'lfinister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge11laatst. 

Het Loo, den 16den October 1897. 

(get .) EMMA. 
IJe Min. van Waterstaat, Handel en NiJver1teid, 

(get.) C. LELY. 
( Ditgeg . 22 Oct. 1897 .) 

18 Octobe1· 1897. BESLUIT, houdende vaststel

ling van de kenteekenen van een Nederlandsch 

oorlogsvaartuig en van onder cheidi ngsteeke

nen , welke uitsluitend door ederlandsche oor
logsvaartuigen mogen worden gevoerd. S. 206. 

IN NAA.M VAN H. M. WILHELMI A, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Marine 

van 2l! Juli 1897, Bureau B, n° . 60; 
Overwegende, dat bij artikel 410 van het 

Wetboek van Strafrecht straf bedreigd wordt 
tegen den schipper, die 011zettelijk, door het 

voeren van eenig onderscheidingsteekeu aan zijn 
vaartuig den schij~ geeft alsof het een Nederlandsch 
oorlogsvaartuig ware of een loodsvaartuig in 

ederlandsche wateren of zeegaten dienst doende; 

Overwegende, dat het wenschelijk is dat bij 
algemeenen maatl'Cgel van bestuur worde vastge

steld, welke de kenteekenen zijn van een Neder
landsch oorlogsvaartuig en welke onderscheidings

teekenen uitsluitend door Nederlandsche oorlogs
vaartuigen mogen worden gevoerd; 

Den Raad van tate geboord (ad vies van den 
5 October 1897, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van den Minister van 
Marine van 14 October 1897, Bureau B, n°. 41; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Als ederlandsch oorlogsvaartuig zullen 

worden beschouwd alle Rijks- en particuliere in 

dienst van het Rijk zijnde vaartuigen, die staan 

onder het bevel van een militair gezaghebber en 

die geheel of gedeeltelijk door militairen zijn bemand. 
2. Een rederlandsch oorlogsvaartuig onder

scheidt zich van alle andere onder ederlandsche 
vlag varende vaartuigen door het voeren van een 
wimpel, of van een commando-vlag of een standaard. 

3. Onder wimpel wordt in het algemeen ver

staan eene lange, platte en zeer smalle gesplete11 

of ongespleten scheepsvaan van vlaggedoek of ander 

doek, we ke over de gansche lengte nagenoeg 

dezelfde breedte heeft. 
De wimpel wordt gevoerd op oorlogsvaartuigen 

met meer dan één mast aan den top van den 

grooten mast en op oorlogsvaartuigen met slechts 

één mast aan den top van dien ma t. 

De in artikel 2 bedoelde commando-vlag is 
eene Nederlandsche vlag, clie in het roode doek 

aan de broeking-zijde voorzien is van 4, 3 of 2 

sterren van wit doek. Zij worclt gevoerd aan 

den grooten- , den voor- of clen kruistop. 
De in artikel 2 bedoelde standaard is een 

Nederlandsche standaard en wordt gevoerd aan 

den grooten top. 
De Minister van Marine is belast met de uit

voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worclen geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den l 8den Octo ber 1 97. 

(get .) E M llf A. 
IJe JJtfinister van Marine, (get.) J. C. JANSEN. 

(Uitgeg. 22 Oct. 1897.) 

21 October 1897. BESLUIT, betrekkelijk de lich

ting der nationale militie van het jaar 1898. 
s. 207. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEL n rA , E~z. 
Wr;r EMMA., ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 

14 October 1897, VII• Afd. n°. 26; van 16 Oc
tober 1897, n° . 1534 M, afdeeling Militie en 

Schutterijen en van 18 October 1897, Bureau B, 

n°. 26 ;' 
Gelet op de wet van 19 Augustus 1861 (Staats

blad n° . 72), betrekkelijk de nationale militie; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 1898 

bedraagt 11,000 man, waarvan 510 man voor 
den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 

provincie in die lichting te dragen, wordt aan-
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gewezen in de vierde kolom van den staat, bij 
dit besluit behoorende. 

3 . De lotelingen, voor den clienst ter zee te 
bestemmen, worden daartoe gekozen uit degenen, 

die zich overeenkomstig artikel 150 van voren

genoemde wet, zooals dit artikel tijdelijk is ge

wijzigd bij Je wet van 4 April 1892 (Staatsblad 
n°. 56), waarvan de duur der werking is verlengd 
bij de wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 68), 
aangemeld hebben om bij de zccmilitie te dienen. 

dienst bij de zeemilitie hebben aangemeld, en het 
gezamenlijk getal van hen, die in het geheele 

Rijk zich daarvoor hebben opgegeven . 
De Ministers van Oorlog, van Binnen\andsche 

Zaken en van Marine zijn , ieder voor zooveel 

h~m betreft, belast met de itvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten October 1897 . 

(get .) EMMA. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 

het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt voor zoovcr mogelijk bepaald 

naar de verhouding welke bestaat tusschen het 

getal dergenen die zich in de provincie voor den 

De :Minister van Oorlog, (get.) ELAND . 

De JJfinister van Binnenlandse/te ?,,aken , 
(get.) H. GOEMAN BORGESlUS. 

De JJfinister van JJfarine, (get.) J . C. JAKSEN. 

( Uitgeg. l O Nov. 1897 .) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 21 üctobcr 1897 (Staatsblad n". 207). 

STAAT, aanwijzende liet door e!lce provincie te dmgen aandeel in de 
lichting der nationale müitie van 1898, ten bedrage van 11,000 man. 

PROV 1NCitN . 

oorclbrabant . 

Gelderluncl 

Zuidholland . 

N oordholland . 

Zeeland 

Utt·echt 

Friesland 

Overijssel . 

Groningen. 

Drenthe . 

Limburg 

TOTAAL 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar UITSLAG DER GLOBALY. OPGELEGD 
het aandeel der 

provincie, 
BEREKF.NI;>;G. AANDEEL. 

volgens art. 2 
der wet, is 
berekend. 

5008 1212 2600 1212 
46450 

5147 124531750• 
45450 

1246 

9530 
22300 

230646450 2306 

8301 2009 1950 
45460 

2009 

1941 46934950* 
45450 

470 

2133 51610800 
45450 

516 

3404 82338650* 
45450 

824 

3014 72920950 
46450 

729 

2972 
71913450 

45450 719 

1374 3,3224600• 
45450 333 

2626 635 26260* 
45450 636 

45450 10995227;160 
45450 

11000 

De JJfinister van Oorlog , 
Ons bekend, 

(get .) 

Opmerkingen . 

* Deze breuken 
z\jn, als de hoogste, 
elk voor een ge/teel 
gerekend, tot het 
vinden van de b\) de 
globale berekening 
te kort komende 
manschappen. 

ELAND. 

De .~finister van Binnmlandsche Zaken , 
De Minister van JJlarine , 

H. GOEMAN BoRGESIUS. 

J. C. JANSEN. 
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23 October 1897. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep van J. A. G. JUTE!( te Bergen 
op Zoom tegen het besluit van burgemeester 

en wethouders dier gemeente dd. 15 Janu
ari 1897, waarbij hem vergunning is ge
weige1·d tot het pluutsen van een gasmotor van 
14 paardekrncht en het verplaatsen van een 
gasmotor van 3 paarde kracht in zijne drukkerij, 
gelegen aan de Engelsche straat aldaar. S. 208. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. A. G. J UTEN, te Bergen op Zoom, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders dier ge
meente, waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot het plaatsen van een gasmotor van 14 paarde
kracht en het verplaatsen ,,an een gasmotor van 

3 paardekrncht, in zijne drukkerij , gelegen aan 
de Engelsche straat aldaar ; 

Den Raad van State, aïdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 14 Juli 

1897, n°. 94); 
Op de voordrneht van den Minister van Water

staat , Handel en ijverheid van 19 October 1897, 
n°. 168, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen; 

Overwegende, dat bij besluit van burgemeester 
en wethouders ,,,m Bergen op Zoom dd. 15 Januari 

1897 geweigerd is de door J. A. G. JUTEN aldaar 
gevraagde vergunning tot het plaatsen van een gas
motor van 14 paardekracht en het verplaatsen 
van een gasmotor van 3 paardekracht in zijne 
drukkerij gelegen aan de Engelsche straat aldaar; 

dat de gronden, op welke dit besluit steunt, 

uitsluitend zijn ontleend aan den ernstigen hinder, 
welke door de bewoners der belendende huizen 

wordt ondervonden van den thans door appellant 
in zijne drukkerij gebrnikt,en gasmotor van 3 
paardekracht, welken hij voortaan in hoofdzaak 
wil vervangen door, op een veel gunstiger plaats, 
een veel beter gestelde horizontaal werkende gas
krachtmachine van grooter capaciteit aan te bren
gen, met verplaatsing der tot dusver gebezigde 
hinderlijke machine van 3 paardekracht, die naar 
het voornemen van adressant in het vervolg alleen 
als hulpmachine zal worden gebruikt; 

dat van het verlecnen der aangevraagde ver

gunning voor zooveel die betreft het plaatsen 
van een gasmotor van 14 paardekracht, op goede 
gronden eene verbetering van den bestaanden toe
stand voor de omwonenden kan worden verwacht, 
wanneer aan de vergunning tot het plaatsen der 
door appellaut overeenkomstig de bij zijne aan-

1897. 

vrage overgelegde teekening en beschrijving in 
zijne drukkerij aan te brengen gaskrachtmachine 

van 14 paardekracht o. a. de voorwaarde worde 
verbonden, dat appellant den door hem tot dusver 
gebruikten gasmotor van 3 paardekracht niet meer 
gebruike; 

clat aan de bezwaren, welke van cle inwerking
stelling der gaskrachtmachine van 14 paardekracht 
te duchten zijn, kan worden te gemoet gekomen, 

door aan de vergunning doelmatige Yoorwaarden 
te verbinden ; 

dat bnrgemeester en wethouders van Bergen op 
Zoom mits,lien ten onrechte de vergunn ing tot op
richting dezer gaskrnchtmachi ne, hebben geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het ingestelde beroep gegrond te verklaren en 

- met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeest.er en wethouders van Ber,qen op 
Zoom - aan appellant en zijne rechtvet·krijgenden 
alsnog vergunning te vcrleenen, overeenkomstig 
de bij zijne aanvrage overgelegde en aan dit be
sluit gehechte beschrijving en teekening (1) tot 
oprichting van een gasmotor van 14 paai·dehacht 
in zijne drukkerij aan de Engelsche straat te 

Berge11 op Zoom onder cle navolgende voorwaarden: 
1 °. dat appellant den cloor hem tot dusver ge

bruikten gasmotor van 3 paardekracht voor altijd 
uit zijne drukkerij verwijdere; 

2°. dat de funcleering van den gasmotor geheel 
vrij van het overige metsel werk worde gebouwd; 

3°. dat de motor warde geplaatst op een laaa 
vilt, dik minstens 3 c.M. ; 

4°. dat de motor voorzien worde van zoodauige 
toestellen, dat het ontsnappen der afgewerkte 
gassen geen knallen of eenig ander ratelend ge
luid kan veroorzaken; de afvoerbuis dier afge
werkte gassen zal geen scherpe bochten mogen 
bezit.ten en minstens tot boven de daken der be
lendende perceelen moeten reiken; 

5°. dat de assen der transmissie vrij van het 
bestaande bint zullen worden aangebracht en dus 
de transmissie in het lokaal, grenzende aan het 
pand van A. C. DE VAT,K, vrij gemaakt worde 
van het houten bint, waaraan zij bevestigd is; 

met bepaling wijders, d:tt de inrichting moet 
zijn voltooid, en in werking gebracht binnen zes 
maanden na de dagtcekening van dit besluit. 

(1) .Deze beschrijving en teekening, als van 
minder algemeen belang , wordt hierna niet op
genomen. 

19 
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De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, met 
het rapport van den vooruoemden Minister in de · 

Staatscourant zal worden openbaar gemaakt eu aan 

den Raad van State (afdeeling voor de geschillen 

van bestuur) in afschrift zal worden medegedeeld. 

Hei Loo , den 23sten October 1897. 

(get. ) EMMA. 
De !Jfinister van Waterstaat, Handel en NiJverheid, 

(get .) C. LELY. 

(Uitgeg . 17 Nov. 1897.) 

26 Octobei· 1897. BESLUIT, houdende ter uit

voering van art. 18 der wet van 2 Mei 1897 

(Staatsblad n°. 124), regeling der belooning 
van den voorzitter, de leden en den secre

taris der hoofdcommissie enz. , en vergoe

ding van reis- en verblijfkosten. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WIJ E~fMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 22 October 1897, n°. 4, afdeelingen 

Directe Belastingen en Comptabiliteit en Verificatie; 

Gezien artikel 18 der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 124) , bepalende dat door Ons 

aan den voorzitter, de leden, plaatsvervangende 

leden en den secretaris der hoofdcommissie, als
mede aan de voorzitters, plaatsvervangende voor
zitters, leden en plaatsvervangende leden der 

commissiën voor de he1·ziening van de belastbare 

opbrengst der gebouwde eigendommen eene be

looning en vergoeding voor bureau-, reis- en 
verblijfkosten kan worden toegekend; 

Gelet op de verdeeling van het Rijk iu schat
tingsdistricten, vasto-esteld overeenkomstig het 

bepaalde bij art. 9 der voornoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Aan de voorzitters en leden der 

voormelde commissiën wordt voor de werkzaam
heden der voormelde herziening toegekend: 

J. eene belooning bedrag-ende: 
A. Voor den voorzitter: 
wanneer hij Rijksambtenaar is, ressorteerende 

onder het De1iartement van Financiën f 1000. 
Wanneer dit niet het geval is: 

a. in de districten Harderwijk, Alphen, Gouda, 
Brielle, Zierikzee en Utrecht II f 2400. (1) 

(1) Bij besluit van 28 December 1897, n°. 56, 
gewijzigd als volgt: " in de districten Harderwijk, 
Alphen, Gouda, Brielle, Zierikzee, Utrecht H, 
Assen en Hoogeveen f 2400." 

b. in de overige districten f 2800. 

B. Voor de leden: 
in de districten Harderwijk, Alphen, Gouda, 

Brielle, Zierikzee en Utrecht II f 2000; (1) 

in de overige districten f 2500. 
II. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 

bedragende voor den voorzitter en de leden: 
in de districten 's Gravenhage I en II; Rotter

dam I en II; Amsterdam I, II en III en Utrecht 

I: f 200; 
in de districten Delft, Leiden, Schiedam, 

Gouda, Dordrecht, Zaandam, Leeuwarden, Gro

ningen I en Maastricht f 500; 
in de districten 's Hertogenbosch, Tilburg, 

Breda, Arnhem, Harderwijk, Nijmegen, Tiel, 

Alphen, Gorinchem, Brielle, Weesp, Alkmaar, 
Hoorn, Haarlem, Middelburg, Goes, Zierikzee, 

Utrecht II, Amersfoort, Sneek, Zwolle en Roer

mond f 700; 
in het district Assen f 1000 ; (2) 

in de overige districten f 900. 

Voor de leden der commissiën, enkel benoemd 

voor de schatting der gebouwde eigendommen 

tot hoeven behoorende, zal het bedrag der be

looning en der reis- en verblijfkosten door Ons 
na ingewonnen advies der hoofdcommissie nader 

worden bepaald. 
Indien een plaatsvervanger werkzaam is geweest, 

of indien een voorzitter of lid eener commissie 

afgetreden of overleden en door een ander ver

vangen is, wordt het aandeel in bovenvermelde 

belooning en vergoeding door de permanente 
commissie, na den voorzitter der commissie te 

hebben gehoord, voor het vervangen litl en voor 

den plaatsvervanger of het in de plaats getreden 
lid vastgesteld in verhouding tot de werkzaam

heden van elk hunner en tot ieders uitgaven 
voor rei s- en verblijfkosten. 

2. Voor het onderzoek der bezwaarschriften, 

bedoeld in art. 28 der bovenbedoelde wet, wordt 
geen afzonderlijke beloouiug toegekend . 

Niettemin worden aan den voorzitter en de 
leden bij het verrichten dezer werkzaamheden 

reis- en verblijfkosten vergoed op den voet der 
derde kla se van het tarief, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 5 Januari 1884 (Staatsbladn°. 4). 

(1) Als voren, met bebond van f 2000 . 
(2) Vervallen bij besluit van 28 December 1897, 

n°. 56. Het district Assen is bij resolutie vnn 
den Minister van Financiën van 24 December 1897, 
met wijziging van die van 22 October 1897, 
gesplitst in twee districten: .Lissen en Hoogeveen. 
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Is voor de hierbedoelde ,Terkzaamheden een 
Jid of plaatsvervanger benoemd door Gedeputeerde 
Staten of door de arrondissements-rechlbank in
gevolge het bepaalde bij art. 29, derde I id , der 
wet, dan ontvangt hij daarenboven .f 6 voor 
eiken dag, waarOJJ een of meer bijeenkomsten 
der commissie door hem zijn bijgewoond. 

3. Aan elk cler leden der hoofdcommissie, 
benoemd krachtens artikel 12 van bovenvermelde 
wet, wordt voor zijne werkzaamheden eene 
belooning toegekend van / 1000. Daarenboven 
ontvangt de voorzitter als zoodanig eene be
looning van / 3000 en ieder der twee leden der 
permanente commissie bedoeld in artikel l 3, 
vijfde lid, der wet, eene belooning van / 1500. 

De belooning van den secretaris bedraagt/1500. 
Indien een pla,itsverv:10ger werkzaam is geweest 

of indien de voorzitter, een lid der permanente 
commissie of der hoofdcommissie of de ·secretm·is 
als zooclanig is afgetredm of ovededcn en door 
een ander is vervangen, wordt het aandeel in de 
belooning door de hoofdcommissie voor den ver
vangene en den plaatsvervanger of den in de 
plaats getredendc vastgesteld in verhouding tot de 
werkzaamheden door elk hunner verricht. 

Reis- en verblijfkosten wegens de werkzaam
heden cler herziening worden aan den voorzitter, 

Van de belooningen, bedoeld in artikel 3: 
de helft één jaar na den dag waarop het 

schattingswerk in alle districten is aangevangen; 
de wederhelft wanneer het schattingswerk, de 

herschattingen daaronder begrepen, geheel is aî
geloopen. 

De Minister van Financiën is bevoegd op voor
std der permanente commissie een gedeelte der 
belooningen en der vergoeding, bedoeld in arti
kel 1 en 2 van dit be I uit, reeds vroeger te doen 
uitbetalen tot een bedrag, voor cle belooningen 
in verhouding tot den stand der werkzaamheden, 
en voor de vergoeding in verhouding tot de be
taalde noodzakelijke reis- en verblijfkosten . 

5. De aan den secretaris der hoofdcommissie 
en aan de voorzitters der commis iën te ver
leenen vergoeding voor bureaukosten zal door 
Ons, de permanente commissie gehoord, nader 
worden bepaald. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan af chrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo , den 26sten October 1897. 

(.get .) EMMA. 

JJe J,tinister va1t Financiën, (get .) PIER ON. 

aan de leden en aan den secretaris der hoofd- 2 
commissie en hnnne plaatsvervangers vergoed op 

October 1897. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staatsbladn° . 185). . 209. 

den voet der tweede klasse van het tarief, vast
gesteld hij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1884 (Staatsblad n°. 4). 

4 . De belooningcn bepaald iu de artikelen 
1, 2 en 3, zoomede de vergoeding naar de 
artikelen 1 en 2 van dit besluit, worden in 
voege als hierna vermeld uitbetaald op betalings
lijsten, die , door den secretaris der hoofdcommis-
sie vastgesteld, vanwege den Minister van Finan
ciën bij de ontvangers der directe belastingen 
WC1rden betaalbam· gesteld. 

Van de belooning en vergoeding volgens arti
kel 1, een-dei·de zoodra in het schattingsdistrict 
eene belastbare opbrengst is vastgesteld voor de 
helft der vermoedelijk te schatten perceelen; 

een twee-derde zoodra de a lgemeene 01igaven, 
bedoeld in nrtikcl 26, derde lid, cler wet, voor 
alle kadastrale gemeenten van het district aan 
de burgemeesters zijn ingezonden; 

het laatste derde, alsmede de belooning bedoeld 
in artikel 2, laatste lid, van dit besluit, wan
neer het onderzoek der bezwa,irschri ften , bedoeld 
in art. 2 der wet, geheel is afgeloopen. 

29 October 1897. BESLUIT, tot schorsing van 
het bêsluit van den mad der gemeente Helde,· 
van 1 October 1897, tot het doen van eene 
algemeene oproeping aan de hoofden van 
scholen in die gemeente voor eene te ver
vullen vacature van hoofd eener op nbare 
school. S. 210. 

Gescl,orst tot 1 Januari 1898. 

2 November 1897. BESLUJT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de te B erli,jn op 
31 December 1896 en 21 September 1897 
tusschen Nederland en het Duitse/te Rijk 
gesloten uitleveringsverdragen. S. 2ll. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ. 

WTJ EMMA, ENZ. 

Gezien de te B erlijn OJJ 31 December 1 96 
en 21 September 1897 tnsschen Nederland en 
het JJuitscl,e Rijk gesloten verdragen tot weder-

19* 
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kcerige uitlevering rnn misdadigers, waarvan een 
afdrnk aan dit besluit is gehecht; 

Gelet, clat de uitwisseling der akten van be
krachtiging mede te Berlijn den 23 October 1897 

heeft plaats gehacl; 
Op de voordracht vr,n den Minister van Bniten

landsche ,faken van den 29sten October 1897, 
Algemeen Secretariaat, n°. 11592; 

Hebben goedgevonden en verstaan, cle bekend
making van voorzegde verdragen te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden vun Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor zoo
veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen in meergenoemd verdrag vervat. 

Het Loo, den 2den November 1897. 

(get.) E~D'lA. 
De Minister van B uitenlandsclte Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 
( Uilgeg. 8 Nov. 1897 .) 

VERTALING. 

Naardien Hare Majesteit de Koningin -Weduwe, 
Regentes van h~t Koninkrijk der Nederlanden, 
namens Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, en Zijne Majesteit de Dui tsche Keizer, 
Koning van Pruisen, in naam van het Dnitsche 
Rijk , overeengekomen zijn een verdrag tot rege
ling der wederkeerige uitlevering van misdadigers 

te sluiten, hebben HoogstDezelven tot Hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninki-ijk der Nederlanden: 

Jonkheer Mr. DIRK ARNOLD WILLEM VAN 'rETS 
VAN GOUDRIAAN, buitengewoon Gezant en gevol
machtigd Minister van Hare Majestei t de Koningin 
der ederlanden b~ Zijne Majesteit den Dnitschen 
Keizer , Koning van Pruisen, 

Zijne Majesteit de Duit~che Keizer, Koning 
van Pl!llisen : 

den Heer MICHELET VON FRANTZIUS, Hoogst
Deszelfs Werkelijken Geheimen Gezan tscbt,psmnd, 

die , na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en hehoorlijken 
vorm zijn bevonden , omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge contrncteerende Staten ver
binden zich door dit verdrag elkander nit te 
leveren, in alle de in de bepalingen dezes toe
gestane gevallen, de op hun gebied zich bevin
dende 1iersonen, die wegens eenc der hieronder 
genoemde , buiten het gebied van den Staat, aan 

welken de uitlevering wordt aangevraagd, ge

pleegde strafbare feiten, hetzij als dader, hetzij 
als medeplichtige veroordeeld, in staat van be
srhuldiging gesteld of beklaagd zijn geworden, 

indien de gepleeg,le handeling tevens naar de wet
geving van den Staat, aan welken de uitlevering 
aangevraagd wordt, begrepen is onder de hierna 
genoemde strafbare feiten. 

De hierboven bedoelde strafbare feiten zijn: 
1 °. do~dslag, moord, kinderdoodslag, kinder

moord; 
2°. bedreiging, schriftelijk en onder eene bepaal

de voorwaarde gedaan ; 

3°. opzettelijke afdrijving der vrucht van eene 
vrouw; 

4°. opzettelijke mishandel in"', die zwaar lichame-
lijk letsel of den dood ten gevolge heeft, mis
handeling met voorbedachten racle, zware mis

handeling; 
5°. verkrachting; 
6°. het plegen van ontuchtige handelingen 

door geweld of onder bedreigingen met geweld, 
het buiten echt vleeschelijke gemeenschap hebben 
met eene vrouw, wetende, dat zij in eenen 

toestand van bewusteloosheid of onmacht verkeert; 
7°. het plegen van ontuchtige handelingen met 

personen beneden 14 jaar, evenals het verleiden 
van zulke personen tot het plegen of tot het 
dulden van ontuchtige handelingen; 

8°. koppelarij; 
9°. dubbel huwelijk; 
10°. oplichting of wegvoering, verberging, 

wegmaking, verwisseling of onderschuiving van 
een kind; 

11 °. oplichting of wegvoering van eenen min
derjarigen persoon; 

12°. het vervaardigen van valsche munt, namelijk 
het namaken, vervalschen of veranderen van 
muntspeciën of muntpapier met het oogmerk die 
muntspeciën of dat muntpapier als echt en on
verval scht in het verkeer te brengen, alsmede 
het opzettelijk in omloop brengen van nagemaakte, 
vervalschte of veranderde muntspeciën of munt
papier; 

13°. het namaken ett vervalschen van de van 
Rijks- of van Staatswege uitgegeven zegels met 
het oogmerk om die zegels als echt en onvervalscht 
te gebruiken of door anderen te doen gebru iken ; 

14°. valschheid in geschrifte, met inbegrip van 
het namaken van bankbiljetten en het doen 

opnemen van eene valsche opgave in eene authen
tieke akte, indien bij deze handelingen het oog-
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merk bestaat, om van deze vervalschte of valsche 
(nagemaakte) stukken gebruik te maken, en uit 
dat gebruik nadeel kan ont.taan; het opzettelijk 

gebruik maken van zulke stukken , wanneer door 
dat gebruik een nadeel ontstaan kan; evenals het 
opzettelijk in voeren van nagemaakte of vervalschte 
biljetten eener krachtens de wet bestaande circu
latiebank, met, het oogmerk deze als echt en 
onvervalscht in het verkeer te brengen, in geval 
de dader, toen hij die stukken ontving, met de 
valschheid of vervalsching bekend was ; 

15°. meineed; 
16°. omkooping, voor zoo verre giften of be

loften aan een rechter met een wederrechtelijk 

oogmerk gedaan zijn of door een rechter of door 
andere ambtenaren wederrechtelijk aangenomen 
worden: knevelarij door ambtenaren, verduistering 
door ambtenaren of door andere met den open
baren dienst voortdurend of tijdelijk belaste 

personl)n ; 
17°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 

gemeen gevaa1· voor goederen of levensgevaar voor 
een ander te duchten is; brandstichting eener 
verzekerde zaak met het oogmerk, zich of een 
ander ten nadeele van den verzekeraar weder
rechtelijk te bevoordeden; 

18°. opzettelijk en wederrechtelijke vernieling 
van gebouwen, die geheel of ten deelc aan een 
ander toebehooren ; opzettelijke vernieling van 
gebouwen of andere bouwwerken door ontplofbare 
stoffen, indien daarvan gemeen gevaar voor goe

deren of levensgevaar voor een ander te duchten is ; 
19°. openlijk geweld met vereenigue krachten 

tegen personen of goederen ; 
20°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 

zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 

maken of beschadigen van een vaartuig, indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

21 °. verzet of muiterij vo.u schepelingen tegen 
den schipper of tegen hnnne meerderen in rang; 

22°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 

voor een spoortrnin ; 
23°. diefstal ; 
24°. oplichting; 
25°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
26°. verduistering; 
27°. beili-iegelijke bankbreuk. 
De uitlevering zal eveneens plaats hebben 

wegens poging tot eene der hierboven genoemde 
strafbare feiten, voor zooverre de poging strafbaar 
is gesteld bij de wetgeving van den Staat, aan 
welken de uitlevering gevraagd wordt. 

2. Geen Duitscher zal door eene Regeering 
van het Duitsche Rijk aan de Koninklijke Neder• 
lnndsche Regeering en geen ederlander zal door 
de Koninklijke Nederlandsche Regeering o.an eene 
Reaeering van hetDnitsche Rijk uitgeleverd worden . 

Wanneer een krachtens dit verdrag opgeëischte 

persoon mede door eene of meerdern andere Re
geeringen wordt opgeëischt, kan cle Staat, die 
om uitlevering wordt aangezocht, de voorkem 
geven aan het daartoe strekkend verzoek van eene 
der andere Regee1'ingen, indien hij daartoe krach
tens verdrag verplicht is of dit meer overeen

komstig vindt met de belangen der strafrechts

pleging. 
3. De uitlevering zal niet plaats hebben: 
l 0 • indicu de stiafvervolging of de opgelegde 

straf naar de wetgev ing van den Staat, aan 
welken de uitlevering aangevraagd wordt, ver• 
jaard is; 

2°. indien de door eene Regeering van het 
Duitsche Rijk opgeëischte persoon in Nederland 
of indien de door de Koninklijke Nederlandsche 
Regeering opgeëischte persoon binnen het gebied 
van het Duitsche Rijk op grond van hetzelfde 
strafbare feit, als waarvoor de nitlevering aan
gevraagd wordt, reeds heeft terecht gestaan en 
deswege is veroordeeld, van rechtsvervolging is 
ontslagen of is vrijgesproken . 

Gedurende een aanhangig strafgeding of na op• 
schorting van hetzelve kan de uitlevering gewei
gerd worden . 

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd 
wordt of eene straf ondergaat wegens een ander 
strafbaar feit dan dat, waarvoor cle uitlevering 
aangevraagd is, zal zijne uitlevering niet eerde1· 
plaats hebben dan ua afloop der vervolging en, 
in geval van veroordeeling, nadat hij de hem 

opgelegcle straf zal hebben ondergaan of hem 
daarvan gratie zal zijn verleend. 

Een opgeëischte 1iersoon kan even wel, ten einde 
in clen Staat, die de uitlevering aanvraagt, 
terecht te staan, tijdelijk uitgeleverd worden 
onder de voorwaarde dat hij na afloop der ver
volging weder teruggezonden zal worden. 

5. Wanneer de opgeëischte persoon verbinte
nissen tegenover particuliere personen heeft aan
gegaan, welke hij door zijne uitlevering niet zal 
kunnen nakomen , zoo moet de uitlevering toch 
plaats grijpen en blijft het den daardoor bena
deelden overgelaten, hunne rechten voor de be
voegde overheid te doen gelden. 

6. De uitgeleverde persoon zal in den Staat , 
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aan wian hij uitgeleverd is, niet mogen worden 
vervolgd of gestraft wegens een ander vóór zijne 
uitlevering door hem gepleegd strafbaar feit dan 
dat, waarvoor zijne uitlevering is toegestaan, 
noch door den Staat, aan wien hij werd over
gegeven, aan een derden Staat mogen worden 
uitgeleverd, zonder de uitdrukkelijke toestemming 
der Regeering, die hem uitgeleverd heeft, tenzij 
hij gedurende eene maand na den afloop der ver• 
volging en in geval van veroordeeling gedurende 
eene maand, nadat hij de hem opgelegcle straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal 
zijn verleend, cle vrijheid heeft gehad het grond· 
gebied wecler te verlaten of eindelijk, na eerst 
dat gronclgebied te hebben verlaten, daarheen 
weder is ternggekeercl. 

De bepalingen dezer overeenkomst zijn niet 
van toepassing op cle personen , die zich aau het 
plegen van staatkuuclige strafbare feiten hebben 
schuldig gemaakt. 

De uitlevering kan slechts plaats hebben ter 
vervolging en ter bestraffing van gemeene straf• 
bare handelingen, die in artikel 1 dezer over• 
eenkomst opgesomd zijn . 

7. De aanvrage tot uitlevering en tot hare 
latere uitbreiding (artikel 6, zinsnede 1) geschiedt 
langs diplomatieken weg. 'l'ot -staving clezer aan• 
vra"e moet overgelegd worden een vonnis van 
veroordeeling, eene beschikking tot in staat van 
beschulcliging stelling of eene beschikking, waarbij 
rechtsingang is verleend, in geval cleze heide 
beschikkingen met bevel tot gevangenneming zijn 
genomen, of eindelijk ook een bevel tot ge van• 
genneming alleen. Het bevel tot gevangenneming 
moet het strafbare feit, waarvoor de uitlevering 
gevraagd wordt, omschrijven en de daarop toe• 
passelijke strafbepaling aangeven. De hierboven 
becloelde bescheiden moeten overgelegd worden in 
minuut of in gelegaliseerd afschrift en wel in 
zoodanigen vorm als de wetgeving van deu Staat, 
die de uitlevering aanvraagt, voorsch1·ijft. 

8. Voordat eene aanvrage tot uitlevering langs 

diplomat.ieken weg gedaan is, zal de voorloopige 
aanhouding .van een persoon, wiens uitlevering 
volgens dit verdrag kan gevraagd worden, kunnen 
verzocht worden. 

'rot het rechtstreeks doen dezer aanvrage zijn 
bevoegd: 

van N ederlandsche zijde, elke rechter van 
instructie (recb.tercommissaris) en elke officier van 
justitie; 

van Dnitsche zijde, de gerechten met inbegrip 

van de rechters, die met cle instrnctie van eene 
strafzaak belast zijn, de ambtenaren van het 
openbaar ministerie en de daartoe gemachtigde 
politie- en veiligheidsambtenaren. 

9. De voorloopig aangehoudene (artikel 8) moet, 
tenzij hij uit anderen hoofde in hechtenis moet 
blijven, weder in vrijheicl gesteld worden, wanneer 
niet binnen twintig dagen na den dag zijner 
aanhonding de aanvrage tot uitlevering, onder 
overlegging der vereischte bescheiden, langs diplo
matieken weg gedaan is. 

10.' De op en bij den uit te leveren persoon in 
bezit gevonden en in beslag genomen voorwerpen 
zullen den Staat, die ,le uitlevering gevraagd 
heeft, overgegeven worden , indien de bevoegde 
overheid van Jen Staat, aan wien de uitlevering 
gevraagd wordt, de overgave daarvan heeft bevolen. 

11 . De doorvoer van een persoon, die door 
eenen derden Staat aan eenen der contracteerende 
Staten uitgeleverd wordt over het gronclgebied 
van den anderen contracteerenden Staat, zal op 
eene aanvmge langs diplomatieken weg worden 
toegestaan, indien die persoon geen onderdaan is 
van den Staat, aan welken de doorvoer gevraagd 
is en indien het strafbare feit, dat tot de 
uitlevering heeft gevoerd, ook naar dit verdrag 
grond tot de uitlevering geeft. Bij deze aanvrage 
moet een der bescheiden bedoeld in artikel 7 
overgelegd worden . De doorvoer geschiedt onder 
begeleiding van de ambtenaren van den Staat, 
die den doorvoer heeft toegestaan. 

12. Wanneer de overheid van een der con 
tract.eerende Staten in een strafgeding wegens 
niet politieke strafbare feiten, die ook naar de 
wetgeving van den anderen taat met straf be
dreigd worden, het hooren van zich op het 
grondgebied van dien Staat bevindende getuigen of 
het doen plaats hebben aldam· van eenig onderzoek 
noodig oordeelt, zal het schriftelijk verzoek hier• 
toe langs di1ilomatieken weg gedaan worden en 
aan dit verzoek zal, met inachtneming van de 
wetgeving van den Staat, waar de getuige moet 

gehoord worden of waar het in te stellen onder
zoek moet plaats hebben, het gevraagde gevolg 
gegeven worden. 

In dringende gevallen kunnen dergelijke ver
zoeken cloor de rechtelijke ambtenaren der beide 
contracteereode Staten rechtstreeks tot elkander 
gericht worden. 

13. Wanneer de overheid van een der con
tracteerende Staten in een strafgedinf!: wegens 
niet politieke strafbare feiten, clie ook naar de 
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wetgeving van den anderen Staat met straf be

dreigd worden het persoonlijk verschijnen van 
een en getuige noodig of nuttig oordeelt, zal, 
op de langs diplomatieken weg over te brengen 
aanvrage, de Regeeriug van den Staat, waar de 
getuige zich bevindt, hem met de aan hem ge· 
richte nitnoodiging in kennis stellen. Verklaart 

zich de getuige bereid aan de nitnoodiging gevolg 
te geven dan worden hem de reis- en verblijfkosten 
volgens het tarief en de voorschriften van den 
Staat, in welken het verhoor zal plaats hebben, 
toegestaan, voor zoo verre de Staat, die het ver

hoor heeft aangevraagd, hem niet eene hoogere 
schadeloosstelling toekent. 

Den getuige kunnen op zijne aanvrage door 
het bestuur zijner woonplaats de in de vorige 
alinea omschreven reiskosten geheel of gedeeltelijk 

voorgeschoten worden; deze kosten worden daarna 
door den Staat, die het verhoor aangevraagd 
heeft, terugbetaald. 

In geen geval mag een getu ige, tot welke 
nationaliteit hij ook behoore, wanneer hij ten 
gevolge van de in den eenen Staat hem toege• 
zonden uitnoodigi11g vrijwillig voor den rechter 
van den ancleren Staat verschijnt, aldaar op groncl 
eener aanklacht of eener veroordeeling wegens 
vroeger gepleegde strafbare feiten of oncler voor• 
wendsel van medeplichtigheid aan de strafbare 

feiten, welke het. voorwerp van het strafgeding 
uitmaken, waarin hij als getuige optreedt, ver• 
volgd of aangehouden worden. 

14. Wanneer de overheid van een der contrac· 
teerende Staten in een strafgeding wegens niet 
politieke strafbare feiten, die ook naar de wet

geving van den anderen Staat met straf bedreigd. 
word.en, de verschijning van personen, die zich 
op het grond.gebied , van dezen laatste in voor

loopige hechtenis bevind.en of gevangenisstraf 
ondergaan en niet het staatsburgerschap aldaar 
bezitten, ter confrontatie of de overzending van 
overtuigingsstukken of bescheid.en, welke zich in 
hand.en van de overheid van dezen Staat bev inden , 
nood.ig of nuttig oorcleelt, zal cle daartoe strek• 
kende aanvrage langs d.iplomatieken weg geschied.en 
en aan deze aanvrage zal, onder gehoudenheid. tot 
terugzending der personen, overtuigingsstukken of 
bescheiden, gevolg gegeven worden, voor zooverre 
zich daartegen geene bijzondere bezwaren verzetten. 

15. De contracteerend.e Staten doen over en 
weer afstand. van alle aanvragen om terugbetaling 
der kosten, die binnen de grenzen van hun grond
gebied. voortvloeien nit de aanhouding, het onder· 

honcl en het vervoer van de nit te leveren per

sonen, uit het voldoen aan de in artikel 12 
bedoelde verzoekschriften of uit de heen- en 
terugzending der overeenkomstig artikel 14 over
gezonden personen, overtuigingsstukken of be• 
scheiclen . 

Moet de uit te leveren persoon over zee ver
voerd worden, dan zal hij naai· de haven ge· 

bracht worden, welke de diplomatieke of consu
laire ambtenaar van den Staat, die de nitlernring 
heeft aangevraagd., aanwijst. Ten laste van dezen 
Staat komen de kosten voortvloeiende uit de ge
vangenhouding, het onclerhoud en het vervoer 
van het oogenblik dat cle ,iit te leveren persoon 
aan boord is gebracht. 

De kosten van doorvoer (artikel 11) komen ten 
laste van den Staat, die dezen heeft aangevraagd.. 

16. De contracteerend.e Staten zullen elkander 
over en weer med.edeelen alle rechtskracht ver• 
ki-egeu hebbende strafvonnissen, waarbij onder
danen van • den anderen Staat zijn veroordeeld 

geworden wegens strafbare feiten, van welken 

aard ook, met uitzondering van . overtre1ingen". 
Deze med.ed.eeling geschiedt cloor toezending langs 
diplomatieken weg van het strafvonnis of van 
een bericht, dat een uittreksel der beslissing 

bevat. 
17. Ieder der beide Hooge contracteeerend.e 

Staten zal alle rechten en begnnstigingen , welke 
hij min eenen derden Staat met betrekking tot de 
vraag, wegens welke strafbare feiten de uitlevering 
toe te staan is , sedert den l sten September 1886 
ingewilligd heeft of in de toekomst inwilligen 
zal, ook den anderen contracteerenden Staat in
willigen, indien deze eveneens voor hetzelfde 
geval cle uitlevering toestaat. 

De contracteerende Staten zullen aan elkander 
wederzijds med.edeeling doen van de sedert den 

lsten September 1886 gesloten verdragen, bij 
welke zij aan derde Staten rechten ei, bevoegd.· 
heden, welke, overeenkomstig het bepaalde in 
alinea 1, aan den and.eren contracteerenden Staat 
moeten toekomen, ingewilligd hebben, en zullen 
aan elkander ook in de toekomst van het sluiten 
van alle dergelijke verdragen kennis geven, zood.ra 
deze van kracht geworden zijn . Eveneens zullen 
zij elkander kennis geven van het buiten werking 
treden van een zood.anig verdrag , waai·van overeen
komstig het hiervoren bepaalde , meded.eeling moest 
plaats hebben. 

18. De bepalingen van dit verdrag zijn m 
dier voege op de ederlandsche Koloniën en 
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buitenlandsche Bezittingen van toepassing, dat, 
waar in dit verdrag Nederland genoemd wordt 

of .waar in dit verdrng Nederland bedoeld wordt 

wanneer daarin sprake is van den Staat die aan

gezocht wordt of aanvraagt, claaronder de Koloniën 

en Bezittingen mede begrepen znllen zijn, met 
clien verstande even wel dat: 

1°. uitlevering uit de Koloniën en Bezittingen 

slechts verlangd zal kunnen worden voor zoover 
de personen, die vermoecl worden zich daar op 
te houden, zich daar bevinden binnen het be

reik der daar bestaande overheid; 
2°. waar dit vel'(lrag verwijst ·naar de wet

geving . als zooclanig zal gelden de wetgeving der 
betrokken Kolonie of Bezitting; 

3°. ten aanzien der voorloopigc aanhoudingen, 
voor den termijn van twintig dagen, bedoeld bij 
artikel 9, een termijn van drie maanden in de 
plaats treedt. 

Het onder Dnitsche bescherming staande gebied 
wordt door dit verdrag niet aangernerd, Ten opzichte 

van dit gebied wordt eene afzonderlijke regeling 

der onderwerpelijke aangelegenheid voorbehouden. 
19. Het tegenwoordig verdrag zal bekrachtigd 

worden . Het zal drie maanden na de uitwissel ing 

der akten van ratificatie, waartoe zoo spoedig 
mogelijk zal worden overgegaan, in werk ing treden. 

Van dit tijdstip verliezen de vroeger tnsschen 

ederland en enkele Stalen van het Duitsche Rijk 

gesloten overeenkomsten tot uitlevering van mis
dadigers hare geldigheid. In hare vlaats treedt 
het tegenwoordig verdrag dat door ieder der be iele 

eontracteerende Staten kan opgezegd worden, doch 

na opzegging nog gedurende zes maanden van 

kracht blijft. 

'l'en blijke waarvan de wederzijdsehe gevol

machtigden clit verdrag onderteekend en met den 
afdrnk van hun zegel voorzien hebben. 

In dubbel opgemaakt te Berlijn, den 3lsten De

cember 1896. 
(get .) (L.S.) D. A.W. v . TETS v. GoUDltIAAN. 

M1cRELET voN FnANTZIUS. 

Naardien Hare Majesteit de Koningen-Weduwe, 
Regentes van het Koninkrijk der Nederlanden, 
namens Hare Majesteit de Kc,ningin J.er Necler
landen, en Zijne Majesteit de Dnitsche Keizer, 

Koning van Prnisen, in naam van het Dnitsche 
Rijk, overeengekomen zijn, de wederkeerige uit
levering van misdadigers tnsschen Nederland als

mede deszelfs Koloniën en buitenlandsche Be
zittingen en het onder Dnitsche bescherming 

staande alsmede het overigens nog van Dnitschland 
afhankelijke gebied door een verdrag te regelen , 

hebben HoogstDezelven tot, Hunlle gevolmachtigden 
benoemcl, te weten : 

Hare Mnjesteit de Kouingin-Wednwe Regentes 

van het Koninkrijk der Nederlanden: 
Jonl(heer M r. DmK ARNOLD WILLEM VAN TETS 

VAN GounmAAN, buitengewoon Gezant en ge· 

volmachtigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden bij Zijne Majesteit den 
Duitschen Keizer, Koning van Prnisen, 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning van 
Prnisen: 

den Heer MJCRELET V0N FllANTZlUS' Hoogst
Deszelfs W erkel ijken Geheimen Gezantschapsraad, 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm 
zijrr bevonden, omtrent de volgende artikelen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. De bepalingen van het verdrag tnsschen 

Nederland en het Duitsche Rijk tot regeling der 
wederkeerige uitlevering van misdadigers, dat 
den 3lsten December 1896 is onderteekend, zullen 
in dier voege op de gewesten die het in het 
volgencl artikel nader aan te wijzen van Dnitsch

land afhankelijke gebied vormen, van toepassing 

zijn, dat, met inachtneming dier bepalingen, voor 

zoover altijd het tegenwoordig verdrag niet andere 
daarvan afwijkende bepalingen vaststelt, mede 

wederkeerig zullen worden uitgeleverd personen 

die zich in een der hiervoren bedoelde van Duitsch
land afhankelijke gewesten binnen het bereik der 

daar bestaande overheicl ophouden, en door de 

overheid., hetzij in Nederland of in zijne Koloniën 
en Bnitenlandsche Bezittingen vervolgd worden 

wegens een strafbaar feit dat zij begaan hebben 
zoo buiten het van Duitschland afhankelijke ge
bied, als buiten het gebied van het Dnitsche 

Rijk, en personen die zich in de Neclerlandsche 
Koloniën en buitenlandsche Bezittingen binnen 
het bereik der daar bestaande overheid of in het 
Koninkrijk der "ederlanden ophouden, en door 
de overheid der hiervoren bedoelde van Duitsch
land afhankelijke gewesten vervolgd worden wegens 
een strafbaar feit dat zij begaan hebben bniten 
het gebied van Nederland in Europa of van deszelfs 
Koloniën en buitenlandsche Bezittingen. 

2. Onder het van Duitschland afhankelijke ge
bied (artikel 1) zijn in den zin van het tegen

woordig verdrag te verstaan de navolgende l(ewesten 

namelijk: 
de in Afrika, in Nieuw Guinea en in den 
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westelijken Stillen Oceaan gelegen onder Duitsche 

bescherming staande Territor iën, Bezittingen en 

lnteressensfeeren. 

3. Tusschen het van Duitschland afhankelijke 

gebied in Jie uw Guinea en in den westelijken 

Stillen Oceaan, namelijk het onder Duitsche be

scherming staande gebied der Nieuw Qt1ineasche 

Compagnie en het onder Duitsche bescherming 

staande gebied der Maarschalks-, Brown- en Pro

viden.ce-eilanden, eenerzijds, en Nederlandsch-Indië, 

anderzijds, zal wegens zulke strafbare feiten, die 

in Nederlandsch-lndië als zeeroof of als met zee

roof gelijk gesteld gestraft worden en di e tevens 

volgens de wetgevi ng van het betrokken onder 

Duitsche bescherming staande gebied eene als 

misdaad of wanbedrijf strafbare geweldpleging 

tegen personen of goederen of medeplichtigheid 

daaraan of strafbare poging daartoe uitmaken , 

de uitlevering ook dan plaats hebben, wanneer 

zij niet reeds in artikel 1 van het verdrag van 

den 3lsten December 189 6 haren grond zoude 

hebben. 

4. Voor de toepassing van het verdrag van 

den 3lsten December 1896 op de van Dnitsch

land af hankelijke gewesten zullen, waar in dit 

verdrug het Dnitsche Rijk genoemd wordt of het 

Duitsche Rijk bedoe.Id wordt, wanneer daarin 

sprake is van den Staat die aangezocht wordt of 

ann vraagt, daaronder de vermelde gewesten me,le 

begre11en zij n. Daarbij zal als wetgeving waar 

het aangehaalde verdrag daarnaar verwijst, gelden 

de wetgeving van het betrokken gebiecl. 
5 . In plaats van het bepaalde bij de eerste 

zinsnede van artikel 2 van het verdrag van den 

3lsten December 1896 zal ten aanzien der van 

Duitschland afhankelijke gewesten gelden, dat 

de verplichting uit die gewesten uit te leveren 

zich niet uitstrekt tot inlanders dier gewesten 

noch tot staatsbnrgers des D nitschen Rijks, en 

dat de verplichting der overheid, hetzij in Neder

land of in zijne Koloniën en buitenlandsche Be

zittingen, tot ui tlevering van personen die door 

de overheid der hier voren vermelde gewesten 

worden vervolgd, zich niet uitstr ekt tot Neder

landers. 
6. De verplichting tot uitlevering nit de van 

Duitschland afhankelijke gewesten vervalt wan

neer, vóór hare ten uitvoerlegging, een verzoek 

tot opzending van den opgeëischten persoon naar 

het gebied des Duitschen Rijks inkomt, waaraan, 

krachtens wettelijk voorschrift, gevolg moet wor

den gegeven. Inwilliging van een verzoek om , 

uitlevering uit een der van Dnitschland afhanke

lijke gewesten zal steeds als onder .de voorwaarde 

verleend gelden , dat een verzoek tot opzending 

als hi ervoren bedoeld, tot op het oogenblik der 

ten uitvoerlegging der uitlevering ni et zal zijn 

ingekomen . In geval van opzending naar Dnitsch

lantl blijft het echter der Koninklijke Nederland

sche Regeering voorbehouden opvolgende nitleve

ring uit Dnitschland krachtens cle, en met inacht

neming der be pal in gen van het verdrag van den 

3lsten December 1896 aan te vragen. 

7. De aanvragen tot uitlevering uit of aan een 

der van D uitschland afhankelijke gewesten en 

tot latere uitbreiding eener dergelijke uitlevering 

zullen, zooals dit in de eerste zinsnede van ar

tikel 7 van het venlrag van den 3lsten llecember 

1896 is voorzien, langs diplomatieken weg ge

schieden. 

Desniettegenstaané!.e kan, indien het eene uit

levering geldt tusschen NeJerlandscb-Indië en een 

é!.er in Oost-Afrika, in Nieuw Guinea en in den 

westelijken Stillen Oceaan gelegen, van Duitsch

land afhankelijke gewesten, namelijk Duitsch-Oosl

Afrika, het onder Duitsche bescherming staande 

gebied der Nieuw Guineasche Compagnie en het 

onder Duitsche bescherming staande gebied der 

M:aarschalks-, Brown- en Providence-eilanden, 

de Go uverneur-Generaal van Nederlandsch-Jndië 

dergelijk verzoek rechtstreeks richten aan de 

hoogste overheid van het betrokken, van Duitsch

land afhankelijke gewest, die tevens binnen dat 

gewest haren zetel heeft, en laatstbedoelde over

heül rechtstreeks aan den Gou vernenr-Generual 

van Nederlandsch-fodi ë. Aan dezen gelijk aan 

de bedoelde Dnitsche overheid blijft het voorbe

houden, wanneer een rechtstreeks aan hen gericht 

verzoek om uitlevering bij hen tot twijfel aan

leiding geeft , daaromtrent de beslissing van het 

Opperbestuur in te rnepen. 

8. Ten aanzien der voorloopige aanhouding 

treedt in de plaats van den in artikel 9 van het 

verdrag van den 3l sten December 1896 vastge• 

stelden termijn van twintig dagen, voor de ge

vallen waarop het tegenwoordig verdrag betrek

king heeft, een termijn van drie maanden. 
9 . Het tegenwoordig verdrag zal bekrachtigd 

worden en de akten van bekrachtiging zullen 

uitgewisseld worden tegelijk met die van het 

verdrag van den 3lsten December 1896. 
Het verdrag zal drie maanden na de uitwisse

ling der akten van bekrachtiging in werking 

treden en zoolang van kracht blijven als het ver-
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drag van den 3lsten December 1896 , aldus op
houden van kracht te zijn wanneer laatstbedoeld 
verdrag ophoudt van kracht te zijn. 

'fen blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden dit verdrag onderteekencl en met den 
afdruk van hun zegel voorzien hebben . 

In dubbel opgemaakt te Berlijn, den 2lsteu Se1i
tember 1897 . 

(get .) (L . S.) D. A. W. v. '!'ETS v. GOUDRIAAN . 

MICHELE'l' VON FRA.NTZlUS. 

15 November 1897. ARREST van den Hoogen 
Raad cler rederlanden, houdende beslissing 
dat onder het woord .hengel" in de artt. 2, 
4• lid, en 13c der wet op de jacht en vis
scherij is te verstaan het algemeen gebruike
lijk vischtuig , samengesteld uit haak, lijn 
en stok, waarmede de visscher de lijn te 
water laat en ophaalt en dut de zoogenaamde 
.topgaanle" voldoet volgens de feitelijke be
slissing aan de vereischten van een hengel 
in den zin der we t. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie cloor den 

1·eq u:irant voorgesteld bij memorie: 
Scheuding van de artt. 1, 2, 13, 19, ,J.O, 45, 

en 47 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad 
n°. 87) in verband met art. 5 van het reglement 
op de uitoefening der jacht en visscherij in het 
Hertogendom Limburg, zooals dat laatstelijk ge
wijzigd is bij besluit der taten van dat Hertog
dom vau 11 November 1884; 

Overwegende dat het beroep, zonder eenige 
be1ierking ingesteld, is niet-ontvankelijk in zoover 
het daardoor mede is gericht tegen de in het 
bestreden vonnis vervatte vrijspraak; 

Ten aanzien van het beroep, voor zoover het 
is ontvankelijk: 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard: dat de beklaagde op 18 ovember 1896 
onder de gemeente Eijsden in de rivier de Maas 
heeft gevischt door eene topga<Lrd, die hij i1t de 

!tand hield en waaraan een vischje 111et dubbelen 
haak was bevestigd, te wnter te laten en daaruit 
op te halen, zonder daartoe voorzien te zijn van 
eene vischakte, noch van schriftelijk bewijs van 
vergunning van den eigenaar of rechthebbende; 

0. dat het te dier zake uitgesproken ontslag 
van rechtsvervolging hoofdzakelijk berust op de 
volgende gronden: 

.dat de rivier de Maas, waai-in de beklaagde 
heeft gevischt, is eene bevaarbare en vlotbare 

rivier, behoorendc tot het publiek domein van 
den Staat, waarin k rachtens de 4• ,ilinea van 
art. 2 der wet op de jacht en visscherij vau 
13 Juni 1 57 (Staatsblad n°. 7) voor het vis
schen ruet den hengel in de hand noch akte, 

noch vergunning wordt vereischt; 
.dat door zoodanige hengel steeds is verstaan 

het vischtuig, bestaande nit eene lijn met ha1>k 
of aas, bevestigd aan een stok, waarmede de 
visscher die lijn te water laat en ophaalt, zonder 
dat daarbij werd gelet op de lengte vau den 
stok of van de lijn, of eene bepaalde verhouding 
in de lengtemaat tnsschen stok en lijn werd 

verlangd; 
.dat het door deu beklaagde gebezigde visch

tnig van den algemeen gebezigden hengelstok 
slechts in zoo ver verschilt, dnt de daaraan aan
wezige lijn veel langer is dan gewoonlijk, en dat 
claarvan naar believen meer of minder kan te 
water gelaten worden, hetgeen wel daarstelt eene 
verbetering van clen oorspronkelijken hengel, maar 
het vischtnig daardoor nog niet maakt tot een 
geheel ander middel om visch te vangen dan de 
v,in ouds gebrnikelijke hengel ; 

•dat het door den beklaagde gebezigde visch
tnig derhalve geen ander is dan de in de 4de 
alinea van gemeld art. 2 der jachtwet bedoelde 
hengel, waarmede in de hand zonder ahe of 
vergunning mag worden gevischt in de aan den 
Staat toehehoorende stroomen en rivieren"; 

0. dat hiertegen ter onderste uning van het 
middel in cassatie in hoofdzaak wo1·dt aangevoerd: 
dat in het Provinciaal Reglement van Limburg 
onder de geoorloofde vischtnigen .de topgaarde" 
niet wordt genoemd en derhalve in deze provincie 
ruoet beschouwd worden als een verboden visch
tuig; voorts dat men in de wet tot regeling der 
jacht en visscherij heeft willen vrijstellen alleen 
het visschen, dat meer het vermaak zelf dan het 
vangen van groote en kostbare visschen beoogt; 
dat .de topgaarde", ook al mocht die behooren 
tot het genus hengels, door luwe constructie zeer 
stellig er op aangelegd is, om speciaal groote 
visschen te bemachtigen; Jat zij dus niet is een 
hengel in den zin der jachtwet, die daaroncler 
blijkbaar alleen zonde verstaan het algemeen, be
kende eenvoudige vischtnig en niet .de top
gaarde"; 

0. daaromtrent, dat waar de geschiedenis der 
wet op de jacht en visscherij geen aanleiding 
geeft om aan te nemen, dat. die wet, het woord 
.hengel" in de artt. 2, 4• lid, en 13c, bezigencle, 
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daaraan eene van het gemeene spraakgebruik af

wijkende beteekenis heeft gehecht, onder dat 
woord ook in deze artïkelen moet wor1len ver
staan het algemeen gebruikelijk vischtnig, samen
gesteld nit haak, lijn en stok waarmede de vis 
scher de lijn te water laat en ophaalt; 

dat waar dit terecht door de rechtbank is 
aangenomen evenzeer terecht bij het bestreden 
vonnis is beslist, dat de wet, het spraakgebruik 
volgende, voor het wezen van het vischtnig, 
waaraan ook zij de benaming van .hengel" geeft, 
niet eischt cene be1iaalde verhouding in de lengte 
van beide; 

dat un, waar volgens de feitelijke beslissing 
vaststaat eensdeels, dat het vischtnig, waarvan 
de gereqnireerde zich heeft bediend, was een 
zoodauig, dut om zijne samenstelling ond er de 
algemeeue omschrijving van "h engel" valt, ander
deels, dat de gcrequireerde met dit vischtnig 
visschende in de Maas onder de gemeente Eijsden, 
het in de hand hield, het ontslag van 1·echts
vervolging wordt gerechtvaardigd door art. 2, 
4• lid, en art. 13c der voormelde wet; 

dat het tegendeel niet kan volgen uit het niet 

opnoemen van de "topgaarde" onder de geoorloofde 
vischtuigen in art. 5 van het bij het middel 
aangehaalde Provinciaal Reglement, vermits waar 
volgens de feitelijke beslissing vaststaat, dat de 
zoogeoaamde topgaarde aan de algemeene ver
eischteo van een hengel voldoet, of, gelijk de 
requirnnt, het uitdrukt, tot "het genus hengels" 
behoort, het niet noemen van dit vischtnig in 
het Provinciaal Reglement van geen in vloed kon 
zijn op het door den gereq uireerde aau de voor
melde bepalingen der wet ontleende recht; 

0. mitsdien dat het middel van cassatie is 
ongegrond; 

Gezien art. 347 Strafvordering; 
Verklaart het beroep uiel-ontvankelijk voor 

zoovcr het mede is gericht tegen de in het be
streden vonnis vervatte vrijspraak; 

Verweqit het voot· het overige. 

16 October 1897. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Norg 

· van 18 Oetober 1897, honclende benoeming 
van het raadslid J. DoKTElt tot wethouder . 

. 212. 
Geschorst tot l JJiaart 1898. 

17 November 1897·. l\1Iss1vE van clen Minister 
van Bionenlandsche Zaken aan de Commis

sarissen der Koningin in de provinciën, be
treftende uitvoering van de artt. 13 en 20 
der Kieswet. 

Ten vervolge 011 de circulaire van mijnen 
ambtsvoorganger van 25 Januari 1897 , o0

• 379, 
afd. B. B., heb ik de eer U H. E.G. te ve1·
zoeken het onderstaande met betrekking tot de 

uitvoering van de artt. 13 en 20 der Kieswet in 
1 98 eu volgende jaren ter kennis te brengen 
van de burgemeesters in Uw gewest. 

J . aar luid van art. 13 der Kieswet zal de 

burgemeester hij de kennisgeving in art. 11 ver
meld, de mannelijke ingezetenen der gemeente, 
die krachtens art. lb aansprnak meenen te kunnen 
maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, 
hebben uit te noodigen daarvan voor zooveel noodig 
vóór den l5den Febrnari aangifte te doen. 

De burgemeester zal bij genoemde kennisgeving 
de gevallen, waarin hrmieu wde aangifte noodig 
is en die waarin zij onnoodig is, uitdrukkelijk 
hebben te vermelden. 

Voor hen, die 1..--rachtens vroeger gedane aan
gifte op de loopeude kiezers] ijst voorkomen, is 
hernieuwde aangifte 01111oodig, indien de plaatsing 
op die lijst berustte op: 

1°. bewoning van een huis of gedeelte van een 
hni of van een vaartuig mits zij op 31 Januari 
alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde 
huis of hetzelfde vaartuig bewonen ; 

2°. genot van pensioen ; 

3°. bezit vau eene inscht·ijviug in de Groot
boeken der ationale Schuld of van een inleg in 
de Rijkspostspaarbank; 

4°. aflegging van een examen. 
Daarentegen is hernieuwde aangifte wèl 11oodig 

voor hen, wier plaatsin"' op de lijst berustte op: 
1 °. bewoning van een huis of gedeelte van een 

huis of van een vaartuig, indien zij niet meer 
op 31 Jaonari hetzelfde hnis of een gedeelte van 
hetzelfde hu is of hetzelfde vaartuig bewonen; of 

2°. op genot van inkomen in dienstbetrekking, 
of als inwonende zoon, in het bedrijf of beroep 
der onders werkzaam, hetz ij met of zonder ge
not van pensioen. 

IL Aan hen die verkeeren, in het laatste onder 
n°. 2 vermelde geval, zal cle burgemeester naar 
luid van art. 20 cler Kieswet een aangifte-biljet ter 
invulling hebben toe te zeudeu. 

Dit biljet zal naar gelang vuu de vroeger ge
dane aangifte moeten worden ingericht overeen -
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komstig model V, model VI of model VIII, 
bchoorende bij het Koninklijk beslui t van 28 No
vember l 896 (Staatsblad n°. 176). Aan het hoofd 
vau het toe te zenden biljet zijn de woorden: 
.Kiesrecht. Aangifte-biljet ter invulling" te plaat
sen. Tevens is op het biljet te vermelden dat 
formulieren voor de aangifte ook ter gemeente
secretarie verkrijgbaar zijn. 

Wordt in overeenstemming met de laatstelijk 
gedane aangifte een biljet , overeenkomstig model V 
ingericht, den kiezer toegezonden, zoo is daarop · 
bovendien de volgende aanteekening te stellen: 

. Indien het in dienstbetrekking genoten in
komen over het laatstverloopen jaar is vervalJen 
of beneden het volgens de wet vereischte bedrag 
is gebleven, doch de kiezer op 1 Febrnari in 
het genot was van een door eene openbare in
stelling verleend 1iensioen, hetwelk afzonderlijk 
of te zamen met het in dienstbetrekking genoten 
inkomen bovenbedoeld bedrag bereikt, gel ieve hij 
een der voor deze gevallen vastgestelde formulieren 
ter gemeente-secretarie aan te vragen." 

Mocht niet meer door raadplel(ing van de ten 
vorigen jare ingeleverde biljetten of van desbe
treffende aanteekeningen zijn na te {!;aan, of de 
kiezer laatstelijk eene aangifte volgens model V, 
VI dan wel VIII, bovengemeld, heeft gedaan , 
zoo heeft de burgemeester alvorens het aangifte
biljet toe te zenden zoo noodig bij den kiezer 
zelven inlichting omtrent den grond, waarop diens 
kiesrncht berust, te doen inwinnen. 

De JJ1inister van Binnenlandse/te Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

19 Novembe,· 1897. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk der maten en gewichten in 1898 en 
1899. s. 213. 

IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 28 October 1897, 
L•. 0, afdceling Handel en Nijverheid; 

Gelet op art. 15, Litt. a der wet van 7 April 
1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 29 November 1874 (Staatsblad n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (ad virs van 9 No
vember 1897, n° . 17); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 No
vember 1897, L•. H, afdeeling Handel en Nij 
ve1·heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
1 °. De mat.en en gewichten moeten in het jaar 

1898 of 1899 onderworpen worden aan den herijk 
bedoeld bij art. 15, Litt•. a der bovengenoemde wet; 

2°. De herijk heeft plaats binnen het tijdvak 
dat aanvangt op 1 Januari. 1898 en eindigt op 
1 September 1899; 

3°. Aan Gedeputeerde Staten der provinc1en 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen waarop 
de herijk voor elke gemeente , binnen het onder 
2°. genoemde tijd vak, zal geschieden. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worclen ~e
plaatst , en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den November 1897. 
(get.) EMMA. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) 0. LELY. 
(Ditgeg. 29 Nov. 1897.) 

20 No11e111ber 1897. BESLUIT, tot aanvnlling van 
de Koninklijke besluiten van 21 Juli 1882 
(Staatsblad n°. 115) en 25 April 1888 (Staats
blad n°. 77), houdende nadere aanwijzing cler 
kringen om branderijen waar peilingen kunnen 
verricht worden. S. 214. 

IN NAAM VA.'! H . M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën van 30 October 1897, n°. 78, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 21 Ju)i 1882 
(Staatsblad n°. 115) en 25 April] 888 (Staatsblad 

n°. 77), houdende nadere aanwijzing der kringen 
om branderijen waar peilingen kunnen verricht 
worden; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 9 No
vember 1897, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 16 November 1897, n°. 4, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en beslniten: 
In het Koninklijk besluit van 25 April 1888 

(Staatsblad n°. 77), wordt in plaats van "Tilburg, 
de kadastrale sectiën G, Ken M" {!;elezen: "Tilburg, 
de kadastrale sectiën B, C, G, K, M en het ge
deelte van sectie D, begrensd ten oosten door de 
kadastrale sectie C en ten westen door den Rijks
weg van Tilburg naar Goirle en de Diepenstraat". 

De Minister van Financiën is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten November 1897. 
(.get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, (get.) P1EllSON. 
(Uitgeg . 30 Nov. 1897.) 

23 November 1897. BESLUIT, houdende vrij

stelling van port voor de briefwisseling over 

dienstzaken van den directeur van het krijgs

geschiedkundig archief met de burgemeesters 
en de Rijks- en gemeente-archivarissen. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 
Op de voordracht van den Minister van Water 

staat, Handel en Nijverheid van 18 November 1897, 

u0
• 4221, Post. en 'rel.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Vrijstelling van port te verleenen voor de 

briefwisseling over dienstzaken v:in den directeur 
van het krijgsgeschiedkundig archief van den 

Generalen Staf met cle burgemeesters en de Rijks
en gemeente-archivarissen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Ministers van Oorlog en van Binnenlandsehe Zaken. 

Het Loo, den 23sten November 1897. 
(.get.) E MM A. 

De JJf-in . van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(.get.) c.-LELY. 

24 November 1897. M1ssrvE van den Minister 
van Justitie aan de Procureurs-Generaal bij 
de Gerechtshoven, betreffende het aan vragen 

tot het bekomen der Koninklijke bewilliging 
op ontwerp-akten van oprichting van naam

looze vennootschappen. 
De tot nu toe gevolgde wijze van handelen 

ten aanzien van aanvragen ter erlanging van de 

Koninklijke bewilliging op ontwerp-akten van op
richting van naamlooze vennootschappen, maakt 
het noodig een afschrift van die ·ontwerp-akten 
aan belanghebbenden uit te reiken nevens het 
afschrift van het Koninklijk besluit houdende 

bewilliging. 
De toezending van het Koninklijk besluit moet 

derhalve steeds wachten tot het afschrift van de 

ontwerp-akte gereed is. 

Dit tijdverlies kan door belanghebbenden worden 

voorkomen wanneer zij, nevens het request ter 
bekoming van Koninklijke bewilliging, overleggen 
twee exemplaren van de ontwerp-akte, daar het 

alsdan mogelijk wordt één dier exemplaren, voor

zien van de aanteekening tler bewilliging en van 

den datum van het KoIJinklijk besluit, met dat 
besluit aan belanghebbenden terug te zenden. 

Met het oog op de omstandigheid dat de hier

bedoelde v rzoekschri ften veelal door notarissen 

worden iugediend, komt het mij gewenscht voor 
de aandacht van die ambtenaren te vestigen op 

gezegd middel ter bespoediging, waartoe ik bij 
deze Uwe tnsschenkomst inroep, voor zoo veel be
treft de notarissen die in Uwen ambtskring zijn 
genstigd. 

Het verdient hierbij opmerking, dat het wen
schelijk is de exemplaren der ontwerp-akten zoo
danig in te richten, dat slechts de helft van 

iedere bladzijde wordt beschreven, omdat dus

doende de noodig l(ebleken wijzigingen of aan

vullingen bij renvooi kunnen worden aangebracht 
in één dier exemplaren, hetwelk met de beschik

king· houdende aanmerkingen aan belanghebbenden 

zal worden teruggezonden. 
De mededeeling van het bovenstaande Uwerzijds 

kan plaats hebben door toezending van deze 

circulaire aan de notarissen, waartoe een vol

doend getal exemplaren hiernevens gaat. 

De Min. van Justitie, (get.) ÜORT v. D. LINDEN. 

25 November 1897. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van het besluit van 13 April 1877, 

n°. 10, betreffende het examen voor surnu

merair der directe belastingen en van het 
kadaster. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E"1Z. 

Wi;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 20 November 1897, n°. 9, afd. 

Personeel; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 6 van het Koninklijk besluit van den 

13 April 1877 , n°. 10, gewijzigd bij d:tt van 
20 Februari 1879, n°. 15, uun te vullen met de 
volgende bepaling : 

.Bij dit examen zullen voor de candidaten 
dezelfde eischen van lichamelijke geschiktheid 

gelden als gesteld zijn of zullen worden voor het 
examen voor de betrekking van surnumerair der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen." 
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De Minister nn Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 25sten November 1897. 

(get.) EMMA. 

De llfinister van Financiën , (get.) P1ERSON. 

29 November 1897. BESLUIT, tot aanvulling 
van het formulier voor de aangifte in de 
vermogensbelasting. S. 215. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WIJ EMMA., ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van den 20sten October 1897, n°. 109, 
Registratie; 

Gelet op artikel 15 der wet van den 27sten 
September 1892 (Staatsblad n°. 223) op de ver
mogensbelasting; 

Den raad van State gehoord (ad vies van den 
9den November 1897, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën van den 25sten November 1897, 
n° . 7 , Registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 26sten Februari 1894, n°. 38, 
wordt het formulier van het biljet voor de aan
gifte in de vermogensbelasting op de vierde 
bladzijde, ter plaatse aangewezen op het bij dit 
besluit behoorende model, (1) aangevuld met de. 
woorden: 

"Een exemplaar der wet op de vermogensbe
lasting en een lijst der op bladzijde l van dit 
biljet genoemde bussen, zijn bij den daargenoem
den ontvanger op franco aanvraag kosteloos ver

krijgbaar." 
2. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 1898. 
De Ministe.r van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29stcn November 1897. 

(get.) EMMA. 

De llfinister van Financiën, (get .) PrERSON. 

( Uitgeg . 15 Dec. 1897 .) 

(1) Dit model is overigens in overeenstemming 
met het vroeger vastgestelde, en wordt daarom 
hierna niet opgenomen. 

30 November 1897 . BESLUIT , honden de ver
gunning aan de Vereeniging van den H. Vin
centins van Panlo te 's Gravenhage tot 
oprichting van een idiotengesticht te Oss 
alsmede bepaling van het maximum der ver
pleegden en het minimum der geneeskundigen . 
S. 216. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 26 N ovemberl897, n°. 4691, 
-afdeel ing Medische Politie; 

Gelet ·op de artikelen 7 en 8 der wet van 
27 Apl'Ïl 1884 (Staatsblad n°. 96), gewijzigd bij 
de wetten van 15 Apri l 1886 (Staatsblad n°. 64) 
en 7 December 1896 (Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereeniging van den H. Vin

centius van Paulo te 's Gravenhage wordt ver
gunning verleend het huis genaamd "het Hooge 
Huis" te Oss, overeenkomstig de door haar over-
12:elegde teekening, in te richten tot een idioten
gesticht ter verpleging van niet meer dan 12 
mannelijke patiënten. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken bepaald, 
na de voltooiing van het gesticht, het tijdstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen. 

2. In elk, voor meer dan één verpleegde be
stemd , slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aangewezen, 
waarvoor het bestemd is. 

3. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen 
noch in hunne bestemming eene verandering ge- • 
maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den ann voer van versche 1 ucht in de, 
voor de verpleegden bestemde, dag- of nacht
verblijven. 

4. De geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt opgedragen aan ten minste één geneeskun
dige, die in of n:ibij het idiotengesticht gevestigd 
moet zijn. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten November 1897. 

(get.) 

De JJ,finister 

(get.) 

EMMA. 

van Binnenlandsche Zaken , 
H. GOFfüAN BoBGESIUS. 

(Uitgeg. 9 Dec. 1897.) 
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1 December 1897. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijk beslnit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 116) va~tgesteld bijzonder 
reglement van politie voor het kanaal door 
Walcheren. S. 217. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 15 October 1897, 
L•. P, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
16 November 1897, n° . 9); 

Gelet op het nacler rapport vau den voornoemden 
Minister dd. 26 November 1897, n°. 126, af
deeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In het bijzonder 1·eglement van politie voor 

het kanaal door Walcheren, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 2R Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 116) de navolgende wijzigingen te brengen : 

Art. 5 wordt gelezen als volgt: 
De brug over de Keersluis te Vlissingen is 

gesloten vau 20 tot 5 minuten vóór den tijd 
van ver1rek van eiken personentrein van het 
havenstation. 

De brug te JJ[iddelburg is gesloten gedurende 
15 minuten vóór den tijd van vertrek van eiken 
personentrein van het station aldaar en gedu
rende 10 minuten na aankomst van eiken per
sonentrein aan dat station. 

De tijd, waarin de beide bruggen niet gesloten 
moeten blijven, wordt des daags aangeduid door 
een witten bol of een wit bord. 

Art. 7 wordt gelezen als volgt: 
Met afwijking van art. 13 van het Algemeen 

reglement wordt bepaald dat het aandoen der 
buitenhaven te Vlissingen ve1·boden is , )vanneer 
op den W esthavendam des daags eene roode vlag 
of des nachts een tweede rood licht bij het roode 
havenlicht is geplaatst. 

Wanneer bij de roode vlag of bij het tweede 
roode licht, hiervoor bedoeld, nog een groene 
vlag of een groen licht is geplaatst, is het aan
doen der haven voor vaartui gen van niet meer 

dan zes meter diepgang geoorloofd. 
Achter art. 15 wordt een nieuw artikel inge

lascht, luidende als volgt: 
Art. 16. Het is verboden langs en op de 

werken, behoorende tot het kanaal, schelpdieren 
te vangen of te rapen. 

A.rt. 16 wordt art. 17 en daarin voor "van 
art. 15" gelezen: .van de artikelen 15 en 16". 

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

Het Loo, den lsten December 1897. 
(get.) EMMA. 

De ,'lfin. van Waterstaat, Handel en NiJver!teid, 
(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 11 Dec. 1897.) 

3 December 1897. WET, houdende goedkeuring 
van de op 3 Apri l 1897 te 's Gmvenliage 
tusschen Nede,·land en Frankrb"k gemaakte 
schikking, regelende de betrekkingen tnsschen 
evengenoemde Staten in het Regentschap Tunif, 
S. 218. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 
WIJ EMMA., ENZ . . . . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 3 April 1897 te 's Gravenhage tusschen 
Nederland en Frankrb"k gemaakte schikking, rege
lende de betrekkingen tnsschen Nedei·laud en 
Frankrijk in het Regentschap Tunis , wettelijke 
rechten betreft; 

Gelet op het 2de lid van artikel 59 dm· Grondwet; 
Zoo is hei;, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eeuig a,· tikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde op 
3 April 1897 tnsschen Nederland en F,·ankrijk 
gemaakte schikking, regelende de betrekkingen 
tusschen Nederland en Frankrijk in het Re~ent
schap Tunis , (1) wordt goedgekeurd . 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage den 3den Decem

ber 1897. 
(get.) EMMA.. 

De J)finister van Buitenlandsc!,e Zaken , 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 8 Dec. 1897 .) 

3 Decem~er 1897. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 219. 

Bij deze wet. wordt na verhooging en vermin
dering van een artikel het totaal der 4cle Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 356,500 en dat 
der 6de Afd. op f 1,014,954. 

(1) Zie die schikking in het besluit van 23 De
cember 18il7 , S. 264. 
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3 Decem !er 1897. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrootiug voor 
het dienstjaar 1896. S. 220. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verlwogd: 

Art. 77 met f 13,000. Art. 84 met f 15,000. 
Art. 181 met f 210. 

b. verminderd: 
Àrt. 147 met f 28,210. 

Na voorschreven verhoogingen en vermindering 
wordt het totaal der 4de Afd. van dit hoofdstuk 
verhoogd met f 28,000; dat der 5de Afd. ve,·

minderd met f 28,210 en dat der 6de Afd. ver

hoogd met f 210. 

3 December 1897. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden, wegens verstrekkingen door het 
Departement van Marine gedaan , voor den 
dienst van 1897. S. 221. 

Bij deze wet worden de gelden tot een bedrag 
van / 74,755.20 voorhanden zijnde in 's Rijks 
schatkist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1897 beschik
baar gesteld. 

3 December 1897. WET, tot wijziging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 222. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der lste Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op /386,958 .50 ; dat 
der 2de Afd. op f 6,418,580; dat der 3de Afd. op 
f 4,958,566.50; dat der 4de Afd. op/2,287,010.17' 
en dat der 5de Afd. op f 1,795,917. 

3 Deeemier 1897 . WET, tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1897. S. 223. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 2de Afd. van dit hoofd
stuk gebracht op f 7,514,080; dat der 3de Afd. 
op f 3,844,097 .50; terwijl het eindcijfer wordt 
verlwo_qd tot f 15,691,554.67. 

3 Dece111 ler 1897. WET, tot nadere verhooging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1897. S. 224. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
artikel het totaal der 4de Afd. van dit hoofdstuk 
gebracht op .f 2,110,031 en het eindcijfer op 
f 15,769,5 14.67. 

3 December 1897. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van etn 
stllk grond en water te Coevorden aan de 
Dedems vaartsche Stoomtram we~-Maatscha ppij. 
S. 225. 

3 December 1897. WET, tot WlJz1gmg van het 
zevende hoofdstuk :B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 226. 

3 December 1897. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van eene 
strook grond tusschen de Keizersgulden waard 
en het Steurgat, onder Werkendam, aan 
D. E. H . .BoxMAN te Utreeltt . S. 227. 

3 D ecember 1897. W ET, tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk Á der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 228. 

3 D ecember 1897. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van de 
Tougersche B arakken te J,[aastric/it aan de 
St. Bonifacius-stichting aldaar. S. 229. 

3 December 1897. WET, tot wijziging van het 
aclitste hoofdstnk der Staatsbe1;rooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 230. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 3de Afd. 
van dit hoofdstuk nader vastgesteld op f 3,174,500; 
dat ,ler 4de Afd. op f 6,353,578; dat der 9de 
Afd. op f 2,540,254; dat der 12de Afd. op 
f 343,200; d"t der 14de Afd. op f 2,376,169 
en dat der 16de Afd. op f 710,054. 

3 December 1897. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden , wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1897. S. 231. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 's Rijksschatkist, ten bedrage van.fl93,192.16 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1897 beschikbaar gesteld. 

3 December 1897. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1896. S. 232. 

Bij deze wet worden de na volgende artikelen 
van dit hoofdstuk : 
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a. verhoogd: 

Ài-t. 35 met f 2,500. 

Àrt. 63 met / 6,000. 

Àrt. 80 met /204,000. 

ht. 116 met f 3,900. 

Àrt. 132 met /135,000. 

ht. 146 met f 2,000. 

Art. 157 met f 5,500. 

Àrt. 192 met f 14,000. 

Àrt. 203 met f 5,512. 

b. toegevoegd: 

Art. 42 met /80,000 . 

Art. 78 met f 3,000. 

Àrt. 82 met f 1,150. 

Art. 131 met /60,000. 

Àrt. 140 met f 9,500. 

ht. 148 met .f 3,200. 

ht. 172 met f 1,500. 

Àrt. 193 met /11,024. 

Àrt. 215 met / 6,000. 

Ài·t. 119ter. Uitbreiding van het Departement 

van Koloniën f 2,000. 

c. verminderd: 

Àrt. 37 met.(169,250. Art. 129 met/350,000. 

Àrt. 187 met.( 36,536. 

Ten gevolge van vo01·schreven wijziging wordt 

het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk ver

minderd met f 12,200, met welk bedrag bet 

totaal cler 3cle Afcl. worclt verlwogd. 

3 December 1897. WET, honclencle goedkeuring 

van eene met JAN DrnK Baron VAN W A'S

SENAER VAN RosANDE en de gemeente Ren

kum gesloten overeenkomst, betreffende ruiling 

van grond te Oost,?rbeek, gemeente Renkum. 
s. 233. 

3 December 1897. WET, tot vaststelling van het 

slot der rekening van cle koloniale uitgaven 

en ontvangsten voor Suriname over het dienst

jaar 1893. S. 234. 

Het slot cler rekening van de koloniale nitgaven 

en ontvangsten voo1· Suriname over het dienst

jaar 1893 worclt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf beclraa~t / 1,859,156.28. 

De ontvan11:st beclraugt / 1,723,207.34. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 135,948.94, welk bedrag dientengevolge tot aan

vullin~ der koloniale middelen is nooclig geweest. 

4 December 1897. WETTEN, houdende natura-

lisatie van : 

François Antoine Gronssot. S. 235. 

Johann Jos eph Fenclel. S. 236. 
A m é d é e D ar all. s. 237. 

W i 1 h el m u s E cl n ar cl H o f f m au n. 

S. 238. 
V i t u s Po s s. S. 239. 

Theodor Hnbel"t Dielen. S. 240. 

J a c o b F e n cl c 1. S. 241. 

Eduard Hcinrich Topie. S. 242. 

1897. 

Sigmund Seeligmann. S. 243. 

G e r a r d u s B a r t h o 1 o m e n s G o v e r s. 

. 244. 

A11gust Max Reind el. S. 245. 

Aclolph August Christian Stran
cles. S. 246. 

Karolns Sallaerts. S. 247. 

Herman n Bern ar cl Egbert 'l' h o l e. 

S. 248. 

Louis Richard 'l'hiirer. S. 249. 

Anton Ludwig Ficker. . 250. 

Ulr i ch Ma u g wei 1 er. S. 251. 

H u g o K al' 1 H an s A d o l p h l\'[ a y c r. 

s. 252. 

H e i n r i c h A r n o I cl H o 11 e n k a mp. 
s. 253. 

Moritz Aclolf Goldenberg. S. 254. 

J n 1 i u s Her m a n n O s k ar D z i a 11 a s. 

. 255. 

Dicclerich Heinrich Wilhe lm Otto 

Me c k e. S. 256. 

Gerhard Peter Paul Paul11s. . 257. 

7 December 1897. BESLUIT, tot schorsing van 

de besluiten van den raad cler gemeente 

Klaaswaal van 15 November 1897, houdende 

vaststell ing van eene verordening regelende 

den werkkring der vaste commissiën zijner 

leden ter voorbereiding van hetgeen , waar 

over hij in zake Financiën heeft te besluiten 

en van eene verordening tot regeling van cle 

samenstelling en inrichting cler commissie 

rnn plaatselijk toJzicht op het openbaar 

lager onderwijs. S. 258. 

Geschorst tot 1 :J-fei 1898. 

11 December 1897. BESLUlT, houdende regelen, 

o. a. betreffende de wijze van werken van 

den raad, bedoeld bij art. 20 der wet op 

de reserve voor de landmacht. S. 259. 

IN NAAM VAN H. l\'[. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Overwegende, clat volgens art. 20 der wet van 

2 Mei 1897 (Staatsblad u0
• l;J.9) de wijze van 

werken van rlen bij clat. artikel bedoelden raad 
moet worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 

van bestn ur; 

Overwegende tevens, dat het wenschelijk is, 

eenige regelen vast te stellen, betreffende de be

noeming enz. cler leden van dien raacl; 

Op de voordracht van clen Minister vàn Oorlog 

van den 9den Juni 1897, Kabinet, litt•. X 3 0 ; 

20 
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Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

3 Augustus 1897, n°. 15); 
Gezien het nader rapport van den Minister van 

Oorlog van den 8sten December 1897, Kabinet , 

litt• . X" ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Bij ,le samenstelling van een raad, als 

bedoeld bij art. 20 der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 119), worden door Ons, gel ijk 

tijdig, vijf leden en vijf 11laatsvervangende leden 

benoemd. 
Voorzitter van deu raad is het oudste Jid naar 

rang eu ancieoneteit. 
2. Wordt tot de samenstelling van den raad 

overgegaan naar aanleiding van een voorstel vau 

een der mi litaire chefs of van eene klacht van 

een of meer officieren, dan mogen zij, van wie 

het voorstel of ele klacht is uitgegaan, /!:een . 

zitting hebben in elen raael. 
De leden van den raad mogen voorts noch den 

officier, over wien eloor den raacl advies moet 

worden uitgebracht en elie bij deze regeling met 

cle woorden . J e beklaagde" wordt aangeeluiel, 

noch hem, elie te zijnen aanzien een voorstel of 

eene klacht heeft ingebracht als bij het vorige 

Jid beeloeld, in bloeelverwantschap of zwagerschap 
bestaan , tot elen zeselen graad ingesloten. 

Zij mogen elkander niet in bloed verwantschap 

of zw"/!:erscbap bestaan, tot en met elen vierden 

graad ingesloten. 
3. Van het Koninklijk besluit, honelende be

noemin!!: van ele lerlen en plaatsvervangende leelen 
van elen raad, worelt door den Minister van Oor lol!: 
kennis gegeven aan elk der daarbij benoemele 
hoofd- en reserve-officieren, alsmeele, bij aangetee

kenden (geadviseerden) b1·ief, aan den beklaagde. 
Wanneer de verblijfplaats van clen beklaagde 

onbekend is, of wanneer hij zich buitenslands 
ophoudt, zal cle bij het vorige lid bedoelde aan

geteekende (gëad viseerele) b1·ief worelen verzonden 

aan het laatstelijk door hem hier te lande gekozen 
en als zoodanig: aan het Departement van Oorlog 
medegedeelde domicilie. 

4. Elk tot lid of plaatsvervangenel !iel van elen 
rnad benoemd hoofd- of reserve-officier, die ver
meenen mocht, gegronde redenen te hebben om 
in den raad geen zitting te nemen, moet die 
redenen, binnen tweemaal vier en twintig nren 

nadat hij van zijne benoeming kennis bekomen 

heeft, rechtstreeks medecleelen aan den Minister 

van Oorlog. 

Deze onderzoekt de geldigheid dier redenen en 

verricht, inelien hij elaartoe termen vinelt, het 
vereischte om den betrokken hoofel- of reserve
officier als Jid of plaatsvervangenel !iel van den 
raad te vervangen met inachtneming van de be

palingen van dit besluit. 
5. Indien de bek] a ele bezwaren meent te 

moeten inbrengen tegen het zittin" nemen in elen 
raael van eenig tot !iel of plaatsvervangend )iel 

benoemd hoofu- of reserve-officier, doet hij daar
van, onder opgave van zijne bezwaren, meele
deeling aan deu Minister van Oorlog bij aange
teekeuden brief en binnen een termijn, hem te 

stellen bij den in artikel 3 bedoelden aangetee
kenelen (geaelviseerelen ) brief. 

De Minister onderzoekt de geldigheid uer 
bezwaren en voorziet, indien hij daartoe termen 

vindt, in ue vervanging van het betrokken !iel 

of plaatsvervangend lid, in voege als aangewezen 

is bij het laatste I id van artikel 4. 

6 . Ingeval een der leelen van elen raad door 

ziekte of andere omstandigheden, niet bij artikel 

4 bedoeld, buiten de mogelijkheid geraakt om de 
zittingen van den raael bij te wonen, worelt 

daarvan zoodra mogelijk door of namens hem 

kennis gegeven aan deu Mini ter van Oorlog, 
die alsdan te zijner vervanging het vereischte 

verricht, met inachtneming van ele bepalingen 

van elit besluit: 

7 . Wanneer 11laatsvervangende leden als lid 

moeten optreden, zal dit geschieden naar ele 
volgorde, bij het in artikel 1 bedoelde Konink
lijk besluit a>tngewezen. 

8. De rall(l kan geenerlci beslissing nemen, 
als hij niet voltallig is. 

Ieelere beslissing van den raacl worelt genomen 

bij eenparigheid of meerderheid van stemmen. 
9. De zittingen van den rnad kunnen worden 

bijgewoond cloor den beklaagele en door alle 

officieren en reserve-officieren der Landmacht, van 

gelijken rnng als de beklaagde of van hoogeren rang. 

De beklaagde heeft het recht, mondelin!!: of 
schriftelijk aan den raad datgene voor te dragen , 
wat hij te zijner verelecliging in het midden kan 
brengen of waaromtrent hij verhoor van getuigen 
wenschen zon. 

Met goedkeuring van den Minister van Oorlog 

kan hij dat recht, geheel of ten deele, overelragen 
aan een ander, elaar toe genegen officier of rnserve
officier van de Lanelmacht, geen lid van den 
raad zijnde, noch als plaatsvervangend !iel van 

den raad aangewezen. Wordt van dat recht geen 

gebruik gemaakt binnen een eloor clen raad ge-
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stelden termijn, dan is de raad bevoegd met de be

handeling der zaak voort te gaan zonder verder op 

het tweede en derde lid vnn dit artikel te letten. 
10. Omtrent het hooren van getuigen beslist 

de raad. 

iemand kan tegen ijn wil als getuige door 
of vanwege den raacl ge oord worden. 

De getuigen word.en bniteu eede gehoord. 

11 . De plaat~, waar de raad zal vergaderen, 
,,..ordt door den Minister van Oorlog aangewezen. 

Van zijne beslissing daaromtrent wordt door 
hem mededeeling geil.aan aan elk der leden van 

den raad, alsmede, per aangetcekenden ("cadvi
seerden) brief, uau den beklaagde. 

Ten aanzien van de kennisgeving aan den 

beklaagde geldt het bepaalde bij het laatste Jid 
van artikel 3. 

12. De Minister van Oorlog doet aan den 

voorzitter van den raad toekomen: 
1°. eene memorie, houdende duidelijke omschrij 

ving van het geval waa1·omtrent advies verlangd 
wordt; 

2°. alle door den Minister ontvangen berichten 

en bescheiden, tot de zaak betrekkelijk; 
3°. afschriften van cle lJeoordeelingslijsten om

trent den beklaagde, voor zoo ver di e voorhanden zijn; 
4°. een staat van dienst, betreffende den be

klaagde. 

De sub 1 °. , 2°. en 3°. bedoelde stukken 
worden, door den Minister van Oorlog, in 

afschrift, bij aaugeteekenden (geadviseerden) brief 

en zoo noodig met inachtneming van het bepaalde 
bij het laatste lid van artikel 3, aan den bekla_agde 
medegedeeld. 

13. Nadat de voorzitter van den raad kennis 

genomen heeft van de bij het vorig artikel be

doelde bescheiden, doet hij àie, ter kennisneming, 

rondgaan bij de overige leden van den raad. 

Daarna bepaalt hij dag en unr, waarop de 
raad voor het eerst zal bijeenkomen. 

Gelijktijdig belast hij een der leden met de 
werkzaamheden van secretaris vau clen raad . 

Vau het tijdstip, waarop de raad voor het 

eerst zal bijeenkomen, wordt - zoo noodig met 
inachtneming van het bepaalde bij bet laatste lid 
van arti kel 3 - door den voorzitter van den 
raad, per aangeteekenden (geadviseerden) brief, 
ken nis gegeven aan den beklaagde. 

14. Zoodra de raad zitting heeft genomen, 
wordt door den voorzitter de vraag gesteld , of 
de raacl zich ter zake genoeg ingelicht acht. 

Bij ontkennende beantwoording van die vraag, ' 

is de raad bevoegd en verplicht, om al die 

nadere inlichtingen in te winnen, welke bij voor 

eene juiste beoordeeling der zaak noodig acht. 
15 . Acht de raad zich voldoende ingelicht , 

dan za l bij, voo r zoover dit m9gelijk is, den 
beklaagde alsnog in diens belang hooren. 

Daarna gaat hij over tot het uitbrengen van 

zijn adv ies . 

16. Het u itbrengen van het advies geschiedt 

bij geheime stemming. 
De voorzitter stel alleen cle vraag: 
, Zijn er termen tot het verleenen van een 

niet-eervol on tslag?" 
Die vraag wordt door elk lid van den raad 

afzonder lij k met , ja" of ,neen" beantwoord hij 

een ongeteekend, dichtgevouwen briefje. 
1 7. De leden van clen mad werpen opvolgend 

hun stembriefje in een gesloten bus. 
Onmiddellijk na de stemming wordt de bus 

geopencl en worden de op de stembriefj es voor

komende adviezen eerst door den voorzitter en 
daama door een der leden van den raad overluid 
opgelezen. 

18. Van de uitgebrachte adviezen wordt, dade

lijk na afloop van de stemming, door clen se

cretaris proces-verbaal opgemaakt, welk stuk in 
clezelfde zitting door den voorzitter en de overige 

leden wordt bekrach tigd. 
Onmiddellijk na die bekrachtiging worden de 

stembriefjes door clen voorzitter vernietigd. 
19. Het proces-verbaal, bij het vorig artikel 

bedoeld, wordt, met een door den voorzitter en 
den secretaris gewaarmerkt afschrift van de door 
laatstgenoemde aangehouden notulen van den raad, 

door den raad gezonden aan den Minister van 
Oorlog, die een door hem gewaarmerkt afschrift 

van het proces-verbaal, per ,mngeteekenden (geadvi
seerden) brief en zoo noodig met in achtneming 

van het bepaalde bij het laiitste lid van artikel 
3 , doet toekomen aan den beklaagde. 

20. Omtrent het ad vies van den raad worclt 
door den Minister van Oorlog aan Ons verslag 
uitgebracht, met bij voeging van zoodanige voor

stellen, als waartoe de zaak hem aanleiding geeft. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den llden December 1897. 
(get .) E M M A. 

De JJfinisfer van Oorlog, (get .) ELAND. 

( Uitgeg. 4 Jun . 1898.) 
20* 
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11 December 1897. BESLUIT, houdende machti 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wetten van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) en van 
5 December 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 260. 

15 December 1897. Bi,;sLlllT, tot aanvulling van 
artikel 2 der Bepalingen betreffencle het groot
ambtenaarsexamen voor den Indischen dienst, 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 
20 Juli 1893 (Staatsblad n°. 117), en van 
artikel 8 van het Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1883 (Staatsblad n°. 133), 
houdende vaststelling van nieuwe regelen 
omtrent de benoemb,,mheid en uitzending 
van rechterlijke en administratieve ambtenaren 
voor den dienst in Nederlandscl,-Indië. S. 261. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM! A, ENZ . 

W1J EMMA, ENZ. 

Op cle voorclracht van clen Minister van Ko
loniën van clen 6den November 1897, lett. D, 
n°. 24; 

Den Raacl van State gehoord (au vies van clen 
30sten November 1897, n°. 16); 

Gezien het nacler rapport van clen Minister 
van Koloniën van den 9den December 1897, 
lett. D, n°. 24; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan artikel 2 cler Bepalingen betreffende 

het groot-ambtenaarsexamen voor derr Indischen 
dienst, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
20 J nli 1893 (Nederlandsck Staatsblad n°. 117 
en I ndisch, Staatsblad n°. 257), wordt de vol
gende bepaling toegevoegd: 

• Wie zich reeds tweemaal voor dit gedeelte 
van het groot-ambtenaarsexamen heeft aangemeld 
en is afgewezen of uit anderen hoofde dan om 
wettige redenen, ter beoordeeling van de Regee
ring, niet verschenen is dan wel zich terugge
trokken heeft, wordt niet meer tot het afleggen 
daarvan toegelaten:" 

2. De aanhef van artikel 8 van het Konink
lijk besluit van 29 Augustus 1883 (Nederlandse!, 
Statttsblad n°. 133 en Indiscl, Staatsblad n°. 249) 
wordt gelezen als volgt : 

• Tot de betrekkingen van referendaris - met 
uitzondering van die bij de comptabiliteit - en 
van secretaris bij de departementen van algemeen 
burgerlijk bestuur in ederlandsch -Indië, bij de 
algemeeue secretarie, en bij den Raad van Indië, 
daaronder begrepen de betrekkingen van algemeen 

secretaris en van gouvernements -secr~taris, zijn 
alleen benoembaar : 

,,a. enz." 

Overgangsbepalingen. 

Zij die zich bij het in werking treden van dit 
besluit 1·eeds meer dan eenmaal voor het. eerste 
gedeelte van het groot-am btenaai·sexamen hebben 
aangemeld zonder het diploma te verwerven, 
worden nog eenmaal tot het afleitgen van dat ge
deelte van het examen toegelaten. 

De Minister van Koloniën is belast met cle 
uitvoering van dit beslnit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 15den December 1897. 

(get.) EMMA. 

De Äfinister van Koloniën , (get .) CREMER. 

( Uitgeg . 29 Dec. 1897.) 

16 December 1 97 . BESLUIT, tot nadere ver
lenging van den termijn, aesteld in art. 3 
van het Koninklijk besluit van 8 .M:aart 1879 
(Staatsblad n°. 40), houdende bepalingen om
trent het bewaren der oude rechterlijke 
archieven, welke dagteekenen van vóór de 
invoering der Fransche Wetgeving. S. 262. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI A, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van cle 
Ministers van Biunenlandsche Zaken, van Justitie 
en van Financiën van 5 November 1897, n°. 2751, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van den 
8 November 1897, n°. 152, l• afd. C en van 
11 November 1897, u0

• 82, Registratie; 
Den Raad van State gehoo1·d (ad vies van den 

7 December 1897, n°. 16); 
Gelet op het nader rapport van den voornoemden 

Minister, ook namens de Ministers van Justitie 
en van Financiën van 13 December 1897, n°. 3019, 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de volgende wijziging te brengen in het Konink

lijk besl uit van 8 Maart 1879 (Staatsblad n°. 40), 
achtereenvolgens gewijzigd bij Koninklijke beslniten 
van 31 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 168), 
9 October 1883 (Staatsblad n°. 141), 20 April ] 889 
(Staatsblad n°. 39) , 29 December 1891 (Staats
blad n°. 246), 19 Augustus 1895 (Staatsblad u0 • l 50) 
en 31 December 1896 (Staatsblad n°. 267): 
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" De overbrenging in art. 1 bedoeld, moet vol
voerd zijn vóór 1 Januari 1899." 

De Ministers voornoemd zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit ~ at gelijktijdig in J.e Nederla11dscl,e Staats

courant en in het StaatsHad zal worden geplaatst, 
om te rekenen van 1 Januari 1898 te werken, 
en in afschrift gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 16den December 1897 . 
(get.) E M MA. 

De JJfinider van Binnenlandscl,e Zaken, 
(get.) H. GoF.MAN BoRGEsJUs. 

De l',finister van J usti tie, 
(get .) ÜORT V. D. LINDEN. 

/Je l',finister van Financiën, (get) PIERSON. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1897.) 

18 December 1897. BESLUIT, hûudende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1895 (Staatsblad n°. 161), waarbij aan 
het bestuur der gemeente Leiden vergunning 
is verleend op het landgoed .Endegeest" 
gemeente Oegstgeest, een gesticht voor krank

zinnigen op te richten. S. 263. 
IN NAAM VAN H. L WILHELM! A, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 16 December 1897, n° . 4932, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een verzoek 
van Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Leiden om in het krankzinnigengesticht »Endegeest" 

te Oegstgeest 4 mannen en 23 vrouwen te mogen 
opnemen boven het maximum, bepaald bij het 
Koninklijk besluit van 16 September 1895 (Staats
blad n°. 161); 

Gelet op de wet van 27 April l884(Staatsblad 
n°. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 A1iri l 1886 
(Staatsblad n°. 64) en 7 December 1896 (Staats
blad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan ·, te bepalen: 
dat artikel 2, eerste lid van het Koninklijk be
sluit van 16 September l 895 (Staatsblad n°. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeente Leiden 
vergnnninp; i, verleend op het landgoed "Ende
geest", gemeente Oegstg•·est, een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten, wordt gelezen als volgt: 

• In het gesticht, bestaande uit drie paviljoenen 
voor mannen, drie paviljoenen voor vrouwen en 
de nuodige dienstgebouwen en zieken paviljoenen, 
mogen niet meer dan 377 krankzinnigen , 179 
mannen en 198 vrouwen, verpleegd worden." 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be-

last met de ·uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad r.al worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 18den December 1897. 

(get.) EMMA. 

De JJ[iniste,· van Binnenlandscl,e Zaken, 

(get .) II. GOEMAN l30RGESJUS. 

( Uitgeg. 28 /Jee. 1897 .) 

23 December 1897. BESLUIT, bepalende dq,laat
sing in het Staatsblad van de op 3 April 
1897 te 's Gravenhage t.nsschen Nederland 
en FrankriJk gemaakte schikkinp;, regelende 
de betrekkingen tusschen evcnaenoemde Staten 
in het Regentschap Tunis. S. 264. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Gezien de op 3 April 1897 te 's Gravenhage 

tns.chen Nederland en Frankrijk gemaakte schik
king, regelende de betrekkingen tusscheu die 
Staten in het Regentschap Tunis, waarvan een 
afdruk met vertaling aan dit besluit gehecht is; 

Gelet dat gezegde schikking is goed)(ekenrd bij 
de wet van 3 December 1897 (Staats' ladn°. 218); 

Overwegende dat die schikking, namens de 
Koningin door Ons is bekrachtigd, alsmede dat 

de akte, honden de die beknchtiging den 9den 
December 1897 te 's Gravenl,age is uitgewisseld 

tegen de akte van gelijke strekking van den Pre

sident der Fransche Republiek; 
Op de voordracht van den Minister van Buiten

landsche Zaken van den 22sten December 1897, 
afdeeling Algemeen Secretariaat, n°. 12976; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van De1mrtementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

's Gmvenhage, den 23s!en December 1897. 
(get .) E M MA. 

De l',finister van Buitenlandsche Zaken, 

VERTALING . 

(get.) W. I-l. DE BEAUFUUT. 
(Uitgeg. 28 /)ec. 1897.) 

Ten einde de verhoudingen te regelen tusschcn 
Nederland en Frankrijk in Tunis en ter nauw
keurige bepaling der conventioneele positie van 
Nederland in het Regentschap, leggen de onder
geteekenden, behoorlijk door hunne respectieve 
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Regeeringen gevolmachtigd, de volgende ver
klaring af: 

De verdragen en overeenkomsten, van welken 
aard ook, die tusschen ederland en Frankrijk 
van kracht zijn, worden uitgebreid tot Tunis. 

Kederland zal voor zijne consuls, zijne onder
hoorigcn en zijne nederzettingen op geen andere 
rechten en voorrechten aanspraak maken als die 
het in Frankrijk heeft verkregen. 

De inlandsche beschermelingen, waarvan de 

lijst door de r ederlandsche Regeering zal worden 
verstrekt, zullen in Tunis recht hebben op de
zelfde behandeling als de Nederlandsche onder
danen zelf. 

Daarenboven is men het er over eens, dat de 
behandeling van de meest begunstigde natie in 
Tnnis, niet omvat de behandeling, welke Frank
rijk er gen iet. 

Deze verklaring zal worden bekrachtigd en de 
akten van bekrachtiging zullen worden uitge
wisseld te 's Gravenhage binnen 9 maanden na 
de onderteekening. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage, den 3den 
April 1897. 

(L 1.) (get.) J. ROËLL. 

G. Brnounn. 

23 December 1897 . BESLUJT, waarbij, met wijzi 
ging van dat van 22 Maart 1841, n°. 112, 
het beheer van een deel der domeinen van 
het Departement van Financiën wordt over
gedragen aan het Departement van Binnen
htndschc Zaken. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Finan

ciën en van Binnenlandsche Zaken , van 20 De
cember 1897, n°. 88, Domeinen, en van 21 De
cember 1897, n°. 150, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging van het Koninklijk besluit, dd. 

22 Maart 1841, n°. 112, waarbij het bestuur 
der Domeinen aan het Departement van Financiën 
is opgedragen, te bepalen als volgt : 

Art. 1. Met ingang vnn l Januari 1898 zal 
van het Departement van Financiën naar dat van 
Binnenlanclsche Zaken o,ergaan het bestuur der 
navolgende domeinen: 

a. de domeinen, behoorende tot de rentambten: 
Breda, Steenbergen, Oosterhout, Zwaluwen en 
Niervaart; 

b. het Haagsche bosch ; 

c. de plaats Ter Nieuwburg bij Rij swijk; 
d. de duingronden onder 's Gravenhage en 

Wassenaar, clie niet voor militaire doeleinden ge

bruikt worden ; 
e. de duingronden onder Schoorl; 
/. de duin- en mecntgronden op 'rexel; 
g. de in 1897 door den Staat aangekochte 

boerderijen en woeste gronden bij Kootwijk. 
2. Met 1 Januari 1898 zullen naar het De

partement van Binnenlandsche Zaken overgaan 
de ambtenaren, vermeld op de aan dit besluit 

gehechteu staat, in hunne tegenwoordige betrek
king en onder genot van dezelfde bclooning, die 
zij thans genieten. 

3. Met 1 Januari 1898 zullen van het Depar
tement van Financiën naar dat van Binnenlanilsche 
Zaken worden overgebracht: 

a. het in 1882 door het Departement van 
Financiën overgenomen archief der dotatie van 
wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins FREDERIK 

der Nederlanden ; 
b. alle overige stukken van het Departement 

van Financiën, nitsluitencl betrekking hebbende 
op de in artikel 1 vermelde domeinen. 

De Ministers van Financiën en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge

zonden aan elk hunner en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage den 23sten December 1897. 

(get .) EMMA. 

IJe -~tinister van Financiën, (get .) PTERSON. 

IJe JJfinister van Binnenla11dscl,e Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRG-Esrus. 

24 /Jecembe,· 1897. BESLUIT, tot naclere aanvul
ling der voorschriften, gegeven bij Koninklijk 
besluit van 18 April 1890 (Staatsblad no. 64) 

en aangevuld bij de Koninkl ijke besluiten 
van 20 December 1893 (Staatsblad n°. 215), 
24 December 1894 (Staatsblad n°. 238), 
23 Decem ber 1895 (Staatsblad u0

• 226) en 
28 December 1896 (Staatsblad n°. 231), 
tot uitvoering van art. 24 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, zooals die is ge
wijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). S. 265. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ . 
Op de voordrncht van den Minister van Binnen-
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landsche Zaken van 16 December 1897, n°. 8294', 
afd . Onderwijs; 

Gelet op artt. 24, 54bis en 88 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die is 
gewijzigd bij de wetten van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175) en 13 September 1895 (Staats

blad n°. 159); 
Gezien de Koninklijke besluiten van 18 April 

1890 (Staatsb lad n°. 64), 20 December 1893 
(Staatsblad n". 215), 24 December 1894 (Staats
blad n°. 238), 23 December 1895 (Staatsblad 
n°. 226) en 28 December 1896 (Staatsblad n°. 231); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
21 December 1897, n°. 5); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 22 December 18\17, n°. 8437, 
afd . Onder11,ijs; 

Hebben goeclgevonden en verstaan te bepaleu : 
Art. 1. Voor de bijzondere scholen, die over 1893, 

1894, 1895 en 1896 genoten hebben cle Rijks
bijdrage, becloeld in art. 54bis cler wet op het 
lager onclerwijs, en ook over 1897 voo,· die Rijks
bijdrage in aanmerking komen, is, indien zij op 
1 Januari 1898 niet voldoen aan de voorschriften 
van art. 2 van het K~ninklijk besluit van 18 April 
1890 ( Staatsblad n°. 64), voor zoo ver zij ook over 
1898 aanspraak maken op eene Rijksbijclrage ge
cl urende clat jaar, de naleving dier voorschriften 
niet verplichtend, mits: 

1°. het aantal kinderen , hetwelk op 15 Januari 
1894 als werkelijk schoolgaande bekencl stond, 
sedert die dagteekening niet is of wordt vermeer
derd in zood au ige mate, dat daardoor vermeer
dering van het aantal onderwijzers gevorderd 
wordt, zoncler dat in Jeze vermeerdering is 
voorzien; 

2°. het verschil tus chcn het volgens boven
genoemde voorsch ri ften gevorderde en het aan de 
school verbond en aantal onderwijzers niet meer 
clan één bedrage en het aantal kincleren het cijfer, 
waarvoor het aanwezig getal onderwij zers vol
doende is, met niet mee1· dan twintig ovcr
schrij de ; en 

3°. het aantal onderwijzers, op het tijdstip 
van het in werking treden van het tegenwoordig 
besluit aan elke dier scholen verbonden, niet 
worde verminderd. 

2 . Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekening van het Staatsblad en 
de Staatscourant , waarin het geplaatst is. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden p;eplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 24sten December 1897. 
(get .) EMMA. 

De JJ[inister van B innenltmdscl,e Zaken, 

(11et .) H. GoEM A BORGESIUS. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1897 .) 

24 December 18 97. BESLUIT, tot aanwijzing ter 
onteigening van perceelen, noodig voor den 
aanleg van een inlaagdijk in den polder 
Nieuw Noord- fleveland. S. 266 . 

28 December 1897. BESLUIT , tot herziening van 
het Koninklijk besluit van 16 September 1897 
(Staatsblad n°. 200), houdende bepalingen 
omtrent het gebrnik maken van intercommunale 
Rijkstclephoonverbindiugen. S. 267. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, 1':NZ. 

In aanmerking nemende dat de wenschelijkheid 
is gebleken het Koninklijk beslui t van 16 Sep
tember 1897_ (Staatsblad n°. 200) in enkele op
zichten te herzien ; 

Gelet op de wet van 7 Maart 185 2 (Staats 

blad 11°. 48); 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 8 December 1897, 
n°. 4435, Posterijen eQ Telegraphie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van clen 
2lsten December 1897, n°. 10); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van den 27sten December 1897, n°. 4632, 
Posterij en en Telegraphie : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 16 ep

tember 1897 (Staatsblad n°. 200) wordt met in
gang van 1 Januari 1898 gewijzigd als volgt: 

1. Het 2de lid van artikel 5 van het Konink
lijk besluit van 16 September 1897 (Staatsblad 
n°. 200) vervalt en wordt vervangen door: 

Indien voor den aanleg van een plaatse! ijk 
telephoonnet in een ige gemeente door Ons geene 
vergunning is verleend en aldaar een intercom
munaal telcpbooubureel wordt of is ~evestigcl, zullen 
de in het voorgaande lid bedoelde geleidingen en 
technische inrichtingen, voor zool"ecl de Minister 
van Waterstaat, Ifondel en ijverheid daartoe 
termen vindt, na verkregen overeenstemming met 
belanghebbenden, ook van Rijkswege kunnen ge
maakt en onderhotldeu worclen tegen betaling, 
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ingevolge daarumt!'ent te slniten contracten, voor 

elk te verbinden perceel, liggeuclc niet verder dan 

500 M. van het Rijkstelephoonbureel , vau / 25 
per jaar en voor verder gelegen perceelen bovendien 

/ 3 per jaar en per 100 M. of gedeelte daarvan, 
een en ander naar hemelsbreedte , en zulks gedu
rende niet minder dan 3 achtereenvolgende jaren. 

Wijzigingen in geleidingen of inrichtingen wegens 
verhuizing, uitbreiding van de inrichting binnen 

de perceelen als anderszins , kunnen tegen ver
goed ing van drn kostenden 1irijs tot stand ge
bracht worden. 

Zij, wier perceelen van Rijkswege rechtstreeks 

met een intercommunlllll 1elephoonbureel ver

bonclen zijn, zullen onderling gesprek kunnen 

voe:·en tegen vooruitbetaling van / 5 per jaar. 
2. Het 6de, 7de, 8ste en 9de lid van artikel fi 

wm·dt ingetrokken en vei·vangcn door: 

De geabonneerden van een plaatselijk tele

JJhoonn et, die van hunne perceelen uü, geregeld 
intuco11,m nnale gesprekken wenschen te voeren, 

storten voor de kosten daarvan een door of van 
wege den ~•Iini$ter van Waterstaat, Hanclel en 

ij verheid te bepalen som in voorschot. De ge
abonneerden, die dü niet hebben gedaan, kttunen 
niettemin intercomnnale gesprekken voeren, onder 

verplichting om binnen 8 dagen alsnog de be-

1iaalde som in voorschot te storten, of wel om 
de door den betrokken directeur op te geven 
kosten binnen 8 dagen ua ontvangst der opgave, 

te zijnen kantore te voldoen. 
Heeft het een noch het ander plaats, dan wo,·dt 

het verschuldigde bedrog met 50 pct. verhoogd en 
op 11nitantie ten huize van den geabonneerde geïnd. 

Bij nalatigheid in de betaling van zoodanige 

q nitantie op vertoon, kan aan den getibonueerde 
het verder voeren van intercommu nale gesprekken, 

anders dan in de openbare spreekcellen, ge
weigerd worden. 

2. Dit besluit treedt in werking op rlen tweeden 

dag na de dagteekeniug van het .Staatsblad en 
van de 5taatscoui·ant, waarin het ge11laatst is. 

De voornoemde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon

den aan de Algemeene Rekenkamer. 
's Gravenhage, den 28sten December 1897. 

(get.) EMMA. 
De ilf inister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) C. LELY. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1897.) 

1 29 December 1897, BESLUIT, tot vaststelling 

van een reglement van politie voor de scheep
vaart en de vlotvaart op de JJferwede, de 
Noord en de Nieuwe JJfaas. S. 268 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, Ei\"Z. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 27 September 1897, 
Jitt. G, afcleeling Waterstaat.; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 Octo
ber 1 97 (Staatsb lad n°. 204) tot bekrachtiging 

van het reglement van politie voor de scheep

vaart en de vlotvaart op den Rijn met inbegri1i 

van de Waal en de Lek ; 
Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats

blad n°. 69); 

Overwegende , dat het noodig is, zooveel mogelijk 

in overeenstemming met bovengenoemd reglement 
politiebepalingen vast te stellen voor de scheep

vaart en de vlot vaart op de Merwede, de Noord 
en de Nieuwe !,faas; 

Den Raa,l van State gehoorcl (advies van den 
23 November 1897 , n°. 17) ; 

Gelet op cle nadere voordracht van den voor
noemrlen Minister van 27 December 1897, Jitt. 

N, afdeeliog Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 

stellen het navolgende reglement van 1iolitie: 

REGLEME 'l' VAN POLITIE voor 
de sclteepvaart en de vlotvaai·t op de 
Jlferwede, de Noord en de Nieuwe JJ[aas. 

ToeJJasselijkl,eid van het ,·eglement. 

§ 1. Dit reglement is toepasselijk: 

1 °. op de rivier de JJferwede tot aan den mond 
der Wolwevers haven te Dordrecht; 

2° . op de rivier de Noord; 
3°. op de rivier de Nieuwe JJiaas bovenwaarts 

van en tot de lijn, getrokken uit een punt op 

den linker oever, gelegen 100 M. boven den 
oost.mond van het lifallegat, onder de gemeente 
Rotterda1n , op h~ekpuntpaal CCCXXXI der her
ziene rivierkaart op den rechter oever onder die 
gemeente. 

Algemeene verpliclttingen der scltippers, vlot
voerde1·s , enz. 

§ 2. 1°. De schippers van vaartuigen, de vlot
voerders, de schippers van veren en de eigenaren 
van badimichtingen of andere inrichtingen, die 
zich aan of op de in § 1 genoemde rivieren be-
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vinden, zijn verplicht er voor te waken, dat 
weclerzijdsche belemmeringen en beschadigingen 

worden vermeden, ook voor zoover in het hierna 

bepaalde geen bijzondere voorschriften gegeven zijn. 

2°. Voor elk schip of vlot moet een schipper 
of vlot voerder zijn aan te wijzen. Deze moet 
gedurende de reis steeds op het schip of vlot 
aanwezig zijn. Bij verhindering van den schipper 

of vlotvoerder moet een geschikte p laatsvervanger 
worden aangewezen. 

3°. Op ieder schip of vlot moet de voor be
diening gevorderde of voorgeschreven bemanning 
gedurende de vaart aanwezig zijn. 

Belasting en grcotste toegelaten diepgang 
der sc!tepen. 

§ 3. 1°. Geen schip mag dermate beladen zijn, 

dat zijn diepgang de I ijn overschrijdt, welke den 
grootsten toegelaten diepgang aan wijst ; 

2°. Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 
inhoud dan 10 M: 3 , moelen voorzien zijn van 
waterdichte borden, boorden of wanden, welke 

ten minste 0.25 M:. boven den waterspiegel reiken. 

Uitrusting van de scllepen. 

§ 4. 1°. Ieder vaartuig moet zoodanig inge-
1·ir.ht, nitgernst en bemand zijn, dat de veiligheid 

der zich daarnp bevindende personen niet in ge
vaar wordt geliracht en storingen V'tm het open baar 
verkeer zooveel mogelijk vermeden worden. 

Dit geldt inzonderheid ook voor de met eigen 
beweegkracht varende vaartuigen. 

De personen, aan wie het bestuur van znlke 
vaartuigen en de bediening der daarop aanwezige 
machines is toevertrouwd, moeten de hiertoe nooclige 
zaakkennis bezitten. 

2°. Op alle schepen met eigen beweegkracht, 

evenals op andere vaartuigen van een ladings
vermogen van 15,000 K.G. (300 centenaars) of 
meer, moet de naam van het schip en de plaats 

waar li et te huis behoo1·t. bij meerdere vaartuigen 
met gelijken naam van denzelfden eigenaar boven

dien een nummer op eene gesch ikte plaats der 
beide langszijden in witte of gele kleur op een 
donkeren of met zwarte kleur 01i een lichten 
grond met duidelijk te onderscheiden latijnsche let
ters van minstens 15 cM. hoogte aangebracht zijn. 

Het aanbrengen van andere opschriften, die 
de duidelijkheid dezer aanduidingen benadeelen, 
is verboden. 

3°. Voor zoover volgens het onderwerpelijk 
reglemen t van politie voor het geven van seinen 
vlaggen en lantaarns zijn aan te wenden en geen 

bij zonclere bepalingen wat betreft de grootte der 
vlaggen en de lichtsterkte der lantaarns zijn vast

gesteld, moeten de vlaggen eene hoogte van minstens 
1 Meter en eene breedte (lengte) van minstens 
1.5 J\Ieter hebben en de lantaarns een helder 

schijnend licht verspre iJen. 

Algemeene voorsch,·iften beti-ejfende de vaart . 

§ 5. 1°. Geen schip of vlot mag van uit de 
plaats van afvaart of geclurende de vaart in de 
koe1·sliju, die een ander varend schip of vlot 
volgt, varen en dit in zijn vaart storen . 

2°. Vaartuigen, die bij het dwars over de rivier 

varen, de koerslij n eener stoomboot met of zonder 

vaartuigen op sleeptouw kruisen, moeten van 

eene stroomopwaarts varencle stoomboot minstens 

de halve stroombreedte, van eene stroomafwaarts 

varende minstens de volle stroombreedte van h~ren 

boegspriet verwijderd blij ven. 
3°. Op sterk gebogen rivier vakken moeten, 

zoolang totdat van af het roer over voldoende 
afstand in het open ri vierv:1k kan gezien worden, 

alle stoombooten met of zonder vaartn igen op 
sleeptouw , de zijde van het vaarwater honden, 
welke aan stuurboord (rechts) 1 igt; de stroom

afwaarts varende stoom booten moeten bovendien 

nog de vaartsnelheid verminderen. 
4°. Op gedeelten, waar vaartuigen aan steigers 

of kaaien liggen , of aan den oever bezig zijn 
met laden of lossen, als ook voor havenmonden, 
moet er bij het bestu,1r van voorbij varende stoom
booten met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
door gepaste vermindering van kracht voor worden 

gewaakt, dat beschadiging der aan den oever of 
in de haven liggende schepen vermeclen wordt. 

Wanneer stoombooten met of zonder vaartuigen 

op sleeptouw tnsschen zulke oevergedeelten of 
havenmonden en het midden van de rivier varen 

of opdraaien (wenden), mogen zij met geen grootcr 
kracht varen, clan voor het goed sturen der boot 
en hare voortbeweging noodzakelijk is . 

Hetzelfde geldt bij het voorbij varen : 
a. lan~s vaartuigen, die voor de uitvoering 

van verbeteringswerken, peilingen of metingen op 

de rivier li~gen ; 
b. langs vlotten, die aan den oever liggen, 

wanneer daai·op bij het naderen van eene stoom

boot een teeken gegeven wordt, bij dag door het 
zwaaien eener roode vlag, hij nncht door het 
zwaaien eener lantaarn met rood Ji cht. 

Liggen vaartuigen of vlotten achter kribben of 
in het algemeen zóó verborgen, dat zij op de aan-
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komencle stoom booten niet kunnen gezien worden , 
dan treedt voor deze de verplichting om met 
verminderde kracht te varen eerst dan in, wanneer 
hiertoe bij dag door het uitsteken van eene van 
verre zichtbare roode vlug, des nachts door het 
aanbrengen van eene lantaarn met rood licht een 
teeken gegeven is. 

5°. Meer dan twee schepen mogen nimmer 
naast elkander gekoppeld varen. 

6°. Het dwarsstrooms laten afdrijven der vaar

tuigen is, behoudens het geval van overmacht, 
verboden. 

7°. De in dit reglement van politie voor de 
sleeptreinen gegeven voorschriften gelden , voor 
zoover niet iets bijzonders bepaalcl is, ook voor 
de vlotten die gesleept worden. 

go_ De schippers en vlotvoerders zijn verplicht, 
op de door tonnen, bakens of andere wijze voor 
de scheepvaart aangeduide r ivier vakken, wier ge
ringe diepte of breedte of ook tijdelijke verondieping 
bijzondere voorzichtigheid bij de cloorvaart noodig 
maakt, cle aan wijzingen en bevelen , door de be
voegcle autoriteiten of ambtenaren nopens het 
varen ûoor deze riviervakken gegeven, op te volgen. 

9•. De schippers en v\otvoerders moeten de 
door openbare aankondiging bekend gemaakte ver
ordeningen der bevoegtle autoriteiten en ambte
naren opvolgen, waardoor 

a. op de onder go _ aangeduide riviervakken de 

vaart des nachts of met te diep gaande vaartuigen 

verboden wordt , 
b. op riviervakken , waarin militaire oefeningen 

plaats hebben, de scheep- en vlotvaart tijdelijk 
beperkt, of ver boelen worden. 

10°. Het is verboden, de op de rivier of op 

den oever aanwezige aanduidingen voor de scheep
vaart (boeien , z1vempalen, bakens, enz.) tot aan
leggen of voortbewegen van vaartuigen of van 
vlotten te bezigen of overigens handelingen te 
verrichten, die er toe kunnen leiden, om cleze 
aanduidingen voor de scheepvaart onkenbaar of 
voor haar doel minder deugdelijk te maken. 

Voorschriften voor het voorbijvaren van de 
sche,pen onderling. 

1. Wanneer deze zich in versch i l
lende vaarwegen bevinden . 

§ 6. Schepen, die zich in verschillende vaarwegen 
bevinden, moeten, wanneer zij elkander in de~elfde 
of in tegengestelde richting voorbijvaren, den 
vaarweg blij ven houden, waarin zij zich bevinden. 

2. Wanneer d e ze zich in deuzclfJcn 
vaarw e g bevinden. 

a. Bij voldoende breedte. 

ALGEMEENE BEPALTNGEN. 

§ 7. Schepen , die zich in een en denzelfden 
vaarweg bevinden, mogen elkander slechts clan 
in dezelfde of in tegengestelde richting voorbij 
varen, wanneer naar den waterstand op dat tijdstip 
het vaarwater ongetwijfeld vo\dc,ende ruimte biedt 
voor de gelijktijdige doorvaart. In dit geval 
moeten zij zich gedragen naar de volgende voor 
schriften (§ § g en 9). 

VOOUBTJVAREX Ul ÉÉN EN" DENZELFOEN VA.AR· 

WEG IN DEZELFDE RICHTl,G . 

. § 8. 1°. Wanneer een stoomboot met of zonder 
vaartuigen op sleepton w genaderd is tot op een 
afstand van 120 M:. van eene andere stoomboot 
of van een sleeptrein, in één en denzelfden vaar
weg vooruit varende, m:ig tij die stoom boot of 
dien sleeptrein niet naderbij komen. Indien even
wel de achterste stoomboot in een v,rnn veg, die 
daartoe voldoende breedte heeft, wil voorbijvaren, 
dan moet de schipper van de achterste stoomboot 
dit dien der voornitvarende kenbaar maken, door 
het geven van vijf k!okslagen en door het heen 
en weer zwaaien, bij dag van eene blauwe vlag , 
des nachts van een lantaarn met wit lich t op 
eene voor het voornitvarende schip goed zicht
bare plaats; op dit sein moet bij het voorbijvm·en 
de voorbij t.e v,1ren stoomboot bare kracht ver
minderen en naar bakboord (links), de voorbij
varende naar stnnrboord (rechts) uitwijken. 

2°. Wanneer een met gnnstigen wind zeilend 
schip in denzelfden voldoende breedte biedenden 
vaarweg een ander met gunstigcn wind zeilend 
schip bereikt en het voorbij wi l varen, moet de 
schipper vnn het achterste schip tijdig zijn voor
nemen daartoe te kennen geven, door praaien 
met den scheepsroeper waarop het voorste schip 
nam· lijzijde (onder den wind) moet afhouden en 
het achterste schip aan loefzijde (op de windzijde) 
moet voorbijvaren. 

VOORBTJVAREN IN ÉÉN EN DENZELFDEN VAARWEG 

IN TEGENGESTELDE RICHT ING. 

§ 9. 1 °. Stoom booten en andere met eigen be
weegkracht vare11Je schepeu met of zonder vaar--
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tuigen op sleeptouw, evenals met guustigen wind 
zeilende schepen, welke elkaar in clenzelfden vol
doende breedte bieclenden vaarweg ontmoeten , 
moeten naar stuurboord (rechts) uitwijken. 

2°. Is echter de schipper van een van de elkander 

aldus ontmoetende schepen door bijzondere omstan
digheden genoodzaakt, naar bakboonl (links) uit 
te wijken, dan moet hij het hem on\moetende 
schip of den sleeptrein met dit voornemen 

tijdig door de volgende teekens in kennis stellen: 
a. wanneer het vaartuig, dat naar bakboord 

(linl_{s) wil uitwijken, ee11 stoom boot of ande~ 
met eigen beweegkracht varend schip met of 

zonder vaartuigen op sleeptouw is, bij dag door 
vijf klokslagen en door het uitsteken van een 

aan stuurboord (rechts) vooruit zichtbare blauwe 
vlag, des nachts door vijf klokslagen eu door het 
heen en weer zwaaien van een aan stuurboord 
(rechts) vooruit zichtbare lantaarn met wit licht; 

b. wanneer het vaartuig, dat naar bakboord 
(links) wil uitwijken, een met gunstigen wind 
zeilend schip is,door praaien met den scheepsroeper. 

Hierop moeten de elkaar ontmoetende schepen 
naar bakboord (li11ks) uitwijken. 

3°. Schepen zonder vaartuigen op sleeptouw, 
welke een stroomopwaa1-tsvarenden slecptrein in 
clenzelfclen vaarweg met voldoende breedte ont
moeten, mogen in geen geval vorderen, dat de 
sleeptrein voor hen naar bakboord (links) zal 
uitwijken. 

b. B i:f onvoldoende breedte . 

§ 10. 1°. Wanueer er . te weinig ruimte is om 
elkander voorbij te varen (§ 7), moet het st.-oom
opwaartsvarende schip, wanneer het te voorzien 

is, dat het in de engte een stroomafwaartsvarend 
schip zou kunnen ontmoeten, beneden de engte 
ophouden totdat het stroomafwaartsvarende schip 
laatstgenoemde is doorgevaren. Indien echter een 
stroomopwaartsvarend schip zich i-eeds in de engte 
bevindt, dan moet het stroomafwaarlsvarende schip 
zoo lang voor deze wachten, totdat het stroom

opwaarts varende schip er doorgevaren is. 
2°. Wanneer een strooruopwaartsvarende stoom

boot zonder vaartuigen op sleeptouw het laatste 
schip van een voornitvarenden sleeptrein beneden 
de engte tot op 120 M. heeft ingehaald, mag de 
sleeptrein de engte niet eerder binnenvm·en, dan 
nadat de stoomboot zon.Ier vaartuigen op sleep
touw den sleeptrein voorbijgevarnn is. 

3°. Geene stoomboot mag een schip, dat haar 

in de engte vooruitvaa1·t, dichter naderen dan 

tot 120 M. 

3. Bijzondere voorschriften. 

a. JJetr~/f"ende de sleeptreinen. 

ll. 1°. Sleeptreinen mogen naast elkancler 
nimmer varen, behalve tijdens het elkander voor

bijvaren. 
2°. Alle schepen met eigen beweegkracht zonder 

vaartuigen op sleeptouw en alle met gunstigen 
wind zeilende schepen moeten voor slee11treinen 
uitwijken, als claartoe de gevorderde ruimte voor
handen is. Bij gebreke van voldoende ruimte, 
moeten de schippers van den sleeptrein en van 
cle gesleept wordende vaartuigen , ook dan wan
neer hun geen sein tot uitwijken gegeven is , uit
wijken overeenkomstig de voorsch1·iflen van de 

§§ 8 en 9. 
3°. De schippers van de sleeptreinen moeten 

hunne kracht verminderen gedurende het voorbij
varen van andere met eigen beweegkracht varende 
schepen met of zonder vaartuigen op sleeptouw. 
Insgelijks moeten stoom booten zonder vaartuigen 
op sleeptouw met verminclerde kracht varen, ge
durende het voorbijv~ren van sleeptreinen. 

4°. In een sleeptrein mogen zich slechts zooveel 
gesleept wordende vaartuigen bevinden als de 
sleepboot met zekerheid sleepen kan. 

b. Betrejfimde de langs den oever gejaagde scltepen. 

§ 12. 1°. Een langs den oever gejaagcl schip 
mag slechts langs de aan clien oever tegenge telde 

zijcle voorbijgevaren worden. 
De gejaagde schepen moeten den oever zoo dicht 

mogelijk naderen, wanneer dit gevorderd wordt 

om gevaar te ve rmijden, en in elk geval dan 
wanneet· van uit het schip , dat wil vooTbijvaren, 
de in § 8, 1°. of 2°., voorgeschreven seinen wor

den gegeven . 
2°. 'fusschen een gejaagd schip en den oever, 

van welken het gejaagcl wordt, mag slechts dooT 
eene strooma.fwaartsvarende stoomboot zonder vaar
tuigen op sleeptouw in geval van nood doorge
varen worclen , en ook dan slechts, nadat te 
voren van uit de stoomboot de se inen gegeven 
zijn, voorgeschreven iu § 8, 1°. en wanneer het 
gejaagde schip zich buiten clen gewonen vaarweg 
voor de vaart stroomopwaarts bevindt, zoodat 
het onmogelijk is aan de 1·ivierzijde er om heen 
te vm·en. 

Op het gegeven sein moet cle schi1111er van het 
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gejaagde schip dadelijk de jaaglijn strijken en 

moet de stoomboot over de jaaglijn heendrijven 

zuolang mogelijk met gestopte machine. 

3°. Bij het jagen der schepen mogen nooit meer 

dan drie paarden aan dezelfde jaaglijn gespan

nen zijn. 

c. B etr~lfende schepen, die stroomafwaarts drijven. 

§ 13. Elk met eigen beweegkracht varend schip 

moet uitwijken voor een schip, dat stroomafwaarts 

drijft zondet· hnlp van zeilen . Ontbreekt hiertoe 

de ruimte, dun moet het stroomafwaarts drijvend 

schip op de seinen voorgeschreven in § 8, 1°., 
met belrnlp van riemen en ankers zoover mogelijk 

zijwaarts uitwijken. 

d. Betreffende laveerende scl,epen. 

14. Laveercnde schepe_u mogen niet doorvaren 

tusschen eene stoomboot met of zonder vaartuigen 

op sleeptouw en den oever welken die stoomboot 

houdt. Die schepen moeten dus reeds wenden, 

vóórdat zij de koerslijn vau de naderende stoom

boot kruisen. 

e. B etreffende vaartuigen van een ladingsvermogen 
i·an minder dan 50,000 K.G. (1000 cente

naars) en diep geladen vaartuipen. 

15. 1°. De schippers van alle vaartuigen, 

welker ladingsvermogen minder dan 50,000 K.G. 

(1000 centenaars) bedraagt, zijn verplicht deze 

bij de vaart uit de nabijlieid van varende stoom

booten en sleeptreinen te houden, en mogen niet 

eerde1· in den door dezen veroorzaakten golfslag 

varen, alvorens die dermate verminderd is, dat 

zij geen gevaarlijke schommelingen meer kunnen 

ondergaan. 

2° . Indien echter niettemin zulk een vaartuig 

een stoomboot of sleeptrein zoo nabij komt, dat 

het vaartuig blijkbaar gevaar dreigt, dan mag 

de schipper van de stoomboot met geen g rootere 
kracht varen, dnn voor den voortgang en voor 

het goed sturen noodzakelijk is, en moet hij zoo 

noodig de machine stoppen, indien dit zonder 

gevaa1· voor de stoomboot en de gesleept wordende 
vaartuigen kan geschieden. 

3°. In de nabijheid van varende, diep geladen 
vaartuigen van een ladingsvermogen van 50,000 
K.G. (1000 centenaars) of meer moeten stoom

schepen met of zonder vaart ni!l:en op sleeptouw 

steeds met verminderde kracht varen. 

Voorsc!t,·ipen betreffende de vaart onder bijzon
dere omstandig heden. 

1. Plichten van de schipJier s ,·au 

veren met, betrekkin11: tot 

s c h e e p· c n v I o tv aar t . 

§ 16. De schippers van veren moeten zich, 

beha! vè naar de voorschriften vervat in de bij zon

dere verordeningen voor de vei en, naar liet navol

gende gedragen : 

1°. De schippers van veerponten, die zich _be

wegen langs een d wa1·s door den rivier gelegden 

kabel, moeten voor de in de vaart zijn,le schepen 

en vlotten het door dezen gevolgde vaarwater 

vrij laten of vrij maken ; daarbij zijn minstens de in 

§ 5, 2°. voorgeschreven afstanden in acht te nemen. 

2° . De schippers van de onder 10. genoemde 

veren moeten voor de schepen en vlotten, die 

van plaatsen boven of beneden deze veren van 

den wal afsteken, den weg vrijmaken , in zoo

verre hiertoe een teeken gegeven is: 

a . door een met eigen beweegkracht varend 

schip met of zonder vaartnigen op sleepton w met 

de seinen voorgeschreven in § 8, 1 °.; 
b. door een ander vaartuig of een vlot door 

t e praaien met den scheepsroeper. 

3°. Des nachts moeten de vaartuigen van de 

onder 1 °. genoe mde veren, wanneer zij niet in 

de vaart zijn, op de <laarvoor door de bevoegde 

autoriteiten aangewezen ligplaats liggen en, wanneer 

zulk een ligplaats niet is aangewezen , steeds zóó 

dat h et vaanvater vrij bi ijft. 

Wanneer bij uitzonder~ng de ligplaats voor h et 

veer slechts in het vaarwater kan worden aange

wezen, dan moet bij de nadering van vaartuigen 

de veerpont van den w,11 afsteken en het vaarwater 

vrij gemaakt worden; de hiertoe van het naderend 

vaartuig, overeenkomstig§ 17, 2° . gege ven teekens 

zijn ten spoedigste op te volgen. 

4°. Des nachts moeten de vaartuigen van de 
onder 1°. genoemde veren op eeue hoogte van 

ten minste 6 M. boven water van eene lantaarn · 

met groen licht en 1 M. loodrecht daaronder 
van een tweede lantaarn met wit licht voorzien 

zijn. Deze lantaarns moeten den ganschen nacht 

helcler schijnend worden gehouden. 
5°. Voo,· de vrij varende niet onder 1°. be

hooreude overzetveren zijn van kracht, met be
trekking tot het voeren van lantaarns, de bepalingen 
bovengenoemd onder 4°. , betreffende de verhouding 

tot schepen en vlotten, de voorschriften voor de 
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vaartuigen zonder eigen beweegkracht, en, voor 
zoover het veer met eigen beweegkracht vaart, 
cl e voor de stoom booten geldende voorschriften in 
het bijzonder ook § 5, 2°. van dit reglement van 
politie. 

2. P l ic h ten van de schip p e 1· s en vlot
v o e nl ers met betrekking tot veren. 

§ 17. De schippers en vlot voerders moeten 
zich, beha! ve naar de voorschriften vervat in cle 
bijzondere verordeningen voor de veren, naar het 
volgende gedragen: 

1 °. Bij het voorbij varen van veerponten, die 
zich langs een dwars door de rivier gelegden 
kabel bewegen, moeten stoom booten met of zonder 
vaartuigen op sleeptonw hun kracht zoodanig 
verminderen, dat gevaarlijke schommelingen der tot 
het veer behoorende vaartuigen vermeden worclen. 

2°. Wanneer de schipper van een vaa1-tuig ge· 
noodzaakt is, des nachts een rivier vak door te 
varen, waar de pont van een van de onder 1°. 
genoemde veren in het vaarwater ligt, moet hij 
tijdig cloor cluidelijke teekens, clie bij stoom booten 
in klokslagen, bij andere vaartuigen in praaien 
met den scheepsroeper bestaan , van de veerpont 
het vrijmaken van clen vaarweg eischen en totdat 
cle doorvaart vrij is de vaart matigen of staken. 

3 . Doorvaart door brugg e n. 

18. Zijn van eene brng een of meer door
vaartopeningen des claags door eene in het miclden 
aangebrachte rood-witte vlag, des nachts door 
een lantaarn met rood Jicht of zoo de omstandig
heden eene meer nauwkeurige aanduiding wensche
lijk maken, door twee lantaarns boven elkaar, 
de onclerste met rood , cle bovenste met groen 

licht aangeduid, dan mogen slechts clie openingen 
door schepen en vlotten voor de doorvaart worden 

gebezigd. 

4. Varen van schepen en vlotten over 
te I egr aa f. of andere ka b e l s. 

19. Bij het varen over de door duidelijke 
teekens aangeduide plaatsen, al waar telegraaf- of 
andere kabels iu het rivierbed gelegd zijn, is het 
verboclen het anker te laten vallen of om daar• 
mede over den bodem te slepen. 

5. toppen van stoom booten voor 
vervoer van personen. 

§ 20. 1°. Indien eene passagiersstoomboot aan 
een stoomboothoofd wil aanleggen, moet te voren 

de klok worden geluid. Indien de stoomboot 
wil stoppen aan een roeibootstation, dan geeft zij 
daartoe het sein door bij dug eene witte vlag 
van minstens 50 c:M:. hoogte en 75 c:M:. breedte 
(lengte), en des nachts een lantaarn met wit licht 
op halven mast te hijschen . De schipper van 
een roeiboot, die de stoomboot wil aandoen, moet 
bij clag eene dergel ijke vlag, des nachts een wit 
licht toonen . 

2°. Bij het naderen van eene roeiboot moet de 
machine van de stoomboot zoo tijdig worden 
gestopt en bij de afvaart van de roe;boot zoo 
laat weder worden aangezet, dat de roeiboot in 
geene gevaarlijke schommelingen komt. 

De schipper van de roei boot moet met zijne 
roeiboot tijdig uit den wal roeien, in evenwijdige 
richting met den koers welken de stoomboot 
volgt en mag laatstgenoemde niet eer aandoen, 
dan nadat de machine is gestopt. 

3°. De personen, die zich in de roeiboot 
bevinden, moeten op het bevel van den schi1iper 
van de roeiboot dadelijk gaan zitten. 

4°. De roeiboot moet bemand worden door 
twee kloeke varensgezellen, bedreven in hun vak 
en als drank vrij bekend, in goeden staat verkeeren, 
van volledig tn ig en van de aanwijzing vau 
haren grootsten toegelaten diepgang voorzien zijn. 

5°. Het plaatselijk bestuur moet toezien, dat 
aan de voornoemde onder 4°. gestelde voorschrif
ten te allen tijde voldaan wordt, naar omstan
digheden dadelijk de noodige voorzieningen bevelen 
en daarvan kennis geven aan de betrokken 
stoombootdirectie. 

6°. Geene andere, dan de daartoe bepaald 
aangewezen schippers vau roei booten mogen per
sonen of goederen aan boord van eene stoomboot 
brengen of van daar afhalen. 

7°.Wanneer twee in tegengestelde richting varende 
stoombooten gelijktijdig aau een stoomboothoofd 
aankomen, dan mag de schipper der stroomop• 
waarts varende stoomboot de stroomafwaarts varen• 
de stoomboot bij het opdraaien niet hinderen en 
moet hij deze den voorrang laten. 

Indien twee stoombooten in dezelfde richting 
varende aan hetzelfde stoomboothoofcl willen aan
leggen , clan heeft de eer ste den voorrang en 

mag bij dat aanleggen niet door de andere worden 
belemmercl. 

6. Voorschriften gedurende de vaart 
des nachts en bij mis-t. 

§ 21. 1°. Elk met eigen beweegkracht varend 
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schip zonder schepen op sleeptouw moet tles 
nachts voeren : 

a. aan of voor den fokkemast of bij gebreke 

van een mast aan den schoorsteen of aan een 
staak op eene hoogte boven den romp van niet 

minder dan 6 M. of, indien het vaartuig meer 
dan 6 M. breed ,s, op cene hoogte boven den 

romp van niet minder dan de breedte van het 
vaartuig, eene l:.rntaarn, die een gelijkmatig en 
onafgebroken helder wit licht cloet schijnen, hetzij 
rondschijnend of ten minste over een hooi:, van 

den horizon van 20 kompasstreken, waarvan 10 
streken aa n elke zijde van het vaartuig, zoodat 
zij licht werpt in de richting van de as van het 
vaartuig naar voren gerekend, no" tot op 2 streken 
achterlijker dan dwars van het vaartuig en eene 

zoodanige lichtsterkte bezit, dat zij bij donkeren 

nacht en goed zicht op een afstand van ten 
minste 4 kilometer zichtbaar is; 

b. aan stuurboordzijde (rechts) eene lantaarn, 

die een gelijkmat ig en onafgebroken groen licht 
doet scbij oer. over een boog van den horizon van 
10 kompasstreken en wel in de richting van de 
as van het vaartuig naar voren gerekend tot op 
2 streken achterlijker dan dwars ; 

c. aan bakboordzijde (links) eene lantaarn , die 

een gelijkmatig en onafgebroken rood Jicht doet 

schijnen over een boog van den horizon van 
10 kompasstreken en wel in de richting van de 
as van het vaartnig nanr voren gerekend tot op 

2 streken achterlijker dan dwars. 
De hierboven onder b en c genoemde groene 

eu roode zijlichten moeten bij donkeren nacht en 
goed zicht op een afstand van ten minste 2 

kilometer zichtbaa1· zijn. Ook moeten zij bin
nenboards zoodanig bedekt zijn, dat het groene 
licht niet van bakboordzijde en het roode licht 

niet van stuurboordzijde kan gezien worclen. 
2°. Elk met eigen beweegkracht varend schip 

met vaartuigen op sleeptouw moet cles nachts 
beha! ve de hiervoren onder 1 °. genoemde lichten 

nog een tweede wit licht van gelijke inrichting en 
lichtsterkte, en terzelfder plaatse als het onder 1 °. 
a genoemde voeren, en wel niet minder dan 
0.8 M. en niet. meer uan 1 M. loodrecht boven 
of beneden het eerst,.;enoemde. 

Worden meerdere met eigen beweegkracht varen
de schepen gelijktijdig voor het sleepen van een 
sleeptrein gebezigd, dan moet elke van de sleep
booten de in de vorige zinsnede voorgeschreven 
1 i chten voèren . 

3°. Elke stoomboot met of zonder vaartuigen 

op sleeptouw mag des nachts een achterwaarts 
zichtbaar wit seinlicht aan het hek voeren. Dit 
licht moet zoodanig bedekt zijn, dat het voornit 
en zijwaarts niet gezien kan worden. 

4°. Elk vaartuig van ee11 ladingsvermogen van 

15,000 K.G. (300 cen tenaars) of meer, dat des 

nachts zonder eigen beweegkracht vaart, hetzij 

het zeilt of drij ft, geroeid, gesleept of op welke 

wijze ook voortbewogen wordt, moet een wit 
licht voor boven aan den mast of ten minst e 
3 M. boven den 1·omp aan een staak voeren . 

Dit licht moet bij vaartuigen, die gesleept worden 
of zeilen, bij donkeren nacht en goed zicht op 
een afstand van ten minste 2 ki lometer zichtbaal' 
zijn . 

De op zich zelf zoncler eigen beweegkracht 

stroomafwaartsvarende schepen van een ladings

vermogen van 50,000 K.G. (1000 centenaars) of 
meer mogen des nachts bovendien nog met. een 

wit licht ouder den boegspriet voorz ien zijn. 
Op vaartuigen van een ladingsvermogen van 

miude1· dan 15,000 K.G. (300 centenaars), ook 
1·oeibooten, die des nachts zonder eigen bewee"

kracht varen , moet een wit licht zoodanig zijn 
aangebracht , dat het van alle zijden duidelijk 

zichtbaar is. 
5°. Sleeptreinen mogen des nachts slechts varen, 

wanneer de hemel door sterren of door de maan 

verlicht is. Inclieu de lucht gednrende de vaart 
betrekt, moeten de vaartuigen dadelijk op de 

eerste geschikte plaats bijleggen. 

6°. Bij mistig weder moeten de met eigen 
beweegkracht varende schepen met of zonder 

vaartuigen op sleeptouw met verminderde snel
heid varen en moeten de schippers onafgebroken 
de scheepsklok luiden; op schepen die zonder 

eigen beweegkracht op zich zelf varen, moet 

onafgebroken met den scheepsroeper worden ge
praaid. 

Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dat geen 
der beide oevers meer kan worden gezien, dan 
moeten alle varende schepen op de naastbijzijnde 
geschikte plaats bijleggen . Van dezen maatregel 
zijn uitgezonderd de met eigen beweegkracht varen

de overzetveren. 

7°. Vlotten, ook gesleepte, mogen hunne lig
plaats niet vroeger verlaten dan één nnr vóór 
zonsopgang. Zij mogen hunne reis niet later 
voortzetten dan één uur na zonsondergang, ten 
ware zij door onvoorziene omstandigheden verhin
derd worden om vóó 1· dat tijdstip de ligplaats 
te bereiken. 
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In elk geval moeten na het invallen van de 

duisternis aan de zijde van het vaarwater twee 

witte lichten 011 een afstand van minstens 2 M. 

en hoogstens 4 M. op het voorste gedeelte en 

twee zulke lichten OJ> het achterste gedeelte van 

het vlot naast elkander geplaatst worden ter 

hoogte van minstens 4 M. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm , drijfijs en ijsgang 

mogen vlotten niet varen. Worden zij onderweg 

door dergelijk weder overvallen, dan moeten zij 

op de eer ste bereikbare ligplaats bijleggen. 

7. Voorschriften in gevallen van 

vastvaren of zinken . 

§ 22. 1°. Langs plaatsen, waar een schip of vlot 

vast zit of gezonken is, mogen stoom booten met 

of zonder vaa1·tuigen op sleeptouw bij de vaart 

stroomopwaarts niet met grootere kracht varen, 

dan voor het goed sturen van de boot en hare 

voortbeweging noodzakelijk is. Bij de vaart stroom

afwaarts moeten zij zoolang mogelijk met gestopte 

machine voorbijdrijven . 
2°. Ieder schipper van een schip en ieder 

voerder van een vlot dat vast zit of gezonken 

is, moet des nachts de ligplaats daarvan door 

twee looclrecht boven elkander op een afstancl 

van niet minder dan 0 .5 M. en van niet meer 

dan 1 M. hangende lantaarns, de bovenste met 

rood , de onderste met wit licht, aanduiden en 

zorg dragen, dat die lichten ged urende den nacht, 

van zonsondergang tot zonsopgang, helderschijnend 

onderhouden worrlen. 

De lantaarns moeten op voldoende hoogte en 

zooclanig hangen dat het licht van alle zijden 

duidelijk zichtbaar is. 

Boven geheel onder water gezonken schepen 

of vlotten moet door den schipper of vlotvoerder 

een schuit of een drijvend baken met de twee 

bovenbedoelde op gelijke wijze op te hangen lan

taarns gelegd en onderhonden worden. 

Bevindt ziçh de ligplaats van een geheel onder 

water gezonken schip of vlot ter zijde van de 

daarbij aangebrachte schnit , dan moet aan die 

zijde waar het vaarwater niet vrij is, een tweede 

lantaarn met rood licht van dezelfde lichtsterkte 
als cle eerste gevoerd worden. 

Het terzijde aanbrengen van de schuit is slechts 

dan geoorloofd, als de waterstand het aan brengen 

boven het gezonken schip of vlot niet toelaat. 

Bij Jag komen in de plaats van cle voorgeschreven 

lantaarns zwarte bollen. 
3°. De schipper of vlotvoerder is daarenboven 

verplicht onmiddellijk kennis te geven aan het 

bestuur der mees( nabij gelegen gemeente, dat 

en waar een schip of vlot vast zit of gezonken 

is. In opvolging van deze kennisgev ing of wan

neer zij van het ongeval langs eenen andere11 

weg mocht kennis dragen, moet de plaatselijke 

politie het voor de scheepvaart ontstane beletsel, 

voor zoover dit nog niet reeds is geschied op de 

onder 2°. voorgeschreven wijze op kosten van den 

schipper van het vaartuig of van den vlotvoer

der doen aanduiden. 

4°. De bepalingen van 1°. tot 3°. zijn even

zeer van toepassing wanneer op de rivier aanwezige 

inrichtingen (badinrichtingen en dergelijke) ge

zonken zijn. De aan de schippers en de vlotvoerders 

opgelegde verplichtingen gelden ook voor de eige

naren van zoodanige inrichtingen. 

Voorscl,riften beti-ejfende het stilliggen. 

23 . 1°. Wanneer schepen, vlotten, bagger

werktuigen of soortgelijke werktuigen buiten de 

havens stil of voor anker liggen, moeten zij be

hoorlijk vastgemeerd en te allen tijde zoodanig 

gelegd worden, dat eenerzijds cle vaarweg voor 

de doorgaande scheepvaart open bi ijft en ander

zijds het gevaar, van door den golfslag tegen den 

oever geworpen of anderszins beschadigd te wor

den, uitgesloten is. Op de vlotten moet boven

dien bij dag en des nachts een voldoende wacht aan

wezig zijn; eveneens op schepen, baggerwerktnigen 

en soortgelijke werktuigen, wanneer zij bij uitzon

dering in het vaarwater of in de nabiJheid daar

van stilliggen op plaatsen, die in den regel niet 

als ligplaats gebezigd worden. 

Wanneer ankers in het vaarwater of in de nabij 

heid daarvan worden uitgeworpen, dan moet de 
plaats daarvan door drijftonnen worden aange

wezen . Deze drijftonnen moeten bij baggerwerk

tnigen en soortgelijke werktuigen alle, bij anclere 

vaartuigen en vlotten slechts voor zoover zij de 

plaats van zijanker s aanwijzen, van zonsondergang 

tot zonsopgang van een wit licht voorzien zijn. 

2° . Buiten cle havens mogen in het algemeen 

nooit meer clan drie schepen in de richting der 

breedte van de rivier naast elkander liggen . 
Waar de gesteldheid van het vaarwater niet 

toelaat, dat de varende stoom booten op een afstand 
van meer dan 40 M. van den oever blijven, mag 

slechts ééne enkele rij schepen langs den oever 

liggen. 

In de engten der rivier, in de vaarwegen naar 

en uit de neven rivieren, kanalen en zij havens, 
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in de vaarwegen dwars over de rivier van lano-s 
een dwarskabel 1.ich bewegende veerponten en in 
cle vaarwegen van de stoombooten naar en van 
de stoomboothoofden, mogen schepen en vlotten 
zich niet ophouden noch daa1·in bijleggen. 

Ook mogen schepen en vlotten hoven of beneden
waarts van de stoomboothoofden niet 1.oodanig 
liggen, dat zij geheel of gedeeltelijk voor deze 

uitsteken. 
chepen en vlotten, welke aan de door borden 

aangeduide aanlegplaatsen van schuitenveren aan
leo-gen, moeten zoo ver van den oever verwijderd 
blijven, dat de veersrhu_iten ongehinderd kunnen 

af- en aanvaren. 
3°. Zijn schepen, vlotten, baggerwerktuigen of 

soortgelijke werktuigen voor anker gegaan op plailt
sen, waar dit in den regel nièt. geschiedt, of 
liggen zij bt1iten cle havens in het vaarwater of 
in cle na hij heid daarvan, dan moet bij mistig 
weder op de schepen met eigen beweegkracht ten 
minste elke vijf minuten de klok worclen geluid; 
van uit andere vaartuigen en vlotten even dik
wijls met den scheepsroeper worden gepraaid. 

4°. Alle buiten de haven op cle open rivier 
gelegen schepen, vlotten, baggerwerktuigen of soort
gelijke werktuigen moeten van zonsondergang tot 
zon opgang onafgebroken verlicht zijn door lan
taarns met wit licht. Op de vaartuigen moet 
zoodanige lantaam ten min te 4 M. boven het 
scheepsboord aan de zijde van het vaarwater, en 
indien vaartuigen bij uitzondering zoodanig liggen, 
dat er aan beide zijden vaarwater is, aan beicle 
zijden zooclanig worden aangebracht, dat zij stroom
opwaarts en stroomafwaarts _voortdurend zicht
baar zijn. Op vlotten moeten aan eiken van de 
beide naar de zijde van h et vaarwater toegekeerde 
hoeken, minstens 4 M. hoog, op een hooge, van 
verre zichtbare plaats twee lantaarns met wit 
licht, op een onderlingen afstand van minstens 
2 l\f., hoogstens 4 M. naast elkander geplaatst 

worclen. 
Op vaartuigen, waarop wegens de gevaarlijk

heid van de lading geen licht mag worden on t
stoken , moet gedurende den nacht onafgebroken 
een wacht aanwezig zijn, die de naderende schepen 
door tijclig praaien met den scheepsroeper moet 

waarschuwen. 
5°. De in deze paragraaf betretfende de vlotten 

vn tge telde bepalingen gelden mede voor cle vlotten 

in aanbouw. 
6°. Wanneer baggerwerktuigen of soortgelijke 

werktuigen aan het werk zijn op een gedeelte 

van de rivier, alwaar zij door cle aankomende 
schepen niet tijdig gezien kunnen worden , dan 
moeten zij vóór en achter hunne ligplaats een 

roode ton leggen. 
Deze bebakening moet op zoodanigen afstand 

plaats hebben, dat de sche11en tijdig hunnen koers 
kunnen nemen door een niet door het werktuig 
versperd vaarwater. 

Liggen zu lke werktuigen of toestellen in het 
vaarwater, dan moeten zij aan dien kant , langs 
welken schepen en vlotten het best kunnen voor
bijvaren, een roodwitte vlag uitsteken. 

Voorschriften betreffende vaste badinri.ehti11[1eri 
e" soortge/1,jkc inric!ttingm. 

§ 24. Voor badinrichtingen en soortgelijke in
richtingen, welke in de rivier vastliggend zijn, 
zijn behalve de door de bevoegde autoriteiten vastge
stelde bepalingen de volgende voorschriften van 
kracht: 

1°. Zij moeten bevestigcl zijn op betrouwbare 
wijze, volledigen waarborg tegen het afdrijven 
biedende; geschiedt die bevestiging door ankers, 
dan mogen deze niet in het vaarwater of in de 
nabijheid daarvan worden uitgeworpen. 

2°. Zij moeten zoodanig liggen, dat de vaar
weg voor de doorgaande scheepvaart open blijft 
en het gevaar, om door den golfslag tegen den 
oever geworpen of anderszins beschadigd te worden, 
uitgesloten is. 

3°. Zij moeten van zonsondergang tot zonsop
gang onafgebroken verlicht zijn door lantaarns met 
wit licht, die ten minste 4 M. boven het vlak, 
waarop deze inrichtingen drijven, aan de zijde 
van het vaarwater, zoodani~ worden aangebracht, 

dat zij stroomop- en stroomafwaarts voortdnrencl 
zichtbaar zijn. 

Voorsckrifteri betreffende het jaagpad m 
!tet jagen. 

§ 25. 1 °. De vaartuigen, die l1Lngs den oever 
liggen waar zich het jaagpad bevindt, moeten, 
wanneer schepen, die langs den oever worden 
gejaagd, hen voorbijvaren, hetzij den mast strijken 
of zoo ver van den oever verwijderd worden, dat 
de jaaglijn onder hen kan doorgetrokken worden. 
Bij het op deze wij ze doen passeeren van de 
jaaglijn moet de bemanning van het stilli~gend 
schip behulpzaam zijn. 

2°. De vlotten, die langs den oever liggen 
waai· zich het jaagpad bevindt, en evenzoo de 
daar liggende vlotten, die in aanbouw zijn, moeten 
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voorzien zijn van volledige jaaglijn-leiders. Ook 

mogen clie vlotten, wanneer zij niet onderweg 

zijn, niet verder ·dan tot · 80 M. in de rivier 

reiken. De vlotvoerder is verplicht, om de bindt• 

balken gelijk met het vlot af te snijden en de 

ankers zoodanig uit te werpen, dat deze voor de 

scheepvaart niet hinderlijk zijn. 

De bemanning van het vlot moet de schepen, 

die niet dicht langs en om het vlot heen kunnen 

varen, langs dit laatste voorbij trekken. 

3°. Aan den oever waar het jaagpad zich be• 

vindt liggende badinrichtingen of soortgelijke in• 

richtingen, die het jagen belemmeren, moeten 

door de eigenaars van volledige jaaglijnleiclers 

voorzien worden. 

4°. Op het jaagpad zelf mogen noch inrich• 

tingen opgericht, noch voorwerpen neergelegd 

worden, clie voor de uitoefening van den jaag

dienst binclerlijk zonden kunnen zijn . 

Voorscltriften ouer bouw, tema1tning , uit,·usting 
en onderzoek van de vlotten. 

1. Aancluiding, breedte en lengte van 

de vlotten. 

§ 26. 1 °. Elk vlot moet op het midden der 

lengte en ter hoogte van ten minste 3 M. boven 

de oppervlakt.e twee eveuwijdig aan de lengteas 

boven elkander vast aangebrachte witte borden 

voeren, waarvan op het bovenste in rood de eerste 

letters der voornamen , de geslachtsnaam en de 

woonplaats van den eigenaar van het vlot, en 

op het onderste in zwart dezelfcle opgaven be• 

trekkelijk den vlotvoerder in latijnsche letters 

van ten minste 30 cM. hoogte en 5 cM. breedte 

moeten zijn vermeld en wel op de beide vlakken 

der borden. 

2°. De breedte van Be vlotten mag niet grooter 

zijn dan 63 M. 

3°. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 

geen deelen van het vlot of andere voor de schepen, 

bruggen enz. hinderlijke voorwerpen uitsteken . 

2. Bemanning, uitrusting en gewicht 

van de v 1 o t ten in be t a I gemeen. 

§ 27. 1°. Elk vlot moet bemand zijn met 

minstens twee man voor elke 75 kubiek Meter 

hard hout en met minstens twee man voor elke 

150 kubiek Meter zacht hout. 
Als !tard bont geldt hierbij eiken·, beuken• , 

olmen·, esschen-, kersen - , peren• , appel• en 

kornoeljehout; als zac!tt daarentegen populieren-, 

1897 , 

elzeu•, vuren• , dennen•, pijnboomen• , lorkeho ut, 

alsmede andere harsachtige houtsoorten . 

2°. Geen vlot mag met minder dan 3 man, 

den vlotl·oerder inbegre11en, bemand zijn. 

3°. Vlotten, van welke de verplichte bemanniug 

volgens 1 °. meer dan 4 man bedraagt, moeten 

uitgerust zijn met het materieel vennelcl in de 

bijlage. 

3. \'oorschriften voor geslee pte 

vlotten. 

§ 28. Voor ,vlotten, die door stoombooten of 

door andere schepen met eigen bcwee1~kracbt ge

sleept worden, is de helft der verplichte beman • 

ning volgens § 27, 1°., voldoende, mits het vlot 

aan de voorzijde van eene doelmatige stu nrinrich

ting voorzien zij en de sleepboot de volgende 

kracht der machine bezitte: 

a. bij v latten , van welke de verplichte be

manning niet meer dan 50 man bedraagt , ten 

minste 25 effectieve 11aardekracbten; 

b. bij vlotten, van welke de verplichte be• 

manning meer dan 50 tot en met 80 man be· 

draagt, ten minste 35 effectieve paardekracbten; 

c. bij vlotten, van welke de verplichte beman• 

ning meer dan 80 man bedraagt, ten ,minste 45 
effectieve paardekrachten. 

4. \\' a ar s c h n w e r s v an cl e v 1 o t t e n. 

§ 29. 1 °. De vlot voerders zijn verplicht, om 

hun vlot te doen voorafgaan door een schuitje 

met eeu waarschltwer. Het schuitje moet ten 

minste ¾ uur en ten hoogste l½ uur voor het 

vlot uitvaren. Het mag niet aan een stroomaf• 

waartsvarend schip bevestigd worden. 

2° . Wordt het vlot door een schip met eigen 

beweegkracht gesleept, dan moet het waarscbuwings

scbuitje eene vlag voeren bestaande uit zestien 

ruiten afwisselend rood en wit, in ove1·ige ge· 

vallen afwisselend rood en zwart. 

3°. Indien het vlot door eenige onrnorziene 

omstandigheid niet kan doorvaren, moet de vlot

voerder terstond een tweeden waarschuwer zenclen, 

die de belanghebbenden verwittigt, dat het vlot 

niet. zal komen. 
4°. De verplichting, om een waarschuwer voor

uit te zenden, vervalt voor vlotten, waarvan de 
verplichte bemanning niet meer dan 5 man be· 

draagt. 
De voerders van zoodanige vlotten zijn echter 

gehouden , om de voorgeschreven vlag op het 

vlot zelf te voeren. 
21 
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Handhavin_q van !,et reglement. 

§ 30. De handhaving van dit reglement is op

gedragen aan:' de ambtenaren en beambten der 

Rijks en gemeentepolitie; de ambtenaren van den 

Waterstaat, die van het loodswezen, van de ambu

lante recherche te water, die belast met het toe

zicht op de visscherij en rle kanaalbeambten . 

Iu bovenstaande aanwijzing worden verstaan : 

onder ambtenaren van den Waterstaat: de inspec

teurs , hoofdingenieurs, ingenieurs, adspimnt

ingenienrs, opzichters en adjuuct-opzichte1·s van 

den Rijks waterstaat, zoomede Rijksbakenmeesters; 

onder kanaalbeambten: de havenmeesters, sluis

en hulpsluisrneesters, sluis- en hulpsluis-, brng-, 

pont-, kanaal- en dijkwachters, sluis- en brug

knechten, in dienst van het Rijk. 

B e,oegdh.eid i-an de autoriteiten en ambtenaren. 

§ 31. De in § 30 genoemde ambtenaren en 

beambten zijn bevoegd tot de handelingen, om

schreven in art. 6 der wet van 28 Februari 1891 

(Staatsblad n°. 69); de ambtenaren van den water

staat en de havenmeesters tot die omschreven bij 

art. 3 van genoemde wet. 

De in § · 30 genoem,le ambtenaren en beambten 

zijn verder bevoegd om er zich van te overtuigen, 

dat de volgens de § § 27 en 28 gevorderde be

manning en het nitrnstingsmaterieel ·op het vlot 

aanwezig zijn, en om, indien de bcmannin~ of de 

uitrusting der vlotten niet overeenkomstig de 

vool"schriften aanwezig zijn, te bevelen, dat het 

vlot op de naaste ligplaats zal bijleggen. 

De reis mag alsdan eerst na het aan vullen 

der bemanning en zoo ook van de nitrnsting voort

gezet worden . 

Verbod om andere dan de in liet 011derwe171elijk 
replement van politie genoemde seinlichten 

te voeren. 

§ 32. Het voeren van andere dan de in dit 
reglement van politie voorgeschreven of vergunde 

seinlichten is verboden. Uitgezonderd zijn van 
deze bepaling zoodanige seinlichten, die in bij 

zondere gevallen krachtens regeeringsverordeningen 
moeten worden getoond. 

Verplichting der schippers en vlo/voerders, om 
een e.remplaar van dit reglement van politie 

!,ij zic!t te hebben. 

§ 33. Ieder sch ipper of ieder vlotvoerder moet 

gedurende de uitoefening van zijn beroep een 

exemplaar van dit reglement van politie bij zich 

·hebben en het aan de in § 30 genoe mde ambte

naren en beambten op hun verzoek vertoonen. 

Stro f bepalingen. 

\ 34. Overtreding van de bepalingen van dit 

reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 

de wet is voorz ien, gestraft als volgt: 

a. met hechten is van ten hoogste dertig dagen of 

geldboete van ten hoogste honderd vijftig gnlden, de 

overtreding van § 5 stlb 8 en 9; § 21; § 22 sub 2; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 

gulden , de overtreding van § 2; § 3 ; § 4 sub 

1 ; § 5 snb 1, 2, 3, 4, 5, en 6; § 6; § 7; § 8; 
§ 9 snb 1 en 2; § 10; § 11 ; § 13; § 14; § 15; 

§ 16; § 17; § 18; § 19; § 20 sub 2 en 7; 

§ 22 snb 1, 3 en 4; § 23; § 24; § 25 snb 1, 

2 en 3; § 26 sub 2; § 31, <!de alinea. 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig 

gnlden, de overtreding van § 12 sub 1 ; § 26 

snb 1 en 3; § 27; § 28; § 29; 

cl. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden 

de overtreding van§ 4 sub 2; § 5 sub 10; § 20 snb 1, 
3, 4 en 6; § 32; 

e. met geldboete van ten hoogste vijfentwint ig 

gulden, de overtreding van § 4 snb 3; § 12 sub 

2 en 3; § 25 sub 4; § 33 . 

Met het in werking treden van dit reglement 

vervallen de Koninklijke besluiten van 6 Mei 1892 

(Staatsblad n°. 97), 30 Jannari 1893 (Staats
blad n°. 28) en 19 December 1893 (Staatsblad 
n°. 214) . 

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 wonlen. 
's Gravenhage, den 29s ten December 1897. 

(get.) EMMA. 
De 1Win. van Waterstaat, Handel en Nijver!teid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 9 Dec. 1897.) 
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BIJLAGE van § 27, 3°., van he(i·eglement van 
politie ·noor de scheepvaart en de vlotvaart 
op. de ilferwede, de Noord en de Nieuwe j)faas. 

Omschrijving van liet vereiscltte uitrustings
materieel. 

Voor vlotten, '"· ,.. ai 00 

" ei " " " ei ,.,. ,.,. . 
waarvan de ver- "" " ê ..c ..c ai " ~ -~ ~ -~ "" "' 8 "1) 

plichte beman -
,.,. ,.,. 

" " = "::: ..:l " "" 'E ning volgens § 27, ..., ..c ,,..c; 
" " 0 O ·~ " 0 ·,:; <tl " 1 °. bedinagt: 0"' ~ en. 0 ~ ,.. ,.. 
~ C, :,:: C, 

5 tot 9 
! 

1nan . - 1 - 2 2 -
10 

" 
13 

" 
- 1 1 1 3 -

14 
" 

25 
" 

- 2 l 1 4 -
26 

" 
35 

" 
2 1 2 2 6 1 

36 
" 

40 
" 

3 1 2 3 7 1 
41 

" 
45 

" 
3 1 3 3 8 1 

46 
" 

50 
" 

3 2 3 3 9 l 
51 ,, 60 

" 
4 2 3 3 10 2 

61 
" 70 

" 
4 2 4 3 11 2 

71 " 
80 

" 
4 2 4 4 12 3 

81 
" 

90 
" 

5 2 5 4 13 3 
91 

" 
100 

" 
5 2 5 4 14 3 

101 
" 

llO 
" 

6 2 6 5 16 4 
lll 

" 
120 

" 
6 2 6 5 18 4 

121 
" 

130 
" 7 2 7 5 20 4 

131 
" 

140 
" 7 2 7 5 22 5 

141 
" 

150 
" 7 2 8 5 24 5 

151 
" 

160 
" 

8 2 8 5 26 5 
161 

" 170 
" 

8 2 8 5 28 7 
171 

" 
180 

" 
8 2 8 5 130 7 

181 
" 

190 
" 

9 3 9 6 32 8 

AANMERKINGEN. 

l 0 • Onder groote ankerschuiten worden schuiten 

van een ladingsvermogen van 2500 tot 3000 KG. 

(50 tot 60 centenaars), onder kleine ankerschuiten, 
die van een ladingsvermogen van 1500 tot 1750 

KG. (BO tot 35 centenaars) verstaan. 

2°. Vlotten, waarvan de verplichte bemnnning 
volgens § 27, l°., niet meer dan 7 man be
draagt, mogen in plaats van de kleine anker
schuiten, een schuitje hebben, zoogenaamde "drie

planker" van 8 M. lengte en van 1 tot .1.4 M. 

breedte op het boord. 
3°. De s~bnit van den waarschuwer is niet in 

de in bovenstaande omschrijving aangegeven schui

ten begrepen. 
Behoort bij het reglement van politie voor de 

scheepvaart en de vlotvaart op de Jlferwede, de Noord 

en de Nieuwe Maas, . vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 29 December 1897 (Staatsblad n°. 268). 

Mij bekend, 
De Jfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

29 December 1897. BESLUIT, tot uitvoering van 

art. 11 der wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad n°. 156). S. l/,69 . 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WJJ EMMA ' ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën van 17 No

vember 1897, n°. 6153, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en n°. 58, afdeeling Generale The
saurie; 

Gelet op art. 11 der wet van 24 Mei 1897 

(Staatsblad n°. 15fi) tot regeling der financieele 
verhouding tnsschen het Rijk en de gemeenten 
en herziening der algerneene regelen ten aanzien 
der plaatselijke belastingen; 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
14 December 1897, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van genoemde Mi
nisters van 28 December 1897, n°. 7081, afdee

ling Binuenlandsch Bestuur, en n°. 63, afdee
ling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Elk gemeentebestuur zendt vóór 1 l<'e
brnari 1898 aan Gedeputeerde Staten eene opgaaf 
met berekening: 

a. van de som, bedoeld bij art. 2, § 2, der wet; 
b. van het totaal, bedoeld in het voorlaatste 

lid van art. 2, § 3 , der wet; 

c. van de verbooging volgens het eerste lid 
van art. 3 , § 1 , in verband met het eerste ] id 

van art. 4 der wet, en van het maximum, be
cloeld bij het tweede lid van laatstgenoemd artikel. 

Deze opgaaf wordt in triplo ingezonden. 
Om bijzondere redenen kan de termijn van 

inzending door Gedeputeerde Staten worden ver
lengd. 

Wanneer in het geval, voorzien bij art. 227 

der wet van 29 Juni 1851 (Staatsbtad n°. 85) 
Onze beslissing omtrent de rekening afwijkt van 

die van Gedeputeerde Staten, doet het gemeente
bestuur, voor zooveel noodig, binnen veertien 
dagen na de dagteekening van Ons besluit eene 
nadere opgaaf. 

2. Indien in de gemeente op 1 Januari 1897 
noch een hoofdelijke omslag of eene andere plaatse
']ijke directe belasting, noch opcenten op de per
soneele belasting, noch belasting in natura werden 
geheven, ,loet het gemeentebestuur, in plaats van 

de opgaaf volgens art. l, mededeeling van die 
omstandigheid. 

3. Gedeputeerde Staten onderwerpen iedere 
21* 
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opgaaf volgens art. 1 aan een nauwkeurig onder

zoek. 
Het bedrag van elk der oncler a, b en c van 

dat artikel vermelde gegevens wordt door hen 
vastO'esteld, voor zoo veel noodig met wijziging 
der opgaaf van het gemeentebestuur. 

Zij zenden vervolgens één exemplaar dier opgMf 
onverwijld aan het gemeentebestuur terug; in 
geval van wijziging onder mededeeling der gron

clen, waarop deze stenn t. 
Tevens zenden zij één exemplaar aan den Mi

nister van ]'inaneiën. 
4. Zoodrn voor eene gemeente het getal der 

tot woning dienende pereeelen, welke op 15 Ja
nuari 1897 in gebmik zijnde in de pcrsoneele 

belasting vielen, en het totaal der belastbare 
huurwaarde van die perceelen vaststaan, doet de 
inspecteur der directe belastingen van een en 
ander meded.eeling aan het bestuur der gemeente. 

Is de gemeente in de tabel, gevoegd bij de 
wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), in 
ver chillende klassen gerangschikt, dan wordt de 
mededeeling, wat het getal der bedoelde perceelen 
betreft, afzonderlijk gedaan voor ieder gedeelte, 
dat tot eene dier klassen behoort. 

5. Elk gemeentebestuur zendt binnen veertien 
dagen nadat het zoowel de opgaaf volgens :n't. 3 
als de mededceling volgens art. 4 heeft ontvangen 
aan Gedeputeerde Staten eene opgaaf met bereke

ning van het volgens art. 1 der wet voor iederen 
inwoner aan de gemeente uit te keereu bedrag. 

Deze opgaaf wordt iu t riplo ingezonden. 
Zij bevat, voor zoo veel de in art. 1 oncler a, 

b eu c vermelde gegevens betreft, de bedragen , 
die hiervoor door Gedeputeerde Staten zijn vast
gesteld. 

De mededeeling van clen inspecteur der directe 
belastingen wordt daarbij overgelegd. 

6. Gedeputeerde Staten onderwerpen iedere 
opO'aaf volgens art. 5 aan een nauwkeurig onder
zoek. 

Bij de mededeeling van hnn besluit, bedoeld 
in art. 8, § 1, der wet, zenden zij zoowel aan 
den Minister van Financiën als aan het ge
meentebestuur één exemplaar der, voor zooveel 
noodig door hen gewijzigde , opgaaf van dat 
bestuur. 

7. Gedeputeerde Staten geven voor 1 Juli 1898 
aan den Minister van Financiën kennis op welke 
gemeenten het tweede Jid van art. 7 cler wet 
van toepassing is. 

8. Het aantal tot woning dienende perceelen 

iu eene gemeente, ingevolge art. 2, § 6, der 
wet te bepalen door de bevolking op 1 Januari 1897 
door 4 te deelen, worclt in een gehllel getal 
uitgedrukt met verwanl'loozing van de breuk , die 
mocht worclen verkregen. 

Is de gemeente iu de tabel, gevoegd bij de 
wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), in 
verschillende klassen gerangschikt, dan wordt ter 
berekening van het totaal der huurwaarde van 
de tot woning dienende perceel en. welke buiten· 
de per,oneele belasting vielen, ieder gedeelte, 
dut tot eene dier klassen behoort, als ceue af
zonderlijke gemeente beschouwd. 

De voor de verschillende gedeelten \'erkregen 
uitkomsten vormen, bijeengeteld, het ge~ochte 
totaal. 

9. Bij alle berekeningen, voor de samenstelling 
der in de vorige artikelen bedoelde opgaven ver
eischt , wordt op de uitkomst de regel van art. 6 
der wet toe,sepast. 

De vermenigvuldiging en deeling ingevolge het 
slot vau art. 2, § 3, der wet gelden te zamen 
voor ééne berekening. 

10. Jaarlijks, te beginnen met 1898, zendt 
elk gemeentebestuur zoo spoedig mogelijk en 
nitel'lijk op l Juni aan Gedeputeerde Staten eene 

opgaaf met berekening van de som, die volgens 
art . 1 cler wet over het loopende jaar aan cle 
isemeente moet worden uitgekeerd. 

11. Gedeputeerde Staten onderwerpen iedere 
opgaaf volgens art. 10 aan een nanwkenrig onder
zoek. 

Bij de mededeeling van hun besluit, bedoeld 
in art. 8, § 2, der wet, leggen zij aan den 
Minister van Financiën een volled igen verzamel

staat van de, voor zooveel noodig door h~n ge
wijzigde, opgaven der gemeentebesturen over . 

12. J aarlijks, te beginnen met 1899, zenden 
Gedeputeerde Staten vóór 5 Januari aan den 
Ministe1: van Financiën een opgaaf , aan wijzende 
voor iedere gemeente de jaarwedde van den bur
gemeester en den secretaris volgens de regelingen, 
die gedurende het afgeloopen jaar of gedurende 
verschillende tijdvakken van dat jaar in werking 
zijn geweest, benevens de uitkeering, welke over 
het afgeloopen jaar volgens art. 10 der wet aan 
de gemeente moet worden gedaan. 

13 . Gedeputeerde Staten verstrekken aan den 
Minister van Financiën alle inlichtingen en be
scheiden, die deze noodig acht ter beoordeeling 
van de bij dit besluit gevorderde opgaven. 

14 . De vorm der in dit besluit vermelde op-
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gaven wordt cloor den Minister van Financiën vast
gesteld. 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

15. Dit besluit treedt in werking op den tweedeu 
dag na dieu der dagteekeniug van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geptaatst. 

's Gravenhage, den 29stcn December 1897. 

(get.) EMMA. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de 
S{aatscou,·ant zal worden geplaatst en waarvan 

De llfinister l'fl" Binne11landscl1e Zaken, 
(get.) H. GoEMAN BouGzsrns. 

De llfinister van Financiën, (get.) PIEUSON. 

( Uitgeg. 1 Jan. 1898.) 

30 December 1897. WET, houdende vaststelling der begrooting vau 
dienstjaar 1898. (Hoofdstuk I, Uitgaven in Nederland.) S. 270. 

IN NAAM VAN I-1. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ~Nz. . . doen te weten: 

Nederlandsch-Indië voor het 
(verkort.) 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 
wijze van beheer en verantwoording de1· geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de begrooting van Nederlandscli-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, ,leu Raad vau State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der hegrootiug vau uitgaveu van Neclerlandsc!,-Indië voor het clienst

jaar 1898, betreffende de uitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
l • Afdeeling: _Regeering en Hooge Colleges 
2• Departement van Justitie 
3• Departement van Financiën . 
4• Departement vnn Biunenlandsch Bestuur 
5° Departement van On_derwijs, Eereclienst en Nij verhe icl 
6° De11a1-tement vau Burgerlijke Openbare Werkcu 
7• Depai-tement van Oorlog . 
8• Departement van Marine. 
9• Bijdragen van Nederlandsch-Iudië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

f 36,600 
35,600 

• 10,230,900 
" 2,515,002 
" 1,036,183 
" 4,626,400 
" 6,175,445 
" 3,605,804 

llfemorie. 

f 28,26 1,934 

30 December 1897 . WET, houdende vaststelling der bcgrooting . van Nederlandscl,-Indië voor het 
dienstjaar 1898. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederla,ulscli-Indië.) S. 271. (verkort .) 

IN NAAll VAN I-1. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ . •• doen ·te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de begrooting van Nederlandsc!,-Indië jaarlijks bij afzouderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
ATt. 1. Het Hele hoofdstuk der begrooting vau uitgaven van Nederlandscl,-Indië voor het dienst

jaar 1898, betreffencle de uitgaven in Nederlandsc!t-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 
1 • Afdeeling: Regeering en Hooge Colleges .f 1,099,880 

5,230,989 2• Depa1·tement van Justitie . 
Depru-tement van Financiën 
Departement vt1n Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst eu Nijverheid 
Departemeu t van Burgerlijke Open bare Werken 
Departement van Oorlog 
Departement vau Marine 

9,397,713 
" 32,826,821 
" 15,351,991 
" 25,019,795 
" 26,202,202 

4,681,305 

f 119,810,696 
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30 December 1897. WET, houdelllle aan wijzing der middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsck-Indië voor bet dienst.jaar 1898. 
(Hoofdstnk 1. :Middelen en inkomsten in Nederland.) S. 272. (verkort.) 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W -1J EMMA, ENZ. • • doen te weten : 
Alzoo Wij in over weging genomen hebben, dat, volgens artikel i der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Tnclië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsck-Indië, 

jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is ·het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beiclc hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1898, worden over dat jaar gebezigcl de na te noemen in 

Nederland te ontvangen middelen , te weten: 

1. Verkoop van koffie , enz . 

Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-Indië te ontvangen rnid

clelen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door 
ecnc geldleening , krachtens eene nader vast te stellen wet aan te ga,1n. 

Art. 3. Deze wet treeclt in werking met den l sten Januari 1898. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D EL EN EN I N KO M S T EN I N N E D ER LA N D. 
Raming voo,· het dienstjaa ,· 1898. 

1. Verkoo11 van/4::i flie . 
2. Verkoop van kinabast 
3 . Verkoop van Banka-tin. 
4. Aandeel in de winst van il e Billiton-maatschapp~ over het boekjaar 1897-1898 
5. Terugbetaling door ile vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg van Samarang langs Soerakarta naar Djolcjolcarta, van de krachtens cle 
concessie iloor den Staat aan haai· voo rgeschoten gelden, benevens aandeel in de 

winst, door de exploitatie verkregen 
6. Uitkeeri ng aan ile geldmiddelen van Nederlaudsch-Inclië uit de opbrengst der 

Nederlandsehe bedrijfbelasting . 
7. Ontvangsten van ei vielen of algemeenen aard 

/ 17,143,564 
122,760 

6,777,446 
216,000 

885,000 

8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsclt -Indië " 

320,000 
51,500 
40,100 
86,034. 9. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsclt-Indië 

10. Uitkeering uit het voordeelig slot iler algemeene rekening wegens de ontvangsten 
en uitgaven van Nederlandscl,-Indië over ilen ilienst van 1890 400,000 

f 26,042,404 

30 December 1897 . WET , houdende aanwij~ing van cle middelen eu inkomsten tot goedmaking van 

cle uitgaven , begrepen in de begrooting van NederlaiuiJclt-l ndië voor het dienstjaar 1898. 
(Hoofdstuk II. jl{iddelen en inkomsten in Nederlandsck-Indië.) S. 273 . (verkort.) 

I N NAAM VAN H. M. WILHEJ,MINA, ENZ. 

WIJ EMMA , ENZ . .••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmi,ldelen van Nederlandseh-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de middelen tot ilekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandscl, -Indië, 
jaarlijks hij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa,l van State enz. 
Art. 1. Tot goeilmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstnkken der begrooting van 
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Nederlandsc!t-Indië voor het dienstjaar 1898, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandscli-Indië te ontvangen middelen , te weten: 

1. Boeten à.oor de Algemeene Rekenkamer opgelegd, en::. 

Art. 2. Deze wet t1·eeclt in werking met clcn l sten Janua1·i 189 . 
Lasten en bevelen , enz. 

M I D D ELEN EN I N KOM S T E N I N N E D E R LA N D S C H-1 N D 1 °Ë. 
Raming voor !,et dienstjaa,· 1898. 

Regeering en Hooge Colleges. 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd 

Departement van Justitie. 

2. Ontvangsten van het hul11burean voor clen iudnstrieelen eigendom. 
3. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiëu. 
4. Terugbetaling vnn gerechtskosten in strafzaken . 
5. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrnngsten der wees- en boedelkamers . 
6. Betaling voor het afleo-gen van cle examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het notaris-ambt 

7. Opbrengst van den arbeicl der gevangenen 

8. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden 

Departement van Financiën. 
9. Verpachte middelen . 

10. Opbrengst der exploitat ie van het opiummiddel in eigen behee,· 
ll. Ju- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. 
lla. In- en uitvoerrechten in de Lin!?ga-Riouwsche lan<l sclrnppen Reteh, Gaoeng, 

Jgal, Mandab en Katcman ter Oostkust van Snmatm, tot dusver door het inlandsch 
bes tt1u 1· µ:ehevcn . 

12. Haven- en ankeragcg:elden . 
13. Lood - en kaaigelden in cle haven van 'fäucljoug Pr iok 
14. Loods- en stcigergeluen in de Emmahllvcn 
15. P ersoneele belasting . 
16. Patentrecht. 
17. V crponding en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden . 
18. Openbare vcrkoopingen . 
19. Zegelrecht 
20. Recht van overschr ijving van vaste goedereu. 
21. Belasting op r ij tuigen 
22. Recht van success ie en overgang onder Europeanen en met lien gelijkgestelden. 
23. Licentiën tot. het bonden van l."hineesche speel- of dobbeltafels . 
24. Belasting op het slachten van rund vee, buffels, paarden en ven lens in de 

Preanger regentschappen en in het district Gandasoli van de re iclentie Krawang. 
25 . Belasting op het beàrij f. 
26. Bijzonclere belastingen in de Buitenbez ittingen . 
27 . Kortingen ten behoeve vau de burgerlijke pensioenen 

28. Terngbeta.l ing van voorschotten , vóór dit clienstjaar aan burgerlijke lands
dienaren en aan gepensionneerden verstrekt. 

'l'ranspor(eere 

f 400 

1,700 
218,000 

32,000 
98,000 

1,000 
163,000 

30,000 

21,829,000 
2,096,000 

15,~07,500 

35,000 
302,000 
100,000 

22,000 
939,000 
9 0,000 

~,115,000 
681 ,000 

1,295,000 
562,000 
2 6,000 

88,000 
10,000 

76,000 
2,980,000 
2,356,000 

343,000 

700,000 

f 53,846,600 

(1) De administrntief 01igelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn onder he, 
beclrag der inkomsten begrn11en. 
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Per trnnsport 

Departement van Binnenlandse!, Bestuur. 

. f 53,846,600 

29 . Bijdrage tot ,le kosten van bestuur van de lamlschappen en eilan,len ouder 

Menado langs de noordkust van Celebes . 

30. Hoofdgelcl van de heerendienstplichtigen in de gouvernementslanden van 
Java en Madura, met uitzondering van de residentie Bafavia (equivalent · voor afge• 

schafte heerendiensten) . 

31. Kadaster . 
32. Landelijke inkomsten en anclere gl'Ondlasten 

33. Afstand van grond 
34. Retributie van ondernemingen va n landbonw en nijverheid ter vergoeding 

van cle t1itgavee voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de daarbij belang

hebbenden . 
35. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs 

van landbouw• , mijnbonw• of nij verheidsonclernemingen met van elders afkomstige 

arbeiders . 
36. Koffie. 
37 . Verkoop van kina-enten en zaad . 
38 . Verhnnr van vogelnest- en meststofgrotten 
39. Verhuur der vindplaa1sen van schildpadeieren a,in het znider zeestrand in 

de afdee!ing Soelmboemi (Preanger regentscha1ipen) 
40. Verhuur van de vischvijvers te Tcllo en te Sambong Djawa (gouvernement 

Celebes en onderhoorigheden). 
41. Bosch wezen . 
42. Terngbetaling van het aan Paugeran Adipati Aria i\'Jangkoe Negoro V ver• 

]eend renteloos voorschot . 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijver!,eid. 

43. Onderwijs 

44. J<°]xamcngelden van candidaten voor het grnot-ambtenaars-examen voor c1en 
Indischen dienst. 

45 . Verkoop van prod1lcten ttit den cultnnrtnin van 's lands plantentuin te 
B ni ten zorg . 

46 . Landsdrukkerij . 

47. Vergoed ing voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 
~estichten . 

48. Pare vaccinogène 
49. IJk vau maten en gewichten 

50. Belasting op het honden van loterijen . 
51. Tin 
52. Steenkolen 
53. Zout 

54. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der 1/urgerlijke Openba,·e werken. 

55. Verkoop en verhuur van huizen en audere gebou wen . 
56. Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten . 
57. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. 
58. Vergoecling der kosten van onderzoek en bepl'oeving van stoomtoestelleu en 

van vernienw,le akten van vergunning tot gebruik dier toestellen 

Transporteere 

58,000 

3,103,000 
81,000 

18,197,000 
1,392,700 

8,000 

62,000 
8,257,600 

500 
49,600 

1,300 

500 
2,607, l 00 

150,000 

482,000 

1,000 

500 
200,000 

40,000 
2,000 
3,300 

43,000 
620,000 

1,570,000 
8,67 8,0 00 

51,000 

16,000 
17,000 

3,800 

17,000 

f 99,559,500 
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Per transport 
59. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van h et tot de haven van Tan

djong Priok behoorende terrein . 

60. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjong Priok behoorende terrein voor het :_gebruik van het 4000 tons dok. 

61. Brieven- en pakketpost . 

62. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de gouvernements-postspaarbank. 
63 . Binnenlundsche paardenpost 
54. Telegraphie . 

65. Hetgeen den Staat aankomt uit cle opbrengsten van de particuliere telephonen. 
66. Spoorwegen . 

JJepartement van Oorlog. 

67. Bijdrngen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillen korps. 
68. Boeten en anclere ontvangsten voortspruitende uit contracten van aanneming 

en uit leverantiën . 

69. Terugbetaling van verplegi ngskosten in de hosp italen door patiënten, voor 
eigen rekening opgenomen. 

70. Artillerie-constructiewinkel. 

71. Topogrnphisch bureau eu lithograpbisch etablissement . 

72. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 
andere goederen . 

73. Verkoop van onbruikbaar gewo1·den en overtollige vaste en andere goederen. 
74. Stoomtramweg in Atjeh. 

75. Terugbetaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan militaire en tot het 
Departement van Oorlog behoorende burgerl ijke landsdienaren verstrekt 

76. Andere ontvangsten . 

JJepa,·tement van .JJ1arine. 

77. Loodsgelclen, met uitzondering van die in de Emmahaven en in de haven 
van Taudjong Priok. 

78 . Vergoeding voor het kenren van stoomschepen 

79. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaa1·tuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketel bok, pont 

en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen. 

80. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjong Priok 
81. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onclerclepots. 

82. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . 

83. Verkoop vatl onbrnikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris 
84. Terugbetaling van voorschotten vóór clit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. 
85. Korting op cle traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning 

86. Andere ontvangsten . 

Ont1Jangsten van gemengden aai·d en toevallige baten. 

87. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den voor
raad van het civiel departement 

88. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit alsvoren. 
89. Alle andere ontvangsten. 

325 

/ 99,559,500 

3,000 

48,500 
1,356,000 

J,femorie . 

800 
890,000 

26,000 
10,150,000 

4,500 

20,000 

80,000 
200 

6,000 

275,000 
60,000 
73,000 

400,000 
25,000 

200,000 
7,000 

10,000 
48,000 

4,000 
16,000 

55,000 
15,000 

27,000 
6,000 

20,000 
45,000 

250,000 

f 113,680,500 
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30 December 1897. WET, tot verhooging der 
begrooting van uitgaven van Nederlandscl,

Indië voor het dienstjaar l 898 ten behoeve 
van de invoeriug van de opiumregie op Java 

en J[adura alsmede op Lombok. S. 27 4. 

31 December 1897. WET, tot goedkeuring van 
het op 14 November 1896 te 's Gravenhage 
gesloten verdrag tot het vaststellen van ge

meenschappelijke regelen ten aanzien van 
sommige onderwerpen van internationaal 

privaatrecht, op de burgerlijke rechtsvorde
ring betrekking hebbende, en het daarbij 

beboorend op 22 Mei 1897 te 's Gravenhage 

geteekend additioneel protocol. S. 275. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMlN A, ENZ. 
WIJ EM:M:A, ENZ . . ..... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het op 14 November 1896 te 's Gravenl,age ge

sloten verdrag tot het vaststellen van gemeen
schappelijke regelen ten aanzien vt1n sommige 

onderwerpen van intemationaal privaatrecht op 
de burgerlijke ,·echts vordering betrekking heb

bende en het daarbij behoorend op 22 ~fei 1897 
te 's Gravenhage geteekend additioneel protocol, 
bepalingen iuhouden, wettelijke rechten betref
fende en die aan het Rijk gelde] ijke verplichtingen 

zullen opleggen ; 
Gelet op artikel 59 der Grondwet, 2dc en 3de lid. 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet in afschrift gevoegde 

verdrag tot het vaststellen vau ge111eenscha1ipe
lijke regelen ten aanûcn van sommige onderwerpen 
van internationaal privaatrecht, op cle burgerlijke 
rechtsvordering hetrekking hebbende, den 14J.en 

November 1896 te 's Graven!tage tnsschen B elgië, 
Spànje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Portz,gal en Zwitserland gesloten en waartoe op 

l Februari 1897 Zweden en Noorwegen, op 9 o

vember 1897 Duitscltland en Oostenrijk-Hongarije 

en op 18 December 1897 Denemarken zijn toegetre
den, benevens het daarbij behoorend eveneens in 

afäcbrift bij deze wet gevoegd, den 22sten Mei 
1897 te 's Gravenhage geteekend additioneel pro
tocol, (1) waartoe op 9 November 1897 lJuitscMand 
en Oostenrijk-Hongarije en op 18 December 1897 
Denemarken zijn toegetreden, worden goedgekeurd. 

( l ) Het afschrift en protocol, in clc Fransche 
taal, wordt hierna niet opgenomen, claar de be
kendmaking er van in de Neclerlandsche taal, 
nog bij Koninklijk besluit volgt. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
tot het sluiten van nadere overeenkomsten be
treffende de kosten van beteeken ing van gerechte
lijke en bui ten-gerechtelijke stukken en der uit
voering van regatoire commissi ën ingevolge het 

bij artikel 1 dezer wet vermelde verdrag. 

3. Het bewijs van ontvangst, afgegeven inge
volge artikel 3 van het in artikel 1 dezer wet 

bedoelde verdrag, is vrij van zegel. 

De exploitcn van beteekening van g~rechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken, op grnnd van het 
in artikel 1 dezer wet bedoelde verdrag zijn vrij 

van zegel en worden gratis gaegistreerd, voor 

zoo ver bij nadere overeenkomsten, ingevolge artikel 2 

dezer wet, is overeengekomen, dat de Nederlandsche 
Staat de kosten der beteekening niet van den 
vreemden Staat kan terngvorcleren. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gmvenhage, den 3lsten Decem
ber 1897. 

(get .) EMMA. 
De J[inister van B uitenlandse he Zaken , 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

De JJfoz. van Justitie' (get .) COHT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 11 Ja,.. 1898.) 

31 Decemb~r 1897. WET tot voorzien ing in het 
kas-tekort van den [ndiscbeu dienst over 1898. 
S 276. 

Bij cleze wet worJt de Minister van Financiën 

bevoegd verklaard om bij het openen van kredieten 

aan den Minister van Koloni ën gedurende het 
jaar 1898 , het bedmg der volgens artikel :l3 der 
wet tot regeling van de wijze van beheer en ver

antwoording der geldmiddelen van Nederlandsch
Inrlië ( Waatsblad 1895, n". 145) in ·s Rijks 
schatkist gestorte gelclen te boven te gaan met 

eene som van acltt en veertig 111iltioen gulden. 
De Minister van lèinaneiëo zal in dat voorschot 

aan de Indische kus mogen voorzien duor uitgifte 
of beleening van bewijzen van vlottende schuld 
1net inachtneming van de dnarorutr(!nt be5taandc 

of nog vast t.e stellen wettelijke bepalingen. 

31 December 1897. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitga ven van het P ensioen
fonds voot· Wedn wen en ,v eezen van Burger
lijke Ambtenaren voor het jaar 1898. S. 277. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt: 

Árt. I. Traktement van den clirectenr en van 
clc :im btenaren en boden , toelage van clen eou-
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cierge, benevens schri,ifloonen aan tijtlelijk bij het 

fonds werkzaam gestelclc personen . f 19,625 

Art. II. Btn-eel- en lokaalbehoef-

ten, benevens drnkwerk . 3,700 

.drt. III. Toelage en presentie-

gelden voor commissarissen. 1,000 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 

· van commissarissen, van den direc-

tem· en van de ambtenaren 800 

.drt. V. Reis- en verblijfkosten 

van de leden van den Pensioenraad 

voor Burgerlijke Ambtenaren en 

aandeel van het Pensioenfonds voor 

Weduwen en V{eezen vau burgerlij 

ke ambtenaren in de toelagen en 

presentiegelden van die leden 1,000 

.drt. VI. Onderbond, assurantie

premie en bewakingskosten door de 

gemeentc-braudweer van het gebouw 

waarin de bureelen zijn gevestigd, 

alsmede onderhoud van den tuin 

achter ,lat gebouw 730 

A1·t. VIf. Pensioenen. 740,000 

A1·t. VIII. Aankoop van inschrij-

vingen op de Grootboeken van cle 

Nationale Schnl rl . ,, l,072,59ö 

Art. IX. Restitutie van ingehouden 

kortingen, bedoeld bij de öde alinea 

nn artikel 17 der wet van 9 Mei 

1890 (Staatsblad n°. 79), gewijzigd 

hij de wet van 30 September 1893 

(Staatsblad n°. 145) . 2,000 

Art. IXbis. Kosten van uit.brei

ding en vcrbonw ing van het gebouw, 

waarin de bnreaux van het fonds zijn 

gevestigd, alsmede van de verbou· 

wing van den stal en het koetshuis ge

legen in den tuin achter datgebonw 

en alle met de nitbreiding en verbon-

winl! in verbancl staande uitgaven. 68,500 

Art. X. On voorziene nitgnven . 3,000 

f 1,9 12,950 

Bij art. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 

dekking aangewezen. 

31 December 1897. WET, tot wijziging en aanvnllin?: 

van de begrooting der uitgaven van het Pensi

'oenfonds voor weduwen en weezen van burger

lijke ambtenaren over het jaar 1 97. S. 278 . 

Bij deze wet wordt, in verband met eenige 

verminderingen, het gezamenlijk bedrag der uit

gaven bepaalcl op f 1,664,850. 

31 December 1897. .WE1', tot aanwijzing der 

ontheffingen enz. ter zake van de belasting 

op het personeel , geheven krachtens de wet 

van 29 Maart 1833 (Staatsblad n°. 4). S. 279. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. • ..•• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig noodig i , in verband met de wet 

van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 178) tot 

invoering van de nieuwe regeling der pcrsoncele 

belasting, een igc uaclerc bepalingen te maken 

omtrent de aanwijzing der ontheffingen, vermin

deringen, afschrijvin?:en, kwijtscheldingen en on

inbare posten wegens de belasting 011 het personeel, 

geheven krachtens de wet van 29 Maart 1833 

(Staatsblad n°. 4), laatstelijk gewijzigd bij die 

van ] 5 April l 891 (Staatsblad n°. 88) ; 

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

Art. 1. Met afwijking van art. 1 der wet van 

18 September 1852 (Staatsblad n°. 177) worden 

de ontheffingen, verminderingen, afsch1·ij vingen, 

kwijtscheldingen en oninbare posten wegens de 

belasting op het personeel, geheven krnchtcns de 

wet van 29 Maa1-t 1833 (Staatsblad n°. 4), 

laatstelijk gewijzigd 'bij die van 15 A11ril 1891 

(Staatsblad n°. 88), waarvoor de ordonnantiën 

1m 31 December 1896 zijn of worden uitgevaardigd, 

in mindering gebracht van de desbetreffenr!e ont

vangsten over het jaar 1897 tot een bedrag, 

gelijk a:m een derJ.e gedeelte van hoofdsom en 

Rijksopcentcn der koh ieren van het dienstjaar 

1896-1897 , terw ijl het meerdere in rninclcring 

worrlt gebracht vnn rle ontvangsten over het 
j ,,ar 1896. 

2. [n cle vermindering der ontrangsteu volgens 

het vorig artikel worden niet begrepen de provin

ciale en gemeenteopcenten, rlie ingevolge a1·t. 3 

cler wet van 7 December 1896 tStaats/2/adn°. l7 8) 
niet worden ter beschikking gesteld of nitgekeml. 

L3sten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lstcu Decem

ber 1897. 

(get.) EMMA. 

De iJfinister van Financiën, (get .) PrnRSOK. 

( Uitgeg . 10 Jan. 1898 .) 

31 December 1897. WET, houdende annvnlling 

en verhooging van het zevende hoofdstuk 

B der begrootiog van Staatsuitgaven voor 

het dienstjaar 1897. S. 280. 

Bij deze wet wordt na aanvulling en verhoogiug 
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het totaal der 5de Afd. gebracht op f 5,162,770; 

dat der 8ste Aft!. op /1,444,231 en het eindcijfer 

op f 20,869,211 .28·•. 

31 IJecember 1897. W E·r , tot w1Jz1grng der wet 

van den 4clen April 1870 (Staatsblad 11°. 62), 

hond.ende bepalingen omtrent de uitgifte van 

schatki stbiljetten. S. 281. 

IN NAAM VAN I-I. M. WILHEUHNA , ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ .. . . .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is een ige wijziging te brengen in 

de wet van den 4fon April 1870 (Staatsblad n°. 62), 

ho udende bepalingen omtrent de uitgifte va n 

scha tk istbi Ij et ten; 

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

Art. 1. Achter ,Je eerste alinea van art. 2 

der wet van 4den April 1870 (Staatsblad n°. 62), 

luidende: . De uitgifte van schatkistbiljetten ge

schiedt à pari", worden ingelascht de woorden : 

• of hooger". 

2, Aan art. 4 van voornoemde wet wordt eene 

nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden in
· hond: 

. Bij uitgifte V!ln schatkistbiljetten boven den 

parikoers, wordt het versch i I tnsschen de voor · 

clie biljetten in 's rijks kas gedane stortingen en 

hun nominaal bedrag in mindering van de rente 

gebracht.' ' 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging . 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1897. 

(get.) EMU A. 
IJe J,[inister van Financiën, (get .) PIEH SON. 

( Uitgeg. 5 Jan. 1898.) 

31 December 1897. WE1', honàencle vaststelling van het eerste hoofdstuk cler Staatsbegrnoting 

voor het dienstjaar 1898. S. 282. 

Bij ,leze wet wordt het Jste hoofdstuk der begrootiug van Staatsuitgaven voor het die nstjaar 1898 

betreffende het Huis der .Koningin, vastgesteld zooals het hierna verkort volgt: 

Art. l. Tnkomen van tie Koningin .f 600,000.-
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe 150,000. -
3. Onderhoncl der Koninklijke 1mlei,en 50,000.-

f 800,000 .-

31 December 18\J7. WE·r, houdende vnststelling van het zevend,: hoofrlstnk .A. der Stantshegrooting 

voor het cli enstjaar 1898 . S. 283. 

Bij clezc wet wordt het Vlfde hoofclstuk .A. cler hegrooting van Staatsuitgaven voor het ,lienstjaar 

1898, betreffende cle Nationale Scltuld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: . 

l • Afcl . : Iciteresten , enz. . 

2• Amorti satie en aflossing van rentegevende Nationale Schuld. 

.f 29,852,993.44 

,, 2,638,100.-

31 December 1897 . WET, tot aanwijzing vun 

cle middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in cl e Stantsbegrooting voor het 

cl ienstjaar 1898. S. 284. 

IN NAAM VAN H.M. WILHE LMINA, ENZ. 

WJJ EMMA, ENZ •. ..... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat, volgens cle artt. 123 en 124 der Grondwet, 

jaarlijks de middelen behooren te word.en aange

wezen tot dekking rnn alle uitgaven cl es Rijks, 
in de algemeene begrooting begrepen ; 

f 32,4\Jl,093.44 

Zoo is het, <lat Wij, den Raad va n State enz. 

Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be
grepen in de algemeene begrooting voor het dienst

jaar 1898, zull en ovec· dat jaa ,· woràen gebezigd 

de middelen en inkomsten hierna omschreven, 
te weten: 

l 0
• de Rijks directe en ind irecte belastingen, 

accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a. de grondbelasting, 
b. de personeele belasting, 
c. de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, 
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d. de 11ermogensbelasting, 
e. de accijnzen, 

f. de rechten en boeten van zegel, registratie, 
7,ypotl,ee!c, successie en overgang bij overlijden, 

g. de rechten op den invoer en het formaat 
zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 

lt. de waarborg en belasting der gouden en 
zilveren werken; 

2°. de inkomsten der domeinen, wegen en 
vaarten; 

3°. de opbrengst der posterijen; 
4°. de opbrengst der Rij!cstelegi-afen; 
5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor 

de J°ac!tt en vissclierij; 
7°. de opbrengst der loodsgelden ; 
8°. het recht op de mijnen; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de exploitatie der Staatsspoorwegen; 
10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 

belastingen en rechten, te weten: 

a. vijftig opcenten op de i-echten en boeten 

van zege/.; met uitzondering van die, genoemd 

bij de letters a, b en c van art. 13 der wet 
van den Uden J nli 1882 (Staatsblad n°. 93) en 

bij art. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
( Staatsblad n °. 2 64), 

b. ac!tt en dertig opcenten op de rechten en 

boeten van successie en van overgang bij overlijden, 

c. vijftig opcenten van het formaatzegel, in 

gebruik bij <le heffing van rechten op den in voer, 

d. vijftien opcenten van het recht op de mij'nen, 
voor kwade JJOsten en collecte loon; 

11 °. essaailoon, in geval van verbreking van 

goudeit en zilveren werken en voor gehalte-proeven, 

welke geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten hierna omschreven : 

a. de baten en opkomsten voortvloeiende uit 
den dienst der posterijen , 

b. de baten en opkomsten voortvloeiende uit 

den dienst der Rijkstelegrafen, 

c. de toevallige baten, het beheer van den ge

wonen dienst der gevangenissen betreffende, 
d. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 

der gevangenen , 
e. de inkomsten, voortvloeiende uit hét. beheer 

der Rijkswerkinrichtingen te Veenliuizen, Hoorn 
en nabij Leide1t , 

f. de inkomsten ingevolge de wet van clen 

30sten September 1893 (Staatsblad n°. 146), 

houdende bepalingen op de fabrieks- en handels
merken, 

g. de opbrengst van de Nederlandse/te Staats
courant en het Verslag der Handelingen van de 
Staten-Generaal, 

lt. de opb~engst v,rn het .\ (aatsblad, 
i. het batig slot van het Fonds cler Algemeene 

Landsdrukkel'ij, 

j. de opbrengst vun voor het publiek verkrij1;-
baar gestelde stukken , 

Ic. de justeerloonen van gewichten, 
l . de consulaatrechten, 

m. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
's Rijks veeartsenijschool , 

n. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
het Universiteits-ziekenhuis te Leiden, 

o. de baten, voortvloeiencle uit het beheer van 
de Rijks-krankzinnigengestichten te llfedemblilc en 
Grave, 

p . de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken, 

q. de vergoeding door de provinciën en ge

meenten in 1898 verschuldigd voor de invorde

ring van opcenten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1897 en op de personeele belasting over 
het dienstjaar 1896-1897, 

r . de ontvangsten wegens venichtingen be
trekkclij k het kaclaster, 

s. de opbrengst van het door de landmeters van 

het kadaster voor particulic1·en verrichte werk, 

na aftrek van het hun claarvan toekomencle ge 

deel te, 
t. de boeten van verschillenden aard, 

u. het aandeel van 7 5 ten honclerd in de op
brengst van de boeten en verbeurd verklaringen , 

bij de personeele belasting, de rechten op den 

invoer en de accijnzen vallende, 
v. cle ternggave wegens het aandeel der niet 

ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posteu op de grondbelast.ing over 
het dienstjaar 1895 en op de personeele belasting 
over het dienstjaai· 1895-1896; 

w. de kosten van vervolging tot in vordering 

van directe belastingen aan de schatkist vervallen, 

x. de leges aan de schatkist vervallen, 
·fj . de verjaal'de renten, 
z. de inkomsten van den Hoogen Raad vau 

Adel en clc renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale 8chuld, rentende 2½ ten 

honderd, ingeschreven kapitalen, 
aa. de inkomsten van de Grootboeken der 

Nationale Schuld, 
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bb. de bijdragen voor pens ioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wetten van den 9den )'[ei 

1890 (Staatsblad n°. 78) en van den 20sten Jnli 

1895 (Staatsblad n°. 136), 

cc. de bijdragen voor pensioen van onderwijzers 

bij openbare lagere scholen, 
dd. cle betalingen voJr het allrggcn uer examens 

bedoeltl bij art. 65ter tl er wet tot rrgeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 

va n den 8sten December 1889 (Staatsblad n°. 175), 
ee. de schoolgelden van leerscholen, verbonclen 

aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 
jf. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks

normaalschool voor teckeuonderwijzers en aan de 
Rijksschool voor kuustnij ve rheid, 

gg. tle bij ,l ragcn van leerlingen en kweekelingen 

op de Rijks-hoogere burgerscholen , de Rijkslantl

honwschool , de Polytechnische School en de winter
scholen, 

M,. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 
kosten van uitbreiding der Rijks hoogere bnrger

school aldaar van tlri ejarigen cnrsns tot eene van 
vijfjarigen cnrsns, en de bijdrage van de gemeente 
&tterda,n in de kosten cler aldaar bestaande 

Rijksinrichting tot opleiding van vroedvronwen, 

ii. de bijclragen voor het volgen der lessen 

aan de Rijks-nniversiteiten en de betal ingen voor 
het afleggen der examens, bedoelcl bij art . 89 der 

wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad 11°.102), 

jj. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
acaclemie van beeldende kunsten, 

lek. ,le bijdragen voor de opleiding van cadetten 

bij de konink lijke Militaire Academie en aan de 
Cadettenschool, 

tl. de bijdragen voor de oplei,ling van adel

borsten bij het Koninklijk Instituut voor de marine, 
van adspirnnt-administrateurs te Willemsoord en 
van leerlingen-machinist te Hellevoetsluis, 

rnm. de teruggaven en renten van voorschotten, 
nn. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendom mei\, 

oo. de nitkeeringen van B elgië : 
1 °. volgens art . 18 , alinea 3, van het ver

drag van den 5den November 1842, goedgekeurd 
bij de wet v,m den 4den Februari 1843 ( Staats
blad n '. 3), wegens de vnurgelden op de Wester
Schelde; 

2°. volgens art. 10 v;rn de overeenkomst van 
den 3 lsten October 1879, goedgekeurd bij tle 
wet van den 22steu April 1880 (Staatsbfad n°. 63), 

voor werken voor cle nitloozing der Ylaamsche 
wateren, 

pp. de uitkeering van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijksmnntinrichting, 

qq. de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

rr. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 45 der wet tot 

regeling van het lager ondcrwtjs, zooals die is 

gewijzigd bij de wet van de n llden Juli 1884 

(Staatsblad n°. 123), over 1896 te veel is genoten, 
ss. de ontvangsten wegens houtgeest, gebezigcl 

tot vermenging va n gedistilleenl en wegens stoffen, 
gebezigd tot vermenging van zout, 

tt. de toevallige haten voortvloeiende uit den 
aanleg van Staatsspoorwegen, 

uu. de opbrengst der Rijkslandbouwproefstations, 

vv. lle bijdrage nit cle geldmicldelen van Neder

lant!seh-Indië in de kosten van de afdeeling: 

.hoogere land- en boschbonwschool" der Rijks
lanclbouwschool te Wageningen, 

ww. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorcnde; 

13°. de bijdrage van Nederlandsc!,-Indië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijk"s uitgaven 
over het dienstjaar 1898; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder
land,rcl,-IndiiJ i11 de uitgaven wegens uitgifte of 

belecning van bewijzen van vlottende schuld; 

15°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-JndiiJ in cle uitgaven voor renten en 

aflossing van drie ten honderd rentegcvencle 
Nationale Schuld; 

16°. de in al'! ikel 2 bcdoeltle bijdrage uit het 

Fonds, voortspruitende uit kooppri,jzen van domeinen; 
17°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 

wet van den 7clen Angnstns 1888 (Staatsblad 
n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1897-1898 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1898-1899 behaalde winsten; 

l 8°. de leges, geheven ingevolge de wet van den 
9den 111:ei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij die 

van den 29s ten December 1893 (Staatsblad n°. 246). 
2. Het voordeelig slot der rekening van het 

Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van domei
nen, over het jaar 1897 en de in 1898 te ont
vangen koopprijzen van domeinen en afkoopprijzen 
van tiendrecht, jacht- en vischrecht en grondrenten, 
een wigdnrcnde erfpachten en dergelijke praestatiën, 

worden , tot een gezamenlijk bedrag van twee
honderd vijftig duize11d gulden, toegevoegd aan 

de miclclelen tot goed making der uitgaven, begrepen 
in de Staatsbegrooting voor 1898. · 
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3. aar aanleicling van art. 35 der wet van 
den 2lsten April 1810 (Butlet·in de Lois n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1 98 bepaald op twee en een ltaif ten 

honderd der zuivere opbrengst. 

beleening van schatkistb iljetten , tot een bedrag 
van ten hoogste zeven miUioe1t driehonderd vijftig 

duizend gulden. 

5. Deze wet treedt in werking met den l sten Ja
nuari 1898. 

Lasten en bevelen , enz. 4. In clc som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, tot 
goedmaking van cle daarbij vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwachting van nadere wettelijke 
bepalingen, worden voorzien door uitgifte van 
schatkistbiljetten en schatkistpromessen of door 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem 
ber 1897. 

(get.) EMMA. 
De Minister van Financiën, (get .) PrnRSON . 

(Uitgeg . 31 DP.c. 1897.) 

STAA T SBEGROOTING VOOR HET DIE NSTJAAR 18 98. 

WET O P D E M I D D EL EN. 

Raming voor !tet dienstjaar 1898. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 

a. Gl"Ondbelasting. . f 12,350,000.-
af: onthettingen, kwijtscheldingen en oninbare posten. 

h. Personeel 
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten 

" 41,000.-

f 9,000,000.-

300,000.-

c. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten . f 5,120,000.-
af: a . ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, teruggaven 

en oninbare posten . f 180,000.-
b. uitkeering aan cle geldmiddelen van eder-

landsch-Indië volgens de wet van den 9den April 
1897 ( Staatsblad n°. 84). ,, 320,000.-

d. Vermogensbelasting 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare ]losten , welke in 1898 worden betattld 

B. Accijnzen. 

a. Sniker 
b. Wijn. 
c. Binnenlnndsch eu buitenlandsch g;edistilleerd. 
d. Zont . 
e. Bieren en azijnen. 
f. Geslacht. 

500,000.-

f 7,025,000.-

" 
25,000.-

f 10,400,000.
• 1,820,000.
" 26,400,000.
" 1,475,000.
" 1,275,000.
" 3,030,000.-

Tmnsporteerc 

BELOOP 
PEit MTDDEL OF 

lNKO:MST. 

f 12,309,000.-

8,700,000.-

" 
4,620,000.-

" 
7,000,000.-

,, 44,400,000.

/ 77 ,029,000.-



332 3 1 DECEMBER 189 7. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKmISTEN. 

Per transport 
c. 

a. Zegelrechten. 

50 opcenten op zegelrecht.en 

Indirecte belastingen. 
f 2,756,000.
" 533,000.-

b. Registrati erechten . 

c. Hypotheekrechten . 

f 3,289,000.
" 4,650,000.
" 440,000.-

d. Rechten van successie en van overgang bij 

overlijden 

38 opcenten op die rechten 

f 8,700,000.
,, 3,306,000.-

,, 12,006,000.-

D. Rechten op den invoer. 
a. Rechten op den in voer . 
b. Formaatzegel 

f 8,700,000 .
f 11,000.-

50 opcenten op het formaatzegel. 5,500.-
16,500.-

E. TfTaa,-borg en l elasting der gou.den en zilveren werken . 
a. Belasting (hoofdsom en opcenten). . f 
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge

halteproevcn, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. ,, 

l<' . .Domeinen. 
a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden , enz. .f 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog. 

" 
c. Inkomsten va.n cle groote wegen . 

" 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens. 

" 

G. Opbrengst der posteri,jen. 
H. Opb,·engst der RiJkstelegrafen 
I. Opb,-engst der Staatsloterij . 

J. Oplrengst der uitgegeven akten voor de jacl,t en vissclterij 
K. Loodsgelden . 

L. Recht op de m/jnen. 
Vast recht 

Proportioneel recht 
.f 

10 opcenten voor kwade posten, volgens art . 36 der wet van 
21 Apri l 1810 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 
decreet van 6 Mei 1811 

240,000.-

900.-

1,650,000.-
60,000.-

340,000.-
400,000.-

300.-
4,900.-

520.-

260.-

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

f 77,029,000.-

" 20,385,000.-

" 
8,7 16,500.-

" 
240,900.-

,, 2,450,000.-
,, 8,976,000.-
. 1,463,000.-

" 659,000.-

" 
130,000.-

" 
1,850,000. -

5,980.-
M. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen . ,, 3,885,000.

N. Verschillende ontvangsten en toevallige baten. 

a. Baten en 01,komsten, voortvloeiende uit den dienst der posterijen . f 
b. Baten en opkomsten, voortvloeiencle uit den dienst der 

Rijkstelegrafen. 

•rransp01teei e .f 

22,000.-

19,400.-

41,400.-, fl25,790,380.-
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BENAMING DER MfDDELEN EN INKO)'1STEN. 

Per trans1iort 
c. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der 

gevangenissen betreffende . 

f 

d. Inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenissen. ,, 
e. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij Leiden . 
f. Inkomsten, ingevolge de wet van den 30sten September 1893 

(Staatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de fabri eks- en 
handelsmerken 

g. Opbrengst van de Nederlandse/te Staatscourant en het Verslag 
der Handelingen van de Staten-Generaal. 

h. Opbrengst van het Staatsblad. 
i. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij 
j . Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken . • 
k. J usteerloonen van gewichten . 
l. Consulaatrechten . 

m. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenij
school . 

11 . Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits
ziekenhuis te Leiden 

o. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrank
zinnigengestichten te Medemblik en Grave . 

p. Bijdragen in de kosten·van aanleg en onderhoud van lands werken. ,, 
q. Vergoeding door de provinciën en gemeenten in 1898 ver

schuldigd voor de invordering van opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1897 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1896/1897 . 

r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster . 
s. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verri chte werk, na aftrek van het hun daarvan toe
komende gedeelte 

t. Boeten van verschillenden aard . 
u. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de personeele belasting, de rechten op 
den invoer en de accijnzen vallende 

v. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijks 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1895 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1895-1896. 

w. Kosten van vervolging tot invordering van de directe belas-
tingen aan de schatkist vervallen . 

z . Leges aan de schatkist vervalJen. 
ij . Verjaarde renten . 
z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 

de te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2~ ten honderd, ingeschreven kapitalen . 
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BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

41,400.- / 125,790,380.-

1,750.-
173,600.-

159,150.-

9,000.-

36,000.-
6,000.~ 

15,000.-
12,500.-
19,200.-
54,000.-

22,000.-

4,000.-

64,000.-
190,800.-

224,000.-
54,000.-

10,000.-
175,000.-

25,000.-

538,000.-

10,000.-
180,000.-
18,000.-

22,000.-

Transporteere 
1897. 

. f 2,064,400.- /125,790,380. -
22 
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 
BELOOP 

PER MIDDEL OF 

INKOMST • 

Per transport 
aa. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld. 

. f 2,064,670.- /125,790,380.-
25,000.-

bb. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, inge
volge de wetten van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) en 
van den 20sten Juli 1895 (Staatsblad n°. 136) 

cc. Bijdragen van pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 
scholen . 

dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 65 ter 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 1889 (Staatsblad n°. 175). 

ee. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijkskweek
scholen van ondenvijzers . 

jf. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijs en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid. 

gg. Bijdragen van leerlingen en kwcekelingen op Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool, de Polyt.cchnische school 
en de winterscholen. 

!tl,. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbrei
ding der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus 
tot eene van vijfjarigen cursus en bijdrage vau de gemeente Jlot

terdam in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrichting tot 
opleiding van vroedvrouwen . 

ii. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld hij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102) . 

jj. Bijd.mgen van kweekelingen der Rijks-academie van beel
dende kunsten 

kk. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Cadettenschool 

ll. Bijdragen voor de opleicliug van adelborsten bij het Konink
lijk Instituut voor de Marine, van adspirant-administrateurs te 
Willemsoord en van leerlingen-machinist te Hellevoetsluis . 

1nm . 'l1eruggaven en renten van voorschotten . 

,m. Opbrengst van ,erkochte Rijksgoederen en eigendommen 
oo. Uitkeeringen van België: 
1 °. volgens art. 18, alinea 3, van het verdrng 

vau 5 November 1842, goedgekeurd. bij de wet van 
den 4den Februari 1843 (Staatsblad n°. 3), wegens 
de vuurgelden op de Westerschelde. / 10,000.-

, 2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
31 October 1879, goedgekeurd bij de wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken 
voor de uitloozing der Vlaamsche wateren 

pp. Oitkeering van den mnntmeester voor het gebruik der Rijks
muntinrichting 

480,000.- , 

200,000.-

30,000. -

12,200.-1 

4,600.--1 

137,000.-

11,700.-

233,000.-

4,000.-

78,800.-

45,450.
» 1,000,220.-

230,000.-

68,300.-

Memorie . 

Transporteere . f 4,624,670.- 1 / 125,790,380.-

f 
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BELOOP 
PEit .MIDD EL OF 

l~KOMST. 

Per transport f 4,624,670.- f 125, 790,!!80.-
qq. Teruggave van cle uit cle Staatsbegrooting bestreden kosten 

vo01· cle Rijkspostspaarbank . 355,000.-
,.,._ Teruggave door gemee11ten ter zake van hetgeen cloor haar 

volgens art. 45 cler wet tot regeling van het Jao-er onderwijs, 
zooals die gewijzigcl is bij de wet van den llclen Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), over 1896 te veel is genoten . 100,000.--

ss. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gecl istilleercl, en wegens stoff~n , gebezigd tot vei menging van zout. " 73,000.-

tt. Toevallige baten , voortvloeiende uit den aanleg van Staats-
spoorwegen. 

uu . Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations 
vv. Bijdrage uit de geldmicldelen van Nederlanclsch-Indië in de 

kosten van cle afdeeling .hoogere land- en boscbbonwschool" der 
Rijkslandbouwschool te Wageningen 

ww. Alle andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behooreude. ,, 

65,000.-
14,300.-

20,000.-
470,000.-

0. Bijdrage van Nederlandsclt-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1898. 

P. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsclt-Indië in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende ·schuld. 

Q,. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de nitgaveu voor 
,·ente en aflossing van drie ten houdercl rentegevende schuld . 

R. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds voort

spr"itende uit koopprijzen van domeinen . 
S. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 

(Staatsblad n°. 122), in cle winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1897 /1898 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1898/1899 bebaalcle winsten . 

T. Leges, geheven ingevolge de wet va.n den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), 
gewijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblad n°. 246). 

Totaal 

5,721,970.-

JJfemorie. 

JJfemorie. 

1,540,000.-

250,000.-

975,000.-

155,000.-

/134,432.350.-

31 December 1897 . WET, tot verhooging van het derde hoofdstuk der Staatsbcgrooting voor het 
dienstjaar 1896. S. 285. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermindering van eenige artikelen het totaal der lste Afd . 
van dit hoofdstuk gebracht op / 86,878; dat der 2de Afd. op f 678,295.75 en dat der 4de Afd. 
op f 37,406.25. 

31 December 1897. WE•r, houdende voorloopige vaststelling van het zesde hoofdstuk der taats
begrooting voor het dienstjaar 1898. S. 286. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1898, betreffende het Departement van Marine, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd. : Kosten der administratie . f 381,591.67 
2• Materieel der r.eemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. 6,496,620.-

Transporteere f 6,878,211.67 
22* 
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Per tra11sport 

3• Afd. : Pe1·so11eel der zeemacht . 
4• Loodsweze11, beto1111i11g, bebake11i11g, verlichting en hydrographie 

f 6,878,211 .67 

" 3,809,126.50 
,. 2,017,471.-

5• Pe11sioe11eu, 011dersta11den, wachto-e]de11 enz. 1,872,117.-
60,000.-6• Onvoorzie11e uitgaven. 

31 December 1897. WET,_ houdende wijziging 

van artikel 40 (slotbepaling) der wet van 
18 Juni 1892 (Staatsblad n°. 144) tot rege

ling der 11ensioenen en oudersta11den van het 
personeel van den loodsdienst voor zeeschepe11 
en aan de weduwen en kinderen van dat 

personeel. S. 287. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELM] JA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ . ..... . doe11 te weten: 

Alzoo Wij in overweging genome11 hebben, dat 
wijziging wenschelijk is van artikel 40 (slotbe
paling) der wet van 18 Juni 1892 (Staatsblad 
n°. 144) ten aanzien van de pensioenen en onder

stande11, toe te kennen aa11 de weduwen en 
kinderen van het loodspersoneel, dat vóór of 

met i11gang va11 1 Juli 1892 werd gepensiomieerd; 
Zoo is het, dat Wij, den Raacl va11 State e11z. 
Art. 1 . De derde alinea van artikel 40 der 

wet van 18 J 1mi 1892 (Staatsblad n°. 144) wordt 

geleze11 als volgt: 
.Bij de i11werkingtreding dezer wet vervallen 

de wetten va11 20 Augustus 1859 (Staatsblad 
11°. 94) e11 27 April 1876 (Staatsblad n° . 92), 

011cler voo1·beho ud echter dat, voor zoo ver op gro11d 
van die wette11 op hooger pe11sioe11 dan volgens 
deze wet of wel op onderstandsgelden aanspraak 
mocht kunnen gemaakt worde11 , zij van kracht 
blijven: 1 °. voor de op 1 J llli 1892 bij het 
loodswezen in dienst zij11de schippers, loodsen, 
hnlploodsen, loodskweekeli11gen, kwartiermeesters, 

1·oeiers en matrozen e11 hu11ne tegenwoordige en 
latere vrouwe11 en kindere11; 2°. voor de weduwen 
e11 ki11deren van het personeel van den loods
dienst, dat vóór of met i11g1mg va11 1 Juli 1892 
gepensionneercl is." 

2. Deze wet verbindt op den dag harer af

kondiging en werkt terug tot den dag der invoering 
va11 de wet va11 18 Juni 1892 (Staatsblad n°. 144). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lste11 Decem

ber 1897. 
(get.) E M: M A. 

De lJ{inister van lJfarine, a. i . (get.) EL.UD. 
( Uitgeg. 5 Jan. 1898.) 

f 14,636,926.17 

31 December 1897 . WET, tot herhaalde ver

lenging van de11 dnur der werking va11 de 

wet van 4 April 1892 (Staatsblad n°. 56) , 
houde,lde voorziening ter tijde! ijke versterking 

van de Nationale Militie . S. 288. 
IN NAAM VAN H . M. WILHELMINA, E:SZ. 
WIJ EMMA, ENZ . ...... doen te weten: 

Alzoo Wîj in ove1·wegi11g genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is den duur der werking van de 

wet va11 4 Aipril 1892 (Staatsblad 11°. 56), houdende 
voorziening\ ter tijdelijke versterking van de nati

onale mili~ie, welke dnnr werd verlengcl bij de 
wet van 20 April 1895 (Staatsbladn°. 68), ander

maal te verlengen.; 
Zoo is het, dat Wij, de11 Raad van State enz. 

Eenig a,·tikel. 

fo de tweede zinsnede vad de11 aanhef van 
artikel 1 der wet van 4 April 1892 (Staatsblad 

n°. ~6), zorals die"zinsncde luiclt na de ":ijzigiug 
daann gebracht b1J de wet van 20 Apnl 1895 

(Staatsblad n°. 68), wordt in plaats van .1898" 
gelezen .1901". 

Lasten e bevele11, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, de11 3lsten Decem
ber 1897 . 

(get. ) EMMA. 

De JJfinister van Oorlog, (get.) 

De llfinistJ van JJfa,·ine a. i. , 

ELA:SD. 

ELAND, 

D4 JJfinister van Binnenlandsc!te Zaken, 
(get. ) H. GOEMAN BoBGESIUS. 

( Uitgeg. 11 Jan. 1898,) 

31 December 1897. WET, tot verhooging van 
het maximum-bedrag van de in Nederlandsclt• 
Indië n i t te geven koperen pasm nn t. S. 28 9. 

IN NAAM VAN H. M:. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EM::rirA, ENZ. . . . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, clat 

de 11oodzakelijkheid is gebleken eener verhooging 
van het ma~imum der in Nederlandsch-Indië uit 
te geven k9peren 11asm1mt; 

Zoo is h~t, dat Wij, den Raad van State enz. 
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Benig artikel. 

Het bij artikel 1 der wet van 24 December 1857 
(Staatsblad n°. 173) voorloopig vastgestelde maxi
mum van de uitgifte van koperen pasmunt voor 
Nedertandsch-Indië wordt verhoogd metf5,000,000 
en alzoo gebracht op f 15,000,000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Ge!!:even te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1897. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Uitgeg. 8 Jan. 1898.) 

31 December 1897. WET, tot wijziging en ver
hooging der begrooting van Nederland.sch-Indië 
voor het dienstjaar 1896. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) S. 290. 

31 Decembe,· 1897. WET, tot wijzi!!:ing en ver• 
hoogir;g der begrooting van Nederland.sch-Indië 
voor het dienstjaar 1896. (Hoofdstuk II. 
Uitgaven in Nedel'land.sch-Indië.) S. 291. 

31 December 1897. WET, tot nadere wijziging 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1896. 
S. 292. 

Bij deze wet wordt, na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen, het eindcijfer 
gebracht op f 2,296,318.14. 

31 December 1897. WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1896. S. 293. 

31 December 1897. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale belastingen. S. 294-304. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend 
aan de hefting, ten behoeve der provinciën: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 
op de hoofdsom van de grondbelasting op de ge
bouwde eigendommen en van vier en twintig 
opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting 
op de ongebouwde eigendommen over 1898 en 
van negentien opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over 1898. S. 294. 

Gelderland : van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van vijf opeen ten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1898, en van zeven opcenten op 
de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1898. S. 295. 

Zuidholland: van negen opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1898, en van 
zes opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1898. S. 296. 

Noordholland: van zeven opcenten oi:; de hoofd
som der grondbelasting over 1898, en van vijf 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over 1898. S. 2U7. 

Zeeland: van acht en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van twee en dertig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1898, en van acl,ttien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over 1898. S. 298. 

Utrecht: van zes opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over 1898, en van ze.i op
centen op de hoofdsom der belasti ug op het per
soneel over den dienst 1898. S. 299. 

Friesland : van een en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1898, en 
van vier en twintig opcenten op de hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1898. S. 300. 

OveriJsset: van twaalf opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1898, en van 
twaalf opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1898. S. 301. 

Groningen: van dertig opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1898, en van 
veertig en een halven opeen t op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1898. S. 302. 

Drenthe: van twee en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1898, en 
van zestien opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over 1898. S. 303. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van negentien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting 01i de ongebouwde eigen
dommen over 1898, en van dertien opcenten op 
de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1898. S. 304. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 
den lsten Januari 1898. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem

ber 1897. 
• (get.) EMMA. 

De JJfinister van Binnenland.sche Zaken, 
(get.) H . GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg. 11 Jan. 1898.) . 
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31 Decmnber 1897. WET, tot bekrachtiging eener 
provinciale heffing in Overijssel. S. 305. 

Bij deze wet wordt ten behoeve van de provincie 
Overijssel, gedurende vier jaren van 1 Mei 1898 af 
bekrachtigd de heffing van tolrechten voor het 
gebruik van den provincialen kunstweg van Almelo 

over Ootmarsum naar Denekamp. 

31 December 1897. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooti ng 
voor het dienstjaar 1897. S. 306. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk verhoogd: 
Art. 89 met / 27,500. Ai-t . 116 met/ 7,500. 
Art. 124 met f 8,000. Art. 192 met/30,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 
worclt het totaal der 5cle Afd. van dit hoofdstuk 
verl,oogd met f 43,000; dat der 6de Afd. met 
f 30,000 en het eindcijfer met f 73,000. 

31 Decembe1· 1897. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk cler Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1897. S. 307. 

Bij deze wet worden de nnvolgende tirtikelen 
van dit hoofdstuk verhoogd: 

Art. 78 met f 35,000. Art. 85 met f 10,000. 
Tengevolge van voorschreven verhoogingen wordt 

het totaal der 4de Afd. en het eindcijfer van dit 
hoofdstuk verhoogd met f 105,000. 

31 December 1897. WET, tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Al_e;e
meene Landsdrukkerij , voor het dienstjaar 
1898. s. 308. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
f 267,248 .50. 

Bij art. 2, 3, 4 en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

31 December 1897. WET, tot wijziging van de 
nt"tikelen 100 en 102 der Kieswet. S. 309. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ . .... . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is de artikelen 100 en 102 der 
Kieswet te wijzigeu; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 100 der Kieswet worden cle 

woorden: ,, tot den loopenclen dienst" vervtingen 

door de l)'Oorden "tot den loopenden, voor de 
personeele belasting tot den laatstvedoopen dienst". 

2. In artikel 102 de1· Kieswet worden de 
woorden : r tot den loopenden dienst" vervangen 
door de ' îoorden "tot den loopenden, voor de 
personeele belasting tot den laatstverloopen dienst". 

3. Dezel wet treedt in werking den l sten Jti

nuari 189t 
Lasten j n bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Decem _ 
ber 1897. 

(get .) EMMA. 

TJe ·1lfinister van B innenlandse he Zalcen, 

(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg. 11 Jan. 1898.) 

31 Decem0rr 1897. WETTEN , tot afwijking van 
clen r~gel, gesteld bij art . 241 der gemeente
wet, betreffende de heffing van plr.atselijke 
belastingen ten behoeve van de gemeenten: 
(S . 3~0-316). 

Hellevoebtuis, tot 31 December 1898, van 
eene belasting op het gedistilleerd tot een be
drag van ten hoogste twaalf gulden per hectoliter 
tid vijftig percent sterkte. S. 310. 

Middelhrrnis, tot 31 December 189S, van 
eene belasfing op het gedistilleerd tot een be
drag van ten hoogste twtialf gulden per hectoliter, 
ad vijftig ~ercent sterkte. S. 311. 

Vlielant tot 31 December 1898, van eene 
belasting het p;edistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogst twintig gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte. S. 312. 

den Helder, tot 31 December 1898, van eene 
belasting 1P het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste vijftien gulden per hectoliter , ad vijftig 
percent sterkte. S. 313. 

Urlc, tot 31 December 1898, van eene belas
ting op l\et gedistilleerd tot een bedrag van ten 
hoogste twintig gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent stykte. S. 314. 

Terschel fing, tot 31 December 1898, van eene 
belasting o,p het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste tien gulden per hectoliter, ad vijftig 
percent sterkte . S. 315. 

Vlissingen., tot 31 December 1898, van eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste twintig gulden per hectoliter, ad vij ftig 
percent ste'rkte. S. 316. 
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31 December 1897. BESLUIT, regelende de 

bemoeiingen van de ontvangers der registratie 
met de ontvangsten en uitgaven betrekkelijk 
de bij het Departement van Binnenltrndsche 
Zaken in beheer zijnde Staatsdomeinen, voor 
zoover clie niet beheerd worden door daartoe 
aangestelde rentmeesters . S. 317. 

I N :\'AAM VAN H. M.. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Financiën en v~n Binnenlandsche 
Zaken van den 27sten December 1897, n°. 52, 
Registratie en van 29 December 1897, n°. 150, 
Kabinet; 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 

den 23sten December 1897, n°. 35; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Te bepalen: 
Art. 1. De ontvangers der registratie (in plaat

sen, waar meer dan een kantoor gernstigd is, 
die voor de gerechtelijke akten) worden belast 
met de ontvangst en invordering van alle in

komsten en met het doen van uitgaven, waarvoor 
geen ordonnantiën van betaling worden tütge
reikt, ten dienste der bij het Departement van 
Binnenlandsche Zaken in beheer zijnde Staats
domeinen, voor zoo ver die niet beheerd worden 
door daartoe aangestelde rentmeesters. 

2. Vanwege het Departement van Binnenlandsche 
Zaken worden aan de directeuren der registrntie 
en domeinen alle gegevens verstrekt, welke ver
eischt worden om eene j1tiste kennis te verschaffen 
van de door de ontvangers der registratie volgens 
art. 1 te doeue ontvangsten en invorderingen. 

3. Maandelijks wordt door de directeuren der 
registratie en domeinen rechtstreeks aan het De
partement van llinnenlandsche Zaken ingezonden 
een staat, gedetailleerd aanwijzende de ontvangsten 
over de afgeloopen maand. 

4. Ter berekening van het ontvangloon van 
de out.vangers der registratie worden de in art. 1 
bedoelde ontvangsten gelijkgesteld met ontvangsten 

in registratiezaken; daarop is het Koninklijk be

s] uit van 16 September 1864, n°. 41, niet toe-
1iasselijk. 

5. Door de ontvangers der registratie worden 
geene betalingen als in art. 1 bedoeld gedaan 
zonder schriftelijke opdracht aan hen daartoe ge
geven door of vanwege het Departement van 
Binnenlanclsche Zaken. 

De vereischte betalingsstukken worden hun 
rechtstreeks door of van wege dat Departement 
verstrekt. 

De ontvangers zijn, ter zake van deze betalingen, 
alleen verantwoordelijk voor cle rechtsgeldigheid 
der door hen, van den gene aan wien zij betaalden, 
te vot·deren q uitantiën. 

6. De bewijsstukken van betalingen worden 
door de ontvangers maandelijks rnet een voor ieder 
dienstjaar .afzonderlijk op te maken borderel, 
wmirin die bewijsstukken zijn omschreven, ge
zonden aan de directeuren der registratie en 
domeinen, die de borderellen en bewijsstukken 
bijeenverzameleu en in den aanvang van iedere 
maand rechtstreeks aan het Departement van 

Binnenlandsche Zaken inzenden. 
7. De ontvangers der registratie knnnen cloor 

den Minister van }' inanciën, op voorstel van 
diens Ambtgenoot van J3innenlandsche Zaken, 
worden belast met het houden van open bare ver
koopingen, verpachtingen en aanbestedingen, het 
beheer der in art. 1 bedoelcle domeinen betreffende. 

8. Dit besluit treedt in werking met clen aan

vang van het dienstjaar 1898. 
De Ministers van Financiën en van Binneu

landsche Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit beslnit, dat in het Staatsblad zal worden 

geplaatst. 
's Gravenhage, den 

(get.) 
3lsten December 1897. 

EMMA. 
De Minister van Financiën, (get.) PJER SOK. 

De Jll inister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) H. GOEMAN J30RGESIUS. 

( Uitgeg . 11 Jan. 1898.) 

--- ·-oE:C:-<>-- ·- --
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Arbeid van jeugdige personen en 
vrouwen. Besluit tot vaststelling van eenen 
algerneenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij art. 4 der Arbeidswet. . 46 . 21 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van eenen algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoei<l bij art. 7, 
tweede lid der Arbeidswet. S. 78. 27 Mrt. 

Archieven. Besluit tot nadere verlenging van 
dcu termij n , gesteld in art. 3 van het besluit 
van 8 Maart 1879 , S. 40 , houdende bepalin
gen omtrent het bewaren del' oude rechterlijke 
archieven, welke dagteekenen van vÓÓI' de invoe
ring cler Fransche Wetgeving. S. 262 16 Dec. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 

de volgende hoofdstukken del' taatsbegrooting 
voor 1897: 

II. S. 47. 21 J an. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VJIB. 
VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

Als voren voor 1898: 
J. 
vr. 
VII .J.. 

- Wetten tot verhooging of 
volgende hoofclstnkken der 
voor 1896: 

48 . 22 J an. 
49. 22 Jan. 
51. 23 Jan. 
52. 26 Jan. 
53. 26 Jan. 
56. 27 Jan. 
59. 28 Jan. 
fi l. 28 Jan. 

54. 26 Jan. 

S. 282 31 Dec. 
286. 31 Dec. 
283. 31 Dec. 

wijziging van de 
taats begrooti ng 

m. S. 285 . 31 Dec. 
IV. 219 . 3 Dec. 
v. 50. 23 Jan. 

220. 3 Dec. 
VI. 153. 24 Mei. 

222. 3 Dec. 
VIIA. 228. 3 Dec. 
VII B. 226. 3 Dec. 
VT!I. 230. 3 Dec. 
IX. 232. 3 Dec. 
X. 293. 31 Dec. 

- Als voren voor 1897: 
m. S. 142. 2 Mei. 
IV. 82. 9 April. 

139 . 2 Mei. 
V. 306. 31 Dec. 

307. 31 Dec. 
I' J. 223. 3 Dec. 

224 . 3 Dec. 
VIT B 128 . 2 Mei. 

280. 31 Dec. 
IX. 90. 9 April. 

121. z Mei. 
- Wetten tot: 

Aan wijzing van de middelen ter goedmaking van 
cle uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1898. S. 284. 31 Dec. 

Beschikbaarstelling van gelden, wegens cloor 
het Departement van Oorlog gedane verstrek • 
kingen, voor den dienst van 1897 . S. 231. 

3 Dec. 
Als voren cloo r het Departement van Marine 

voor den clienst van 1897. S. 221. 3 Dec. 
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Vaststelling der begrooting van nit"'aven ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting

stel el. S. 55. 27 Jan. 

Vaststelling van de begrooting der uitzaven vau 

de Algemccne Landsdrukkerij, voor het dienst

jaar 1 98. S. 308. 31 Dec. 

Machtiging op de Algemeene Rekenkamer tot 

verevening van eeu niet in nitgunf aange

nomen pensioen. S. 120. 2 Mei. 

Wijziging en aanvulling van ,le begrooting der 

uitgaven van het Pensioc1Jfonds voor weduwen 

en weezen van burgerlijke ambtenaren over 

·het jaar 1897. S. 278. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven vau 

het Pcusioenfonils voor wecluwen en weczen 

vau burgerlijke ,rn1bte11aren voor betjuar l 98. 
S. 277. 31 Dec. 

Wijziging eu vcrhoogiug der begrootiog vun 

Neder landsch-lndi é vtor het dienstjaar 1 96. 
(fl oofclstuk I. Uitg,1Ven in Nederland.) . 29 0. 

31 Dec. 

Als voren. ·(Hoofdstnk IL Uitg"ven in Neder-

landsch-Indië.) . 2\ll. 31 Dec. 

Verhooging cler begrooting van Ltitgaven van 

·ederlandsch-Tndiè voor het clicnsljaar 1897. 
. 159. 26 M ei. 

160. 26 )foi. 
Aanwijzing van cle rni cldtlen en inkomsten tot 

goedmaking van cle uitg11Ven, begrepen in 
de begrooting van 1ederlnndsch-Indië voor het 

clieustjaar 1898 . (Hoofclstuk I. Middeleu en 

iukomsten iu Nederland.) S. 272. 30 Dec. 

Als roreu. Hoofdst. H. Middelen en inkomsten 

in Necle rlnndsch-Indië.) S. 273. 30 Dec. 

Vaststelling der bcgrooting vuu ederlandsch-

lndië voor het cl ienstjaar 1898. (Hoofdst. I. 
C"itgaven in Nederland .) . 270. 30 Dec. 

Als voren . (Hoofdstuk ll. Uitgaven in I eder-

landsch-Indi ë.) . 271. 30 Dec. 

Verhooging der begruoting van uitgaver1 va11 

Nnlerlandsch-Indië voor het dienstjaar 1 98. 
. 274. 30 Dcc. 

Voorzie11ing in het kas-tekort van Jen Indischen 

die11st over 1898. S. 276. 31 Dec. 

Vnststelli11g va11 het slot cler rekening van ont

vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Iodië 

over het dienstjaar 1888. 93. 9 April. 

1 89 . 94. 9 April. 

1890. 9ó. 9 April. 
Kwijtschelding van eene den lande aankomende 

vordering. S. 158. 26 Mei. 

Wijzigi11g van cle koloniale huishoudelij ke be-

grooting van Suri11ame voor het dienstjaar 

1896. S. 292. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der reken in" vau cle kolo

niale uitgaven e11 ontvangsten voor Suriname 

over het clie11stjaur 1893. S. 234. 3 Dec. 

Vaststelli ng van de koloniale huishoudelijke be

grooti g van Curaçao voor het dienstjaar 1897. 
S. 60. 28 Jan. 

Belastingen. (Directe) Besl11it honde11de 

11adere wijzigi11g va11 het besl11it va11 13 April 1877, 
betreffende het examen voor surnnmernir cler 

directe belastingen en van het kada ter. 2i\ ~ov. 

- Besluit tot aanvnlling vau het formulier voor 

de aangifte in de vermogensbelasting. . 215. 
29 Nov. 

Belasting. (Personeele) Besluit honclen

de bep:1lin1J;en omtrent cle melen van beroep 

voor de uitspraak op bezwaarsclniften betrek

kelijk d1 personeele belasting . 8 Febr. 

- Wet tlit aanwijûnlJ; der ontheffing enz. ter 

zake van de belasting op het personeel, geheven 

krach1e11s de wet van 29 Maart 1833 ( taats

blad n° . 4). . 279. 31 Dec. 

Belastingen. (Plaatselijke) ·w etten tot 

afwijking van den regel, gestelcl bij art. 2.J,l 
dei· gemeentewet, betreffende de heffing van 

plaatselijke belastingen ten behoeve van de 

~emeentcn: 

Hcllcroetsl ll is. 

Middelharnis. 

Vli clantl. 

den H elder. 

Urk. 

s. 310. 
311. 
312. 
313. 
314. 

31 Dec. 

31 Dec. 

31 Dec. 

31 nee. 
31 Dec. 

Terschelling . 315. 31 Dec. 

Vlissingen. 316. 31 n ee. 

Belastingen. (Provinciale) ifissive van 

deu ·Minister van Jnstitie aan de procnrenrs

geueraal bij de gerechtshoven, betreffende invor

dering der kosten ter zake veroordeelingen wegens 

overtreding van provinciale belastingverorde

ningen. 12 Mei . 
- Wetten houdende bekrucbtiging van provin -

ciale belastingen in : 
Noordbrabant. s. 294. 31 Dec. 

Gelderland. 295 . 31 Dec. 

Znidholland. 296. 31 Dec. 
Noordholland. 297. 31 Dec. 
Zeeland. 298 . 31 Dec. 

Utrecht. 299 . 31 Dec. 
Friesbnd. 300. 31 Dec. 
0 verijssel. 301. 31 Dec. 

il05. 31 Dec. 
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Groningen. S. 302. 31 Dec. 

Drenthe. 303. 31 Dec. 

Limburg. 304. 31 Dec. 

Bevolkingregisters. Missive van den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken aan cle Com

missarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende inschrijving van militairen in het 

gemeentelijk bevolkingsregister. 14 Mei. 

- Mi ssive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende het doen van op11:aaf 
in verbanrl met cle uitvoering cler wet op cle 

eener collecte clo01· het gemeentebestuur van 

Haarlem. S. 196. 24 Aug. 

Consulaten. Beslnit tot wijziging van art. 8 

van het Consulair Reglement van 27 Juni 1874 
(Staatsblau n°. 74). S. 73. 18 :Maart. 

Dijksbesturen enz. Besluit honclende be
schikki ng op het beroep, ingesteld door het 
bestuur van het waterschap cle Zeven Grietenijen 

en Stml Sloten tegen het besluit van Gedepu

teerde Staten van Ji'riesland, betreffende het 

bestek van de inpoldering van het Lemsterhop. 
S. 182. 24 Juli. 

1,ersoneele belasting, door de burgemeesters, Domeinen van den Staat. -Wetten tot 
aan de ontvangers der d irectc belastingen, van 
hen die binnen de gemeente ,ijn verhuisd of 
,ich aldaar hebben 11:evestigd. 17 Mei. 

- )! issive van den Minister van Oorlog aan de 

autoriteiten van de landmacht, betreffencle de 

inschrijl'ing van militairen in het gemeentelijk 

bevolkingsregister. 2 Juni. 

Bruggen. Besluit tot vaststelling van een 

reglement voor ile scbeerrnart ter beveiliging 
van de spoorwegbrng iu den Staatsspoorweg 
Roosendaal-Vlissingen, over het kanaal door 
Zuid-Beveland. S. 167. 16 Juni . 

Buskruit. Besluit houdende iu trekk iu f!: van 
het besluit van 18 Januari 1828, o,utrcnt het 

bergen van buskruit in de magazijnen van 
oorlog te Brielle en Hellevoetslu is. 5 ,Jnli. 

- Besluit houdende aanwij,ing van terreinen in 

de gemeenten Nienwer-Amstel en Mnideu, waar 

kunnen worden opgericht en in werking gehracht 
inrichtingen tot vervaardigiog en bewaring vau 
roohwak bnskrnit, tot verwe,·king van metalen 
hulzen tot met rookzwak bnskruit gevulde pa

tronen voor hanclvnurwapenen zoomede tot be
waring van die patronen, van buskruit en v·an 

met nat schietkatoen gc;(elati neerde nitro·gly
cerine. S. 198. 17 Aug. 

- Beslnit betreffende berging vau buskruit in 
Rijksmagazijnen. 30 Aug. 

Collecten. Besluit betreffende het houden eener 
collecte in eeue gemeente door en ten behoel'e van 

eene vereeniging die elders is gevestigd. 27 Jan . 

- :Missive van clen Minister van Binnenlandsctie 
Zaken aan Gedepnteerde Staten van de provin
ciën, betr effencle het houden van collecten , 
art. 13 der wet tot regeling van het armbe
stuur. 25 Juni. 

:.._ Bes! nit tot ongegrond verklaring van het beroep, 
ingesteld door cle vereeniging tot ondersteuning 

van weduwen te Amsterdam, tegen de sluiting 

goedkeuring van: 
ruiling van gro~d te Coevorden 1uet Uic ge-

meente. S. 86. 9 April. 

eene overeenkomst, gesloten tusschen de Kroon 
en den Staat ecnerzijds en de eigenaren van 

ilen polder Kijfboek, onder Duiseu, au,ler

zijds. S. 87. 9 April. 
uitgifte in erfpacht van terrein te Yerseke ten 

dienste van do haven aluaar aan de gemeente 
Yerseke. S. 88. 9 April. 

uitgifte in erfpacht van perceelen Kroondomein 

en Staatsdomein te Heusden aan de naam

looze vennootschap "Vicinanx l lollandnis", 
gevestigd te Brussel. S. 125 . 2 )Iei. 

verkoop van domeingrond onder Oosterhout en 

Tete1·ingen aan G. A.I. M. VANSPAANDONK 

te Oosterhout e. a. S. 126. 2 Mei. 

verkoop van het Birgittinnenklooster met aan
hoorigheden te Uden aan de vcreen iging 

.Bi rgittinnen te Uden". S. 127. 2 Mei . 

verkoop van een stuk grond en water te Coevorden 

aan de Dedemsvaartsche Stoomtrnmweg-i\Inat
schappij. S. 225 . 3 Dec. 

verkoop van eene strook grond tusschen de 

Keizenguldenwnard en het Steurgat, onder 
Werkendam, aan D. E. H. BoxMAN te Utrecht. 

S. 227 . 3 Dec. 
Yerkoop van de 'rongersche Barakken te Maas

tricht aan de St. Bouifacius-stichting aldaar. 
S. 229. 3 Dec. 

eene met JAN DrnK Baron VAN WA SENAElt 

v AN RoSANDE en de 11:emeeute Renkum ge
sloten overet!nkomst-, betreffende ruiliug van 

grond te Oosterbeek. S. 233. 3 Dec. 
Bes] uit waarbij met wijziging van dat van 

22 Maart 1841, het beheer van een deel der 
domeinen van het Departement van Financiën 
worclt overgedragen aan het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 23 Dec. 
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- Besluit regeleude cle bemoeiingen van de ont 
vangers der registmtie met de ontvangsten eu 

uitgaveu betrekkelijk de bij het Departement 
VHn Binnenlandsche Zaken in beheer zijnde 
Staatsdomeinen, voor zoo ver die niet beheerd 

wonlen door daartoe aangestelde ren lmeesters. 

S. 317. 31 Dec. 

Fabrieken enz. M issi ve van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de Com
missarissen der Koningin iu de prol'inciën, betref
fende toepassing van art. 24 der Hinderwet. 8 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besli1it van 
burgemeester en wethouders van Veghd, waar

bij aan J. KETELAA.ltS aldaar verg,inning is 

verleencl voor één jaar tot oprichting van een 

paardeuslachterij, huidenzouterij en vleesch

rookerij in die gemeente. S. 184. 4 Aug. 

Vernietiging vau dat besluit. S. 203. 29 Sept . 

- Besluit houdende beschikking op het beroep 

van J. A. G. JUTEN te Bergen op Zoom 

tegen het besluit van burgemeester en wet
houders d ier gemeente, waarbij hem vergunning 

i geweiê(erd tot. het plaatsen van een gasmotor 

van 14 paardekmcht en het verplaatsen van 

een gasmotor van 3 paardehacht in zijoe 
,lrnkkerij, gelegen aan de Engelsche strnat 

alcluar. S. 208 . 23 Oct. 

Gedistilleerd. Besluit tot aanvulling van de 
be,lniten van 21 Juli 1882, S. 115 en 25 April 

l 8 , S. 77, houdende nadere aanwijzing der 
kringen om branderijen waar peilingen knunen 
verricht worden. S. 214. 20 Nov. 

Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing vnn 
liet beslnit van den gemeenternad van l?raneker 
tut verkoop van dcu op het raadhnis ahluar 

bernstenden globe beker van 1607. S. 43. 4 Jan. 
Vernietigiug vau dat besluit . S. 6 . 24 J<,ebr. 

- Arrest van den Hoogen Rnad der Ned., 
honlende beslissing dat met de in art. 180 iu 

ve1·band met art. 179a der gemeentewet aan 

bur2;emeester en wethouders toegekende bevoegd
heid om geheel op eigen gezag oogen blikkel ijk 
te handelen, is onverecnigbaar de bevoegdheid 
van den president der arrondissements-recht
bank om bij die handeling tusschen te komen 
en op grond van een . privaat recht van hem, 
tegen wien zij is geri cht , die handeling voor
loopig te verbieden, zulks zonder onderscheid 
tu schen spoedeischende en niet spoedeischende 

p;evallen . 15 Jan. 

- W e t to t w ij z i g i n g cl e r g e m e e n t e w e t. 
S. 110. 28 April. 

- Besluit tot bepaling van den dag, waarop de 
wet van den 28 April 1897, S. 110 tot wijzi

ging der Gemeentewet, in werking treedt. 

S. 148. 17 Mei. 
- Wet tot reg e I in g de 1· f i na n c ie e Ie ver

houdin g tnsschen het Rijk en de ge

meenten en h e rziening d er algemeene 

regelen ten aanzien der plaatselijke 
belasti ngcn. S. 156. 24 Mei. 

- Beshiit tot uitvoering van art. 11 der wet 
van 24 Mei 1897 (Stbl. n°. 156). S. 269. 

29 Dec. 
- Beslnh tot schoroing van het besluit van den 

raad der gemeente No1·g, honclende benoeming 
van het raadslid J. DoKTER tot wethouder. 

S. 212. 16 Nov. 
Gemeenteverordeningen. Beslnit tot ver

nietiging van art. 39bis der Algemcene Politie

verordJning van ,le gemeente Beegden. S. 58. 
1 28 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned. , waar

bij is b~sli st dat eene bepaling in eene plaatselijke 
politiellerordening, houdencle een volstrekt al

gemeen verbod om op de openbare straat 

couranten en andere gedrnkte of geschreven 
stnkked luid roepende of schreeuwende te koop 

of om niet aan te bieden, noch is in strijd 

met art. 4, uoch met art. 7 der Grondwet. 

1 Febr. 

- Arrnst va11 den Hoogen Rmid der Ned. , hou

dende besl issing dat eene plaatse! ijke vernrde
ning, 1~aurbij verb)den wordt ouderhandsche 

loterijen va n voorwerpen beneden de waarde 
van ho1,uerd gulden , beuocld bij art. 5 cler 
wet van 22 Juli 1814, S. 86, aun te leggen 

of te honden zonder schriftelijke vergnnning 
van burgemeester en wethouders, is in over

eenstemming met genoemde wetsbepaling en 
niet in strijd' met eeu i2; voorschrift der gè
meente,Jet. , 15 M~·t. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissinp: dat vrijstel! ing, ontheffing of 
dispensatie van eene gebods- of verbodsbepaling 
eener plaatselijke verordening is, waar zij krach
tens eeu voorschrift dier verordening wordt ver
leencl, eene daad van uitvoering, clie waar het be

treft de politie over herbergen, tap1ierijen enz., 
ingevolgf art. 188 der gemeentewet behoort tot 
de bevoegdheid van den burgemeester. 22 M:rt. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 

houdende beslissing dat de vmag of eene 

plaatselir e verordening treedt in hetgeen van 



AL P H AB E T 1 S C ll E I N H O U D S-0 P G A V E V O O R 1 8 9 7. V 

algemeen Rijksbelang is, staat. , evenals die of 

de verordening in strijd is met het algemeen 

belang, uitslnitend ter besli ss ing van de a(]tni 

nistratieve macht en i, alzoo aan 's rechters 

oorrleel onttrokken; ,lat het verbod in eenc 

plaatselijke verordening om zoncler vergunning 

van den gemeenteraad binnen een iekereu kring 

eenig gebouw of erf tot stalling van vee in te 

richten of te gebruiken alleen bevat eene 

eigendomsbe11erking, welke de bevoegdheid der 

gemeentebesturen niet overschrijdt. 12 April. 

- Besluit tot schorsing van de door den raad 

der gemeente l\iaast,·icht op 30 Maart 1897 

vastgestelde verordening op het ven ten van 

geclrukte engeschreven stnkken . S. 114. 29 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

raacl der gemeente Bergen op Zoom, tot vast

stelling eener verordening ingevolge artikel 4 

der Hinderwet. S. 115. 29 April. 

Verlenging der schorsing. S. 169. 29 Juni. 

Vernietigiug van dat besluit. S. 183. 28 Juli . 

l:lesluit tot schorsing van de artikelen 10 en 

11 van de door den raad der gemeente Utrecht 

op in Ja11na1·i 1897 vastgestelcle verorden ing, 

houdende voorschriften in het belang der open

bare geiondheid . S. 143. 6 Mei. 

Vernietiging van dat besluit. S. 175. 12 Juli . 

- Besluit tot schorsing van het besluit. van den 

raacl der gemeente Zaamslag, betreffende het ge· 

bruik van de raadiaal aldaar. . 150. 19 Mei. 

Verlenging der schorsing. . 195. 17 Ang. 

- Beslnit tot vernieti!!;ing van art. 29a der 

al!!;emeene politieverordening der gemeente Hel

mond. S. 151. 21 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

raad der gemeente Drnngclen , tot vuststclling 

eener verorc1euing ingevolge art. 4, 1°. der 

Hinderwet. S. 173. 7 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van art. 107 cler alge

meene politieverordening van de gemeente 

Hillegom . S. 191. 11 Aug. 

- Arre,t van tien Hoogen Raad der Ned. , hou

dende beslissing d,it ouder de uitdrukking 

.eenig rij- of voertuig" in art. 21 der algemeene 

politieverordening voor Delft, rij wielen niet 

zijn begrepen. 11 Oct. 
- Besluit tot schorsing van de besluiten van 

clen raad cler gemeente Klaaswaal, houdende 

vaststelling van eene verorclening regelende den 

werkh,·ing der vaste commissiën zijner leden 

ter voorbereidi ng van hetgeen, waaro ver hij 

in zake financiën heeft te beslnitcn en van 

eene verordening tot regeling van de samen

stelling en inrichting tiet· commissie van 11laat

selijk toezicht op het openbaar lager onderwijs. 

S. 258. 7 Dec. 

Grondbelasting. Wet tot herziening 

v u n de b e I as t b are o p b r e n g s t d e r ge

bouwde eigenrlommen. S. 124. 2 Mei. 

- Besluit houdende ter uitvoering van art. 18 

der wet van 2 Mei 1897, S. 124, regeling 

der l belooniug van den voorzitter, de leilen en 

den secretaris der hoofdcommissie enz., en 

vergoeding van reis- en verblijfkosten. 26 Oct. 

Havens. Besluit tot vaststelling van een bijzon

der reglement van politie voor de haven van 

Delfzijl. S. 193 . 13 Aug. 

Indië. (Nederlandsch) Wet hondeode rege

ling rnn de jaarlijksche u;tkeering uit de 

opbrengst der Nederlaudsche beilrijfsbelasting 

aan de Nederlandsch-Tndische geldmiddelen. 

S. 84. 9 April. 

- Besl nit tot aanvulling van artikel 2 der 
Be pal i ngeu betreffende het. grootam bteua,u·s• 

examen voor clen Indischen dienst, behooreude 

bij het beslnit van 20 Juli 1893, S. 117, en 

van . artikel 8 van het besluit van 29 Augustus 

1883, S. 133, ho1ldende vaststelling van nieuwe 

rel(elen omtrent cle benoerubaa,·heid en uitzencling 

van rechterlijke en administratieve ambteuare11 

voor den tlienst in Ne,lcrlandsch-Iudiè. S. 261. 
15 Dec. 

Inkwartieringen. Circulaire van dei1 Com

missaris ûer Kouiugiu in de provincie Drenthe, 

betreffende art. 16, n°. 6 van het besluit van 

10 J'iovember 1892, S. 253. ( Inkwartierin

gen cni.) 18 Jan . 

- Missive van den Minister van Biunenlanclsche 

Zaken aan de Commissarissen der Kouingi u in 

de provinci ën, betreffende art. 13 cler inkwar

tieringswet. 3 Jnni. 

Jacht en visscherij . Anest van den Hoogen 

der Ned. , hondende beslissing dat onder het 

het woord . heugel" in cle artt. 2, 4• lid, en 

13c cler wet op de jacht en visscherij is te 

verstaan het algemeen gebruikelijk vischtuig , 

samengesteld uit haak, lijn en stok, waarmed~ 
de visscher de lijn te w1tter laat en ophaalt en 
dat de zoogenaamde "topgaarcle" voldoet volgens 

de feitelij ke beslissing aan de vereischten van 

een heugel in den zin der wet. 15 Nov. 

Kamers van arbeid. Wet tot op r i c h

t in g van Kamers van arbeid. S. 141. 
2 i\fei . 
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Kanalen. Besluit tot wijziging van het besluit 

van 5 Mei 1892, S. 113, vastgestelclc bijzon-

der reglement van politie voor het oordzee

kanaal. . 79. 5 April. 

- .Besluit tot wijziging van het bij besluit van 

30 Januari 1894, . 8, vastgesteld bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal van 

Amsterdam naar de Merwede. S. 165. 12 Juni . 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 

2:3 )lei 1892, S. 116, vastgesteld bijzonder 

reglement van politie 

Walcheren. S. 217. 

Kiesrecht. Reslnit tot 

der Kieswet. S. 44. 

voo1· het kanaal door 

1 Dec. 

uitvoering van art . 50 

4 Jan. 

- ?.lissive van den Ministei· van Oorlog aan de 

antor,teiten der landmacht, betreffende uitvoe

ring cler Kieswet. 6 Febr. 

- Besluit tot uitvoering van de artikele n 51, 

54, 55, 68, 69, 72, 81, 91, 96 en 132der 

Kies ,vet. S. 69. 26 l?ebr. 

- )lissive van den Minister van Binuenlandsche 

Zaken, betreffemle uitvoering der Ki eswet. 

20 April. 

- W e t o t w ij z i g i n g d e I' w e t v a n 5 N o

v e m be r 1 52, S. 197 , houdende 1·eg e

l in g van cl c v c l'll e e I in g cl er p ,. ov i n
c i ë n in kiesdistri cte n ter benoeming 

de eden van de Provinciale Staten, 

enz. S. 111. 2 Ap1· il. 

- ·wet tut regeling van tusschentijt!sche ver

kiezingen voor de 'l'weede Ka met· cler Staten

Generaal na 15 Mei 1897 \'Oor een ige kies

distl'icten. S. 117. 2 1'lei. 

- 13esluit tot nitvocriug van cle artt. 51, 54, 

55, 68, 69, 72, 81, 91, 96 en 132 der 

Kieswet. ten opzichte van cle verkiezinf:ell van 

leden der Provinciale Staten en van den ge

meenteraad. S. 144 . 8 Mei. 

- llesluit tot bepalin" van den clag, waarop de 

wet van 28 April 1897, S. 111, tot wijziging 

cler wet van 5 November 1852 , S. 197, hou

clen,le regeling van de verdeeling der provin
ciën in kiesdistricten ter benoeming der leden 

vun de Provinciale Staten enz., in werking 

treedt. S. 146 . ll !\'lei . 

- Missi ve van den Minister van 13innenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende het doen van aan
teekeningen op de kiezerslijsten. 26 Mei . 

-- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat hij, die ten gevolge van 

eigen verzuim, dooi· niet binnen den daarvoor 

1 
gestelllen termijn te voldoen aan de in al't. 11 

der Kieswet bedoelde uitnoocli"ing, niet ge

plaatsl is op cle kiezerslijst, niet overeenkomstig 

art. 29 der gemelde wet verbetering der lijst 

kan vr·agen, als kwam hij daarop in strijd met 

de wet niet voor. 11 Juni. 

- Arre t van den Hoogen Rtuitl der K ecl., hon

de_i:del beslissing dat de v~1·zoekc1·, in gebreke 
bhJVe de om ter voldoemng aan art. 36 der 

Kies1Yet bij zijn verzoekschrift de • bewijsstuk

ken" aan den kantonrechter over te leggen, 

door iezen terecht niet-ontvankelijk wordt ver
klaar in zijn verzoek. 18 Juni. 

- Arre t van den Hoogcu Raad der Ned., hott

dencle beslissing dat zoowel volgens cle Grond

wet f is volgens de Kieswet het kiesrecht tot 

grond lag heeft, uitdrukkelijke toekenning op 

grond van wettelijk omschreven kenteekenen 

van geschiktheid en maatschappclijken welstand; 

dat brj de berekening van het inkomen in dienst

bctrcllking, bedoeld in art. 1 b 2°., l • lid , in 

verband met art. 2, 7• lid, niet in aanmerking 

komt het verv,il, door den beclicnde (huis-

knecht) genoten. 25 Juni. 

- Arre t van deu Hoogen Road cle1· ed., hou

dende besli si ng dat partij en in den zin van 

art.17 en volgende der Kieswet na,u· omstan
dighe en zijn, zij die bij het gemeentebestuur 

v~rbe_ ering van de kie~e•:slijst hebben gevraagd, 
zo die tegen de beshss10g van h et {l:emeente

bestunr hij den kantonrechter opkomeu, en zij 

tegen wie het verzoek tot , verbetering van cle 

kier.ei ·lijst is geri cht, -- doch niet het ge

meen~ebcstn nr dat de besliss ing heeft gegeven 

en dh volgens cle artt. 34 en 49 der wet 

alleen uitvoering aan de rechterlijke uitspraken 

heeft te geven. 25 Juni. 

- l\1is, i ve vau den ,\1inister van Binnenlandsche 

Zake aan de Commissarissen der Koningin in 

tle plvinciën, betreffende nitvocring der Kies
wet. 9 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat verzuim der bij art. 42 

der Kieswet voorgeschreven beteekcnin" niet

ontvaukelijkbeid van het verzoek tot cassatie 

t en ~evolge heeft en dat in de verschillende 

stad id der ,,aak, ook die van cassatie bedoeld 

in cl m-tt. 42 en 43 der Kieswet, degeen, over 

wiens kiesbevoegdheid eene beslissing wordt 

uitgelokt· , is eene wederpartij vnu den verzoe

ker Î n blijft hij dit, onafhankelijk van zijne 
op het verzoek aangenomen houding. 16 Juli. 
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- '.\1issive van den :Minister van Binnenlanclsche 
Zaken nan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën , betreffende nitvocriug van de 
artt. 13 en 20 der Kieswet. 17 Nov. 

- Wet tot wijziging van d c art t. 100 
en 102 der Kieswet. S. 309 . 31 Dec. 

Koophandel. W e t to t wij z i g i n g v an de 
artike len 748 en 755 van het Wetboek 
van Koophandel. S. 140. 2 Mei. 

Krankzinnigen. Besluit hondende vergun
ning aan het bestuur cler gemeente Rotterdam 
tot oprichting van een doorgangshuis voor 
krankzinnigen aldaar, alsmede bepaling van 
het maxim nm der verpleegden en het minimum 
de1· geneeskundigen S. 76. 26 Maart . 

- Besluit houdende vergunning aan de Ver
eeniging van deu H. Vincentius van Paulo te 
's Gravenhage tot oprichting van een idioten
gesticht te Oss, alsmetle bepaling van het mitxi 
mnm der verpleegden en het minimum der 
geneeskundigen . S. 216. 30 Nov. 

- Besluit houdende wijziging van het besluit 
van 16 September 1895, S. 161, waarbij aan 
het bestn m· der gemeente Leiden vergunning 
is verleend op het landgoed .Endegeest" ge
meente Oegstgeest, ecu gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 263. 18 Dec. 

Legalisatie. Missive van den Minister van 
Binnenlandeche Zaken, betreffende legalisatie 
der handteekening van geneeskundigen op on
gezegelde ziekte-attesten. 18 Sept. 

Loterij. Arrest van den Hoogcn Raad der 
ed., houdende beslissing clat het aanleggen 

of continneeren van particuliere loterijen hier 
te lande, in strijd met het verbod van art. 1, 
l • lid de1· wet van 22 Juli 1814, S. 86, sede~t 
1 Sept. 1886 niet meer strafbaar is. 25 Jan. 

Maréchaussée. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., betreffende de bevoegdheid van onder
officieren der maréchaussée, wanneer geen hoo
geren iu rang, aan wier bevelen zij hebben te 
gehoorzamen, ter plaatse aanwezig zijn, bevoegd 
zijn , zoo uoodig, de bevelen te geven om bij 
gelegenheid vnn een volksoploop zich onmid
dellijk te venvijderen enz. 3 Mei. 

- Besluit houdende wijziging in de organisatie 
van het wapen der Koninklijke Maréchaussée. 

20 Sept. 
Maten en gewichten. wet tot wij z i

gi n g van art. 4 der wet van 7 April 
1869 , S. 57, betreffende de mat e n, ge
wichten en weegwerktuigen, zooals 

h e t b ij ver s c h i 11 e n d e we t te n i s ge
w ij zigd. S. 122. 2 Mei. 

- Besluit tot wijziging en aan vulling van het 
Reglement betreff,mde den vorm, de samen
stelling en de nfmetingen der maten en ge
wichten, vast0 esteld bij besluit van 16 Oc
tob r 1869, S. 159, zooals het bij verschillende 
wet en is gewijzigd . S. 164. 9 Juni. 

- B luit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, betreffende vaststellini( 
van het goedkeuriugsme,-k voor den ijk en herijk 
der maten en gewichten enz. voor 1898. 5 Oct. 

- Besluit betrekkelijk den herijk der maten en 
ge1Vichten iu 1898 en 1899. S. 213. l!J Nov. 

Milita.ire zaken. Wet tot regeling van: 
1°. d e n rechtstoestand van het reser
vepersoneel bij d e landmacht, niet 
behoorende tot het p e rsoneel van den 
geneeskundigen die n st; 2°. de bevor
der in g en het ontslag der officieren, 
alsm e de het op p ens ioen stell en der 
officieren, onderofficiere n en min
der e n, behooreud e tot het onder 1°. 
bedoelde per s oneel ; eu 3°. e.t ver
leenen van pensioen of onderstand 
aan weduwen en kinderen vnn offi
cieren, onderofficieren en minderen 
der reserve bij de lanclmacht, niet 
behoorende tot het personeel van 
den genees k nu d i ge n dien st. 119. 

2 Mei . 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffeucle afgifte van bewijzen 
van goed gedrag voor het aangaan eener mili
taire dienstverbintenis. 24 Juni. 

- Besluit houdende regelen, o. a. betreffende 
de wijze van werken van den raad, bedoeld 
bij art. 20 der wet op de reserve voor de 
landmacht. S. 259. 11 Dec. 

Militie. (Nationale) Besluit tot wijziging 
van het Reglement op het geneeskundig onder
zoek omtrent de geschiktheid voor den lrrijgs
dieust van hen, die tot vrijwilligeu dienst bij 
Zee- of Landmacht wenschen te worden toege
laten, en van hen, die daarbij vrijwillig dienen. 

S. 41. 4 J an. 
- Besluit houdende intrekking van Jat van 

14 Dec. 1883, betreffende benoeming van militie
ouderofficieren tot militie-luitenant. 22 l<'ebr. 

-- Besluit houdende beslissing dat vrijstelling 
van militiedienst als eenige wettige zoon niet 
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kan worden verleend Mll een militieplichtige, 
il ie een broeder of een hal ven broeder heeft 
die N ederlauder is, al heeft deze tevens de 
nationaliteit van een der Staten, bedoeld in 
,n-t . 15 , laatste lid, militiewet. 6 Mei. 

- Beslnit betrekkel ~k de lichting der nationale 
militie van het jaar 1898. S. 207. 2l Oct. 

- Wet tot herhaalile verlenging van clen duur der 
. werking van de wet van 4 April 1892, S. 56, 
houdende voorziening ter tijdelijke versterking 
van cle N,itionale Militie. S. 288 . 31 Dec. 

Muntwezen. Wet tot verhooging van het 
maximum-beilrag van de in Nederlanclsch -Indië 
uit te geven koperen pasmunt. S. 289 . 31 Dec. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturali
satie van: 

Arts. A. R . A. 
Assmaun. l?. D. 0. 

Aucrbach. L. A. 
Baar. R. A. 
Beuz. A. F. 
Böcking. W. H. 
Bohn. 1~. 
Brandt. J . C. 
Bruckwilder. A. J. H. W. 
Coenegrachts. P . 
Daran. A. 
Demmer. J. 
Dielen. 'r. H . 
Dobbelmann. L. R. H. 
Dziallas. J . H . 0. 
Feudel. J . 
Fendel. J . J. 
F icker. A. L. 
Fresow. C. A. W. 
Fuchs. A. R. 
Fuchs. E. H. 
Garenfeld. F. W. R. 
Goldenbcrg. M. A. 
Govers . G. B. 

Gronssot. F. A. 
Hedick. F. W. K. 
Hcntschel. l<' . E. 
I-Iirschmanu. J. E. 
Boette. J. W. G. L. 
Roffmann. W. E. 
Höfling. R. E. 
Hollenkamp. H. A. 
Hunteln. F. W. von 
Ingenerf. G. 
Jordan. J. 
Jüdell. M. 

S. 8. 2 Jan. 

98. 10 April. 
27. 4 J an . 

102. 10 April. 
2. 

16. 
21. 
26. 
17 . 

4. 
237. 
135. 
240. 

6. 
255. 
241. 
236. 
250. 

10. 
13. 
35. 

132. 
254. 
244. 
235. 

12. 
96. 
32. 

101. 
238. 

20 . 
253. 
133. 

99. 
28. 
37 . 

2 Jan. 
2 Jan. 
4 Jan. 

4 Jan. 
2 Jan. 
2 Jan . 
4 Dec. 
2 Mei . 
4 Dec. 
2 Jan . 
4 Dec. 
4 Dec. 
4 Dec. 

4 Dec. 
2 Jan. 
2 Jan . 
4 Jan . 
2 Mei. 
4 Dec. 
4 Dec. 
4 Dec. 
2 Jan . 

10 April. 
4 Jan. 

10 April. 
4 Dec. 
2 Jan. 
4 Dec. 
2 Mei. 

10 April. 
4 Jan. 
4 Jan. 

Keiler. J. B. 
Klaassen. U. K. 
Kloos. C. JT. A. 
Kloos. :i\f. H. 

1 Langh9lz. J. R . L. 

Leib (zf"ch noemende Loeb). 
Maug1 eiler. U. 
Maycr R. K. R. A. 
Meeke. D. H. W. 0. 
:\fichaél. G. J . 
Paulus. G. P. P. 
Paulus. M . A. 
Pohlmh, n . . C. A. A. F. 
Poss. V. 

s. 22. 
33. 
24. 
23. 
30. 

L. l:ll. 
2ül. 
252. 
256 . 
100. 
257. 
15. 
25 . 

239. 
Reinde/. A. )f. 245 . 
Renuings. F. 5. 
Riehl. F. 18. 

Rös ingr . G. 103. 
Rütten J. J. 14. 
Sallaer s. K. 247. 
Salomonski. Wolf (hijgen. Walde) 9. 
Sch,·öder. R. W. 136. 
Schnltq. R. G. 39. 
Seeligmanu. Sigmund. 
Sieger. J. G. W. 

Stern. k 
1 Strand~s. A. A. C. 

Terharilt. J. A. H . W. C. 

'l'hersta1ipen. C. J . L. 
Thole. H. B. E. 
'l'homis. R. J. H. de 
Thürer j L. R . 

Topte. ~ - R. 
Trijnes. P. J. 
Vedeler. A. H. :F. 
Wagne1. R. G. 
iVass. A. 

, veiler. B. 

Weisbart. J. H . 
Weiskolten. I. W. 
Wilske. K. A.. 
Wittgenstein. C. J. H. J . 
Zorn. R. A. B. 

243 . 
7. 

34. 
246. 
40. 

1. 
248. 
134. 
249. 
242. 
ll. 
97. 

138. 
36 . 
31. 
38. 
19. 
3. 

137. 
29 . 

4 Jan. 
4 Jan. 
4 Jan. 
4 Jan. 
4 Jan. 
2 , Iei. 
4 Dec. 
4 Dec . 
4 Dec. 

10 April. 
4 Dec. 
2 J an. 

4 Jan. 
4 Dec. 
4 Dec. 
2 Jan. 
2 Jan. 

10 April. 
2 Jan . 
4 Dec. 
2 Jan. 
2 Mei. 
4 Jan. 
4 Dec. 

2 Jan. 
4 J an. 
4 Dec. 
4 Jan. 
2 Jan. 
4 Dec. 
2 Mei. 
4 Dec. 
4 Dec. 
2 Jan. 

10 April. 
2 Mei. 
4 Jan. 
4 Jan. 
4 Jan . 

2 J an. 
2. Jan. 
2 :i\fei. 
4 Jan. 

Notariaat. Missive van den Minister van 
J nstitiq aan de Procureurs-Generaal bij de ge
rechtshoven, betreffende het aanvragen tot het 
bekomen der Koninklijke bewilliging op ont
werp-ak~en van oprichting van naamlooze ven
nootschappen. 24 Nov. 

Onderscheidingsteekenen. Besluit betref
fende het eeretceken voor deelnemen aan be
langi-ijk~ krijgsverrichtingen . 21 J uni. 
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Besluit van den ~1inister van Oorlog, hou clende 

meded.eeling van een besluit, betreffende draag· 
penuiugeu tot beloooing van menschlievend 
hulpbetoon en als blijk van erkentelijkheid voor 

het aan bieden van geschenken, enz. 17 J nli. 
Onderwijs. (Lager) Beslnit te,· bekendmaking 

van den tekst der wet van 17 Augustus 1878 , 

S. 127, houdende herzieuing der wet van den 

13 Augustus 1857, S. 103 , tot regeling v:rn 

het lager onderwijs, zooals die tekst bij latere 

wetten is gewijzigd . S. 57. 28 Jan. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad cler gemeente 's Grnvenhage van 
15 Sept. 189ö, tot instelling van noodklassen 

en tot vaststelling van een reglement betreffende 

de inrichting <lier klassen. S. 104. 10 April. 
- · Besluit toL schorsing van het besluit van den 

raad der gemeente Wijchen van 16 Januari 1897, 

waarbij G. ;\'fEs , hoofd der openbare lagere 

school te Wijchen, is overgeplaatst naar de 
openbare lagere school in de buurL Alverna. 

S. 116. 29 April. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

3 Augnstns 1879, S. 148, en tot vaststelling 

van bepalingen voor de examens, bedoeld in 

art. 65 der wet van 17 Augustus 1878, S. 127, 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
28 Dec. 1896, S. 230, ter verkrijging van akten 

van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 
in de vakken, vermeld onder ,. en r bis in art. 2 

der .eerstgenoemde wet. S. 161. 26 Mei. 
- Besluit waarbij, met wijziging van het be

sluit van Gedeputeerde Staten van Noordbra

bant van 18 Maart 1897, G. u0
• 124, 2de 

afd., 3de bureau, op de aanvrage van het be
stuur der bijzondere lagere school van het 

Roomsch-Katholiek Armbestnur te Cuyk a/d Maas 
om de Rijksbijdrage, bedoeld bij art. 54bis der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, over 

1896, het daartegen ingesteld beroep gegrond 
wordt verklaard. S. 168. 24 Juni. 

- Besluit tot schorsing van het beslnit van den 

raad der gemeente Helder van 1 October 1897, 
tot het doen van eene algemeene oproeping 
aau de hoofden van scholen in die gemeente 
voor eene te vervullen vacature van hoofd eener 
openbare school. S. 210. 29 Oct. 

- Besluit tot nadere aanvulling der voorschriften 
gegeven bij besluit van 18 April 1890, S. "64 
en aangevuld bij de besluiten van 20 Decem
ber 1893, S. 215, 24 December 1894, S. 238, 
23 December 1895, S. 226 en 28 December 1896, 

):,. 231, tot uitvoering van art. 24 der wet 

tot regeling van het lager onderwijs, zooals die 
is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). S. 265. 24 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 

onteigening ten algeineenen nutte van eigen

dommen voor: 
den aanleg van een J.ijk in de gemeente Velp 

tot keering van Peel water. S. 77. 26 ;\frt. 

een watermolen in den polder "de Oosteren Ban 
van Schouwen". S. 89 . 9 A1iril. 

den · aanleg van een kanaal in het waterschap 

"Alteveer" (gemeente Onstwedde). S. 91. 
9 April. 

den aanleg van een haven enz. te Rotterdam. 

S. 92. 9 April. 
de verzekering van het blijvend bestaan van 

de op het grondgebied der gemeenten )foarssen 

en Maarsseveen gelegen Vechtbrng. S. 118. 
2 :\îei . 

den aanleg van een inlaagdijk in den polder 

Nieuw oord-Beveland. S. 266. 24 Dec. 

P ensioenen . · Besluit betreffende reis- en ver• 
blijfkosten van de leden en den secretaris van 

den militairen pensioenraad. 9 Febr. 

- Wet tot wijziging der pensioenwet• 
ten van 28 Augustus 1851, S. n°'. 127 

e n 129, 12 Juli 1895, S. 104, 18 Juni 

1892 , S. 144, en 18 Juli 1890, . 109, 

voor zoover betreft de bepalingen 
aangaanue tijdelijke schoJ"Sing van 
het genot van pen si oen bij veroor• 

de e l i ng tot gevangenisstraf, enz. 
S. 83. 9 April. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van 
somn,ige artikelen van de wet van 
9 Mei 1890, S. 78, tot regeling van 

de pensioenen der burger 1 ijk e ambt e· 
na ren. S. 85. 9 April. 

- Wet houdende wijziging van artikel 

40 (slotbepaling) der wet van 18 Juni 
1892, S. 144, tot regeling der pensio e
nen en onderstand e u van h et pers o
ne el van den loodsdienst voor zee
schepen en aan de weduwen en kin 
deren van dat personeel. S. 287. 31 Dec. 

Politie. Besluit tot nadere wijziging van het 
besluit v_an 11 November 1856, S. 114, 
houdende bepalingen omtrent den dienst der 
1·ijksveldwachters, zooals dit is gewijzigd laatste
lijk bij besluit van 15 Mei 1893 (Staatsblad 
n°. 84). S. 74. 24 Mrt. 



X AL P H AB E T I S C II E I N H O U D S- O P 0- A V E V O O R 1 8 9 7. 

- Besluit houdende wijziging van het besluit 

van 21 Februari 1893, S. 49, tot nadere 

regeling der jaarwedden van de beambten der 

Rijksveldwacht. 75 . 24 Mrt. 

Posterij . Besluiten houdende vrijstelling van 

briefport. 19 Jan. 

13 Febr . 

30 J uli . 

l Se1it. 
23 Nov. 

- Missive van den Minister van Binnenland sche 

Zaken aan de Commissa1·issen der Koningin 

in de provinciën, betreffen,le vrijdom van port 

van oproepingskaarten voor de verkiezingen. 

22 Mei. 

Provinciaal bestuur. Wet tot wij z i

g in g cler Provinciale wet. S. 112. 
·2 April. 

- Besluit tot bepaling van den dag, waarop de 
wet van 28 Apri l 1897, S. 112, tot wijziging 

der lll'OVinciale wet, in werking treedt. S. 147. 
11 Mei. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Be
slnit houdende bepalingen omtrent vrijstelling 

van invoerrecht voot· paraffineolie, benoodigd 

bij de vervaardiging van chinine. S. 67. 
23 Febr. 

- Besluit houdende vrijstelling van in votnecht 

voor anilineolie. S. 145 . 8 Mei. 

- Besluit. betreffende de Commissiën van be
oordeeling en den Raad van beroep, bedoeld 

bij de wet van 20 April 1895 (Staa.tsblad n°. 

54). S. 162. 26 Mei . 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 30 
October 1894, S. 169, houdende bepalingen 

omtrent vrijstelling van invoerrecht voor azijn

aether en aether snlfuricns, benoodigd bij de 

vervaardiging van rookzwak buskruit. S. 171. 
5 Juli. 

Rechtswezen. Wet tot nadere wijziging 

van de wet van 9 April 1877, S. 79, 
. tot vaststelling van de klassen e n 
zarnenste lling der arrondissements

regtbanken, van cle jaarwedden der 

leden van en ambtenaren bij die regt

banken, alsmede van de klassen der 

kantongeregten en van de jaa1·wed

den der kantonregters en der ambte

naren bij de kant.ongeregten". S. 130. 
2 Mei. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit houdende 
toekenning van reis- en verblijfkosten van 

burgelneester$ in zake Rijkshuring v,rn paarden. 

12 Mei. 

Rivieren. Besluit tot vaststelling van een 

bijzoncler reglement van politie voor de rivier 

het. ?j1rnrte Water. S. 65. 8 Febr. 

- Beslb it tot nadere wijzigin/l; van het bij besluit 

van 25 Mei 1892, S. 128, vastgestelde bijzonder 

1·eglement van politie voo1· de scheepvaart op 

de rivi eren beneden Rotterdam tot in zee. 

l S. 106. 24 April. 

- Bes) it tot vaststelling van een 1·eglement 

van Jolitie voor de scheepvaart en de v)otvaart 

op de Merwede, de Noord en deNienwel\1aas. 

S. 268. 29 Dec. 

Rijnvaart . Besluit tot bekrachtiging van een 

reglement van politie voor de scheepvaart en 

de vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van 

de "jnal en de Lek. S. 204. 9 Oct. 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van 

het ~eslnit van 13 Augustus 1891, S. 158, 
t.ot 'jaststelling van een algemeen reglement 

van politie voor 1·ivieren, kanalen, havens, 

slnize~, brnggen en claartoe behoorende werken, 

onder beheer van het Rijk. S. 105. 23 April. 

- Bes) uit tot vaststelling van gewijzigde bepa

lingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 

en tot wijziging van het besluit van 10 Oc

tober 1875, S. 178, aangevuld bij besluit van 

3 Aug. 1896 (Stbl. 11°. 147). S. 107. 24 April. 

- Beslliit tot nadere wijzi!l;ing van het besluit 

van 13 Augustus 1891, S. 158, tot vaststel

ling van een algemeen reglement van pol itie 

voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen 

en daartoe behoorende werken , onder beheer 

van tet Rijk, gewijzigd bij de besluiten van 

17 pril 1894, S. 57, en 23 April 1897 
(Staatisblad 11°. 105). S. 17 4. 8 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het bij besluit vau 

18 Îei 1892, S. 102, vastgesteld rnglement 

ter i oorkoming van aanvm·ing of aandrijving 
op openbare wateren in het Rijk di e voor de 

schee1ivaart openstaan. S. 179 16 Juli. 
Schuld. (Nationale) Besluit houdende mach

tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 

schatkistpromessen volgens de wetten van 4 April 

1870, S. 62, en van 5 December 1881 (Staats 

blad 11°. 185). S. 64. 6 Febr. 

72. 17 Mrt. 

149. 17 Mei. 
192. 
209. 
260. 

13 Aug. 

28 Oct. 
11 Dec. 
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Wet tot wijziging der wet van den 4den April 
1870, S. 62, houdende bepalingen omtrent cle 
uitgifte van schatkistbiljetten. S. 281. 31 Dec. 

Schutterij . Besluit tot aanvulling en wijzi
ging, voor zooveel de samenstelling van de 
scbuttcrsradeu betreft, van het besluit van 
25 M6i 1829, S. 38, aangevuld en gewijzigd 
bij besluit van 26 Mei 1885 (Stbl. u0

• 122). 
S. 71. 12 Maart. 

- Missive van den Minister van Binneulaudscbe 
Zaken, aan de Commissarissen del· Koningin in 
de provinciën, betreffende het provoost-arrest, 
bedoelcl in art. 71 der wet op de Schutterijen. 

12 Oct. 
Sterke drank. Besluit tot schorsing van het 

besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Rucphen en Sprundel, van 25 April 1896, 
waarbij aan J . VAN HASSELT te Sprundel ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 178. 16 Juli. 

Vernietiging van dat besluit. S. 201. 20 Sept. 
Spoorwegen. Arrest van den Hoogen Raacl 

der ed., ho11dende beslissing dat door arti
kel 33a der wet tut regeling van den dienst 
en het gebruik der spoorwegen, gelijk dit is 
vastgesteld bij de wet van 10 Mei 18 2, . 66, 
aan de bestuurders van een spoorwegdienst wel 
de verplichting wordt opgelegd om zoodanige , 
da,1r omschreven, voorzieningen aan te brengen 
als overeenkomstig den localen toestand door 
het r ijkstoezicbt zullen worden aangewezen, 
doch dat hunne aansprakelijkheid jegens derden 
zich tevens bepaalt tut de naleving van dien 
last. 8 Jan. 

Stoomwezen. Besluit tot vaststelling van 
eene instructie voor de ambtenaren, bedoeld 
in art. 7 der Stoomwet (wet van 15 April 
1896, Stnatsblad n°. 69). S. 45. 14 Jan. 

Successie. Wet tot nadere regeling 
van b et recht van successie en van 
over gang bij overlijden. S. 154. 24 Mei. 

Suiker. Wet houdende bepalingen om
t r ent clen accijns op de suiker. S. 63 . 

29 Jnn. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent het 

verlceuen van teruggaaf van accijns voor 
suiker, gebezigd voor de bereiding van eetwaren 
en dranken, die naar het buitenland worden 
uitgevoerd. S. 186. 5 Aug. 

- Besluit houdende voorschriften omtrent het 
gehalte-onderzoek van rnwe suiker, basterd en 
suikerhoudende vloeistoffen. S. 187. 5 Aug. 

- Bes) uit omtrent vervoer van suiker en neder
lagen van kandij in een gedeelte van het terrein 
van toezicht aan de landzijde in de provincie 
Groningen. S. 188. 5 Aug. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent afge-
werkte melasse en stroop. S. 189. 5 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van het invoer
recht voor biscuits en drop. S. 190. 5 Aug. 

- Besluit ter uitvoering van art . 4 der suikerwet. 
S. 194. 14 Aug. 

Telegraaf. Besluit houdende goedkeuring van 
een nieuw reglement voor den dieust der Rijks
telegraaf. S. 157. 24 Mei. 

- Besluit houdende regeling der voorwaarden, 
waarop met medewerking der gemeenten Rijks
telephoonbureelcn van het intercommunale Rijks
telepboonnet kunnen worden opgericht en in 
stand gehouden. S. 166. 16 Juni . 

- Besluit houdende bepalingen omtrent het ge
bruikmaken van intercommunale ltijkstclephoon
verbindingen. S. 200. 16 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van den 
15deu September 1896 , S. 164, her-tien bij 
besluit van den 14den September 1892 , S. 219, 
houdende nadere regeling der voorwaárdeu, 
waarop met medewerking der gemeenten, Rijks
telegraafkantorcn en Rijkstclephoonkantoren in 
kleinere plaatsen k11nnen worden opgericht en 
in stand gehouden. S. 205. 16 Oct. 

- Besluit tot herziening van het beslnit van 
16 September 1897, S. 200, houdende be
bepnlingeu omtrent het gebruik maken van 
intercommunale Rijkstelephoonverbindingen. 

S. 267. 28 Dec. 
Tractaten. Servië. Wederzijdsche uitlevering 

van misdadigers. 
- België. Verbetering van 

naar Ter-Neuzen. 

. 42. 4 Jan. 
het kanaal 

s. 62. 
70. 

van Gent 
29 J an. 
11 Mrt. 

- Oranje-Vrijstaat. Tructaat van vriendschap 
en handel tusscben Nederland en den Oranje
Vrijstaat. S. 81. 9 April. 

177 . 14 Juli. 
- België, Luxemburg. Verlenging der op 17 De

cember 1890 te 's Gravenhage gesloten telegraaf
conventie. S 108. 27 April. 

- België, Frankrijk. Verlenging der op 27 De-
cember 1890 gesloten telegraaf-conventie. S. 109. 

27 April. 
- Japan. Tractaat van handel en scheepvaart, 

met daarbij behooreod protocol. S. 129. 2 Mei. 
199. 8 Sept. 
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- Duitschland. Wederzijdsche verplichtingen van 
Nederland en Pruisen ter zake van het onder
houd van het kustlicht np Borknm, alsmede 
,,an de betonning, bebakening en verlichting 

der vaarwegen van de Beneden-Eems en van 
hu1·e monden. s. 152. 24 Mei . 

181. 19 Juli . 
- Belgi ë. Wijziging en aanvnlling van clc over

eenkomst , tot regeling van de intern,itionale 

telephoongcmeenschap tnsschen beide taten. 
. 170. 30 Juni. 

- Bulgarije. Uitgewisselde nota's tot regeling 
der handelsbetrekkingen. . 176. 13 Juli. 

- Italië. Wederkeerige uitlevering van misda-
digers. S. 180. 19 Juli. 

- Telegraafovereenkomsten. Internationale tele
graafconventie van St. Petersburg van 22 Juli 
1875, S. 112·, door Nederland met Dnitschland 

en Rusland eu met Duitschland en Noorwegen 
gesloten overeenkomsten. S. 202. 20 Sept. 

- Dnitschlund. Uitleveringsverdragen. S. 211. 
2 Nov. 

- Frankrijk. Schikking, regelende de betrek
kingen tnsschen ederland en Frankrijk in het 
Regentschap Tunis. . 218. 3 Dec. 

264. 23 Dec. 
- Verdrag tot het vaststellen van gemeenschap

pelijke regelen ten aanzien van sommige onder
werpen van internationaal privaatrecht, op de 
burgerlijke rechtsvordering betrekking hebbende, 
en het daarbij behoorend op 22 Mei 1897 te 
's Gravenhage geteekend additioneel protocol. 

S. 275. 31 Dec. 

Tramwegen . Wet houdende toekenning van 
rentelooze voorschotten uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg van een stoom 
tramweg van Brouwershaven naar teenbergen 
en van tramwegwerken tot aansluiting van de 
haven nabij Numansdorp aan den stoomtram
weg Zuid-Beijerland-Rotterdam en aanleg van 
Rijksbavens en aanlegplaatseu nabij u
mansclorp, te Zijpe en Willemspolcler. . ll3. 

29 Apr il. 
- Wet houdende toekenning van een renteloos 

voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg van een stoomtram weg van 
Jonre naar Lemmer. S. 123. 2 Mei. 

Veeziekten. Besluit van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, houdende aanvulling 
van het besluit van 19 Augustus 1896, be
treffende de schadeloosstelling te verleenen 
voor de huid van een dier dat, aan eene 
besmettelijke ziekte lijdende, is gestorven en 
daarn a! verbrand, begraven of op andere wijze 
onschadelijk is gemankt. 15 Oct. 

Vestingwerken. Besluit betreffende klassi-
ficatie van vesti ngwerken. . 197. 24 Ang. 

Visscherij . Besluit van den Minister van 
Waterstaat, Handel en ij verheid, houdende 

vaststelling van het bij art. 2 der wet van 
21 Juni 1881, . 76, bedoeld lettcrteeken 
voor visschersvaartuigen. 5 Apri l. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de taak 
en · de samenstelling van het Bestuur der Vis
scherijen op de Schelde en Zeeu wsche· stroomen. 

S. 172. 6 J ul i. 
Wapenhandel. Besluit van den Minister van 

Oorlo~, betreffende meclewerking te verl eenen 
aan vlrecnigingen tot vrijwillige oefening in den 
wape~handel. 30 Sept. 

Zeemacht. Besluit tot vaststelling van de 
samenstelling en de sterkte der scheepsmacht 
voor Nederlandsch-Indië benoodigd, met uit
zondering van het gedeelte bestemd tot rnr
dediging van havens of toegangen naar havens 
of reeden. . 163. 4 Jnni. 

- Besluit houdenue vaststelling vau de ken
teekenen v,rn een Nederlandsch oorlogsvam-tnig 
en van onderscheiclingsteekenen, welke uitsl uitend 
door Nederlandsche oorlogsvaartnigen mogen 
word n gevoerd. S. 206 . 18 Oct. 

Zegel. Besluit tot wijziging van het besluit van 
13 faart 1844, . 18 , betrekkelijk de wet 
op het recht van zegel. S. 0. 8 April. 

- Wet tot nadere regeling van het 
zegelrecht van effecten . . 155. 24 Mei. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit waarbij de 
wet van 4 Deceruber 1872, S. 134, tot voor
ziening tegen besmettelijkeziekten, van toepassing 
wordt verklaard op de pest. . 66. 15 :Febr. 

- Bes~uit tot toepassing der wet van 26 Apri l 1884, 
S. 8Q, aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, 
S. fo4, tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 185. 4 Aug. 




