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DEI< 

)VE 'l' TEN , L UITEï EN ARRE TE 
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OPEN BA AR BE ST UUR 

IX DB 

NEDERLANDEN 

SIWEl{'J' UI•: H.KRST~LDE ORD I•: VA~ 7,AK~ I 1 1 13. 

2 Januari l 99. WET, houdende goedkeuring 

van de op 4 Februari 1898, te Brussel tus• 

scheu Nederlaud, Duitschland, België en 

Franlcrijlc gesloten overeenkomst, betreffende 

cl e meting van binnenvaartuigen. . 1. 
WIJ WILHELMI A, ENZ ... doen te weten: 

Al zoo Wij in overweging genomen hebben, dat de 

op 4 Febru,iri 1898 te Brussel tnsschen Nederland, 
l)1titschland, België en Franlcrijlc gesloten overeen• 

komst betreffende de meting van binnen vaartuigen, 

de goedkeuring cler St,aten-Generaal behoeft; 

Gelet op het 2de lid van art. 59 der Grnndwet; 

Zoo is het , dat Wij , cleu Raad v,iu State enz. 

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift "evoegde, den 

4den Februari 1898 te Brussel tusschen Neder· 
land, DuitscMa11d, België en Fra11k,·ijk gesloten 

ove1·eenkomst betreffende de meting van binnen· 

vaartuigen , benevens de daarbij behoorende bij• 

lage (1), worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gr,wenhage, den 2den Januari 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenla11dscl1e Zaken , 
(get.) W. ll. DE BEAU.!'OIIT. 

De 1lfi11ister va,i Financiën, (get.) PJEHSON. 

De Jfinister va" Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg . 18 Jan. l 99.) 

(1) Zie tleze overeenkomst opgenomen in het 
besluit vnu 16 Februari 1899, S. 73. 

2 Januari 1899. WET , houdende bekrachtiging 

van clen onderhnndschen verkoop van voor

maligen militairen grond te Ter Neuzen aan 

de Vereeniging voor de Christelijke Bewaar

school, aldaar. S. 2. 

2 Janua,-i 1899. WET, houdende bekrachtiging 

van den onderhnndschen verkoop van voor• 

maligen militairen grond te Ter Neuzen aan 

A. C. N. GuENU, aldaar. S. 3. 

2 Januari 1899 . WET, houdende bekrachtiging 

van den onderhandschen verkoop van voor

maligeu militairen grond te Ter Neuzen aan 

E. VAN DER BENT, aldaar. S. 4. 

2 Januari 1899. WET, tot bekrachtiging van 

den onderhandschen verkoop van voormaligen 

militairen grond te Ter Neuzen aan P. H. 
DU P1tEE, te Sas va,t 0e,tt. . 5. 

2 Januari 1899 . WET, houclende bekrachtiging 

van den onderhuudschen verkoop van een 

stuk voormaligen vestingg1·ond te Coevorden 
aan d ie gemeente. S. 6. 

2 Ja,tuari 1899. WET, houdende bekrachtiging 

van den onderhandschen verkoop van twee 

strook en grond te 0roni1tge1, aan G. P. MULDER, 

aldaar. S. 7. 



6 2 JANUART 1899. 

2 Januari 1899. WE•r, houdencle bekrachtiging 
van den onderhandschen verkoop van een 

stuk grond te G1·01iingen aan E. 0ACK , 
te Berlijn. S. 8. 

2 Januari 1899. WET, houdende bekrachtiging 
van den oriderhandschen verkoop van een 
stuk grond te Groningen aan E. BoEHSEMA, 
aldaar. S. 9. 

2 Januari 1899. WET, houdende bekrachtiging 
van den onderhaudschen verkoop van een 
stuk grond te Groningen aan C. BENDIX, 

weduwe van J. DoMMER!NG, aldaar. S. 10. 

2 Januari 1899. WET, tot, wijziging der wet 
van den l sten Jnni 1850 (Staatsblad n°. 25), 
omtrent het toezigt en de zorg over de zaken 
cler munt. S. ll. 

Wu WILHELMINA, ENZ. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is eenige wijziging te brengen in 
de wet van den lsten Juni 1850 (Staatsb lad 
n°. 25), omtrent het toezigt en de zorg over 
de zaken der munt; 

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

Benig artikel. 

Aan artikel 6 der wet van den lsten Juni 1850 
(Staatsblad n°. 25), wordt eene nieuwe alinea 
toegevoegd van clen volgenden inhoud: 

• In bijzondere gevallen kan van deze bepaling 
worden afgeweken ." 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 2den Januari 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

JJe iJfinister van Financiën, (ge/.. ) P1 ERS0N. 

( Uitgeg. 18 Jan . 1899.) 

2 Januari 1899. WET, tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop aan de gemeente 
Katwi,jk van een perceel dningronrl te Kat
wijk aan Zee. S. 12. 

2 Januari 1899. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor do verbetering van 
vaarten en waterlossingen en den aanleg van 
een weg in het waterschap .• de Zandsloot" 
(gemeente AcMkar.rpelen). S. 13. 

2 Januari l 99. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van eigen

clommen voor den aanleg van een weg in 

het waterschap . Be.1:terveen". S. 14. 

2 Januari 1899. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van het te Londen op 
26 September 1898 tusschen Nederland en 
Groot-Britanniè gesloten verdrag tot uit
levering van misdadigers, ook van toepassing 
op de wederzijdscbe Koloniën. S. 16. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het te Londen op 26 September 1898 

tusschen Nederland en Groot-Britannië gesloten 
verdrag tot uitlevering van misdadigers, ook van 
toepassing op de wederzijdsche Koloniën, waar
van een afdruk a:tn dit besluit gehecht is ; 

Gelet dat de uitwisseling der akten van be
krachtiging mede te Londen den 14den December 
daaraanvolgende hee~ plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van den 30 December 1898, 
n°. 14393, Directie Protokol; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van voorzegd verdrag te bevelen door 

plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen, in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 2den Jnnuari 1899. 
(get.) WILHELMlNA . 

JJe Minister van Buitenlandse/te Zaken, 
(get. ) W. H. DE BEAUl'ORT. 

( Uitgeg. 7 Jan. 1899.) 

VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
en Hare Majesteit de Koningin van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot·Britannië en Ierland, 
Keizerin van Indië, in gemeenschappelijk overleg 
overeen gekomen zij nde een nieuw verdrag te 

sluiten betreffende cle uitlevering van misdadigers, 
hebben gezegde Hooge Contracteerende Partijen 
te dien einde tot Hoogstderzelver Gevolmachtigden 
benoemd te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
ALEXANDER WILLEM baron ScmMMELPENNINCK 

VAN DER OYE, tijdelijk zaakgelastigde der Neder. 
landen te Londen, ridder der orde van Oranje
N assau, enz., enz.; 

En Ha1·e Majesteit de Koningin van het Ver• 
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eenigd Koninkrijk van Groot-Britanuië en Tcrland, 

Keizerin van Indië, den heer RonERT AttTBUR 

TALDOT GA C0YNE ÜECIL, markies van alisbury, 
graaf van alisbury, burggi:aaf Cranborne, baron 

Cecil, pair van het Vereenigd Koninkrijk, ridder 
vnn de orde vnn cleu· Kouseband, lid van Harer 

Majesteits Geheimen Raad, Harer Majesteits voor

naamsten secretaris van Staat voor Bn itenlandsche 
Zaken , enz. , enz. ; 

Die, na elkander hunne res1iectieve volmachten 

te hebben medegedeeld, welke in goeden en be

hoor lijken vorm zijn bevonden, omtrent de vol
gende artikelen zijn overeengekomen en deze heb
ben vastgesteld : 

Art. I. De Hooge Contracteerende Partijen ver

binden zich aan elkander uit te leveren alle per
onen, clie be chnldigd van of veroordeeld wegens 

een misdrijf gepleegcl op het grondgebied van de 

eene Partij , gevonden worden op het grondgebied 
,an de andere Partij, onder de omstanrligheclen 

en voorwaarden in het tegenwoordig verdrag ver
meld. 

Art. IJ. De misdrijven, ter zake ,~narvnn de 

uitlevering zal worden toegestaan zijn tle volgende: 
1. Moord, daaronder begrepen kindermoord, 

of poging of samenspanning tot moord, daar

onder begrc1ien zoodanige misdrijven gericht tegen 
den Sonverein, tegen diens erfgenaam, of tegen 

ieder ander persoon wien ook, mits het misclrijf 
geen staatkundig karakter draagt. 

2. Doodslag, daaronder begrepen kinderdoodslag. 

3. :Mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten ge
volge hebbende. 

4. Verwonding met voorbedachten rade of het 
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. 

5. Het namaken of vervalschen van munt

speciën en muntpapier of het in omloop brengen 

van valsche of vervalschte muntspeciën of munt
papier . 

6. Valschbeid in geschriften, of het gebruik 
maken van de valsche of vervalschte geschriften. 

7. Verduistering of diefstal. 

8. Opzettelijke en ernstige beschadiging van 
goederen. 

9. Oplichting. 
10. Bedriegelijke bankbreuk. 

ll. Meineed of het uitlokken van meineecl. 
12. Verkrachting. 

13. Het hebben van vleeschelijke gemeenschap 
met een meisje beneden den leeftijd van 16 jaar, 
oî poging daartoe . 

14. Aanslag tegen de zeden. 

15. Het toedienen van middelen of het ge

bruiken van instrumenten met het doel de af

drijving der vrucht van eene vrouw te veroorzaken. 
16. Schaking. 

17 . Wegvoering van kinderen. 
18. Oplichting van minderjarigen en hunne 

wederrechtelijke vrij heidsberooving. 

19. Inbraak. 

20. Opzettelijke brandstichting. 

21. Diefstal met geweld. 

22. Het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 

voor een spoortrein. 
23 . Bedreiging bij geschrifte onder eene be

paalde voorwaarde (artikel 285 tweede lül eder

landsch Wet boek van Strafrecht). 

24. Zeeroof. 

25. Het doen zinken of vernielen van een vaar 

tuig op zee, of poging claartoe. 
26 . Mishandelingen, met het oogmerk om te 

dooden of zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, 

gepleegd aan boord van een vaartuig in volle zee . 
27. Verzet van twee of meer personen tegen 

het gezag van den schipper, gepleegd aan boord 

van een vaartuiii: in volle zee. 
28. Het drijven van slavenhandel mits op

leverende een strafbaar feit volgens de wetten 

der beide Staten. 
Uitlevering wordt ook toegestaan wegens mede

plichtigheid aan een der bovengenoemde misdrijven, 
wanneer voor die medeplichtigheicl kttn worden 
uitgeleverd volgens de wetten van den taat, aan 

welken de uitlevering worilt attngevraagd. 

In de bovengenoemde gevallen zal de uitleve
ring alleen plaats hebben, wanneer het misdrijf, 
indien het ware gepleegd binnen het rechtsgebied 

van het lnad, waaraan de aanvrage tot uitleve

ring is gedaan , volgens de wetten van dat land 
tot uitlevering aanleiding zou kunnen geven. 

itlevering zal ook kunnen worden toegestaan, 

naar het goeddunken van den staat, aan welken 
de uitlevering wordt aangevraagd, ten opzichte 
van eenig ander misdrijf waarvoor, overeenkomstig 
de wetten der beide Contracteerende Partijen op 

dat tijdstip van kracht, de toestemming kon wor

den verleend. 
Art. IIT. Elke Rep:eering mag, geheel naar eigen 

goeddunken, weigeren zijne eigen onderdanen aan 
de andere Regeering uit te leveren. 

Art. IV. De uitlevering zal geen plaats hebben, 
indien de persoon door de Britsche Regeering op
geëischt, of de persoon door de 'ederlandsche 
Regeering opgeëischt, ter zake van misclrijf, waar-
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voor zijne uitlevering aangevraagd wordt, reeds 

heeft terecht gestaan, en vrijgesproken, van rechts

vervolging ontslagen of µ:estraft is, of eene straf
vervolging tegen hem aanhangig is op het groncl

gebied van de andere Hooge Coutracteerende Partij. 

Indien de persoon door ,le Britsche Regeering 

opgeëischt, of indien de persoon door de Neder
landsche Regeering opgeëischt, wegens een ander 

misdrijf, op het grondgebied van de andere Hooge 

Contracteerende Partij gepleegd , wordt vervolgd, 
of is veroordeeld, zal zijne uitlevering w01·den 

uitg;steld tot dat hij is ontslagen, hetzij ten 

gevolge van vrijspraak of ontslag van rechtsver

volging , hetzij hij zijne straf heeft ondergaan , 

hetzij op. andere wijze. 
Art. V. De uitleverin/!; zal geen plaats hebben 

indien, na het plegen van het misdrijf , of het 
instellen van eene strafrechterlijke vervolging, of 

de daarop gevolgde veroordeeling, de vervolging 

of de straf verjaard is, volgens de wetten van 

den Staat , aan_ welken de uitlevering wordt aan

gevraagd. 
Art. VI. Een voortvluchtig misdadiger zal 

niet uitgeleverd worden , indien het strafbaar 

feit , ter zake waarvan zijne ni tlevering wordt 

gevraagd , een staatkundig karakter draagt, of 
indien hij het bewijs levert, dat de aanvrage 

om zijne nitleveri ng opzettelijk is gedaan met de 
bedoeling om hem ter zake van een strafbaar 

feit van staatk undigen aard te vervolgen of te 

straffen. 
Art. VU. De persoon , wiens uitlevering heeft 

plaats gehad, -mag in geen geval in hechtenis 

géhonden of vervolgd worden in den Staat aan 

welken de nitlevering heeft plaats gehad , ter 

zake van eenig ander misdrijf, of wegens eenig 

ander feit, dan dat waarvoor de uitlevering ge
schied is , alvorens hij is teruggekeerd of ge
durende eene maand de gelegenheid heeft gehad 

terug te keeren naar den Staat door welken hij 

uitgeleverd is. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op misdrijven 
na de uitlevering gepleegd. 

Art. VIII. De aanvrage tot uitlevering zal 
worden gedaan respectievelijk door de diploma
iieke agenten der Hooge Contracteerende Partijen. 

De aanvrage tot uitlevering van een beschul
digde moet vergezeld zijn van een bevel van ge

vangenneming, afgegeven door de bevoegde over
heid van den Staat, welke de uitlevering aanvraagt, 
en van zoodan ige stukken als welke, overeenkomstig 

de wet ten der plaats, wna1· de beschnhligde gevonden 

is, zijne aanhouding zouden wettigen, iudien het 

misdrijf aldaar gepleegd ware . 
Indien de aanvrage een en verourdechle betreft, 

moet zij vergezeld zijn vau het veroordeelend 

vonnis of arrest, ten laste van ,len veroordeelde 

gewezen door den bevoegden rechter van àen 

Staat, welke de uitlevering aan vraagt. 
Een vonnis bij verstek wordt niet geacht te 

zijn eene veroordeeling, maar een persoon, tegen 

wien zoodanig vonnis is gewezen, mag worden 

beschouwd als een beschuldigde. 

Art. IX. Wanneer de aanvrage tot uitlevering 

overeenkomstig de voorgaande bepalingen is ge

schied, zal de bevoegde macht in den Staat, aan 

welken de aanvrage gedaan is , de noodige maat

regelen nemen tot inheehtenisstelling van den 

voortvluchtige. 
Art. X. In afwachting van de aanvrage om 

uitlevering langs di plomatieken weg , kan de 

voortvluchtige in hechtenis worden genomen 

krachtens een be vel afgegeven door een "Police 
Magistrate, J nstice of the Peace ," of andere be
voegde overhei,l in elk der beide landen, op zoo

danige aangifte of klacht en zoodanige bewijs

stukken , of na zoodanig onderzoek als , naar het 

oordeel van de autoriteit, die het bevel verleent, 

termen tot het verleenen daai·v,m zou opleveren, 

indien het misdrijf gepleegd of de persoon ver

oordeeld ware bi unen het ressort van het gebied 

der twee contracteerende partijen, waarover de 

.Magistrate, Jnstice of the Peace ," of andere 

bevoegde autoriteit rechtsmacht uitoefent; met 

dien verstande evenwel dat , in het Vereenigil 

Koninkrijk de beschuldigde iu dat geval zoo 

spoedig mogelijk voor een " Magistrate" zal wor
den gebracht. Hij zal, overeenkomstig dit ar

tikel, ontslagen worden , zoo wel in Nederland 
als in het Vereenigd Koninkrijk, indien binnen 
twintig dagen geene aanvrage tot u itlevering door 

den Diplomatieken vertegenwoordiger van het lancl 

dat de uitlevering aanvraagt is gedaan overeen

komstig de bepalingen van dit verdrag. Dezelfde 
regel zal worden toegepast in de gevallen dat 
persone n zijn beschuldigd of veroordeeld ter zake 
van een der misdrijven in dit verdrag vermeld, 
en gepleegd in volle zee aan boord vau een 
vaartuig van een der beüle landen, hetwelk 
mocht komen in eene ha ven van het andere land. 

Art. XI. Wanneer de voortvluchtige op Britsch 
·grondgebied is aangehouden zal hij oogenblikkelijk 

worden gebracht voor een bevoegd "Magistrate" 
die hem verhoort en de zaak voo1'loopig onder-
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zoekt, evenals of de aanhouding had plaats gehad 

ter zake van een misdrijf gepleegd op Britsch 

grondgebied . 

B\i het onderzoek hetwelk de Britsche autori

teiten overeenkomslig de voorgaande bepalingen 

moeten instellen, zullen zij als wettige bewijs

stukken aannemen ueëedigde klachten of opgaven 

of getnigenverk larini(en in Nederland afgelegd of 

gedaan, of afschriften daarvan, en eveneens de 

bevelschriften en vonnissen aldaar ter zake uit

gevaardigd of gewezen, en stukken of gerechtelijke 

akten, waaruit blijkt van cle veroordeeling, mits 

dezelve zijn gewaarmerkt als volgt: 

1. Een bevelschrift moet inhomlen de verklarini( 

van te zijn gctcekencl door een Nederlandsch 

rechter, Officier van Jnstitie of nndere bevoegde 

autoriteit. 

2. Klachten of ve ,·klariugen, of de afsc hriften 

daarvan, moeten cle verklaring inhouden van te 

zijn gewaarmerkt clo01· een Nerlerlandsch rechter, 

Officier van Justitie of andere bevoegde autoriteit, 

als te zijn het origineel of in de g~vnllen waarin 

zulks noodzakelijk is , het eensluiclencl afschrift 

daarvan . 

3. Een stuk of gerechtelijke akte, constateerende 

de verno rdeeling, moet de verklaring inhon,len 

dat het is gewaarmerkt door een Nedcrlandschen 

Rechter, Offic ier van Justitie of anclern bevoegde 

an tori tei t . 

4. In ieder geval moet van znlk een bevel 

schrift, klacht, verklaring, afschrift, stuk of 

gerechtelijke akte de echtheicl wol'(lcn verzekerd, 

hetzij doo1· een beëedigde getnigel'crldaring, hetzij 

door het daaraan geh echt officieel zegel va n den 

Minister van Just itie , of van een ander Hoofd 

van een Ministeri eel Departement in Nederland; 

doch hiervoor kan in de plaats treden eenige 

andere wijze van waarmerking, welke op dat 

tijdstip geoorloofcl is volgens de wet van dat 

gedeelte van het Britsche grondgebied, waar het 

onderzoek rlaats heeft. 

Art. XII. Wanneer de voortvluchtige op Neder

landsch grondgebied is aangebonden req nireert de 

Officier van Jt1stitie binnen drie clagen na de 

aanhouding, of, zoo de aanhouding niet heeft 
plaats gehad of reeds vóór de aanvrage tot uit- · 

levering is geschiecl, binnen drie dagen na daartoe 
te zijn aangeschreven door de Nederlandsche Re

geering, dat cle opgeëischte persoon door de 

rechtbank worcle gehoord , en dat deze haai· 
11clv ies nitbren!);e over het al of ni et toestaan der 

uitlevering. 

Binnen veertien dagen na het verhoor zendt 

de rechtbank haar arlvi cs en hare beslissing, met 

de tot de zaak uehoorende stukken, aan den 
Minister van Justitie. 

De uitlevering zal alleen worden toe!(cstuan 011 

vertoon van het origineel of van een gewaarmerkt 
afschrift: • 

1. Van een veroordeelend vonnis of 

2. (a) Van een bevelschrift van gevangenneming 

(hetwelk voli(ens de wet van het 81·itsche Rijk 

het cen ig stuk is clat wordt afgegeven wanneer 

op grond van onder eecle afgelegde getuigeverkla

ringen bij rechterlijke uitsp raak is beslist, dat 

de beschuldigde in bewaring behoort te worden 

gesteld), afgegeven in den vorm, door de Britsche 

wetgeving voorgeschreven, en waarbij het feit 

waarvan sprake is op zoodanige wijze is om

schreven, dat de Nederlandsche lfoi(eering in 

staat zij te beslissen of het, vqlgens de Necler

landsche wet, een der gevallen oplevert, in het 

tegenwoordige verdrag voorzien; en 

(b) Van de hewijsstnkken. 

Bij het onderzoek, hetwelk de Ncderlandsche 

antoriteitcn overeenkomstig de voorgaande bepa

lingen · moeten instellen, zullen zij als wettige 

bewij sstukken aannemen, ueëedigde klachte n of 

opgaven , of getuigen verklttringen in het .Britsche 

Rijk afgelegd of geclaan , of afschriften daarvan, 

en eveneens die bevelschriften en vonnisse n aldaar 

ter zake uitgevaurdig,l of gewezen, en stukken 

of gerechtelijke akten, waaruit blijkt van de ver

oordeeling, mits dezelve zij !);ewnarmerktals volgt: 

1. Een bevelschrift moet inbonden de verklaring 

van te zijn geteekend door een "J udge", " Magis

trate" of . Officer" van het Britsche Rijk. 

2. Klachten of verklaringen of cle afschriften 

daarvan, moeten de verklaring inhouden van te 

zijn gewaarmerkt do01· een . Judge", "Magistrate" 

of " Officei·" van het Britsche Rijk , als te zijn 

het origineel, of in de gevallen wnnrin zulks 

noodzakelijk is, het eensluidend afschrift daarvan. 

3. Een stuk of gerechtelijke akte, constatee

rende de veroordeeliug, moet de verklaring in

houden dat het is gewaarmerkt door een . J ndge", 

. Magistrate" of " Ort1cer" van het Brit sche Rijk. 
4. In ieder· ge val moet van zulk een bevel

schrift, klacht, verklaring, afschrift, st uk of 

gerechtelijke akte de echtheicl worden verzekerd 

hetzij door een beëedigde ~etnigeverklaring, hetzij 

door het daaraan gehecht officieel zegel van een 

van de .Principal Secretaries of State" of een ig 

ander "Minister of State" van het Britsche Rijk; 
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doch hiervoor kan in de plaats treden eenig 

andere wijze van waarmerking, welke op dat 

tijdsti Jl geoorloofd is volgens de wet van dat ge

deelte van het Nederlaudsch grondgebied , waar 

het onderzoek plaats heeft. 
Art. XIII. De uitlevering zal geen plaats vin 

den, tenzij er voldoende bewijs bestaat , volgens 

de wetten van den Staat, airn welken de uitl eve

ring is aangevraagd, hetzij om eene verwijzing 
naar de openbare terechtzitting te rechtvaa rdigen, 

indien het misdrijf zon zijn gepleegd binnen het 

grondgebied van bedoelden Staat, hetzij om de 

zekerheid te versehaffeu dat de aangehoudene 
dezelfde persoon is, die ,loor de rechtbank va,{ 

den Staat, welke de aanvrage doet, veroordeeld 

is , en dat het misdrijf, ter zake waarvan hij is 

veroordeeld, behoort tot de zoodanige waarvoor, 

op het tijdstip van die veroordeeling, uitlevering 

had kunnen worden toegestaan door den Staat, 

aan welken de uitlevering is aangevraagd. De 

voortvluchtige misdadiger zal niet worden uit

geleverd, alvorens de termijn van vijftien dagen 
is verstreken sedert den dag dat hij in afwach

ting van zijne uitlevering in bewaring is gesteld. 

Art. XIV. Wanneer de uitlevering van een 
persoon, krachtens het tegenwoordig verdrag ,loor 

een der Hooge Contracteerende Partijen opgeëischt, 

eveneens door een of meer andere Staten wordt 
aangevraagd, op grond van andere misdrijven op 

hun respectievelijk grondgebied gepleegd, 1.a.l zijne 

uitlevering worden toegestaan aan dien Staat, 

welke het eerst de aanvrage daartoe heeft gedua n. 

Art. XV. Al de in beslag genomen goederen, 
welke zich op het oogenblik zijner aanhouding 

in het bezit van den nit te leveren persoon be

vonden, zullen , indien de bevoegde overheid van 

den Staat , aan welken rle uitlevering wordt aan
gevraagd, de overgave daarvan bevolen heeft , 

worden overgegeven op het oogenblik, waarop de 

uitlevering plaats heeft, en die overgave zal zich 

uitstrekken niet alleen tot de door misdrijf ver
kregen voorwerpen, maar tot alles wat tot bewijs 
van het mi sdrijf kan d ienen. 

Art. XVI. De beide Regee1·ingen doen over en 
weer afstand van alle terngvordering van kosten, 
door haar gemaakt voor de aanhouding, gevangen 
houding en het transport van den uit te leveren 
persoon, en van alle andere kosten, welke mochten 
worden gemaakt binnen de grenzen van haar res
pectievelijk grondgebied, totdat de uit te leveren 
1iersoon aan boord is gebracht, benevens van de 
kosten , veroorzaakt door het over en weer zenden 

van al de i 1, beslag genomen voonverpen en van 

papieren , inhoudende het bewijs van het misdrijf, 

of van andere bescheiden . Zij stemmen er weder• 

keerig in toe al die kosten zelve te dragen. 
De bovenbedoelde bepalingen zijn echter niet 

van toepassing bij de uitlevering naar en uit 
Canada. Met betrekking tot deze kolonie zu llen 
a.Jle kosten worden gedragen door den Staat, welke 

de uitlevering aanvraagt. 

De uit te leveren persoon zal worden gezonden 
naar de haven, welke de ,liplomutiekr of consu

laire agent van den aan vragenden Staat aanwijst. 

Art. XVII. Wanneer het in een bij eenig hof 
of rechtbank van een der beide landen aanhan

gige strnfzaak wenschelijk geoordeeld wordt een 

getuige in het andere land te hooren, zal zoodanig 

verhoor plaats hebben voor de rechterlijke overheid, 

overeenkomstig de wet, ten deze van kracht in het 

land , waar de getuige zich bevindt; en de kosten ten 
gevolge van zoodanig verhoor gemaakt, zullen worden 

gedragen door het land waar ,lit heeft plaats gehad . 

Art. XVIII. De bepalingen van het tegenwoor

dige verdrag zullen van toepassing zijn op de 
koloniën en overzeesche bezittingen der beide 

Hooge Contracteerende Partijen, doch, daar zij 
gegrond zijn op de wetgeving van het 111oellerland, 

zullen zij van weerszijden slechts worden nage
komen voor zoover zij vereenigbaar zijn mel de 

wetten in de koloniën of bezittingen vnn kracht. 

De aanvrage tot uitlevering van een misdadiger 

die de wijk heeft genomen naar eene kolonie of 

overzeesche bezitting van een der Contracteerende 

Partijen, kan ook rechtstreeks worden gedaan 

aan ,len gouverneur of ander hoofd van die kolonie 

of bezitting door den gou vernenr of ander hoofd 

van eene kolonie of bezitting van de andere Con

tracteerende Partij , wanneer de twee koloniën of 
overzeesche bezittingen zijn gelegen in Azië , 

Australië, (daaronder begrepen Nieuw-Zeeland en 
Tasmania) den Stillen en den Indischen Oceaan, 

of Zuid- of Oost-Afrika. 

Dezelfde regel zal worden toegepast wanneer 
de beide Koloniën of overzeesche bezittingen zijn 
gelegen in Amerika (daaronder begrepen de West
Indische eilanden). 

De bedoelde Gouverneurs of andere hoofden 
zullen de bevoegdheid hebben hetzij de uitlevering 

toe te staan, hetzij de zaak ter beslissing over te 
brengen aan hunne Regeering. 

In alle andere gevallen zal de aanvrage tot 
uitlevering langs diplomatieken weg geschieden. 

De termijn voor voorloopige aanhouding, vast-
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gesteld in artikel X, zal, voor de toepassing van 
dit arti kel, worden gesteld op zestig dagen . 

Art. XIX. Te rekenen van den dag van inwer

kingtreding van het tegen waardig verdrai( zal het 
verdrag van nitlevering tusschen de twee landen 
van 19 Juni 1874 ophouden van kracht te zijn; 
het tegenwoordig verdrag zal echter toepasselijk 
zijn or, alle misdrijven hierin vermeld, hetzij deze 

zijn gepleegd vóór , hetzij nii den dag waarop het 
in werking treedt. 

Art.. XX. Het tegenwoordig verdrag zal worden 

bekrachtigd, en de akten van bekrachtiging er van 

zullen zoo spoedig mogelijk worden uitgewisseld. 
Het verdrag zal in werking treden drie maanden 

nadat de akten van bekrachtiging zullen zijn uit

gewisseld. Het zal te allen tijde door elke der 

Hooge Contracteerende Partijen kunnen worden 

opgezegd door aan de andere zes maanden te voren 
daarvan kennis te geven. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol

machtigden het hebben onderteekencl en van hun 
zegel voorzien. 

Gedaan in dubbel te Londen , den 26sten Sep
tember 1898. 

(get.) SCHIMMELPENNINCK. 

SALISBURY. 

2 Janua,·i 1899. ARitEST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing o. a. 
dat de verordeningen op de heffing en in
vordering der in art. 238 gemeentewet be
doelde rechten moeten worden gehouden voor 
verordeningen bet.reffende plaatselijke belas

tinge.n en dat overtredingen van deze ver
ordeningen zijn onderworpen aan de kennis
neming van de rechtbank. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

reqnirant voorgesteld bij memorie: 

I. Schending van de artt. 152, ] 78, 181, 189, 
198 in verband met art. 253 Strafvordering; 

II. Schending door niet-toepassing van art. 44 
R. 0 . ten onrechte toepassing van art. 218 in 
verband met art. 253 Strafvordering; 

Overwegende dat het eerste middel , enz. 
0. dat de bij het tweede middel bestreden on

bevoegd verklaring des rechters berust op de volgende 

gronden: 
dat de beklaagde is gedagvaard ter zake: dat 

hij den 8 Augustus 1898 ten circa 10} ure en 
ten circa 11{ ure des namiddags te Venlo als 
voerman van een met een paard bespan neo rijtuig 

met vier wielen door er over te rijden, geb1·nik 

makende vap de voor gewoon verkeer opengestelde 
brug over de Maas, heeft geweigerd het ver

schuldigde bruggeld (telkens 12 cent) te betalen·; 
dat blijkens den inbond dezer ilagvaarding aan 

den beklaagde wordt ten laste i,:elegd eene over

treding der gemeente-verordening van Venlo , op 

de in vordering van rechten voor het gebrnik der 

brug voor gewoon verkeer over de: Maas te Venlo 
van 11 Januari 1897, aangehaald in na te melden 
Koninklijk besluit; 

dat de heffing dezer rechten is vastgesteld bij 

gemeente-verordening van Venlo , eveneens van 
11 Januari 1897, goedgekeurd bij Koninklijk be

sluit van 7 Juli 1898 , n° . 44; 
dat ui t den inhoud dezer verordeningen blijkt 

dat daarin respectievelijk vastgesteld worden eene 
heffing van rechten (retributie) als bedoeld bij 

art. 238 der gemeentewet en de wijze van in

vordering dier rechten; 

dat bij art. 238 der gemeentewet uitdrukkelijk 
wordt bepaald, dat de daarbij omschreven retri

buties voor plaatselijke belastingen worden gehou
den, terwijl art. 240 ,lerzelfde wet onder de aan 

de gemeenten tot dekking harer uitgaven toegestane 

"belastingen" opnoemt .de rechten, loonen , en 

andere gelden bedoeld in art . 238" ; 
dat hiernit volgt, dat zoowel plaatselijke ver

ordeningen op de heffing als clie op de invorde
ring van zulke rechten of retributies moeten ge
houden worden voor verordeningen betreffende 

plaatselijke belastingen en dat mitsdien. eene over
treding van dergelijke verordening op de invor

dering behoort te worden gehouden voor eene 
overtreding ter zake van belastingen , waarvan 

ingevolge art . 56 in verband met art. 44 R. 0. , 
de arrondissements-rechtbank, niet de kanton
rechter, kennis neemt; 

0. dat de op deze gronden berustende on
bevoegd verklaring is in overeenstemming met de 
wet, en dat ter bestrijding daarvan in de memorie 

van cassatie vergeefs een beroep wordt gedaan op 
den aanhef van art. 238, waarin wordt. uitgedrukt., 
dat de in dat artikel bedoelde heffingen .• voor plaat

selijke belastingen worden gehouden , of daarmede, 
wat de toepassing van artt. 232- 237 betreft worden 
gelijkgesteld", waarnit volgens den req uirant volgt, 
dat deze gelijkstelling niet vercler gaat dan de 
toepasselijkvcrklaring der artt. 232-237 op de be
doelde heffingen, die overigens geerr belastingen zijn ; 

0. dienaangaande, dat art. 238 in zijn samen
hang met de onmiddellijk daaraan voorafgaande 
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artikelen der gemeen tew et blijkbaar ten doel heeft 1 

uit te maken, dat de daarin opgenoemde rechten, 

gelden en loonen, al ware het uit hunnen aard 

of oorsprong twijfelachtig, of zij a ll e tot cl e cate

gorie van plaatselijke belastingen behooren, niet

temin wettelijk voo1· zoodnnig worden gebonden , 

en met name daarmede ge lijkgesteld wat betreft 

de rnadsbcsluiten tot het invoeren, w\izigen of 

afschaffen; alsmede de Koninklijke goed keming, 

daartoe vc1·eischt, en evenzeer de ranclsbesluiten 

omtrent de invordering ; 

0 . dat cl c opvatting, alsof de wetgever iedere 

andere gelijkstelling met de overige in art. 240 

genoemde heffingen zonde hebben willen ui tslui

ten, onaauneu,elijk is, zoowel eensclcels omdat in 

die opvatting eeue 011verklaa1·bare leemte in de 

gemeentewet zo,1de bestaan wnt het tege n11:aan en 

strnffen rnn ontduikingen der in art . 238 ge

noemcle 1-rchten betreft, als anderdeels omdat 

ge noemd artikel :u.nvangt met de algemcene stel 

ling, dat d ie rechten voor plaatselijke belastingen 

worden gebo nden , terwij: bovendien uit het verband 

met de a1 tt.. 235 en 257 blijkt, dat de verordeningen 

betl'effende de invordering moeten overeenstemmen 

met de wettelijke bepalingen omtrent de invorde-

1·iug vnn plaatselijke belastingen (HoofJstuk Il[ 
van Titel V f), in welk hoof<lstuk ook de trafbe

palingen, gesteld op ontdnikinii; of overtreding van 

plaatselijke belastin!!en, waarvan de t1l'l'onJisse

ments-rechtbanken, ingevo lge art. 56 R. 0. iu het 

eerste en hoogste ressort kenni s nemeo, voorkomen ; 

0. dat door den re'luirant nu ook uog wel 

wordt beweer<l, dat de heffing, gelijk zij geschiedt 

uit kmch t van de verordening der gemeente Venlo 

van l l J annari 1897, goedgekeurd bij Koninklijk 

besluit van 7 Jnli 1898, n°. 44, in strijd zonde 

zijn met art. 17 4, tweede lid der Grond wet, m&ar 

dat cle jui stheid dezer bewering en haar rechts

gernlg voor deze zaak alleen staan ter beoor

deel ing van den rechter bevoegd om van het den 

gere'luireerde bij dagvaarding ten laste gelegde 
feit kennis te nemen; 

0. mitsdien dat ook het tweede middel is on
aanne melijk ; 

Verwerpt het beroep. 

3 Januari 1899. WETTEK, houdende natura-
) i sntie van : 

Peter J oseph Brandts. S. 16. 
Cornelins H enricns Goor. 

Morris Leop old Fellne r, 

naamd Mor i t z F e 1111 e r. 

s. 17 . 

ook ge-

18. 

Nat h aJl H einemann. S. 19 . 

F ra n z P e te r H e r m es tl o r f. S. 20. 

B e rnard Hubert Sch uite. S. 21. 

Johann V ersteegeu. S. 22. 

Die d e ri c h Gonsenh e im er. S. 23. 
Pet e r An ton D i ch l. S. 24. 

Rein har cl D i e h 1. S. 25. 

Johann Heinri c h Fri e dri c h Lahr. 

s. 26. 
\l u tl o I p h c h ü r m an 11 . S. 27. 

Joannes Anton ins )'[oeskops. S. 28. 

Wilhelm Anton van Loo c k. S. 29. 

0 t to He I b erg. . 30. 

M a x Rei s s. S. 31. 

C hr i s t ia n M ii 11 er. S. 32. 

Jos e p h E I be r t. S. 33 . 

Edmo n ,l u s van den Bru ecke. S. 34. 
Louis Kar l Otto Wolf. S. 35. 

J o h :t n n S u ij 1 c n. S. 36. 

P e te r M e e n t s P c t e r s. S. 37. 

F r ie tl r i c h O e Is u er. S. 38. 

~' ri ecl ricb Jnlins Meijer. S. 39. 

F' ra n z X a ver ;\1 a n n hart, zich noemende 

Franz Xaver M:nnnhardt. S. 40. 

. .\ lphonse H e nri Fu r st. S. 41. 

7 Januari 1899. fü;sLU IT, bepalende de plaatsing 

i u het Staatsblad van het te Rio de Janeiro 
op 21 December 1895 tusscben Nederland en 

Bmzilië gesloten uitleveringsverdrag. S. ,12 . 

WJJ WILHELMINA , ENZ. 

Gezien het te Rio de Janeiro op 21 Decem

ber 1895 tusschen Neder land en Brazilië gesloten 

verdrag tot wederzijdsche uitlevering van misdadi

gers, waarvan eeu afd ruk M D dit besluit gehech t is; 

Gelet dat de nitwisseli ng der akte n van be

krachtiging te Rio de Janefro den 17den Decem

ber 1 98 heeft plaats gehad; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van Bui

tenlandsche Zaken van 3 Januari 1899, n°. 117; 
Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van voorzegd verdmg 1e bevelen door 

plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

vau Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voo1· 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 7den Januari 189\l . 

(get.) WILHELMINA . 
De 1Jfi11ister van B-uiten fandsche Zaken, 

(get.) W. H . DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 18 Jan. 1899.) 
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VEILTAL!NG. 

Hare Majestei t de Koningin der ederlanden 
en in Hoogst-derzel ver naam Hare Mnjesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk 

der Nederlanden, en de President van de Repn

bliek der Vereenig:le Staten van Brazilië, in ge

meenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 

een nieuw verdrag te sluiten bet'reffende de uit

levering van misdadigers, hebben te dien einde 

tot Hunne gevolmachtigden benoemd , te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Kederlanden, F . PALM, 

Ridder van de Orde van den Nederlandschen 

Leeuw, Commandeur der opgeheveu O,·de van de 

Roos van Brazilië , der Orde van de Eikenkroon 

van Luxemburg, der lste klasse der Orde van 

St. Olaf van oonvegen, cler Orde van J ezus 

Christus van Portugal en van den Bevrijder van 

Venezuela, Ridder der Orden van Isabella la 

Catolica van Spanje en van de Kroon van Italië, 

Consul Generaal der Nederlanden in Brazilië; 

De President van de Republiek der Vereenigde 

Staten van Braz ili ë CARLOS AuoUSTO DE CARVALHO, 

Minister van Staat der Buitenlandsche Betrek

kingen; 
Die, no. elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welkti in goeden en behoorlijken 

vorm zijn bevonden, omtrent cle volgende bepa

lingen zijn overeengekomen : 
Art. 1. De R egeering der Nederlanden en de 

Regeering van Brazilië verbinden zich, volgens de 

voorschriften bij de volgei:de artikelen vastgestel.i, 

met uitzondet'ing hunner onderdauen, wederkeerig 

aan elkander uit te leveren de personen , welke 

veroordeeld of beklaagd zijn tel' zake van een 

der feiten hieronder vermeld, gepleegd buiten 

het grondgebied van den Staat aan welken de 

nitlevet'ing word t aungevraag,l: 

1 °. a. aanslag legen het leven of de vrijheid 

van den Koning, van de regeerende Koningin, 

van den Regent van het Kon in krij k del' Neder

landen, van den President van de Republiek der 

Vet'eenigde Staten vau Brazilië of van het Hoofd 

van een der Staten van de genoemde Republiek, 
of ondernomen met het oogmerk H en onµ:esch ikt 
te maken tot regecreu of tot bewind voet'en; 

b. aanslag tegen het leven of de vrij beid van 

de niet-regeerende Koningin , van den vermoede

lijken Troonopvolgel' of van een Lid van het 

Koninklijke Huis der Nederlanden, van den 

Vice- president van de Republiek der Vereenigde 

Stat.en van Brazilië of van den Vice-president of 

Vicc-gou vernenr van een der Staten v,in de ge
noemde Republiek; 

2°. dooislag of moord, kiuderdoodslag of 
kindermoord ; 

3°. bedreigingen schriftelijk en onder ecne be

paalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 

der beide landen op di en grond uitlevering toelaten; 

4°. het opzettelijk veroorz1ken van de afdrijving 

der vrucht van eene vrouw door haar zelve of 

door anderen ; 

5°. mishandeling die zwaar licharn elijk letsel 

of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 

voorbeclach ten racle of zware mishandelin~; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van de 

eerbaarheid; het feit van buiten echt vleeschel ijke 

gemeenschap te hebben met een meisje of eene 

vrouw beneden den leeftijd van zestien jaren of 

met eene vro11w bo ven dien leeftijd, wanneer de 

schuldige weet <lat zij iu staat van bewusteloos

heid of onmacht verkeert; ontuchtige handelingen 

wanneer de schuldige weet dat de persoon met 

welke hij ze pleegt in staat van bewusteloosheid 

of onmacht verkeert, of wanneer die persoon den 

leeftijd van zestien jaren niet heeft bere ikt ; ver 

leiding van een persoon beneden di en leeftijd tot 

het plegen of dulJen van ontuchtige handeliu o-en 

of buiten echt van vleeschelijke gemeenschap met 
een derde ; 

7°. opwekking vau minderjarigen tot het plegen 

van on tuchtige handel ingen en iedere claad welke 

ten doel heeft de ontucht van minderjari gen te 

begunstigen , strafbaar volgens de wetten der 

beide landen ; 

8°. ,lubbel huwelijk ; 

9°. oplichting of we;;voering, verberging, 

wegmakifig of onderschuiving van een kind; 

10°. oplichting of wegvoering van minderjarigen; 

11°. het namaken of vervalscben van munt

specièn of muntpapier met het oogmerk om die 

, muntspeciën of dat mnntpapier als ech t en on

vervalsch t uit te geven of te doen uitgeven of 

het opzettelijk in omloop brengen van vl\lsche 

, of vervalschte muntspeciën of muntpapier ; 

12°. het namaken of vel'valschen van van 

Rij kswege uitgegeven zegels en Rijksmerken of 
van meesterteekenen door de wet gevorderd, voor 

zoover de wet ten van de beide lanclen uitlevering 

uit dien hoofde toelaten; 

13°. valschheid in geschriften en het met opzet 

gebruik maken van het valsche of vervalschte 

geschrift, voor zoo ve1· de wetten der beide landen 
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op dien grond uitlevering toelaten; het in aangevraagd, heeft terecht gestaan en ter zake 

voorraad hebben of invoeren uit het buitenland 

van biljetten eener krachtens wettige verordenin11;cn 

opgerichte circulatieb,nk met het oogmerk om 

die als echt en onvervalscht uit te geven, inge· 

val de dader , toen hij die stukken ontving, met 

de valschheid of vervalsching bekend was; 

14°. meineed; 

15°. omkooping van openbare ambtenaren voor 

zoover de wetten der beide landen op dien 11;rond 

uitlevering toelaten ; knevelar ij ; verduistering door 

ambtenaren of daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 

gemeen gevaar voor goederen oflevensgevaar voor 

een ander te duchten is; hranclsti chting met het 

oogmerk om zich of een ander, ten nadeele van 

den verzekeraar of van den wettigen houder van 

een bodem rij brief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. 01izettelijke en wederrechtelijke vernieling 

van een gebo uw hetwelk in zijn geheel of ge

deeltelijk aan een ander toebehoort of van een 

gebouw of geti mtnerte, ·indien daarvan gemeen 

gevaar voor goederen of levensgevaar voor een 

ander te d nchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 

tegen personen of goederen; 

l 9°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 

zinken of doen stranden, vernielen , onbruikbaar 

maken of beschadigen van een schip, indien 

daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan 

boord van een schip tegen den sch i ppcr 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°. verduistering ; 

26°. bed riegelijke bankbreuk. 

Onder de voorgaande qualificatiën zijn begrepen 
de poging en de medeplichtigheid, voo r zoover 

zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving va n 

het land, aan hetwelk de ui t leveri ng wordt gev raagd. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben : 
1°. in11;eval het feit in een derden staat is 

gepleegd en de Regeering van di en staat de uit

levering aanvraagt ; 

2°. wanneer de aanv rage daartoe geschiedt op 

grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het land, waarnau de uitlevering wordt 

waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts

vervolging ontslagen of vrijgesproken; 

3°. indien de vervolging op de opgelegde straf 

naar de wetgeving des lands, waaraan de uitleve

ring wordt aangevraagd, verjaard is voor cle 

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 lanJ , waaraan 

de uitlevering wordt aangevraagd, vervolgd wordt 

ter zake van hetzelfcle 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 in 

geval van veroordeeling, nadat hij de hem opge

legde straf za l hebben ondergaan of hem daarvan 

gratie zal zijn verleend. Inclien evenwel, volgens 

de wetten van het land dat de uitlevering aan

vra,igt, dat tijdsverloop de verjaring der vervolging 

ten gevolge zou kunnen hebben, za l zijne uitlevering 

worden toegestaan, tenzij e1· bijzondere redenen 

mochten aanwezi11; zijn die er zich tegen verzetten 

en onder f(ehoudenheid tot terugzending van den 

uitgeleverd e, zoodra cl e ve1·volging in genoemd 

land zal zijn afgeloopen. 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 

worden vervolgd noch gestraft in het land, waar

aan de uitlevering is toegestaan, ter zake van een 

strafbaar feit ni et in het tegenwoordig verdrag 

genoemd en vóór zijne uitlevering gepleegd, nuch 

aan een derden Staat uitgelevercl zonder de toe• 

stemming van deu Staat die de uitlevering heeft 

toegestaan, tenzij hij cl e vrijheid hebbe gehad om 

het eerstgenoemde laucl wede1· te verlaten gedurende 

ééne maand nadat cle tegen hem ingestelde ver

volging zal zijn afgeloopen eu hij, ingeval van 
veroordeeling, de hem opgelegde straf zal hebben 

ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 
gestraft ter zake van eenig st,·afbaar feit in het 

tegenwoordig verdrag genoemd en vóór de nit

!evering gepleegd zonder de toestemming der Re11;ee
ri11g, die den uitgeleverde heeft overgegeven, en 

die, indien zij zulks wensche\ijk acht de overlegging 

zal kunnen vorderen van een der bescheiden in 
art. · 8 van het tegenwoordig verdrag vermeld. 
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Intusscben zal c1ie toestemming niet noodig zijn, 

wanneer de beklaagde uit eigen beweging zal 

hebben verzocht terecht te staan of zij n straf te 
ondergaan of wanneer hij binnen den boveuge

noemden termiju het grondgebied van den Staat, 
waarnan hij is uitgeleverd, niet zal hebben verlaten. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 

zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 

Hij die, ter zake van een der in art. 1 genoemde 
gemeenc fe iten, is uitgeleverd, kan derhalve in 

geen geval worden vervolgd of gest.mft in den 
Staat, waaraan de uitl evering is toegestaan ter 

zake van een staatkund ig misdrijf door hem ge• 

11Ieegd vóór zijne uitlevering, noch van een ig feit 

met zoodanig staatknndig misdrij f samenhangende, 

tenzij hij de vrij heid ];,ebbe gehacl het laud weder 

te verl aten gedurende eene maand nadat c1e tegen 

hem ingestelde ver volging zal zijn afgeloopen en 

hij, in geval van veroo rdeeling, cle hem opgelegde 
straf zal hebben onderguan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. 

De uitleveri ng zal worden toegestaan, zelfs al 

mocht cle schuldige een staatkundig motief of 

doel aanvoeren , indien het feit waarvoor zij is 

aangevraagd in hoofdzaak een gemeen misdrijf 
da,irstel t. 

7. Aan de uitleverin" zal geen gevolg worden 

gegeven dan gehoord, in de Nederhiude n , den 

officier van justitie bij cle rechtbank van het 

arrondissement binnen welks ressort de opgeëischte 
persoon is aangehouden , en in Brazili ë clen Pro

curen,· Generaal der Repnbliek en on verminclercl 

het beroep op cle "l,abeas-corpus" . 
8. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 

diplomaticken weg en alleen toegestaan worden op 

vertoon van het oo rspronkelijke of van een gewaar

merkt afschrift hetzij van een vonnis van veroor
deeling, hetzij van eene beschikking tot in staat 

van beschnldi ,,.ingstelling of van eeue beschi kking 

waarbij rechtsingang is verleencl met bevel tot 

gevangenneming, hetzij van een bevel tot ge
vangenneming, afgegeven in de vormen voorge

schreven door de wetgeving va n den Staat, die 
cle aanvrage doet, en waarbij het feit waarvan 

sprake is op zoodanige wijze wordt omschreven 
dat de Staa.t, waaraan de uitlevering wordt ge

vraagd, in staat zij te beoordeelen of het volgens 

zij ne wetgeving een geval daarstelt in het tegen
woordig verdrag voorzien, alsmede vermeldende 

de op het feit toepasselijke strafbepaling. 
9. De op en bij den opgeëischte in beslag ge

nomen goederen zullen worden overgegeven aan 

clen opeischenden Staat, inclien de bevoegde macht 

van den Staat, waaraan de uitlevering wordt 

anngevruagd, de overgave èbarvan heeft be volen. 
10. In afwachting van de aanvrage om uitlevering 

langs cliplomatieken weg zal de voorloopil!'e aan

houding van den persoon, wiens uitleveri ng volgens 

het tegenwoordige verclrag kan gevraagcl worden, 
kunnen verzocht worden : 

van cle zijde van Nederland: door eiken officier 

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

van de zijde van Brazili ë : door den Mini ster 

van J nsti tie ; 

doo r den President van het. Hooge Bonds

gerechtshof; 
dom den Procureur Genernal der Re pub] iek; 

door den P resident van het Hof van Hooger 

Beroeii van het Boudsdistrict; 
door den Procureur Generaal van het Bonds

district; 

door de Presidenten der Hooggerechtshoven 
van de Bondsstaten ; 

door de Hoofden va n het Openbaar Ministerie 

der Bondsstaten. 

Zij zal verhegen k1mnen wo,·den bij draadbericht 
gecollationneerd overeenkomstig de bepalingen van 

het reglement, gevoegd bij de Internationale 'rele

graafconventie, gesloten te St. Petersburg den 

22s ten Jul i 1875. 
11. De vreemdeling, voodoopig aangebonden 

volgens cle bepalingen van het voorgaand artikel, 
zal, tenzij zij ne aanhouding wegens eene andere 

reden gehandhaafd behoort te worden, in vrijheid 

worden gesteld, indien niet binnen den termijn 
van t wte maanden, na de dagteekening van het 

bevel van voorloopige aanhouding, de aanvrage 

tot nit,levering langs diplomatieken weg gedaan 

is, met overlegging van de stukken , voorgeschreven 

door het onderhavige verdrag. 

12. Wanneer bij vervolging wegens een gemeen 

misdrijf eene der Regeeringen het hooren van 
getuigen, clie zich in den anderen Staat bevinden, 
noodig oordeelt- , zal daartoe eene rogatoire com

missie langs diplomatieken weg gezonclen worden 

en zal daaraan gevolg gegeven worden met inacht
neming der wetten van het land , waar de ge

tuigen zullen worden nitgenoodigd te verschijnen. 
Echter zal , in spoecleischende gevallen , eene 

rogatoire commissie rechtstreeks door de rechterlijke 
overheid van den eenen Staat aan cle rechterlijke 
overheid van den ancleren Staat gezonden kannen 
worden. 



16 9 .JAN UARI 1899. 

Elke rogatoire commissie tot aanvrage van een 

getuigen ver hoor zal van eene Fransche vertaling 

vergezeld moeten zijn. 

13. Indien, in eenr strafz:mk een g~meen mis

drijf betreffende, de persoonlijke verschijning van 

een getuige in het andere land noodig is of 

verlangd wordt, zal zijne Regeeri □g 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, waar het verhoor zal moeten plaats 

hebbe□, behoudens het. geval tlat de aanvragende 

Regeering het noodig zal achten hooger e schade

vergoeding aan den getn ige toe te kennen. 

E en getuige van welke nationaliteit ook, die 

in een van beide Staten opgeroepen vrij)villig 

voor de rechters van den anderen Staat verschij nt, 

zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aa_n

gehonclen ter zake van vroeger door hem begane 

strafbare feite n of t egen hem wegens misdrijf 

uitgesproken veroorcleelingen, zelfs niet onder voor 

wendsel van medeplichtigheid aan de fe iten die 

het onderwerp uitmaken van het ged ing, waar in 

hij als getuige optreedt. 

14. Wanneer in eene strafzaak, een ge meen 

misdrijf betreffenrle, de confrontatie va n misda

digers, gedetineerd in ,len anderen Staat, of wel 

de mededeeling van overtuigingsstukken of van 

bescheiden, welke zich in handen bevinden der 

autoriteiten van het andere land, nutt ig of noodig 

zal worden geoordeeld, zal de daartoe strekkende 

aanvrang langs diplomatieken weg geschieden en 

zal daaruan ge volg g<!geve11 worden, tenzij er bij

zondere redenen mochten bestaan die er zich tegen 

verzetten, en onder gehoudenheid tot terugzending 

van de misdadigers en van de stukken. 

15. De doorvoer over het grondgebied van een 

der contracteerende Staten, van een door eene 

derde Mogendheid Ran de andere Partij uitge

leverden persoon , die niet behoort tot het land 

door hetwelk de ûoorvoer plaats heeft, zal worden 
toegestaan op het eenvoudig vertoon, hetzij van 

het oorspronkelijke, hetzij van een gewaarmerkt 

afschrift, van een der stokken genoemd in art. 8, 
mits het feit, waarop de uitlevering gegrond is, 

in het tegenwoordig verdrag vermeld ,.ij eu ni et 

vall e onder de bepalingrn 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 grond

gebied heeft toegestaan . 

De kosten van cloorvoer zullen komen voo1· 

rekening van den Staat clie de uitle vering heeft 

aangevraagd. 

16. De wederzijdsche Regeeringen doen over 

en veder afstand van alle aanvrage om terug

betaling van de kosten van onderhoud, van ver 

voer en andere die, binnen de grenzen van haar 

wederzijdsch grondgebied, zouden kunnen voort

vloeien uit ,le uitlevering van beklnagde, in staat 

van beschuldiging gestelde of veroordeelde personen , 

evenals van die voortvloeiende uit de ten uitvoer 

legging van rogatoire commiss iën, nit het vervoer 

en de terugzending van misdadigers ter confrontatie 

en uit de toezending en terugzending der over

tuigingsstukken of der bescheiden. 

De uit te leveren persoon z_al worden overgebracht 

naar de haven, aan te wijzen door den diplomati eken 

of con sulairen agent van den Staat., die de uit

levering heeft aangevraagd, en op wiens kosten 

h~ zal worden ingescheept. 

17. H et tegenwoordig verdrag, dat ni et toepas

selijk is op de koloniën , zal in werking tl-eden 

zes weken na de uitwisseling der akten van 

bekrachtiging. 

Te rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 
verdrag van 1 Juni 1881 ophouden van kracht 

te zijn en vervangen word en door het tegenwoordig 

verdrag, dat van kracht zal blijven tot zes maan

den na verklaring in tegenovergestelden zin door 

een der beide Regeeringen gecfaan . 

Het zal worden bekrachtigd en de ukten van 

bekrachtiging zullen worden ui tge wisseld te Rio 

de Janeiro , zoodra mogelijk na de goedkeuring 

door het Congres der Vereenigde Staten van 

Brazilië. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach

tigden het tegenwoordig verdrag hebben onder

teekend en van hunne zegels voorzien. 

In dubbel gedaan te Rio de J aneiro den een 

en twintigsten December achttienhonderd vijf en 

negentig. 

(L. S.) (get.) l~. PALM. 
CARLOS AuoUSTO DE CARVALHO. 

9 Januari 1899. BESLUIT, betreffende het Cen

trale Bureau en de Centrale Commissie voor 

de Statistiek. S. 43. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 15 November 1898, 
n°. 1962, Afdeeling Medische Politie ; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge-
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bleken va1\ eene herziening van het Koninklijk 

Besluit van den 6den October 1892 (Staatsblad 
n°. 232), tot instelling van de Centrale Com

missie voor de tatistiek; 

Den Raacl van State gehoord (ad vies van den 

27 December 1898, n°. 1 B); 

Gelet op het nader rap1iort van Onzen Minister 

van Binuenlandsche Zaken, van 6 Jannari 1899, 

n°. 22, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

Art. 1. Er zijn: 

a. een Centraal Bureau voor de Statistiek, en 
o. eene Centralo Commissie voor de Statistiek. 

Beide zijn gevestigd te 's Grave_nhage. 

2. Het Centrale .Bureau voor de Statistiek 
verzamelt, bewerkt en publ iceert , voor zoo ver de 

beschik.bare middelen het toelaten, de statistische 

opgaven, die door den Dirnctenr voor practijk of 
wetenschap nuttig geacht worden. 

Door het Bureau worden geene nienwe statisti

sche onderzoekingen of uitgaven ondernomen, noch 

onderzoekingen of uitgaven gestaakt, dan met 

machtiging van de Centrale Commissie voor de 

Statistiek. 
De Centrale Commissie kan ook harerzijds, op 

eigen initiatief of op verzoek van het Hoofd van 

een Departement van Algemeen Bestuur , het 

verzamelen, bewerken en pnbliceeren van statis

tische opgaven aan het Bureau opdragen , aan 

welke opdracht ue Directeur van het Bureau 

ve.rplicht is te voldoen, behoudens, in geval van 

bezwaar, beroep op Onzen Minister van Binn en

landsche Zaken. 
3. Aan het hoofd van het Bureau staat een 

Directeur , die door Ons benoemd en ontslagen 

wordt, woonplaats heeft tr. 's Gravenhage en eene 

vaste jaarwedde, benevens vergoeding voor reis· 

en verblijfkosten geniet. 
Bij het open vallen van het ambt van directeur 

zendt de Centrale Commissie ter vervulling van 

de plaats eene aanbeveling aan Onzen Minister 

van Binneulandsche Zaken. 
4. Aan het Bureau worden onder den Directeur 

werkzaam gesteld de ambtenaren en bedienden, 

die voor cle uitvoering van de taak van het 
Bureau noodi~ zijn. 

Dezen worden, na aanbeveling van cleu Direc
teur, den Voorzitter van de Centrale Commissie 
gehoord, door Ons benoemd en ontslagen voor 
zooveel betreft de ambteuaren van den ·rang van 
adjunct-commies of van hoogeren rang, en door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken voor 

1899. 

zooveel betreft cle o,·erige ambten1ren en cle be

dienden. 

5. De Direclenr is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de aan het J:lureau te verrichten 
werkzaam heden . 

Hij correspondeert ter zake van het geven of 

vragen van inlichti ogen rechtstreeks met open bare 

besturen en autoriteiten en bij zondere vcreenigin
gen en personen. 

6. Het Bureau verzamelt zooveel doenlijk alle 
stukken betreffende de statistiek van . ederland 
en zijne Koloniën en Overzeesche bezittingen. 

Het ontvangt een exemplaar van alle statis
tische bescheiden, door openbare besturen en 
autoriteiten uitgegeven. 

7 . Voor zoover in de bepaling van de bevoegd

heden en de rerplichtingen van den Directeur 

niet in Ons tegenwoordig besluit wordt voorzien, 

wordt doOI' Onzen Miuister van Binnenlandsche 
Zaken, de Centrnle Commissie gehoord, voor 
hem eene instructie vastgesteld. 

8. De Centrale Commissie voor de Statistiek 

dient van bericht en raacl op alle stukken be

treffende de statistiek, die door de Hoofden van 

de Departementen van A ]gemeen Bestuur in hare 

handen worden gesteld. 

Zij vestigt harerzijds cle aandacht op hetgeen 
strekken kan tot bevordering van de nauwkeurig

heid en volledigheid der van Regeeringswege ge-

1rnbliceerde statistische opgaven , en doet aan de 

Hoofden van de Departementen van Algemeen 

Bestuur de voorstellen, welke zij in het belang 

der statistiek wenschelijk acht. 
Zij overweegt steeds in het bijzonder de wijze, 

waarop het zekerst de meest betrouwbare gegevens 

voor de statistiek worden verkregen. 
Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 

van Regeeringswege omtrent een nieuw onderwerp 

van statistiek geen onderzoek ingesteld, noch in 

een onderzoek, dat reeds pleegt te geschieden, 
verandering gebracht, clan nadat de Centrale 
Commissie is gehoord. 

9. De Directeur van het Centrale Bnrean, 

zich niet met een ad vies of voorst.el der Centrale 
Comrnisie kunnende vereenigen, brengt ter zake 
een afzonderlijk advies nit. 

10. De Commissie bestaat nit niet minder dan 
twaalf leden, die door Ons benoemd en ontslagen 

worden . 
Door Ons worden uit de te 's Gravenhage of 

in de nabijheid daarvan gevestigde leden een lid 
als voorzitter en een als ondervoorzitter aangewezen. 

2 
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De Directeur van het Centrale Bureau is ambts• 

halve lid van de Commissie. 
Secretaris van de Commissie is eeu daartoe 

door Ons aangewezen ambtenaar van het Centrale 

Bureau. 
Bij het open vallen van het ambt van secretaris 

zendt de Commissie ter vervullin_g van de plaats 
eene aanbeveling aan Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken. 
Als bode bij cle Commissie zal dienst doen een 

daartoe door Onzen Minister van Binnenlandsche 

zaken aangewezen bediefüle vau het Centrale Bureau. 
11 . De leden, uitgenomen de Directeur van 

het Centrale B1ueau, worden benoemd voor zes 

jaren. 
De helft treedt, volgens een door Ouzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken goedgekeurden 

rooster, om de drie jaren af. 
De aftredenden zijn dadelijk weder benoembaar. 

De eerste aftred ing heeft plaats op 1 Janu

ari l!l02. 
Die ter vervulling eener plaats , buiten clen 

bij den rooster bepaalden tijd opengevallen, tot 

lid benoemd is, treedt af op het tijdstip, waarop 
degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest 

aftreden. 
Bij aftreding, ontslag of overlijden vau een 

der leden, zendt de Commissie op uitnood iging 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 

ter vervulling van de opengevallen plaats eene 

aanbeveling aan dien Ministe,·. 
De leden en de secretaris genieten vergoed ing 

van rei s- en vei·blijfkosten . 
12 . De Commiss ie correspondeert ter zake van 

het geven of vragen van aclviezen of inlichtingen 

rechtstreeks met openbare besturen en autoriteiten 

en bijzondere vereenigingen en personen. 
13. Oncler cle goedkeuring van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken stelt de Comm issie 

een regleme11t van orde voor hare werkzaam

heden vast. 
Zij houclt jaarlijks te 's Gravenhage twee ge

wone vergaderingen, die geopend worden op de 
dagen, in het reglement van orde te bepalen. 

Bnitengcwone vergaderingen kunnen worden 
gehouden op nitnoodiging of met goedkeuring 
van Onzen Miuister van Binnenlandsche Zaken. 

14. De Voorzitter, of bij diens ontstentenis 
de Onder-voorzitter, is belast met de uitvoering 

van de besluiten der Commissie en wordt daal'in 
bijgestaan door clen Secretaris. 

Stukken van of namens de Commissie uitgaande , 

worclen door den Voorzitter en den Secretaris 

onderteekend . 
In elke vergadering der Commissie doet cle 

Voorzitter mededeeling van hetgeen door hem 

sinds de laatste vergadering is verricht. 
15. De Voorzit.ter ,ler Commissie, of anders 

deze zelve, kan de voorbereiding van hetgeen waar

over zij heeft te ad viseeren of te beslissen, aan snb

commissiën of aan het Centrale Bureau opdragen. 
De vergaderingen der SL1b.commissiën kunnen, 

op hare uitnoocliging, door den Directem· van 

het Centrale Bnreau of andere deskundigen wot·den 

bijgewoond. 
Wanneer de sub-commiss iën bij cle uitvoering 

harer werkzaamheden inlichtingen of gegevens be

hoeven, worden deze door het Centrale Bureau 

aan haar zooveel mogelijk verstrekt. 
De in het tweede !iel van dit :wtikel genoemde 

deskundigen genieten voor het bijwonen van de 

vergacleringen ûer snb-commissiën vergoeding van 

reis- en verblijfkosten. 
16. De Commissie zenclt jaarlijks vóór 1 Juni 

aan Onzen Minister van Binnen!andsche Zaken de 

begrooting harer uitgaven benevens, met bij voeging 

van haar ad vies, de door den Di1·ecteur van het 

Centrale Bureau bij haar ingediende begrooting , 

behelzenqe de jaarwedden of belooningen der aan 

het Centrale Bu1·ea11 werkzaam zijnde ambtenaren 

en bedienden , de reis- en verblijfkosten, de kosten 

van bureau- en lokaalbehoeften en drnkwerk, 

schrij floonen, de kosten der bibliotheek en ver
dere uitgaven voor het volgend kalenderjaar. 

17. Jaarlijks vóór 1 Juni doet de Commissie 

aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 

verslag van hare we rkzaamheden in het afge

loopen kalenderjaar met bijvoeging van een ver

slag van den Directeur van het Centrale Bnrean 
over de werkzaamheden van het Bureau , welke 
verslagen in de Nederlandse he Staatscoui·ant worden 

geplaatst. 

18. Het Koninklijk beslnit van den 6den Oc
tober 1892 (Staatsblad n°. 232), tot instelling 
van cle Centrale Commiss ie voor de Statistiek, 
wordt ingetrokken. 

De op het tijdstip van het in werking treden 
van Ons tegenwoordig besluit in functie zijnde 
leden en de secretaris van de thans bestaande 
Centrale Commissie voor de Statistiek zijn, te 

i-ekenen van dat tijdstip , eervol van hunne fonctiën 
ontheven. 

Het archief en de bibliotheek vau de thans 
bestaande Centrale Commissie voor de Statistiek 
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gaan bij bet in werking treden van Ons tegen

woordig besluit in beheer over naar het Centrale 

Bureau vooi· de Statistiek. 

Onze Ministe1· van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit beslnit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenhage den 9den Jannari 1899. 
(get.) WIL HEL MI · A. 

IJe Afi11ister van Bin11e11landsclte Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BonoEsrus. 
( Uitgeg. 18 Jan. 1899.) 

9 Januari 1899. BESLUIT, houdende beschikking 

op het beroep van S. FttANK, te Ootmarsum, 
tegen het besluit van burgemeester en wet

houders di er gemeente, d.d. 5 April 1898, 
waarbij hem voorwaardelijk vergnuning is 
verleend tot de verdere exploitatie van zijne 

lachterij en tegen het beslnit van burge
meester en wethouders, d.d. 19 April daar

aan volgende, waarbij hem gedeeltelijk ont
hetlin11: is verleend van de bij besluit van 

5 April 1898 opgelegde voorwaarden. S. 44. 

Zie !tet besluit van 11 Februari 1899, S. 70. 
WlJ WILI-lELMl NA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
S. FRANK te Ootmarsum, tegen het besluit van 

burgemeester en wethouders dier gemeente, d.d. 
5 April 1898, waarbij hem voorwaardelijk ver

gunning is verleencl tot de verdere exploitatie van 

zijne slachterij, en tegen het besluit van hnrge

meester en wethouders d.d. 19 April daaraan

volgende, waarbij hem gecleeltelijk ontheffing is 
verleend van de bij besluit van 5 April 1898 
opgelegde voonva,irden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-

schillen van best nu r, gehoord (acl vies van den 

20 Juli 1898, u 0 • 153); . 
Op de voordracht van Onzen Minister van Water-

staat, Handel en r ijverheid van 5 Januari 1899, 
n°. 192, afdee\ing Arbeid en Fabr iekswezen; 

Ovenvegende dat genoemde Fl!ANK, bij adres 

d.cl. 16 Februari 1898 aan burgemeester en wet
houclers van Ootmarsum bovenbedoelde vergnnning 
heeft verzocht , welke burgemeester en wethouders 
hem - nadat de zitting krachtens art. 7 der 
Hinclerwet was /!:ehoudeu - bij besluit van 5 April 

1898 voorwaardelijk hebben verleend ; 
dat, - nadat FRANK bij adres d.d. 12 April 

1898, aan burgemeester en wethouders wijziging 

der bij de ve1·leende vergunning gestelde voor

waarden had verzocht en burgemeester en wet

houders hem bij schrijven van 20 April daaraan
volgende hadden medegedeeld, clat zij bij hun 

besluit van 19 April te voren gedeeltelijk aan zijn 
verzoek hadclen voldaan - }'RANK bij een adres 

d.d . 30 April 1898 in beroep is gekomen van 
boven vermelde besluiten van burgemeester eu 

wethouclers, d.d. 5 Apri l 1898 en 19 April 1898, 
daarbij verzoekende ze • nietig te verklaren of wel 

de wijziging al zoodanig te gelasten zooals hij in 
zijn verzoekschrift heeft aangevoerd"; 

Overwegende dat voor zooveel het ingesteld 

beroep geri cht is tegen het besluit van burge
meester en wethouders d.d. 5 April 1898, appel
lant clen in art. 15, lsle lid, der Hinderwet vast

gestelden termijn niet heeft in acht genomen, 

vermits de afkondiging bij art. 8 dier wet be

doeld, in casu heeft plaats gehad op 5 April 1898 
en het appellatoir adres, blijkens den poststempel, 
eerst op 2 Mei daaraan volgende te 's Gravenl,age 
is ontvangen; 

dat voor zooveel het ingesteld beroep gericht 

is tegen het besluit van burgemeester en wethou

ders d.d. 19 April 1898 , genomen naar a,ioleiding 

van appellants verzoek om wijziging der aan de 
hem verleende vergunning verbonden voorwaarden, 

burgemeester en wethouders gedeeltelijk aan zijn 
verzoek om ontheffing of wijziging van de opge

legde voorwaarden hebben voldaan door toevoeging 
van de bepaling aan de voorwaarcleu: . dat de 

tijd voor het verwijderen van den inhoud Jer 

vaten tot berging vnn bloed en afva l, in de 3de 
voorwaarde bedoeld ,van bi1111tn 24 uren tot 

36 U1'en woi·dt verlengd" ingeval de slachting op 

Zaterdagavond plaats vi nel t"; 

dat blijkens bericht van burgemeester en wet

houders van hun besluit vau 19 April 1898 niet 

cloor aankondiging aan het publiek kenuis is ge

geven; 
dat krachtens art. 15, lste lid, der Hinderwet 

het beroep van ecne beslissing als cle hierbedoelde 
openstaat binnen veertien dagen na de afkondi
ging en dus niet voor deze kun worden toegelaten; 

dat appellant mitsdien zijn beroep tegen het 
besluit vau burgemeester en wethouders d.d . 
19 April 1898 heeft ingesteld vóór dat de bij 
de wet voorgeschreven termijn van beroep was 

ingetreden ; 
Gezien cle Hinderwet; 
Hebben !(Oedgevonden en verstaan appellant i11 

zijne beroepen te verklaren niet-ontvankelijk. 
2* 
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Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, met het rapport van Onzen vooruoemden 
Minister in de Staatscou,·ant zal woràeu openbaar 
gemaakt en aan den Raad van State (afdeeling 
voor cle geschillen van bestunr) in afschrift zal 

worden medegedeeld. 
's Gravenhage, den 9den Januari 1899. 

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

(get .) C. LELY . 

( Uitgeg. 19 Jan. 1899.) 

9 Januari 1899. AtUtEST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
waar bij art. 47 van het Kcininkiijk besluit 
van 13 Augustus 1891 (qtaatsblad n°. 158), 
zooals dit nader is gewijzigd, verboden wordt 
te ankeren of voor anker te liggen in een 
riviervak, waar de zalm visscherij met de 
zegen uitgeoefend wordt, dit verbod over
eenkomstig de strekking van het besluit, alge
meen geldt, waarbij niet in aanmerking komt 
of de zalmvisscherij met de zegen wordt 
uitgeoefend door iemand, die daartoe ge

rechtigd is of niet. 
De Hooge Raad enz.; 
Gelet op het middel van cassatie, namens clen 

requirant voorgesteld bij pleidooi: 
Schending van art. 47, n°. 2, van het Konink

lijk besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad 
n°. 158), zooals dit is gewiizigd bij Koninklijk 
besluit van 23 April 1897 (Staatsblad n°. 105), 
omdat de kantonrechter te Dordrecht in zijn vonnis 

van 11 Mei 1898, hetwelk is bevestigd bij vonnis 
van de arronclissements-rechtbank te Dordrecht 
van 23 September 1898, niet alleen niet heeft 
beslist, dat ter plaatse waar de req uirant met 

zijn Vllartuig "de Onderneming" geankerd lag, 
de zalmzegenvisscherij terecht werd uitgeoefend, 
maar zelfs heeft beslist, dat het niet t er zake 

afdoet of de visscherij met de zalmzegen daar 
ter plaatse met of zonder recht werd uitgeoefend; 

Overwegende dat bij het vonnis van den kanton
rechter te Dordrecht, bij het bestreden vonnis 
van de arrondissements- rechtbank aldaar beves
tigd, bewezen is verklaard het aan den req uirant 
ten laste gelegde, l nidende: 

.dat hij l°. op 10 Mei 1897 des namiddags 

telkens te ± 3{ uur, te± 3¾ uur, te ± 4{ uur, 
te ± 4¾ unr ; 2°. op 11 Mei 1897 telkens des 

voormiddags te ± 10½ nur en te ± 11 uur , 
zijnde steeds op een tijd dat de visscherij met 
de zalmzegen mag worclen uitgeoefend, als schipper 

van het vaartuig genaamd "de Onderneming" te 
Dubbeldam in de rivier de Oude Maas in het 
rivier vak beginnende op 100 meter boven de 

plaats waar de zegens der aan den wal gevestigde 
zalmzegenvisscherij "de Volharding" met vasten 
spil worden uitgebracht, en eindigende 100 meter 
beneden den benedensten ophaal van die zalm
zegenvisscherij, waarin op de hierboven genoemde 
tijdstippen werkelijk de visscherij met de zalm
zegen werd uitgeoefend, door de vermelde zalm

zegenvi sscherij "de Volharding" , buiten nood
zakelijkheid met genoemd vaartuig heeft voo r 

anker gele~en"; 
dat bij dat vonnis aan de bewezen verklaarde 

feiten de qualificatie gegeven is en straffen op
gelegd zijn, zooals in het hoofd van dit arrest 

vermeld is; 
clat bij cle behandeling der zaak voor den 

kantonrechter namens den req uirant is beweerd, 
dat deze niet in overtreding was door op tijden 
en plaats in de clagvaarding genoemd met het 
schip . de Onderneming", waarvan hij ll'ezagvoerder 
was, ten anker te liggen, omdat de maatschappij 

"de Volharding" niet bevoegd was daar ter plaatse 
de zalmzegenvisscherij uit te oefenen; 

dat de kantonrechter dit verweer heeft ver
worpen, daarbij overwegende: 

"dat het voor de vraag of het bewezen feit 
strafbaar is onverschillig is of de zalmzegen
visscherij in casn al of niet bevoegdelijk werd 
uitgeoefend door de Maatschappij "de Volharding"; 

.dat immers bij art. 47 van het Algemeeµ 

Reglement van politie voor rivieren enz. vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 13 Angustus 1891 
(Staatsblad n°. 158), zooals dat is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 23 April 1897 (Staats
blad n°. 105~ den schipper is verboden tenzij 
met vergunning van een ambtenaar van den ·water
staat en buiten het geval van noodzakelijkheid 

te ankeren of voor anker te liggen, gedurende 
den tijd dat de visscherij met de zalmzegen mag 
worden uitgeoefend op een bij dat Koninklijk be
sluit :iangewezen plaats, wanneer de visscherij 
met de zalmzegeu werkelijk, d. i. feitelijk wordt 
uitgeoefend, geheel daargelaten of die uitoefening 
bevoegd el ijk of onbevoegdeliik geschiedt"; 

.dat die opvatting volkomen in overeenstem
ming is met de bedoeling van vooi·meld Konink
lijk besluit, dat ten doel heeft het gebrnik van 
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de openbare wateren in het beheer van het Rijk 

en het veilig verkeer op die wateren te regelen 

en het ter bereiking van dat doel niets ler zake 
afdoet of de visscherij met de zalmzegen op de 

r ivieren jure of injuria wordt uitgeoefend"; 
0. dnt hiertegen het middel is gericht en bij 

de toelichting dnarvan in hoofdzaak is vuorge

dragen, dat waar in nrt . 47 van het Koninklijk 
besluit van 23 April 1897 (Staatsb lad n°. 105) 

gesproken wordt va n uitoefening der zalmvi8scherij, 

bedoeld is rechtmatige uitoefening daarvan; dat 
dit zoude blijken zoowel ui t den aanhef van ge

noemd nrtikel , dat het ankeren verbi eclt gedu 
rende den tijd dat de visscherij met de zalmzegen 

mag wonlen uitgeoefend , als uit de slotwoorden 
"waarin de visscherij met de zegen werkeli:fk 

wordt uitgeoefend"; 
0. hierom!ren t, dat art. 47 van het Koninklijk 

besluit van H Augustus 1891 (Staatsblad n°. 158), 
zooals dit gewijzigd is bij het Koninklijk besluit 
van 23 April 1897 (Staatsb lad n°. 105), luidt: 

"Tenzij met vergunning van een ambtenaar 

van den Waterstaat is het den schippers, buiten 
het geva l van noodzakelijkheid verboden te ankeren 
of vast te meren of voor anker of vastgemeerd 

te liggen : 1 °. op plaatsen waar di t de scheep

vaart zon belemmeren; 2°. gedurende den tijd 
dat de visscherij met de zalmzegen mag worden uit

geoefend, in een riviervak, beginnende op 100 me
ter boven de plaats waar de zegens eener aan 

den wal gevestigde zalmzegenvisscherij met vasten 

spil worden uit.gebracht, en eindigende 100 meter 
beneden den benedensten ophaal van zoodanige 

zalmzegenvisscherij ; 
. Het verbod sub 2°. geldtalleen voorde rivier

vakken en voor den tijd waarin de visscherij met 

de zegen werkelijk wordt nitgeoefend" ; 
O. dat, waar in het Koninklijk besluit het 

ankeren en voor anker liggen in een aangewezen 

ri viervak verboden wordt geilurende den tijd, dat 
de zalmzegenvisseherij mag worden uitgeoefend 

(en werkelijk uitgeoefend wordt), kennelijk be
doeld wordt het tijdperk waarbinnen de zalm
zegenvisscherij met de zegen geoorloofd is, dat 
is - volgens art. 4 van het Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1886 (Staatsb lad n°. 123) in verband 
met art. 1°. der Jachtwet - van 16 .A.ui,:ustus 
tot 15 October, behoudens de beperking voor den 
Zaterdag en den Zondag gemaakt bij art. 3 van 
voornoemd reglement; 

dat het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 
(Staatsb lad n°. 158) niet ten doel heeft eenige 

regel ing te geven betreffende de zalmvisscherij 

zelve, maar, zooals door den kantonrechtei: met 
juistheid is beslist, blijkens den aanhef daarvan 
alleen de strekking heeft algemeene politiemaat
regelen vast te stellen tot be~cherming van de 
rivieren, kanalen, htivens, sluizen, bryggen en 
daartoe hehoorende werken onder het beheer van 

het Rijk, alsmede ter verzekerin1, van het doel
matig en veil ig gebrnik daarvan; 

dat waar on tot bereiking van het doelmatig 
en veilig gebruik van de rivier verboden wordt 
te ankeren of voor anker te liggen in een rivier

vak waar de zalmvisscherij met de zegen nit

geoefentl wordt, dit verbod algemeen geldt en 

daarbij niet in aanmerking komt of de zalm
visscherij met de zegen uitgeoefend wordt door 
iemand clie daartoe gerechtigd is of niet; 

dut der bal ve het voorgestelde middel is on

gegrond ; 

Verwerpt het beroep in cassatie. 

11 Janua,ri 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 

het besluit vau den raad der gemeente Dub

beldam van 9 November 1898, waarbij 
T. J . PIEREN is benoemd tot hoofcl der open

bare lagere school n°. 2 aldaa r. S. 45. 
W1J WILHEL~INA, ENZ. 

Op de voordrach t van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 19 December 1898, 
n°. 6886 ', afdeeling Onderwijs , tot vernietiging 
van het beslui~ van den raad der gemeente Dub

beldam van 9 November 1898, waarbij T, J. 
PIEREN is benoemd tot hoofd rler openbare lagere 
school n°. 2 aldaar; 

0 venvegende: 

dat ingevolge artikel 28, tweede lid , der wet 
tot regeling van het lager onderwijs de benoe
ming van een onderwijzer aan het hoofd eener 

school geplaatst, moet geschieden uit eeue voor

dracht van minstens drie bevoegden, opgemaakt 
door burgemeester en wethouders en den districts

schoolopziener ; 
dat de benoeming, bij besluit van den raad 

der gemeente Dubbeldam , van 9 November 1898, 

van T. J, PIEREN tot hoofd der open bare lagere 
school n°, 2 , aldaar is geschied buiten de door 
burgemeester en wethouders en den districts -school
opziener opgemaakte voordracht ; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is 

met de wet; 
Gelet op artikel 28 der wet tot regeling van 

het lager onderwijs; 
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Gezien de artikelen lö3 en 15 der wet van 

29 juni 1851 (Staatsbladn°. 85) en het Koni nkl ij k 

besluit van 29 November 189 (Staatsblad n°. 234); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

3 Januari 18991 n°. 12); 
Gezien het nader rapport van Onzen Min ister 

van Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 1899, 

n°. 52, afdeeling Onder wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovengemeld besluit van den rnad der gemeen te 
JJulJbeldam wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegecleelcl zal worden. 

's Gravenhage, clen llden Januari 1 99. 

(get.) W I LHELMINA. 

JJe JJ.[inister van Binnenland.rche Zaken, 
(get. ) H. GOEMAN BonGESIUS. 

(Uitgeg . 20 ./an. 1899.) 

12 Januar i 1899. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad cler Schikking, oncler
teekencl te .Parijs den 24sten October 1898, 
houdende bijzondere bepalingen voor het inter
nationaal spoorwegvervoer tusschen Neder
land, België, Frankrijk en Luxemburg, ter 
vervanging der overeenkomst van 9 Angus

tus 1893 (Staatsblad 189.J,, n°. 38). S. 46. 
WIJ WILHELM INA, ENZ. 

Gezien de Schikking onderteekend te Parijs 
den 24sten October 1898, hondende bijzondere 
bepalingen voor het internationaal spoorwegvervoer 
t nsschen Nederland, België, Frankrijk en Lvxem
burg, ter vervanging cler Overeenkom t van 9 Au

gostos 1 93 (Staatsblad 1894, n°. 38), van welke 
Schikking met vertaling een afclruk aan dit be
sluit gehecht is; 

Gelet dat di e Schikking door <le evengenoemde 
Staten is bekrachtigd en de akten van bekrnchti
p; iug cleu 28sten December 1898 zijn nedergelegd 
in de taatsarchieven der Fransche &publiek; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandscbe Zaken d.d. 9 Januari 1899, Directie 
Protokol, n°. 336 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making der aan dit besluit gehechte Schikking · 
te bevelen door plaatsing van dat besluit in het 
Staatsblad. 

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

zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen, in voomoemde overeen komst vervat. 
's Gravenhage, clen 12den Januari 1899 . 

(get .) WILHEL MI NA. 
De llfinister van BuiteulandJJclte Zaken, 

(get .) W . H . DE BEAUFORT. 
( Uitgeg. 17 Jan. 1899.) 

VERTALI1"G. 

De Regeering van Nederland , van België, van 

de Fransche Republiek en van Luxemburg, ge

bruik makencle van de bevoegdheid, welke baar 
verleend is bij artikel 1 en de slotbepaling van 
artikel 2 van de additioneele Schikking van den 

16den Juli 1895 tot de international~ Overeen

komst van Bern van den 14clen October 1890, 
betreffende het goederenvervoer op s1ioonvegen, 
hebben besloten ecne bijzondere Sch ikking aan te 

gaan ten aanzien van het vervoer van sommige 

goederen en zijn omtrent het volgende overeen
gekomen: 

Art. 1 . De hieronder vermelde voorwerpen, 

afkomstig van het grondgebied van een cler cou
tracteerende Staten en met bestemming naar het 
grondgebied van een anderen contracteerenden taat, 
worden tot het intemationaal vervoer toegelaten 

op de spoorwegen op welke de Overeenkomst van 
Bern toeims elijk is en volgens de algemeene be

palingen dezer Ove.reeukomst en cler genoemde 

additioneele cbikking, voor alles wat niet ge

regeld is bij cle volgende bepalingen : 

I. Goud en zilver in baren, platina, ge1,1urd geld 
of geldswaarde, papier, go,id- of zilverpleet, 

kwikzilver , documenten, edelgesteenten, 
echte parelen, lcleinoodiën en andere 

kostbare voorwerpen, borduur-
werken en kanten. 

Het vervoer van deze voorwerpen wonlt be
heerscbt door de volgende bijzondere bepalingen: 

Om ten vervoer te worden toegelaten, moeten 
geldswaarden en nnar de waa rde aangegeven 

goecleren, als goud- of zilverpleeten, kwikzi lver, 
echte parelen, kanten en borclnurwerken, enz., 

verpakt zijn in zakken, tasschen, rollen , k isten, 
doozen of vaten. 

Het vervoer dezer voorwerpen in oningepakten 
toestand is uitdrukkelijk verboclen . 

Zendingen in zakken, tasschen of rollen. 

De zakken, tasscben of rollen moeten aan cle 
binnenzijde geheel genaaid en in volkomen goeden 
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staat zijn, dat wil zeggen noch gescheul'd, noch 

versteld. 

De opening van deze zakken, tasschen of l'Ollen 

_moet gesloten zijn door middel van een onbe
schadigd koord of touw (dus zonder splitsing of 

aangeknoopt gedeelte), waarvan de knoop bedekt 

moet zijn met een zegel van lak en waarvan de 

uiteinden op een loshangend stuk karton met een 

gelijksoortig zegel bevestigd moeten zijn. Bij 

ontstentenis van een zegel mogen de einden van 

het koord of ton w, dicht bij den knoop, rn een 

Jood vcrcenigd (geplombeerd) worclen. 

Zendingen in doozen, kisten of raten. 

De doozen, kisten of vaten zullen stevig dicht 

gespijkerd of bekuipt moeten zijn en zullen geene 

sporen mogen vertoonen van eeuige weder gesloten 

opening of viin eeuige breuk. 

De doozen en kisten moeten stevig toegebonden 
zijn door rnicldel van een kruiselings aangebracht 
tonw uit één stuk bestaande en voorzien van 
zegels van lak of looclen in voldoend aantal om 

de onschendbaarheid der colli te verzekeren. Op 
de heide bodems van elk vat moet eeu koord 
kruiselings ziju aangebracht en daaraan door 

middel van zegels vnn lak of looden bevestigd zijn. 

Zendingen kanten en borduurwerk, die niet 

gepakt zijn in tasscben of kisten, worden slechts 

in wasdoek gepakt ten vervoel' aangenomen. 

Bankbiljetten, rentebewijzen, aandeelen, obligatiën, 
coztpons ,·oor rente of dividend. 

De zendingen van deze soort moeten ten ver
voer a.ingeboden worden in zakken, cloozen of 

kisten, of als pakketten, gewikkeld in ongeschonden 

omslagen van gewast of geteerd papier of wel 

van wasdoek. 
Evenwel zullen deze stukken van waarde, in

dien zij aangeboden worden gepakt in eenig ander 

soort papier , ten vervoer toegelaten mogen worden, 
zoo deze wijze van verpakking, zoowel wat de 
stevigheid als den goeden staat betreft, niets te 

wenschen overla,it. 
Elk pakket moet gesloten zijn door middel van 

zegels van lak in voldoend aantal (ten minste 
drie) om de onschendbaarheid ervan te verzekeren. 

Aangifte (de,- waarde). 

De vrachtbrief moet de waarde van de zending 

vermelden en moet voorzien zijn van een zegel 
van lak of van een lood (plombe), overeenkomende 
met dat hetwelk op het collo is aangebracht. 

De adressen moeten zeer duidelijk leesbaar ge

schreven zijn; zij mogen niet O}l de voorwerpen 

genaaid, geplakt of gespijkerd zij n, opdat zij 

geene sporen van eene weder gesloten opening of 
van eene breuk kunnen verbergen. Zij mogen, 

hetzij op de colli zelve geschreven , hetzij daaraan 
door middel van een koordje bevestigd zijn. 

De aangegeven waarde der coli i moet zeer 

duidelijk leesbaar op het adres vermeld zijn. 

De voorletters, opschriften, wapeus, firma's 

of namen van ondernemingen, die afgedrukt zijn 

op de zegels van lak of op de Jooden, welke zijn 

aange~racbt op de zakken, tasschen, doozen , rollen, 
kisten, vaten of pakketten, moeten volkomen lees
baar en dnidelijk zijn . 

Afdrnkken bestaande uit ruitjes, lijnen of pnnten 

alsmede afdrnkken van muntstukken zijn nitdrnk
kelijk ve,·boden. 

Verantwoordelijkl,eid. 

In geval van geheel verlies van een collo zal 

de door den spoorweg verschuldigde schadever

goeding gelijk zijn aan het bedrag der aangege ven 

waarde, vermeerde!'d met. de na de afzencling be
taalde kosten van vervoer en douanerechten . 

In geval van gedeeltelijk verlies of van be

schadiging zal cle spoorweg het bedrag der waarde

vermindering, naar denzelfden grondslag berekend , 
betalen. 

Aangifte van belang bij de aflevering wordt 
niet toegelaten. 

Il. K unstvoorwerpen, als : schilderijen, beelden, 
kunstbronzen, 011dl,eden . 

Aangifte der waarde en aangifte van belang 
bij de aflevering worclen niet toegelaten. 

Jn geval van verlies of van beschadiging, zal 
de door den spoorweg verschuld igde schadeYer
goed ing niet meer bedragen dan fr. 1.50 per K.G. 
brutogewicht , tenzij twee of meer spoonvcgbe

sturen bij gemeenschappelijke tarieven, door de 
bevoegde overheden van eiken Sta.it behoorlijk 

goedgekeurd, eene verder reikende verantwoorde
lijkheid op zich mochten genomen bebbeu. 

III. Guano en kunstmeststo.ffen. 

Guano eu kunstmeststoffen worden zonder aan 

eenige bijzondere bepaling onderworpen te zijn, 
ten vervoer aangenomen. 

2 . Het toestaan van mildere bepalingen, dan 
die vastgesteld bij de tegenwoordige Schikking, 
voor de voorwerpen , bedoeld bij de eerste drie 
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alinea's van artikel 1 van de adclitioneele Schik

king van den 16den Juli 1895 tot de internationale 

Overeenkomst van Bern van den 14den October 

1890, zal, in het verkeer tL1sschen twee of meer 

eontractecrende Staten, het onderwerp kunnen 

uitmaken van door de daartoe gemachtigde be

trokken spoorwegbesturen ontworpen tarieven onder 

voorwaarde dat cleze turie,·en rloor alle bevoegde 

overheden worden 11:oedgekeurd. 

3. De bijzondere Overeenkomst den 9den Au

gustus 1893 te Parijs tnsschen de Hooge con

trncteerende Partijen gesloten, is en blijft bniten 

werking gesteld. 

4. De tegen woorclige Schikking zal worden be

krachtigd en de akten van bekrach tiging er van 

zullen zoo spoedig mogelijk te Parijs worden uit

gewisseld. Zij zal in werking treden ééne maand 

na den clag, waarop de bedoelde akten van be

krachtiging uitgewisseld zullen zijn en zal even lang 

van kracht blijven als de den 14den October 1890 

te Bem geteekende internationale Overeenkomst , 

betreffende het goederen vervoer op spoorwe<'en . 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden , te 

weten : de heer VAN W BEDE, Zaakgelastigde van 

Nederland , te Par ijs; de heer baron n' ANETHAN, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 

van Zijn e Mnjesteit den Koning der Belgen bij 

den President van de l<'ransche Republi ek ; de 

heer DELCASSÉ, Minister van Buitenlandsche Zaken 

van de F'ransche Republiek, en de heer V ANNEHUS, 

Zaakgelastigde van Luxemburg te P arijs , daartoe 

behoorlijk gemachtigd, de tegenwoorclige bijzondere 

Schikking hebben opgeste lcl en die van hunne 

zegels hebben voorzien. 

Geuaan te P arijs, in vier exemplaren , den 

24sten October 1898. 

(L.S.) (9et .) H. Y. WEEDE. 

Bar . D' ANE'fHAN. 

DELCASSÉ. 

VANXERU S. 

14 Januari 1899. BESLU IT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad van het te B ent op 

31 Maart 1898 tneschen Nederland en Zwit-
serland gesloten verdrag 
misdadigers, ook van 

Nederlandsche Koloniën. 

tot uitlevering van 
toepassing op de 
S. 47. 

WTJ . WTLHEL)IINA , EXZ. 

Gezien het te Bern op 31 Maart 1898 tusschen 

Yeder/and en Zwitserland gesloten verdrag lot 

uitlevering van misdadigers, ook van toepassing 

op de Nederlandscl,e Koloniën, waarvan een afdruk 

met vertaling aan dit besluit gehecht is; 

Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krachtiging mede Ie Bern den 22sten Decem

ber 1898 heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlanusche Zaken van clen l lden Januari 1899, 

n°. 494, Directie Protokol ; 

Hebben gcedgevonden en verstaan, de bekencl

making van voorzegd verdrag te bevelen door 

plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zoo veel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, clen 14clen Januari 1899. 

(ge t.) WILHELMINA . 

JJe Jfinister van Buitenlandse he Zaken, 
(get.) vV . H. DE BEAUFOR1'. 

( Uitgeg. 21 Jm,. 1899.) 

YE RTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der e,lerlanclerr 

en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

en de Bondsraad van den Zwitserschen Bondstaat, 

in gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijnde 

een nieuw verdrag te sluiten, betreffende de uit

levering van misdadigers, hebben te dien einde 

tot H none gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 
van het Koninkrijk : 

Graaf DMITllY Lours VAN BYLANDT, Ridder der 

Orde van den Nederlaudschen Leeuw, Minister

Resident van Hare Majesteit clc Koningin der 

Nederlanden bij den Zwitserschen Bondstaat; 

en de Bondsraad van den Zwitserschen Bondstaat: 

Het lid van den Bonclrnacl den Heer ERNEST 

BnENN EU, Chef van het Departement van J nstitie 
en Politie; 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welke in goeden eu behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Regeering der Neilerlanden en de 

Bondsraad van den Zwitserschen Bondstaat ver
binden zi ch, volgens cle voorschriften bij de vol

gencle artikelen vastgcstelcl, met uitzondering 

hunner onderdanen , wederkeerig aan elkander 

uit te leveren de personen welke veroordeeld of 

beklaagd zijn ter zake van een der feiten hieronder 

vermeld, wanneer dit gepleegd is buiten het grond-
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gebied van den Staat aan wien de uitlevering 

wordt aangevraagd, indien het een strafbaar feit 

volgens het gemeen recht vormt en voor zoover 

de wetten van beide landen de uitlevel'Îng uit 
dien hoofde toestaan: 

1 °. moord , doodslag en vergiftiging: 
2°. kiuderdoodslag of kindermoord; 

3°. bedreigingen , schriftel ijk en onder eene be
paalde voorwaarde gedaan; 

4°. het opzette] ijk veroorzaken van de afdrij

ving der vrucht van eene vrouw dom· hnar zelve 
of door anderen ; 

5°. verwondingen, opzettelijk toegebrachte slagen 
en gewelddadigheden, die zwaar lichamelijk letsel 

of den dood ten gevolge hebben; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding der eer-
. baarheid, gepleegd met geweld of op een persoon 

die niet in staat is zich te verdedigen of zich 

van ziju denkvermogen te hedienen; onzedelijke 

handelingen, gepleegd op kinderen onder den 

leeftijd van 16 jaren of op eenig persoon door 
hem aan wien die is toevertro11wd; opwekking 

van een persoon oncler de 16 jaren tot het plegen 

of dulden van ontuchtige handelingen of tot het 

hebben van vleeschelijke gemeenschap buiten echt 
met een derde ; 

7°. opwekking van minllerjarigen tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 

ten doel heeft de ont ,icht van minderjarigen te 

begunstigen , strafbaar volgens de wetten der 

beide landen ; 
8°. dubbel huwelijk; 

9°. roof of onwettige vrijheidsberooving van een 

kind of van een minderjarige; 
10°. oplichting of wegvoering van minderjarigen; 

11°. het namaken of vervalschen van munt
speciën, van muntpapier of van bankbilletten, met 

het oogmerk om die m nntspeciën, dat munt

papier of di e bankbiljetten als echt en on verval scht 

uit te geven of te doen uitgeven, of het opzet

telijk in omloop. brengen van valsche of vervalsch te 
muntspeciën, mnntpapier of bankbiljetten; 

12°. het namaken of vervalschen van ~tempels, 
zegels of clichés, het beclriegelijk gebruik maken 
of het misbruik maken van zegels, stempels of 
clichés, h etzij die nogemaakt zijn of echt; 

130. vervalscbing en namaking van stukken; 

het bedriegelijk gebruik maken van nagemaakte 
of vervalschte stukken; 

14°. meineed of het afleggen van eene valsche 
verklaring onder bekrachtiging van een plechtige 

belofte; valsche getuigenis; 

15°. omkooping van openbare ambtenaren, 

rechters en scheidslieden, verduistering door open

bare ambtenaren, knevelarij, tnisbrnik van gezag 

door diegene welke zich hebben laten omknopen ; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daarvan 

gemeen gevaar voor goederen of levensgevaar 
voor een ander te duchten is: 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 

van een gebouw hetwelk in zijn geheel of gedeel
telijk aan een ander toebehoort of van een ge

bouw of getimmerte, wanneer daaruit een gemeen 

gevaar voor goederen of levensgevaar voor anderen 
te duchten is; 

18°. het opzet.telijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruik

baar maken of beschadigen van een schip , indien 

daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is ; 

19°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor een spoortrein; 

20°. diefstal, zeeroof; 

21 °. oplichting; 

22°. misbruik van een handteekening in blanco; 
23°. misbruik van vertrouwen (verduistering); 
·24°. bedriegelijke bankbreuk. 

Onder de voorgaande qual ificatiën zijn begrepen 
de medeplichtigheid en de poging voor zoover 

deze laatste strafbaar gesteld is bij de wetgeving 

van het land, aan hetwelk de uitlevering ge
vraagd wordt. 

2. De uitlevering zal geen plaats hebben : 

1 °. ingeval het feit in een derden Staat is 

gepleegd en de Regeering van dien Staat de uit
levering aan vraagt; 

2°. wanneer <le aanvrage daartoe g,sch iedt op 

grond van hetzelfde feit waarvoor den opgeëischten 
persoon in het land, waaraan de uitlevering wordt 

aangevraagd, onhe!Toepelij k recht is gedaan of ter 
zake waarvan hij in dat land wordt vervolgd ; 

3°. indien de vervolging of de opgelegrle straf 

naar de wetgeving des bnds, waaraan de uit

levering wordt aangevraagd of van dat, hetwelk 
de uitlevering verzoekt, verjaard is vóór de aan

houding van den opgeëischten persoon, of, zoo 

et· nog geen aanhouding heeft plaats geb:ul vóór de 
oproeping om door de rechtbank te worden gehoord. 

3 . Indien de opgeëischte persoon vervolgil wordt 

of straf ondergaat wegens een ander misdrijf dan 

dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne uitlevtring niet worden toegestaan dan 
na afloop der vervolging, ingesteld in het land, 
waaraan de uitlevering wordt aangevraagd, en, 
ingeval van veroordeeling, nadat hij de hem op-
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gelegde straf zal hebben ondergaan of hem daar

van grntie zal zijn verleend. 
Indien evenwel volgens de wetten van het land 

dat de uitlevering aanvraagt, dat tijdsverloop de 

verjaring der vervolging ten gevolge zon kunnen 
hebben , zal zijne uitlevering worden toegestaan 

tenzij er bijzondere redenen mochten aanwezig zijn 

die er zich tegen verzetten en onder gehouden

heid tot terugzending van den uitgeleverde zoodra 
de vervolging in genoem,l land zal zijn afgeloopen. 

De kosten van vervoer heen en terug zullen 
zijn ten laste van den aan vragen den Staat. 

4. De uitgeleverde persoon zal niet mogen 
worden vervolgd, noch gestraft in het land, 

waaraan de uitlevering is toegestaan, voor een 

ander , voor zijn uitlevering gepleegd feit dan 
dat op grond waarrnn die uitlevering is 11:evraagd 
of de daarmede samenhan11:ende strafbare feiten , 
noch mogen worden uitgeleverd aan een derden 
Staat zonder toestemming van dien welke de uit

levering heeft toegestaan, tenzij hij de vrijheid 
gehad heeft om boven bedoeld land weder te 

verlaten en wel gedurende een maand na te zijn 

berecht en, in geval van veroordeeling, na zijn 
straf te hebben ondergaan of na gratie te hebben 
verkregen. 

5. De uitlevering zal niet worden toegestaan, 
dan op voorwaarde dat de uitgeleverde persoon 

niet terecht sta voor een bij wijze van uitzon

dering ingestelde rechtbank. 
6. De bepalingen van het tegenwoordig ver

drag zijn niet toepasselijk op staatkundige mis
drijven en vour staatkundige strafbare feiten zal 

de uitlevering niet wol'(leu toegestaan. 

De uitlevering zal echter worden toegestaan 

zelfs indien de schuldige zich op een politieke 
beweegreden of een politiek doel mocht beroepen, 
indien het feit, waarvoor zij wordt aangevraagcl, in 

hoofdzaak een misdrijf vormt volgens gemeen recht. 
Hij die ter zake van een der in art. 1 genoemde 

gemeene feiten is uitgeleverd, kan derhalve in 
geen geval worden vervolgd of gestraft 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 gehad het land weder te ver
laten gedurende eeue mattnd, nadat de tegen hem 
ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen, en hij, 
ingeval van veroordeeling, de hem opgelegde 
straf zal hebben onderg-dan , of hem daarvan 
gratie zal zijn verleencl. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 
diplomatieken weg en alleen worden toegestaan op 

vertoon van het oorspronkelijk of van een ge

waarmerkt afschrift, hetzij van een vonnis van 

veroordeeling, hetzij vau eeue beschikking tot in 

staat van beschuldi11:ingstelling of van eene be
schikking waarbij rechtsingang is verleend met 
bevel van gevangenneming, hetzij van een bevel 

van gevangenneming. Die stukken moeten worden 

afgegeven door de bevoegde macht in de vormen, 
voorgeschreven door de wetgeving van den Staat, 

die de aanvrage doet, en het feit waarvan sprake 
is op zoodanige wijze omschrijven dat cle Staat, 

waaraan de uitlevering wordt gevraagd, in staat 
zij te beoordeelen of het, volgens zijne wetgeving, 

een geval daarstelt in het tegenwoordige verdrag 
voorzien, alsmede in afschrift bevatten de op het 

feit toepasselijke strafbepaling. 

Deze stukken zullen steeds vergezeld zijn van 
eene Fransche of Duitsche vertaling, wanneer zij 
niet in een dier talen zij n gesteld. De in het 
Duitsch gestelde stukken zullen geschreven 
worden in Latijnsche letters. 

8. De op en bij den opgeëischte in beslag 
genomen goederen zullen worden overge11:even aan 

den opeischenden Staat, indien de bevoegde macht 
van den Staat, waaraan de uitlevering wordt 

aangev1,1ngd, cle overgave daarvan heeft bevolen. 

9. Ingeval dat de persoon tegen wien een ver

volging is ingesteld, door de uitlevering mocht 
worden verhinderd om zijne contractueele ver

plichtingen jegens bijzondere personen na te komen, 

zal de uitlevering van die persoon niettemin 
worden bewerkstelligd; maar de andere partij zal 
het recht hebben hare aanspraken voor de be

voegde macht te ,loen gelden. 

10. In dringende gevallen en in afwachting 

van de aanvrage om uitlevering langs diploma

tieken weg zal de voorloopige aanhouding van 
den persoon, wiens uitlevering volgens het tegen

woordige verdrag kan gevraagd. worden , recht
streeks kunnen verzocht worden per JlOSt of 
telegrat1f door eene bevoegde macht van een der 
contracteerende Staten aan die vau ,Jeu anderen. 

Vau de zijde van Nederland: elk officier van 
justitie of elk rechter van instructie (rechter
commissaris); 

van de zijde van Zwitserland: elk Departement 
of elke afdeeling van Justitie en Politie en elk 
rechter van instructie. 

Van de rechtstreeksche vraag om voorloopige 
aanhouding zal zonder verwijl langs diplomatieken 
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weg kennis worden gegeven aan de Regeering van 

den Staat, aan wien de uitlevering wordt gevraagd . 

De voorloopige aanhouding is onderworpen aan 

de vormen en de regels voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat waaraan de uitlevering 
gevraagd wordt. 

11 . De vreemdeling, die krachtens de bepalingen 

van het voorgaand artikel voorloopig is aange
houden , za l, ten ware hij uit anderen hoofde 

behoort in hechtenis te blijven, in vrijheid worden 

gesteld, indien niet binnen een tijdsverloop van 
20 dagen, dat in Zwitserland te rekenen van af 

de voorloopige aanhouding en in Nederland te 
rekenen van af de dagteekening van het bevel van 

voorloopige aanhouding, de aanvrage tot uitlevering 
langs diplomatieken weg geschied is, onder over

legging der bescheiden bij het tegenwoordig ver

drag voorgeschreven . 
Hij zal eveneens in vrijheid gesteld worden 

indien binnen een termijr: van 20 dagen , te 

rekenen vnn de mededeeling van het besl uit waar

bij de uitlevering wordt toegestaan, de opeischende 

Staat geene maatregelen heeft getroffen voor het 
ontvangen van den 11itgeleverde, noch voor den 

doorvoer over het gebied van de tusschenliggende 

Staten . Deze termijn zal kunnen worden verlengd 
op met redenen omkleede aan vraa;; van den op

eischenden Staat. 
12. Wanneer bij de vervolging van een misdaad 

genoemd in het eerste artikel van dit, verdrag 
een der Regeeringen het hooren van getuigen, 

die zich in den anderen Staat bevinden , nood ig 

oordeelt, zal claartoe eene rogatoire commissie 
langs diplomatiekeu weg gezonden worden en zal 
daaraan gevolg gegeven worden nwt inachtneming 
der wetten van het land, waar de getuigen zullen 
worden uitgenoodigd te verschijnen. Intnsschen 

zal in spoedvereischende gevallen eene rngatoire 
commissie rechtstreeks door de rechterlijke over

heid in den eenen Staat knnuen wo1'den toegezonden 
aan de rechterlijke overheid in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie zal voorzien moeten 

zijn van eene Fransche of Duitsehe vertaling 

indien zij niet gesteld is in een die,· beide talen. 

De Dnitscbe stukken zullen moeten geschreven 
zijn met Latijnsche letters . 

13. Indien in _eene strafzaak, welke het gevolg 

is van een misdaad genoemd in het eerste artikel 
van dit verdrag, de persoonlijke verschijning van 

een getuige in het andere land noodig is of 
verlangd wordt, zal zijne Regeering hem verzoe
ken aan de tot hem te richten uitnoodiging ge-

volg te geven, en, ingeval hij daaraan voldoet, 

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toege
kend, volgens de tarieven en reglementen van 
kracht in het land, war,r het verhoor zal moeten 
plaats hebben, bchouclens het geval, dat de aanvra

gende Regeering het noodig zal achten eene hoogere 

schadevergoeding aan den getuige toe te kennen . 

Een getuige, van welke nationaliteit ook , die 

iu 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 vafi vroeger door hem begane 

strafbare feiten of tegen hem wegens misdrij f 
uitgesproken veroordeelingen, zelfs niet onder 

voorwendsel van medeplichtigheid aan de feiten 
die het onderwerp uitmaken van het geding waar

in hij als getuige optreedt . 
14. Wanneer in eene strafzaak, welke het 

gevolg is van een misdaad, genoemd in het eerste 

artikel van clit verdrag, de confrontatie van mis

dadigers, aangehouden in den anderen Staat, of 

de mededeeling van overtuigingsstnkken of van 
bescheiden , welke zich in handen bevinden der 

autoriteiten van het andere land, nuttig of noodig 

zal worden geoordeeld, zal de daartoe strekkende 

aanvraag langs diplomatieken weg geschieden en 
zal daaraan gevolg gegeven worden tenzij er bij 
zondere reden mochten bestaan, die er zich tegen 

verzetten , en onder gehoudenheid van terugzending 

der misdacligers en der stukken. 
15. De doorvoer over het grondgebied van een 

der contracteerende Staten, van een door eenc derde 

mogendheid aan de andere partij nitgeleverden 
persoon, die niet behoort tot het land, door het
welk de doorvoer plaats beeft, zal worden toegestaan 

op het. eenvoudig vertoon, hetzij van het oorspron
kelijke, hetzij van een gewaarmerkt afschrift van 

een der processtukken, genoemd in art. 7, mits 
het feit, waarop de uitlevering gegrond is, in 
het tegenwoordig verdra~ vermeld zij en niet 
valle onder de bepalingen , voorzien bij de artt. 
2 en 6, en mits de doorvoer, wat het medegeleide 

betreft, geschiede ,~et medewerking van beambten 
van het land, dat den doorvoer over zijn grond

gebied heeft toegestaan. 
De kosten van doorvoer zullen komen voor 

rekening van den Staat, die de uitlevering heeft 

aangevraagd. 
16. De wederzijdscbe Regeeringeu doen over 

en weder afstand van alle aanvraag om terug• 
betaling van de kosten van onderhoud, van ver

voer en andere, die binnen cle grenzen van haar 
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wederzijdsch grondgebied zouden kunnen voort
vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in staat 

van beschuldiging gestelde of veroordeelde personen , 

evenals van rlie, voortvloeieucle 11it cle tenuitvoer

legging rnn rogatoire cornrnissiëu, van cle toezending 

en terugzencling van misdadigers clie geconfronteercl 

moeten worden en van de toezendiug en terug

zen ,ling van overtuigingsstukken of bescheiden. 

17. De contracteerencle partijen verbinden zich 

om wederkeerig , voor zooveel mogelijk , aan elk

ander mede te deelen alle vonnissen van veroordee

ling ter zake run misdaden van elke soort, uitgespro

ken door de rechtbanken van den een der contrac

teerende laten tegen onderdanen van den anderen. 

Deze medecleeling zal plaats hebben door het 

zenden langs diplomatieken weg van een uittreksel 

van het onherroepelijk geworden vonnis. 

18. Ieder der contracteerendc 1iartijen zal , 

onder gehoudenheid van wederkeerigheid, aan de 

andere cle u itleverinl<' toestaan ter zake van een 

misdaad niet voorzien bij de tegenwoordige over

eenkomst, indien gelijke uitlevering in de toekomst 

aan een derden Staat mocht worden toegestaan . 

19. De bepalingen van de tegenwoordige over

eenkomst zullen van toepassiug zijn op de Koloniën 
en Huitenland~che bezittingen van Neclerlancl, 

doch daar bedoelde bepalingen zijn gegrond op 

de wetgeving van het moederland, zullen zij slechts 

worden nageleefd voor zoover zij niet in strijd 

zijn met de wetten iu die Koloniën en Bezit

tingen van kracht. 
In afwijk ing van art. 11 zal de termijn mor 

het in vrijheid stellen 90 <lagen zijn. 

20. De tegenwoordige overeenkomst zal in wer

king trnden drie tnaanden na de uitwisseling der 

akten van bekrachtiging. 

Te rekenen van hare inwerkingtreding zal de 

overeenkomst van 21 December 1 ö3 ophanden 

van kracht te zijn en vervangen worden door de 

tegenwoordige, die zal blijven gelden tot 6 tnaan

den na eene verklaring in tegengestelden zin, 

door een van beide Regeeringen gedaan. 
Zij za l worden bekrachtigd en de akten van 

bekrachtiging er van zullen worden uitgewisseld 

binnen het tijdsverloop van zes maanden of vroe

ger, indien zulks mogelijk kan zijn. 

Ter oirkonde waarvan de wederzijdsche gevol

machtigden de tegenwoordige overeenkomst hebben 

onderteekend en van hnnne zegels voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te Bern den 31 Maart 1898. 
(L .S. ) (get .) D. VAN BYLA:<nT. 

BRENNEH. 

16 Januari 1899. BF.SLUIT, houdende beslissing 

dat de kosten van verpleging van arme krank

zinnigen voortdurend zijn ten laste van cle 

gemeente, waar hun wetteliJk domicilie ge

vestigd was op het oogenblik dat de bepa

ling van art. 26 der armenwet voor het eerst 

op hen toepasselijk werd. 

WIJ WJLHELMINA, ENZ.; 

Beslissende het geschil over de woonplaats van 

de arme krankzinnige C. C. DE LEIJER ; 

Den Raad van State, enz. ; 

0veruegende dat tusschen de gemeentebesturen, 

van Boxtel en Vessem geschil is ontstaan over 

de woonplaats van genoemde krankzinnige, het

welk Gedeputeerde taten van • oord-Brabant niet 

in der minne hebben kunnen bijleggen, zoodat 

het aan Onze beslissing is onilerworpen; 

0. , dat C. C. DE LErrnn, geboren te Boxtel 

op 20 A11gust11s 1820, reecls sedert geruimen tijd 

wordt verpleegd in het krankzinnigengesticht te 

's Hertogenbosch; 

dat de kosten, voortvloeiencle uit hare ver

pleging aldaar, sin els 24 Juli 1895 niet meer 

van harentwege voldaan zijn kunnen worden; 

dat op 20 Angustns 1892 tot haar curator is 

benoemd J. DE LEr.JER, zonder beroep, destijds 

wonende te Boxtel, die intusschen op 8 Janu

ari 1896 laatstgenoemde gemeente heeft verlaten 

en zich sedert te Vessem metterwoon heeft ge

vestigd; 
dat alsnu moet worden beslist ten laste van 

welke der beide laatstgenoemde gemeente11 de 

verplegingskosten van voornoemde arme krnnk

zinnige moeten gebracht worden; 

0., dat volgens art. 2û der wet tot regeling van 

het armbestnnr, voor de kosten, voortvloeiende 

uit de verpleging van arme krankzinnigen, aan

sprakelijk zijn de gemeenten "waar de verpleegden 

woonplaats hehben", en onder deze laatste uit

drukking, blijkens de wordingsgeschiedenis van 

voornoemd wetsartikel , bepaaldelijk is te verstaan 
de plaats, waar het privaatrechtelijk domicilie 

der verpleegden is gevestigd ; 

dat uit die geschiedenis tevens blijkt - zooals 

reeds meermalen in soortgelijke, aan Onze kennis

neming onilenvorpen geschillen is beslist - dat, 

bij het tot stancl komen van evengenoemde wets

bepaling, kennelijk cle bedoeling des wetgevers 

heeft voorgezeten, dat de verplegingskosten van 
arme krankzinnigen, voor den geheelen duur 

hunner ziekte, voortaan zouden zijn ten laste van 
die gemeente, waar hunne woonplaats was ge-



20-2:J J A X U A R 1 1 8 9 9. 29 

vest igd toen die bepaling voor het eerst te hunnen 

opzichte toepasselijk werd; 

dat, naar het voorschrift van art. 7 van het 

Burgerlijk Wetboek , meerderjarigen, die onder 
curateele zijn gesteld, de woonplaats van hnnne 
curators volgen ; 

dat alzoo voornoemde krankzinnige, toen zij op 

24 Juli 1895 armlastig werd, hare woonplaats 

had te Boxtel , alwaar destijds haar curator woon

achtig was; 

dat derhalve de verplegingskosten van C. C. 
DE LEIJER sinds 24 Juli 1895 ten laste zijn ge

komen van laatstgenoemtle gemeente; 

Gezien de wet tot regeling vau het annbestut1r 

en art. 78 van het Burgerlijk Wetboek ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

Boxtel aan te wijzen als de gemeente, uit wier 
fondsen sinds 24 Juli 1895 moeten voldaan wor

den de ve1·plegingskosten der arme krankzinnige 

C. C. DE J,EJJF.lt, 

20 Janua,·i 1899. BESLUIT, tot schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Putte 

van 24 December 1898, waarbij L. JANSEN 

is benoemd tot pompier bij de brand weer 

al<laar. S. 48. 
Gesckm·st tot l April 1899. 

23 Janua,·i 1899. BESLUIT, hc,ndende beschik

king op het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Heesbeen, Eetl,en en Genderen 

tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noordbrabant, d.d. 2 Augustus 1898, 
G n°. 35, waarbij goedkeuring is onthomlen 

aan het besluit van dien raad d.d. 27 April 1898, 
bept1lende de opheffing van twee openbare 

lagere scholen en den bon w van eeue nieuwe. 
S. 4\J. 

WIJ WILHELMINA ' ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raacl der gemeente Heesbeen, · .Eethen en 

Genderen, tegen het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Noordbrabant, d.d. 2 Augustus 1898, 
G u0

• 35, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van dien raad d.d. 27 April 1898, 

bepalende de opheffing van twee open bare lagere 
scholen en den bon w van eene uiet1 we; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur gehoord (advies van 9 December 1898, 
n°. 239); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 20 Januari 1899, 
n°. 7142, afdeel ing Onderwijs; 

· Overwegende, dat voomoemde gemeenteraad bij 
besluit van 27 April 1898 heeft besloten artikel 1 
cler verordening, regelende het lager onderwiJs in 

bedoelde gemeente, vastgesteld bij raadsbesluit van 

20 Octobe,· 1880, te lezen als volgt: 

• Met ingang van 1 September 1898 zullen in 

de gemeente Eethen c. a. be,taan twee scholen 
te weten: 

.eene aan de Klei berg;che stl'aat op of binnen 

150 meter afstand van het perceel, kadastraal 
bekend, gemeente Eethen, sectie B, n°. 405; 

en eeue te Reesbeeti ; 

De bestaande school te Eef ken en even zoo de 

bestaande school te Genderen worden diensvolgens 

opgeheven en daarvoor zal in de plaats komen, 
cle ter plaatse hiervoor omschreven nieuw te 

bouwen school, terwijl die te Heesbeen zal be
houden bi ij ven"; 

dat Gedeputeerde taten, na den Inspecteur van 
het lager onderwijs in de eerste inspectie te 

hebben gehoord, die tot niet goedkeuri ng advi
seerde, bij besluit van 2 Augustus 189 , G n°. 35, 

hunne goedkeuring aan bovenvermeld rnadsbesluit 

hebben onthouden, op grond clttt de ± 56 leer

lingen van cle school te Eethen en de ± 40 leer

lingen van die te Genderen - voor zooveel deze 

laatsten niet aan den Genderensche clijk wonen -

ter wij: zij nu eene school in hunne onmi cldellijke 
nabijbeicl hebben, bij uitvoering van het onder

werpelijk raadsbesluit ± 25 minuten zouden 

moeten gaan, om de nieuwe school te bereiken; 
dat het perceel, waarop deze gebouwd zou worden, 

wel aan den openbaren weg ligt, doch dat op 

een afstand van ± 10 minuten slechts één huis 
staat, zootlat die weg, zonder hoornen, aan beide 
zijden begrensd door eet'. sloot, in de winter
avonden voor de kinderen gevaarlijk zijn kan; 
dat het bezoek der herhalingsschool in den winter 

zoowel voor de leerlingeu. uit Eethen, al voor 
die uit Genderen zeer moeilijk wordt en dat de 

nieuwe regeling, ook uit een financieel oogpunt, 
geen noemenswaardig voordeel voor de gemeente 

oplevert, terwijl daardoor het geregeld bezoek der 
dagschool zeer wordt bemoeilijkt en bet bezoek 

de,· avondschool voor velen nagenoeg onmogelijk 
wordt ; dat de raad der gemeente Heesbee1t c.a. 

van dit besluit in beroep is gekomen , door 

middel van een adres, dat op 28 Augustus 1898 
aan het Kabinet der Koningin is ontvangen, 
daarbij aanvoerende, dat door eene regeling als 
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,loor hem ontworpen, de belangen vnu het lager 

onderwijs in voornoemde gemeente behoorlijk 

worden behartigd , terwijl daarbij met de finan

cieele draagkracht der gemeente tevens rekening 

wordt gehouden; 
Over wegende cl11t tot dusvene in de gemeenten 

Heetbeen c. a. drie open bare lagere scholen be

stonden, n.l. één in het dorp Eetl,e11, één in 

het dorp Gtnderm en één in het dorp Heesbeen ; 

Overwegende tlat de openbare lagere school te 

Eet !ten is afgekeurd als schadelijk voor de ge

zondheid der leerlingen, en rlns door het ge

meentebestnur ter ver vanging van die school eene 

andere moet worden gebon wd; 

dat het door den rand aangenomen en door 

Gedeputee1·tle Staten niet goedgekeurtle besluit, 

bedoelt om een school te bouwen gelegen onge

rner te midden ttmchen de twee bestaande scholen 

te Eethen en Genderen en daardoor cl ie be·idc 

bestaande openbare lagere scholen te vereenigen; 

Overwegende dat het niet wenschelijk is voor 

twee dorpen, die op een afstand van ± 50 mi

nuten van elkaar liggen, ééne school te bouwen, 

gelegen te midden tusschen die dorpen ; 

dat zoowel de school te Eethen met± 50 leer

lingen als die te Genderen met ± 40 leel'lingen 

zeer wel reden van bestaan hebben, vooral nu 

een groot aantal inwoners van Eetl,en en Genderer, 

met kracht op het behoud de,· beide scholen aan

dringen, een verlangen uat ook dooi· het school

toezicht wordt gedeeld; 

dat bijna alle kinderen, indien het raadsbesl uit 

wercl goedgekeurd, zouden worden genoodzaak t 

een veel grooteren afstand af te leggen, clan thans 

het geval is, weshalve de bestaande toestand te 

hunnen nacleele zon veranderen, welke verande

ring op het geregeld schoolbezoek nadeelig kan 

terugwerken ; 

clat cle omstandigheid, dat rnn het herhalings

onderwijs thans weinig gebrnik gemaakt wordt , 

geen reden kan zijn, om een toestand in het leven 
te roepen, waardoor gevaar ontstaat da.t dit onder
wijs geheel zal verloopen, doch veeleer moet leiden 

tot het zoeken naar middelen om algemeene deel

neming daaraan te bevorderen; 

clat htt oprichten van ééne school voor Eethen 
en Genderen volstrekt niet zoozeer in het finan

cieel belang der gemeente is dat de belangen van 

het onderwijs voor dat belang moeten wijken; 

dat Gedeputeerde Staten alzoo terecht aan het 
rnadsbeslnit hnnne goedkeurillg hebben onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Noordbrabant dd. 2 Augustus 1898 

G n°. 35, het daarte!!:en ingesteld beroep onge

groncl te verklaren. 

Onr.e Min ister van Binnen landsche Zaken is 

belast met de uitvoerin!!: van dit besluit, dat in 

het Staatsb1ad geplaatst en tegelijk met de in 

hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 

Minister in de Neder1andscl,e Staatscourant op· 

genomen zal wot·den en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, af

cleeling voor de gesch illen van bestuur. 

'sGravenhage, den 23sten Januari 1899. 

(get.) WIL HELl\11 NA. 

JJe llfinisler van Jlinnenlandsche Zalcen, 

(get .) H. GOEl!AN BoHGESTUS. 

( Uitgeg. 4 Pebr . 1899.) 

24 Januari 1899. BESLUIT, tot schorsing van 

het besluit vun Gedeputeerde Staten vun 

Noordbrabant van 5 Januari 1899, G n°. 120 , 

tot goedkeuring van het besluit van den raad 

der gemeente Veghel van 19 December 1898, 

waarbij de begrooting dier gemeente voor 

1899 is vastgesteld. S. 50. 

Geschorst tot 1 Áprit 1899. 

24 Janua,·i 1899. B}:SLUIT, tot schorsing van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noordbrabant van 5 Januari 1899 , G u0
• ll9 , 

tot goedkeuring van het besluit van den raad 

der gemeente Gilzec. a. van 8 November 1898, 

waarbij de begrooting uier gemeente voor 

1899 is vastgesteld. S. 51. 

Geschorst tot 1 April 1899. 

27 Januari 1899. BESLUIT, bepaleu·de de plaat

sing in het Staatsblad van de verklaring 
afgegeven door den Staatspresident der Zuid

Af1·ikaanscl1e R,epublielc onder dagteekening 

van 27 Januari 1898, waarbij aan de con

suls-generaal, consuls en vice-consnls van het 

Koninlcrijlc der Nederlanden in die Republiek 

tot wederopzeggens het recht wordt toege

kend om, voorzoover zij daartoe door hunne 

Regeering gemachtigd zijn, aldaar burgerlijk 

geldige huwelijken te sluiten en er geboorte

en doodakten op te maken van onderhoorigen 

van het Km,inlcrijlc der Nederlmzden. S. 52. 
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W1J WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de verkla,·i ng afge11:even door den Staats
presi,lent der Zuid-Afrikaanscl,e Republiek onder 
dagteekening van 27 Januari 1898, waarbij aan 

de consuls-generaal , consuls en vice-consuls van 

het Koninkrijk der Nederlanden in die Republiek 
tot wederopzeggens het recht. wordt toegekend 

om , voorzoover zij daartoe door hunne Regeering 
?:emachtigd ziju , aldaar bur11:erlijk geldige huwe

lijken te sluiten en er geboorte- en doodakten op 

te maken van ooderhoorigen van het Koninkrijk 
der Nederlanden, van welke verklaring een af
druk aan dit beslnit gehecht is ; 

Gelet op Ons besluit van 20 September 1898 
(Staatsb lad n°. 213) , waarbij aan de hoogstge
plaatste Nederlandsche consulaire ambtena ren te 
Jolta1111esburg en te Pretoria de bevoegdheid is 
toegek<>nd tot het opmaken van akten van ,len 

burgerlijken stand, ten behoeve van Je binnen 
hun ressort aa nwezige Nederlanders ; 

Opde voordrach t va n Onzen Minister van Bniten
landsche Zaken van den 2lsten Januari 1899, 
Directie van het Protokol, n°. 681; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 

de bekendmaking van voorzegde Verklaring te be
velen door plaatsing Vllll dit besluit in het Staatsblad. 

Ouze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering va n dit besluit. 

's Gravenhage , den 27sten J anuari 1899. 

(get.) WIL HEL~fTN A. 

De Jlfiniste,· van B uitenlandsche Zo ken, 
(gel .) W. H. DE BEAUFO HT. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1899.) 

VERKLAR ING. 

De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek: 
letten de op het besluit va n de n Edel Acht

baren Eersten Volksraad art. 2286, d.d. 10 De

cember 1896, waarbij de Regeering gemachtigd 
werd om met- advies en consent van den Uitvoeren
den Raad, en in zoodao igeo vorm als meest 

verkieselijk en dienstig mocht bevonden worden, 
voorziening te maken, dat de consuls-generaal, 
consuls en vice-consuls van het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Znid-Afrikaansche Republiek , 
het r echt zullen hebben om, voor zoover zij door 

hunne Regeer ing daartoe gemachtigd zijn. burger. 
lijk geldige huwelijken in de Zuid-Afrikaaosche 

Rep ubliek, geboorte- en doodactco op te maken 
van onderhoorigeo van het Koninkr ijk der Neder

landen en waarbij verder is bepaald, dat zoodanige 

huwelijken en acten als wettig en geldig zullen 
worden erkend in de Zuid-Afrikaansche Republiek ; 

Overwegende de weoschelijkheid dat thans zoo

danige voorziening worde gemaakt, als bedoeld 

in voornoemd besluit van den Edel Achtbaren 
Eersten Volksraad ; 

Gaat, met ad vies en consent van Jen Uit

voerenden Raad, krachtens zijn besluit, art . 44 
d.d. 14 Januari 189 , over tot het afleggen van 

de volgende verklaring: 
.de consnls-geoera,il , consuls en vice-consuls 

"van he t Koninkrijk der Nederlanden in de Zoid

. Afrikaansche Republiek, zu llen, totdat dienaan

.gaande nadere of andere voorzieningen worden 

.gemaakt , het recht hebben om, voor zoo ver zij 

.door hunne Regeering daartoe gemachtigcl zijn , 

. burgerlijk geldige huwelijken in de Zuid-Afri

.kaaosche Republiek te sluiten, en geboorte- en 

.doodacten op te ma ken van onderhoorigen van 

. het Koninkrijk der Nederlanden." 
Aldus gedaan ten GouvernementskantoretePreto

ria, op den 27sten dag van Januari achttien 
honderd acht en negentig. 

(get .) S. J. P. K ltUGER, Staatspresident. 
Dr. W. J. L EYDS. Staatssecretaris. 

30 Januari 1899. BESLUl'r, houdende bepalingen 

tot we1·ing van de San J osé schilc11nis (Aspi

diotus Perniciosus). S. 53. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binneolaodsche Zaken van 2 November 1898 , 

n°. 5145•, afdeeling Landbouw, en van Onzen 

Minister van Financiën van 9 November 1898 , 

o0 • 87, A.fdeeliog Invoerrechten en Accijnzen; 
Gelet op de wet van 2 April 1898 (Staatsàlad 

n°. 79), houdende bepalingen tot wering vau voor 
den lao,l-, t uin- of boschbouw schadelijke dieren 

en plantenziektet1 ; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

22 November 1898, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers van 5 Januari 1899, n°. 6214•, af
deeling Landbouw, en van 25 Januari 1899 , 

n°. 10 , afdeeling Tn voerrechten en Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan, 

met intrekking vau het Koninklijk besluit van 
20 )'[ei 18\.18 (Staatsb lad n°. 117) , houdende be
palingen tot wering van de San José schi ldluis, 
nader te bepalen hetgeen volgt : 

Art. 1. De in- en doorvoer, hetzij rechtstreeks, 
hetzij middellijk, van alle soorten van levende 
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hoornen en heesters, of levende deel en daarvan, 
afkomstig nit Amerika, zijn verboden. 

Dit verbod geldt eveneens de kisten, tonnen, 
manden, zakken, vaten en andere voorwerpen , 
dienende of gediend hebbende tot verpakking van 
de bij het vorige I id bedoelde voorwerpen. 

2 . Bij de aangifte tot in- of doorvoer van 
levende boomen en heesters of levende deeleu dier 

gewassen, alsook van de verpakking daarvan, 
wordt eene verklaring nopens den oorsprong dier 

voorwerpen , afgegeven door den N ederbndschen 
consulairen ambtenaar of eene bevoegde ant.oriteit 
ter plaatse van inscheping of inlading, overgelegd. 

Als verklaring nopens den oorsprong kunnen 
dienen de bescheiden , afgegeven ingevolge het 
2de en 3de lid van artikel 3 der internationale 
overeenkomst van 3 November 1881, tot wering 
der druifluis (phylloxera), tot welke overeenkomst 
betrekking hebben de wetten van 6 IJe~ember 1883 

(Staatsblad n°. 178) en 26 October 1889 (Staats
blad n°. 134). 

De in het eerste !iel van dit artikel genoemde 
voorwerpen , aangevoerd van buitenslands, mogen 
niet worden gelost, of met het vervoermiddel, 
waarin zij zich bevinden, verder worden gevoerd 
in binnenwaartsche richting, tenzij de in dat Jid 
bedoelcle verklaring door den ontvanger der in
voerrechten vooraf is onderzocht en voldoende 
bevonden . 

3. Behoudens nakoming van de voormelde over
eenkomst kunnen bij gemeenschappelijke beschik
king van Onze Ministers van Binuenlandsche 

Zaken en van Financiën uitzonderingen op cle 
bepalingen van dit besluit worden toegelaten: 

a. voor aan voeren uit aan Nederland grenzende 
landen, waar maatregelen zijn genomen tot wering 
van de 8au José schildluis; 

b. voor aanvoeren met een wetenschappelijk cloel; 
c. ten behoeve van het grens verkeer. 
4. Gedurende den tijd van vier weken, na den 

dag waarop dit besluit in werking treedt, wordt 
de verklaring, bedoeld bij artikel 2, eerste lid, 
niet gevorderd voor zendi ngen, afkomstig uit 
Azië, Afrika, of Europeeschc havens aan de 
Middellaudsche Zee, mits ten genoegen van Jeu 
ontvanger der invoerrechten worde aangetoond, 
dat de ten in- of doorvoer aangegeven voorwerpen 
werkelijk uit die werelddeelen of uit die havens 
afkomstig zijn. 

5. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekeniug van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 30sten J anuari 1899. 

0dJ WILHELMINA. 
JJe Jlfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H. GoEl!AN BORGESIUS. 

JJe Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 11, Febr. 1899.) 

2 Februari 1899. Wi,:T, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk cler Staa.tsbegrooting voor het 
dienstjaar 1899. S. 54 . 

Bij deze wet wordt het IIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1899, betreffende de Hooge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt: 

l • Afd. : De Staten-Generaal 
De Raad van State 
De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der N ederlaudsche Orden 
Het Kabinet der Koningin . 
P ensioenen, wachtgelden, gratificatiën, toelagen en kosten voor cle 

vergaderingen van den Ministerraad. 
Onvoorziene uitgaven 

f 353,785.-
103,810.-
121,750.-

19,620.-
34,215.-

45,927.-
5,000.-

f 684,107.-
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3 Februari 1899. BESLUIT, tot wijz1gm11: van 
de artikelen 3 en 6 der Bepalingen betref
fende het groot-ambtenaarsexamen voor den 
Indischen dienst, vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 20 Juli 1893 (Staatsblad 
n°. 117), eu tot wijzi11:ing van artikel 14 
van het Koninklijk besluit van 29 Augustus 
1883 (Staatsblad n°. 133), houdende vast
stelling van nieuwe regelen omtrent de benoem
baarheid en uitzending van rechterlijke en 
aclministratieve ambtenaren voor den clienst in 
Nederlandscl,-lndië. S. 55 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 

Op de voordracht van Onzen Ylinister van 
Koloniën van 15 December 1898, Litt. D, n°. 16; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
17 Januari 1899, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën van 31 Januari 1899, Litt. D, n°. 21; 

Hebben 11:ocdgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het laatste !iel van artikel 3 en het 

voorlaatste en het laatste lid van artikel 6 der 
Bepalingen betreffende het groot-ambtenaarsexamen 
voor den Indischen clienst, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 20 Juli 1893 (Nederla11dsclt 
Staatsblad n°. 117, Indisclt Staatsblad n°. 257), 
vervallen. 

2 . Artikel 14 van liet Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1883 (Nederla1ulwl, Staatsblad 

n° . 133, Indisclt Staatsblad u0
• 249), reedsgewij 

zigcl bij het Koninklijk besluit van 23 December 
1892 (Staatsblad n°. 286), wordt nader gewij
zigd als volgt: 

a. Het dercle lid wordt gelezen: 
.Alle requesten, waarbij uitzending verzocht 

wordt, moeten vergezeld zijn van een bewijs van 
zedelijk µ;edrag, afgegeven door het clagelijksch 
bestuur der gemeente waar de sollieitant woont, 
en voorts van het bewijs dat hij tot geen militairen 
dienst verplicht is, of wel van het bewijs, aan
toonende welke verplichtingen ten aanzien van 
den militairen clicnst hij nog heeft te vervnllen. 

b. Als voorlaatste lid wordt in het artikel 
opgenomen: 

Wanneer een sollicitant nog verplichtingen heeft 
ten aanzien van den militairen clienst, wordt 
hiermede rekening gehouden bij de bepaling van 
den termijn van ziju vertrek. 

Onze Minister van Koloniën 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 en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 3den Februari 1899. 

(get .) WILH"ELllfIN A. 

De Jfinister van Kolonië,i, (get.) CREMER. 

( Uitgeg . 14 Febr. 1899.) 

3 Februari 1899. WET, tot vaststelling van het derde hoofclstuk cler Staatshegrooting voor het 

dienstjaar 1899. S. 56. 
Bij deze wet worclt het Illcle hoofdstnk cler begrooting van Staatsuitgaven voor het clienstjaar 

1899, betreffende het Departement van Buitenland.rclte Zaken, vastgesteld zooals hicma verkort volgt: 
l • Afd.: Kosten van het Departement . f 90,230.-
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten 687,100 .-
3• Verschillende uitgaven . 22,200.-

Pensioenen, wachtgelden en toelagen. 

On voorziene uitgaven 

39,604.-
10,000.-

f 849,134.-

3 Februari 1899. WET, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsliegrooting voor het 

dienstjaar 1899. S. 57. 
Bij deze wet wordt het IVde hoofdstuk der bcgrooting van Staatsuitgaven voor het clienstjaar 

1899, betreffende het Departement van Justitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 
l • Afcl.: Kosten van het Depa~tement . f 154,191.-
2• Kosten van de rechterlijke macht 1,713,225.-
3• Kosten van het Hoog }1ilitair Gerechtshof en cle auditiën in de militaire 

arrondissementen . 

Transporteere 

1899. 

53,800.-

f 1,921,216.-
3 
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Per t ransport 

4• Afd. : Gerechtskosten . 

/ l,921,216.-
347,500.-
617,815.-Kosten rnn algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij " 

Kosten der gevl1ngenissen en Rijksopvoeilingsgestichten 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen 

Kosten der Rijkswerkinrichtingen 

Pensioenen, wachtgelden , gratificatiën enz. 

Verschillende uit.gaven 

Onvoorziene uitgaven 

1,118,649.-
728,651.-
705,622.-
287,103 .-
30,750.-
50,000.-

.f 5,807,306.-

6 Februari 1899. WET, tot vaststelling van het viJfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

d ienstjaar 1899. S. 58 . 

Bij deze wet woru.t het Vde hoofdstuk J.er begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1899, betreffende het Departement van Binnenlandse he Zaken, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van het Departement. Art. 1-4 . .f 193,168.-

b. 

a. Kosten van het bestuur der proviliciëu: 

5- 8. Noordbmbaut 

9-12. 
13- 16. 
17~ 2). 
22-25. 
26-29. 
30-33. 
34-37 . 

Gelderland 

Zuidholland . 

Noordholland 
Zeeland 

Utrecht. . 
l<'riesland . 

0 verijssel. 
38-41. Groningen. 

42-45. Drenthe . 
46-49. Limburg . 

Armwezen. A,·t. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binuenlandsch bestuur. 

Ai-t. 53-63. 

3• Afd.: Natiornile militie en schutte1·ijcn. A,-t. 64-66 
4• Meu.ische politie. Art. 67-83 
5• Onderwijs. 

.drt. 84-87. 
88-90. 

Hooger 011derwiJ·s . 
Rijks-nniversiteit te Leiclen 
Rijks-nniversiteit te Utrecht . 

91-93. Rijks-universiteit te Groningen 

Verdere -uitgaven beti-ekkeliJ'k het lwoger onderwijs . 

. f 

.Art. 94. Uitgaven voor den dienst der Rijks-nu iversiteiteu, 

niet begrepen in de artt. 84 tot en met 93, van zoodanigen 
aard, als, volgens beslissiog van clen Minister van Binnenlandsche 
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). 

Art. 95. Kosten der opleiding van leeraren voo,· heqHervormd 
Kerki::enootschap vanwege dat genootschap 

Art. 96. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evnngelisch-

/ 95,750.
" 72,337.
" 79,315.-

78,565.-
,, 108,042.-

53,160.-
64,970.-
59,495.-

,, 94,300.-
47,000.

,, 58,670.
" 240,300.-

89,100.-

854,529.25 
492,919.-
414,850.-

500.--

35,541.25 

_,. l,141,004.-
65,250.-

554,231.-

Trans porteere . f 1,798,339.50 / 1,953,653.-
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Lutherscheu eu Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 

van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen . 

Árt. 97. Seminariën voor het Roomsch-Kntholiek Kerkgenoot

schap 
Árt. 98. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkge

nootschappen . 
Art. 99 . Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde 

prtjsvragen , uitgeschreven door de Rijks-uuiversiteiten 
A,·t. 100. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 

hooger ondcnvijs . 
Ái-t. 101. Beurs ter begeving van den 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 

Art. 102. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia . 
103. Reis-, verblijf- en buroJelkosten van den inspecteur 

der gymnasia .· 

A,·t. 104. Snbsidiën aan gemeenten ten behoeve vai:i hare 

gymnasia en pro-gymnasia. 

Árt. 105. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit

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

Middelbaa,· onderwijs. 

Art. 106. Jaarwedden van drie inspectenrs van het middel

baar onderwijs. 

Art. 107. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs 
van het middelbaar onderwijs 

Art. 108. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren , 

leeraren, heam bten en bedienden bij de Polytechnische School . 
Art. 109. Aanbouw en onderhoucl van gebouwen, aankoop 

van terrein, vuur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs , 

lokaalbehoeften, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve 

der Polytechnische School . 
Lfrt. 110. Jaarwedden, verloftraktementen:, toelagen en beloo

ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere 

burgerscholen . 
Art. 111. Aankoop van grond en gebouwen, huur eu lusten 

van gebouwen, aanbouw en onderhoud vau gebouwen, vuur en 
licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen 
ten behoeve van onvermo12:ende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en 

verblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen, en verdm·e uitga ven 
ten behoeve der Rijks-hoogere burgerscholen . 

Art. 112. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van mid

delbaar onderwijs. 
Art. 113. Subsicliën aan scholen voor ambachtsonderwijs 

114. Snbsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. ,, 

10,000.-

13,580.-

19,600.-

1,000.-

14,400.-

390.-
3,500.-

900.-

235,000.-

11,500.-

10,500.-

2,400.-

179,200.-

256,550.-

462,530.-

77,500.-

248,750.-
107,450.-
39,550.-

'Pransporteere . f 3,492,639.50 f 1,953,653.-
3* 
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ht. 115. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de 
hoogere burgerscholen en de Polytechni sche School, benevens 

verdere kosten van die examens . 
Art. 116. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het e.xamineeren van hen die wenschen te 
ontvangen eene akte van bekwaamheid voor het middelbaar oncler
wijs, eene der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 65, of 
eene akte van bekwaamheid voor het handteekenen, vermeld in 
art. 65bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk beslui t van 
28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 57), benevens verdere kosten 

van die examens . 

Lage,· onderwi,js. 

Art. 117. Jaanvedden van clrie inspecteurs van het lager 

onderwijs . 
Art. 118. Reis- , verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van 

het lager onderwijs . 
Art. 119. Jaarwedden v,in de districts-schoolopzieners . 

120. Reis-, verblijf- en bureel kosten van de districts

schoolopzieners 
Art. 121. Reis-, verblij f- en bnreelkosten van de arrondisse

ments-schoolopzieners of abonnement deswege 
Árt. 122. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 

wie het toezicht op het lager onderw\js is opgedragen bij art. 67 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemankt bij het Koninklijk beslnit van 28 Jann

ari 1897 (Staatsblad n°. 57) . 
Árt . 123. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onder

wijzers en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en vnn onderwijzeressen en bij de daaraan verbonden 

leerscholen . 
Àrt. 124. Toela!!en voor huisvesting en veqileging van kwee

kelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen . 
.,1_,-t, 125. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en 

onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulpmiddelen voor het 
onderwijs ; lokaalbehoeften; personeele hul1i en schrijfioouen; het 
gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven 
ten behoeve der Rijkskweekscholen en claaraan verbonden leerscholen. ,, 

.A,-t, ] 26. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van 

onderwijzers en onderwij zeressen . 
Art. 127. Rijksoormaallessen tot opleiding van onclerwijzers 

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

Art. 128. Bijclrage aan normaallessen en aan hoofden van 
scholen voor door hen opgeleide personen, clie cle akte, bedoeld 
in art. 56 onder a der wet op het lager onderwijs, waarvan cle 

44,000.-

53,000.-

10,500.-

2,400.-
62,500.-

18,500.-

56,000.-

100.-

213,168.-

168,400.-

136,680.-

180,000.-

510,000.-

Transpo1teere . f 4,947,887.50 / 1,953,653.-
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gewijzigde tekst . is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 

28 Januari 1897 (Staatsbfad n°. 57), hebben verkregen . 290,000.-
Árt. 129. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-school-

opzieners ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk besluit van 

31 December 1891 (Staatsblad n°. 254) . 8,000.-
Árt. 130. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks-lagere 

scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. 12,800.-
A,·t. 131. Onderbond van gebouwen; vnnr en licht; hulp

middelen voor het onderwijs; lokaalbehoeften ; buitengewoon op
zicht; personcele hulp ; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de 

Rijks-lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en 

te Vledder . 4,520.-
Àrt. 132. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar-

wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen . " 72,800.-
A,·t. 133. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan cle ge

meenten in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 

art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs , waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 
28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 57), in verband met art. 5 der 

wet vatJ 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) 3,350,000.-
A,·t. 134. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten mor 

de kosten van haar lager onderwijs over 1897, ten gevolge van 

m·t. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat 
artikel is gewijzigd bij die van 11 Jnli 1884 (Staatsbladn°. 123), 
in verband met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatsb lad 

n°. 175). 18,000.-
Àrt. 135. 'l'ijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de uit

gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regelin!{ van het 

lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 

bij het Koninklijk besluit van 28 Januari 1897, Staatsbladn°. 57). " 300,000.-
Árt. 136. Bijdrage cloor het Rijk in de jaarwedden van onder

wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bis der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij het Koninklijk besluit van 28 Januari 1897 · 
(Staatsblad n°. 57) . 1,120,000.-

À,·t. 137 . Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissiën tot het examineeren van hen die wenschen te 
ontvangen eene cler akten van bekwaamheid , vermeld in art. 56 
onder a en b of eene akte van bekwaamheid voor de hand werken 
of voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld in 
art. 65bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst is bllkend gemaakt bij het Koninklijk besluit 
van 28 Januari 1897 (Staatsblad n°. 57) , benevens verdere kosten 
van die examens . 

Art. 138. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen 

voor onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen . 
Art. 139. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 

van de commissie, tot het examineeren van hen die een cliploma 

100,000.-

31,600.-

'l'ransporteere . f 10,255,607.50 f 1,953,653.-
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vau geëxamineerd en beëedigd landmeter wenscheu te ontvangen, 

benevens verdere kosten van cl ie examens. 
Árt. 140. Kosten _van vervaardiging, inpakbug en verzencliug 

van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs. ,, 

Àrt. 141. Jaarwedden en verdere belooningeu van den bouw

kundige eu van de opzichters, belast met hel toezicht op cle 
gebon wen voor ondenvijs en van het personeel bij het bureel van 

clen bouwkundige . 
.A,·t. 142. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 

becloelde ambtenaren, huishoudelijke en verclere uitgaven betref

fende het aan hen opgedragen toezicht 

6• AfJ..: Landbouw . 
..drt. 143. J aarwedde vau deu inspectetu- vau het middelbaar 

onderwij s , belast met het toezicht op de lanè.bouwscholen . . f 
Ái·t. 144. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van den inspecteur 

va n het middelbaar onderwijs, belast met het toezicht op cle 
land bon wscholen . 

Árt. 145. J aarwedden, toelagen eu beloouiugen der leeraren , 

beambten en bedienden bij cle Rijkslandbouwschool 
Árt. 146. Kosten en subsidiën voor stiuhting, uitbreitliug, 

aanbouw , onderhoud , huur en lasten van gebouwen, onderhoud 
en aankoop van meubelen, vnur en licht, aanvulling en uitbreiding 

der verzamelingen eu hulpmiddelen voor het oudenvijs, reis- en 
verblijfkosten, personeele hulp en schrijfloonen, administratieve, 

huishoudelijke eu verclere uitgaven teu behoeve der Rijkslantl-

150.-

1,000.-

34,100.-

12,300.-
. ,, 10,303,157.50 

3,500.-

1,100.-

103,6ö0.-

bouwschool. 115,020.-
.,Ji-t. 147. Subsidiën teu behoeve vau het onderwijs in land-

eu tuinbouw en houtteelt, voor landbouw- en znivelconsulenten en 

toelagen voor het opleiden van landbouw- en tuinbouwonderwijzers. ,, 
Art. 148 . Kosten, voortvloeiende nit de oprichting en instand

houding van wiuterscholen 
Art. 149. Jaarwedden van elf landbonwleeraren en van vijf 

tuinbouwleeraren . 

Art. 150. Reis-, verblijf- en bureelkosten tler lancl bonw• eu 

tninbouwleeraren , benevens kosten van werktuigen en platen en 
van vergaderingen 

Árt. l öl. Jaarwedden, toelagen en lielooningen van de direc• 

teuren en overige ambtenaren en beclienclen aan de Rijkslandbouw
proefstations 

Árt. 152. Aanbouw, onderhoqd, huur en lasteu van gebouwen, 

aankoop van grond en gebouwen, vnur en licht, werktuigen, ge
reedschappen, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, 
persoueele hulp, schrijfloonen eu verdere uitgaven teu behoeve 
dei· Rijkslanclbouwproefstations, eu cle proefznivelboerderij te Hoorn, 

zoomede kosten voortvloeiende uit wetenschappelijke proefnemingen 
in het belang van clen landbouw, kosten vau toezicht op den 

aanleg en cle exploitatie van proefvelden, rnis- , verblijf- en bureel
kosten van de leden der commissie van toezicht op de Rijksland
bouwproefstations 

Transporteere . f 

83,3ö0 -

34,350.-

35,000.-

16,850.-

49,137 .ö0 

138,740.-

580,697.50 / 12,256,810.50 
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.Jrt. 153. Bijdragen in de kosten van aaoleg en exploitatie 

van proefvelden en daarmede in verband staande nitgaveo . 

Art. 154. Subsidie aan het phytopnthologisch laboratorium 

"WILLIE ÜOMMELIN-SCHOLTEN" te Amsterdam , 

Art. 155. Reis- en verblijfkosten en vacatiegehlen der leden 

van de commissie tot het afnemen der eindexamens voor de land

bouwscholen benevens verdere kosten van die examens 

A,·t. 156. Kosten van opleiding voor het afleggen van het examen 

ter verkrijging der akte van bekwaamheid t~t het geven van lager 

onderwijs in land- en tuinbouwkunde , 

Art. 157. Snhsidiën voor de uitgave van boekwerken eu tij d
schriften in het belang van den hrndbouw 

Art. 158. Snbsidiën iu de kosten van oprichting van leen

banken ten behoeve van clen landbouw 

,frt. 159. Jaarwedden en verdere belooningen van de vaste 

districts-veeartsen 
A,·t. 160. Reis- , verblijf- en bureelkosten van de districts-vee

artsen , reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van hunne plaats

vervangers en reis- en verblijfkosten en belooning van de geëxami

neercle veeartsen, bedoeld in de artt. 14, 16, 17, 1\1, 21 en 25 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), de artt. 1 en 7 
der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°, 94) en cle artt. 2 eu 5 
der wet van 5 Juni 187 5 (Staatsblad n°. llO). 

A,·t. 161. Jaarwedden en verdere belooningen van den directenr, 

de leeraren, ambtenaren, bedienden en arbeiders aan 's Rijks vee

artsenijschool, mitsgaders schrijfloonen . 

A,·t. 162. Voeding en verpleging der leerlingen en bedienden 

aan 's Rijks veeartsenijschool; subsidiën voor de verzamelingen en 

andere inrichtingen van onderwijs; aankoop van grond, aanbonw , 

onderhoud en lasten der gebouwen; onderhoud en aankoop van 

meubelen eu gereedschappen; vuur, water en licht; aankoop en 

voeding van dieren; administratieve en verdere uitgaven 

A,·t . 163. Subsidiên en andere uitgtiven ten behoeve van cur

sussen in hoefbeslag 
Art. 164. Kosten van de examens van hen die een diploma als 

veearts verlangen volgens de wet Yan 8 J uli 1874 (Staatsblad n°. 99). " 
A,·t . 165. Snbsidiën en andere uitgaven ten behoe,•e van de 

verbetering van de Nederlandsche paardenrassen 
Art. 166. Snbsidiën en andere uitgaven ter bevordering van 

de veefokkerij . 
Art. 167. Kosten, subsidiën en schadeloosstellingen tot afwen

ding van het gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den vee
stapel bedreigen, en daartoe betrekkelijke uitgaven, waaronder 

de belooning van tijdelijke, buitengewone districts-veeartsen en 
vee-opzichters . 

Art. 168. Kosten voortvloeiende uit cle wet van 5 Juni 1875 
(Staatsblad n°. llO). 

Art. 169. Traktementen, IJelooningen en toelagen der ambte
naren bij het beheer der domeinen, ressorteerende ouder het 

39 

580,697.50 f 12,256,810.50 

18,900.-

7,000.-

2,700.-

4,000.-

1,400.-

4,000.-

22,500.-

48,100.-

44,966 .66 

51,360.-

3,600.-

3,000.-

80,650.-

30,000.-

100,000.-

250.-

Transporteere . f 1,003,124.16 j 12,256,810.50 
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Per transport . f 1,003,124.16 f 12,256,810.50 
Departement van Binnenlandsche Zaken , alsmede vergoedil!g aan 

de Nederlandsche H eidernaatschappij 
Art. 170 . Traktementen, ontvan!?loonen en bu reelkosten der 

rentmeesters 
Árl. 171. Grondbelasting, waterscbaps- en andere lasten rnn 

de domeinen, ressorteerende onder het Departement van Binnen

landsr.be Zaken 
Art. 172. Kosten van verkooping van bout, gras, tiend vruchten , 

enz. van verpachtingen, van aanbestedin!?en en van inzamelingen 

van tienden 
Àrl. 173. Aankoop van groncl ter afrondin!? of uitbreiding van 

bosscben en bebosscbingen. 
Àrt. 174. Reis• en verblijfkosten van de ambtenaren in dienst 

bij het beheer der voormelde domeinen 
.árl. 175. Druk- en bindwerk en verdere bureclbeboeften voor 

het in het vor ig artikel bedoelde beheer . 
.árt . 176. Kosten van onderbond en verbetering van voo,·melde 

domeinen, claaronder begrepen de kosten van verbetering, van 
uitwateri ng en afwatering, van bevloeiingswerken, van aanleg en 
onderhoud van bosschen en ontginningen, van onderbond , en ver

nieuwing van gebouwen, van onderbond van lander ijen, dijken, 
wegen, waterleidingen, bemalingswerken, bemaling, bmggen, 

sluizen, duikers en vaartnigen en alle andere uitgaven het beheer 

der voornoemde domeinen betreffende, niet vermeld onder de 

artikelen 169 tot en met 175 
.á,·t. 177. Subsidi e aan het Nederlandsch Landbouw-comité. 

178. Subsidie aan de Nedcrlaudsche Hcidernaatschappij 
tot het bevorderen van bevloeiing 

A,·t . 179. Kosten van onderzoek van boter en verdere uitgaven 

in verband met de wet van 23 Juni 1889 (Staatsblad n°. 82) 
Àrt. 180. Toezicht op wijngaarclcn, boornkweekerijen, tuinen 

en broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staatsblad n°. 248) . 

Á1·t. 181. Kosten voortsprnitende uit cle wet van 2 April 1898 
(Staatsblad n°. 79), houdende bepalingen tot wering van ,·oor den 

land- , tuin- of boschbouw schadelijke dieren en van plantenziekten. " 
.Art. 182. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende den landbouw . 

.árt. 183. Snbsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be
lang van den landbouw 

7• Afd.: Kunsten en wetenschappen. Art. 18.Jc-218 

16,605.-

11,000.-

53,000.-

8,000.-

10,000.-

3,500.-

3,000.-

129,700.-
13,500.-

6,200.-

8,700.-

300.-

1,000.-

4,000.-

5,500.-

S• Nederlandscbe Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal cn 
Staatsblacl. Àrt. 219-223 . 

9• P ensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden·, enz. A,·t. 224-230. 
10• Onvoorziene behoeften. .A.rt. 231 . 

1,277,129.16 

761,345 .-

78,598.-
668,855.-
40,000.-

f 15,082,737.66 
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6 Februari 1899. WE'l', houdende vaststelling van het zesde hoofdstuk cler Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1899. S. 59. 

Bij deze wet wordt het Vide hoofclstuk der begrooting van Staatsnitga"lln voor het clienstjaar 
1899, betreffende het Departement van :Marine, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten der administratie . .f 364,344.125 

2• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen. 6,812,010.-
3• Personeel der zeemacht . 4,188,018.-
4, Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrogrnphie . 2,487,983.-

Ö' Pensioenen , onclerstanden, wachtgelclen enz. 1,998,369.-
6• Onvoorziene uitgaven. 60,000.-

6 Februari 1899. ARREST van den Hoog:en Ruiid 

der Nederlanden, houdende beslissing dat, 
indien bij de wijziging: eener verbodsbepaling 

in eene strnfverordening geen verandering 
wordt gebracht in de strafbepaling , deze 
van zelf toepasselijk blijft op de overtreding 
der gewijz igde verbodsbepaling. 

De Hooge RaMl enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door clen 

req nirant voorgesteld bij memorie: 
Schending door niet-toepassing van art. 187 

in verbancl met art. 181 der alg:emeene politie
verordening van Amsterdam; 

Overwegende dat ten laste van den gereqnireerde 
bij het cloor de rechtbank bevestigd e vonnis des 
kantonrechters als bewezen is aangenomen , dat 

hij in den nacht van 5 op 6 Februari 1898 te 
12.30 uur te Amsterdam zonder vergunning van 

den hlll'gemeester in de gelagkamer van het door 
hem in perceel 37 Eerste Oosterparkstraat ge
houden bierhuis een ige bezoekers heeft gehad, 
die niet zijn ouders, noch zijn kincleren, noch 
leden van zijn huisgezin waren , die aldaar geen 
nachtverblijf hielden, en wier tegenwoordig:heid 
niet door dringencle omstandigheden werd vereischt; 

dat clit feit bij voormelcl vonnis is gequalifi
ceerd: ,, het te Amsterdam als honder van een 
bierhuis daarin zonder schriftelijke vergunning 
van den burgemeester in de maand Febrnari 
andere bezoekers hebben rlan die in het tweecle 
lid van art. 182 der algemeene politie-verordening 
voor Amsterdam zijn genoemd gedurende den tijd 
tnsschen het voor de sluiting bepaalde 11111· en 
7 uur des morgens"; 

0. dat dit aldus ge'lualificeerde feit valt onder 
het bereik van het eenig artikel der verordening 
van 15 December 1897 tot wijziging der algc
meene 1iolitie-ve1·ordening van Amsterdam , vast-

f 15,910,724.125 

gesteld den 5 Februari en laatstelijk gewijzigd 
den 1 Juli 1897, luidende: 

Art. 181 der algemeene politie-verordening 
worJt ingetrokken en vervangen door de vol
gende bepaling: 

"Het is aan den houder van eeue in art. 176 
bedoelde lokaliteit" - waaronder een bierhuis is 
begrepen - " verboden, zonder schriftelijke ver
gunn ing van den bnrgerr.eester, die lokaliteit voor 
het publiek geopend te hebben of daarin andere 
bezoekers dan die in het 2de lid van art. 182 
zijn genoemd te out.vangen of te hebben gedurende 
den tijd tusschen het voor de sluiting bepaalde 
uur" - dat. is ingevolge art. 180 der algemeene 
politie-verordening in den regel middernacht -
.en 6 nur des morg:ens in de maanden Apr il tot 
en met September, of 7 uur des morgens in de 
overige maanden"; 

0. ebt de gerequireerde bij het vonnis des kanton
rechters is ontslagen van alle rechtsvervolging op 
grond, dat op het bewezen en in voege voor
schreven geqnalificeerde îeit, noch bij de wijzigings
vernrdening van 15 December 1897, noch bij eenige 

andere wet of wettelijke verordening straf is gesteld; 
dat bij het bestreden vonnis der rechtbank is 

verstaan: ,,dat ten onrechte tegen het uitge

sproken óntslag van alle rechtsvervolging wordt 
opgekomen, dat immers de strafbepaling in 
art. 187 der politie-,·erordening van Amsterdam 
vervat, ten aanzien van art. 181 dier verorde
ning, is gegeven als sanctie vau laatstgemeld 
artikel; dat daarna laatstgemeld artikel is inge
trokken en daarmede ook de strafbepaling, ge
geven ter bekrachtiging van een niet meer be
staancl artikel, is vervallen", 

dat t.egen deze rechtsbeschouwing, waarop het 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging berust, 
is gericht het middel van cassatie; 
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0. dat bij art. 181 der algemeenc politie-ver

ordening, gelijk deze werd vastgesteld den 5 Fe

bruari 1897, ten a:i.nzien van den tijd, gedurende 

welken de in art. 176 bedoelde lokaliteiten voor 
het puhiek gesloten moesten blijven, werd onder

scheiden naar mate voor zoodanige lokaliteit al 
clan niet vergunning tot verkoop van sterken 

drank in het klein was verleend, of geb leken 
was dnt daarin in het laatste jaar anders dan 

aan logeergasten sterke drank was verkocht of 
toegediend ; 

dat op de overtreding van art. llll bij art . 187 
als straf was gesteld hechtenis van ten hoogste 
6 dagen of geld boete vt1n ten hoog te f 25 ; 

dat voormeld art. 181, gelijk het vroeicer 
luidde, is ingetrokken bij de verordening tot 
wijzig ing der algemeene politie-verordening van 
15 December 1897, waarbij tevens, met ontheffing 
der destijds geldende, hierboven nader omschreven 

onderscheiding , is vastgesteld de nieuwe lezing 

van clat artikel , die hierhoven tekstueel is op

genome11 ; 
dat nu , wel is waar, in de wijzigings-verorde

ning niet uitdrnkkelijk werd bepaald, dat de straf
bepaling van art. 187 van toepassing bleef op de 
overtreding van art. 181, zooals dit nn opnieuw, 

met de daarin gebrachte wijziging , werd vast
gesteld, maar dat zoodanige nitdrnkkelijke be
paling ook niet werd vereischt. om uan de ver
bodsbepaling van art. 181 op den dnur de noodige 

strafrerhtelijke sanctie te verbinden; 

dat toch, waai· bij wijziging der verbodsbera.ling 
van art. 181 geen verandering werd gebracht in 

de stmfbepaliug van art. 187, deze van zelf toe

Jlasselijk bleef op de overtreding dei· ve i·bods
bepaling, ook na de daarvan bij de verordening 

van 15 December 1897 vastgestelde nieuwe lezing; 

0. mitsdien, dat het middel rnn cassatie is 
gegrond; 

Vernietigt het vonnis door de arroudissements
rechtbank te Amsterdam den 11 November 1898 
in deze zaak gewezen ; 

Uit kracht van art. 105 R. 0. en het bcleicl 

de1· justitie, in verband met de artt. 247 en 256 
Strafvordering, recbtdoencle ten principale op het 
bestaande hooger beroep; 

Gezien art. 181 der algemeene politie-verorde

ning van .tmsterdam, vastgesteld den 5 Febru
ari 1897, gelijk dit, is gewijzigd bij de verordening 

van 15 December 1897, in verband met art. 187 
van eerstgemelde verordening en art. 23 Strafrecht; 

Vernietigt mede het in deze zaak gewezen vonnis 

van den rechter in het eerste kanton van het 
t1rrondissement Amsterdum ; 

Qnalificeert het ten laste van den gerequireerde 
hij dat vonuis bewezen verklaarde feit: "het te 
Amsterdam , als hond er van eene in art. 17 6 der 

algemeene politie-verordening bedoelde lokaliteit , 
zonder schriftelijke vergunning van den burge

meester, die lokaliteit voor het publiek geopend 

hebben of daarin andere bezoekers dan die in het 
tweede lid van art. 182 zijn genoemd, ontvangen 

of hebben, in de maand Februari , tnsschen het 

voor de sluiting bepaalde nur en 7 uur des 
morgens" ; 

Verklaart den gereq nireerde scb nld ig aan deze 
overtreding; 

Veroordeelt hem te dier zake tot eene gelclboete 
van .f 4; 

Bepaalt den _dnm der vervangende hechtenis bij 
gebreke van betaling der boete hinnen 2 maanden 

na den dag, waarop dit urrest kan worden ten 
nitroer gelegd, op 2 dagen. 

7 Febi-ua,·i 1899. WET, tot vaststelling v,in het zevende hoofclstnk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1899. S. 60. 

Bij deze wet wordt het Vilde hoofdstuk B der begrooting van Staatsllitgaven voo1· het dienstjaar 
189\l, betreffende het IJepa,·tement van Financiën, vastgesteld zooals hiei-na verkort volgt: 

l c Afrl.: Kosten van het Departement . . f 318,815.-
2• Kosten van de Grootl,oeken cler Nationale Schuld, van cle 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 clen waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. 

107,925.-
112,887.-
83,250.-

5,390,885.-

Transporteere . f 6,013,762.-
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Per transport . f 6,013,762.-
6• Afd.: Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de snccessie, 

de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij , de domeinen onder beheer van het Departement van Finan
ciën, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten en veeren en 
der visscherijen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen. 

Kosten der Eerecliensten. 
Kosten van den Pensioenraad, 1iensioencn enz. 

2,099,561.-
1,962,662.08• 
1,395,435 .-

10• 

Uitkeeringen, verschillende nitgaven , wachtgelden, onderstanden, gra
tificatiën en toelagen 

Onvoorziene uitgaven. 
• 13,440,045.-

36,000.-

f 24,947,465.08• 

7 Februari 1899. WET, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsliegrooting voor het 
dienstjaar 1899. S. 61. 

Bij deze wet wordt het Xlde Hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het clienstjaar 
1899 , betreffende de Onvoorziene Uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van f 50,000.-. 

7 Februa,·i 1899. WET, tot vaststelling van de begrnoting van uitgaven ten behoeve van de vol
tooiing van het vestingstelsel, dienst 1899. S. 62. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge cle wet v11n 3 December 1874 (Staatsblad 

n°. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst 
van 1899, bij de wet behoort te wor,len vustgesteld; 

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

wezen bij de wet van 18 Ap1·il 1874 (Staatsblad n°. 64), wordt voor den dienst van 1899 vastge
steld als volgt: 

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

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

herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de navermelde 
werken ter verbetering van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie : 

1 °. verbeteren van innndatiemiddelen in de geheele linie; 
2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

À1·t. 3. Als voren voor de nave ,·mei<le werken ter verbetering van de Stelling van 
den Helder: 

1 °. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge
heele stelling; 

2°. aanschaffen en opstellen van eene eleclrische lamp voor de torpedoversperring in 
het Schnlpengat en het opstellen van een electrisch zoekli cht c. a. op het fort Kijkclnin ; 

'l'ransporteere 

31,100 

f 101,100 
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Per transport f 101,100 
3°. maken van gedekte opstellingen voor de afstandsmeting in de open kust-

batterijen. 

Ll,·t. 4. Als voren voor de na,-ermelde werken ter verbetering van de Stelling van 

.Amsterdam: 
l 0 • onteigening van gronden en uitvoering van voorbereiclende werkzaamheden voor 

versehillende werken in cle stelling; 
2°. maken van aardwerken , zandophoogingen, metsel- en betonwerken, enz. 1·001· 

verschillende werken in de stelling; 
3°. maken van bomvrije gebouwen met toebehooren in verschillende werken in cle 

stelling; 
4°. maken van pantseringen voor 1·erschillende werken in cle stelling ; 

5°. ophoogen en maken van wegen en innndatiekaden en maken van bruggen eu steigers; 

6° . inrichten en verbeteren van inundatiemiddelen; 

7°. maken van loodsen, munitie- en buskruitmagazijnen; 

8°. aanleg van beplantingen ; 
9°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheelc 

stelling, waaronder de levering van inrichtingen voor de optische seingemeenschap; 
10°. maken van werken ten behoeve van rle drinkwatervoorziening. 

Ái·t . 5. Als voren voor de navermelde werken ter nrbetering van ,Ie Stetling van 
't Hollandse!, Diep en het Votkerak: 

verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in cle positiën van Willemstad 
en Ooltgensplaat. 

.A,·t. 6. Als voren voor de navermeld.e werken te r verbetering van cle Stelling van 
de Äfonde11 der JJ[aas en van het Ha,·ing vliet: 

verscbillencle verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in ile stelling. 

.Art. 7. Telegraphische en telephonische verbinding van rerdecligingswerken en 

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

in verschillende stellingen 
Art. 9. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de verschillende 

liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 Apri l 187 4 (Staatsblad n°. 64) , 

werken tot voltooiing ,•an het vestingstelsel aangelegd of rerbeterd moeten worden en 
voor welke in de voorgaande artikels geene gelden zijn nitgetookkcn . 

.tfr t. 10. Tegemoetkoming aan C. BASTIAAl>SEX te Uit hoorn, wegens vergoed ing voor 
verrichte levering en werkzaamheden in de jaren 1894 en 1895. 

.tfr t. ll. Onvoorziene uitgaven . 

Totaal 

47,700 

368,750 

1,300 

3,800 

60,000 

18,000 

2,000 

1,250 

50,000 

f 653,900 
2 . 'l'ot dekking der uitgaven, begrepen in de hij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting , 

wordt aangewezen : 

a. de som van zesho11derd negentien duizend g11ltlen, beschikbaar gesteld bij het VJIIste hoofdstuk 
der begrootivg van Staatsuitgaven voo1· het dienstjaar 1899; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten be
hoeve van de voltooiing van het vestingstel sel voor den dienst van 1898 ; 

c. de toevallige baten, welke gelurende het jaar 1899 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

3 . Wanneer het bedrag uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van artikel 1 
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dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voor;;chr ift van het 

tweede lid van artikel 24 der wet van den 5den October l 41 (Staatsblad n° . 40) , door overschrijvi ng 
uit artikel' 11 van hetzelfde artikel 1 wordeu aangevuld. 

4. Op artikel 11 van artikel 1 dezer wet worden aanl(ewezen de tot het dienstjaar 1899 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestiog;;telsel betreffende, die hare omschrijving niet vinden 

in een der andere artikelen van gJnoem l artikel en moeten dienen tet· voorziening in bJhocften, die 
in den loop van Jat dienstjaar onverwacht opkomen. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in cle rekening !!'ebrncht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven te 's Gravenhage, den 7den Febnrnri 1899. 

8 Februari 1899. BESLUIT, houden,le aanwijzing 

van de gemeente Gorinckeni als losplaats van 

goederen, ingevoerd met spoortreinen. S. 63. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . 

0 p de voordracht van Onzen Min is ter van 

Financiën van 6 Februari l 899, n°. 9, Invoer

rechten en Accijnzen ; 
Gezien de artt. 42 en 63 der Algemeene wet 

van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), art. 2, 

§ 3 der wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad n°. 47) 

en de artt. 1 , 43 en 53 van het Koninklijk be
sluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), 
gewijzigd bij dat van l 2 Maart 1876 (Staatsblad 
n°. 53) ; 

Gelet op de Koninklijke besl11iten van 10 De
cember 1822 ·(staatsblad n°. 50) en 13 Mei 1863 

(Staatsblad n°. 59) en op de artt. 4 en 5 van 
het Koninklijk besluit van 15 April 1872 (Staats 
blad n°. 47); 

(get.) W [ L HELM INA. 

De -~l inister van Oorlog, (get. ) EL.lND. 

( Uitgeg . 15 Febr . 1899.) 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. De gemeente Gorinchem wordt aan

gewezen voor de lossing van goederen, ingevoerd 
met spoortreinen op den voet van voormeld ge
wijzigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872, 

ook van vernissen en andere alcoholhoudende 

vloeistoffen, waarvan de in voerder krachtens art. 2, 
§ 3 der aangehaalde wet van 1 Mei 1863 het 
opnemen van de juiste sterkte vordert. 

2. Dit besluit treedt in werking den lsten 
Maart 1899. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbtad 
zal worden geplaatst. 

' s Gravenhage, den 8sten Februari 1899. 

(get. ) W LLHELMIN A. 

De Jt inister van Financiën, (get. ) PrERSON. 

( Uitgeg . 15 Febr. 1899.) 

8 Februari 1899. WET, tot vaststelling van het ac!ttste ho)fclstuk (ler Staatsbegt"Ooting voor het 

dienstjaar 1899. S. 64. 

Bij deze wet worclt het VIIIste hoofdstnk der begrootiug van Staatsuit.gaven voor het dienstjaar 

1899, betreffende het Departement van Oorlog , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Dep»rtement . .f 
2• 'fraktementen en toelag~n , mitsgaders schadeloosstelling voor uniform-

verandering en voor verlies van bagage , voor het aanschaffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor ve1·huiskosten bij verplaatsing 
van den gt"Ooten staf, den genemlen staf , de intendance en de 

provinciale en plaatselijke staven . 
3• Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 

en voo1· verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 

162,550.-

244,200.-

--- ----
Transporteere .f 406,750. -
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Per transport / 406,750.-
rnn dienstpaanlen en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officiei-en der wapen
korpsen, vergoeili ng voor onderhoud van rijwielen van officieren van 
den staf der genie en van opzichters van fortificatiën, tegemoet
koming aan de reserve-olticieren voor eerste aanschaffing v,;n uniform 
en daggelden van militaire wachters . 

4• Afd. : Soldijen en verdere kosten van de ve1·schillencle staven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5 de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten, in tl ie afdeelingen en in de 9de en 
12de afdeelingen omschi·even, doch met inbegrip van cle kosten van 
instructeurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en 
vereenigingeu tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en 
van vrijwilligers voor het ,·esevekader 

5° Geneesknndige dienst . 
6• Stuclie en onderwijs 
7• Artiller ie-inrichtingen, aanmaak, aanschaffing, samenstelling, wijziging, 

10• 

herstelling, onder hond en verwerken van het materieel der artillerie, 
der draagbai-e wapenen, der 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 ander met inhegrip van al wat de inrichtingen van onder
wijs en het wapen der marechaussee betreft . 

Materieel cler genie en kazerneering, met hetgeen gerekencl wordt 
daartoe te behooren, een en ancler echter met uitzondering van al 
wat de Hoogere Krijgsschool, de Koninklijke Militaii-e Academie, 
de Cadettenschool, den Hoofdcursus te Kampen, de or maal-schiet
school en het wapen der marechaussee betreft 

Aankoop van broocl en kosten van de militaire bakkerijeu, van de 
militaire slachterij en en van de militaire magazijnen van levens
middelen . 

Kosten van de centmle magazij_nen van militaire kleeding en uitrust.iug, 
en van de garuizoens-magazijnen van kleeding en uitrnsting, benevens 
van vernieuwi ng en wijziging van ledergoed en paardetuig en van 
vernieuwing en onderhoud van kampement -effecten en van nacht
leger . 

Militaire ve1·kenningen en Topographiscbe inrichting 
Verplaatsing van personen en goederen 
Verschillende nitgaven . 

Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstan<len , · 
lijfrenten, toelngen en wachtgelden 

Onvoo1·ziene uitga,en 
Wa.pen der marechaussee 
.Buitengewone nitgaven . 
Voltooiing van het vestingstelsel . 

3,169,245.-

6,449,688.-
869,750.-
362,684.-

1,982,103.16 

822,829.-

2,506,027.-

459,920.-
66,230.-

320,600.--
93,600.-

2,526,013.-
50,000.-

743,685.-
482,335.-
619,000.-

f 21,930,459.16 
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8 Feb,-ua,·i 1899. WET, tot vaststelling van' het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

clienstjaar 1899. S. 65. 

BiJ deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1899, betreffencle het Depai·tement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

1 e Afd.: Kosten van het Departement. Art. 1-4 • f 152, l00.-
2de Waterstaat. 

A. Algemeene zaken. 
A,·t. 5. Kosten van commissiën, met inbegrip van het drukken 

van verslagen en van reiskosten . f 
Art. 6. Exploten en proceskosten 

7. Druk- en bindwerk, alsmede ad verten tien 
8. Tclegraphische berichten 

9. Opnemingen, peilingen en proefnemingen, niet betrek
king hebbende op in uitvoering z\jnde werken ; aankoop, herstel 
en berging van iustrnmenten. 

Art. 10. Herstel v,rn winter- en stormschade 

B. Waterstaat. • 
Art. ll. Jaarwedden van het korps ingenieurs . 

12. Jaarwedden en toelagen van het korps opzichters, als
mede jaarwedclen en toelagen van de adjunct-opzichters . 

Art. 13. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten; vergoeding voor 

het venichten van veldwerk en voor het gebruik van rijwielen 

ten behoeve van 's Rijks dienst, aankoop van boeken en kaarten 

ten behoeve van het korps ingenieurs en opzichters en het verder 

personeel van den waterstaat en den inspecteur voor de Rijn vaart . • 
Art. 14. Bezoldiging en toelagen van het personeel in de 

bureelen der ambtenaren van den waterstaat. 
Art. 15. Bezoldiging enz. voor b.avenmeesters en de overige 

waterstaatsbeambten. 

Art. 16. Bezoldiging enz. voor de arbeiders bij de wegen, 

rivieren, kanalen , naven- en zee werken, enz. 

Art. 17. Bezoldiging van het personeel en den concierge voor 
den algemeenen dienst van den waterstaat 

Art. 18. Waarneming van winddruk en waterhoogten enz. , 

met inbegrip van materieel 
Art. 19. Waterstaatskaart. 

20. Rivierkaarten 

21. Onderzoek enz. naar den waterstaatknndigen toestand 
des lands . 

Art. 22. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 
Amsterdnmsche peil en van t!e nauwkenrigheidswaterpassing 

Art. 23. Bniteugewone correspondentie enz. bij ijsgang en hoog 

opperwater . 
Art . 24. JJsopr.niming 

26 . •roelage 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 
Rijnvaart . 

Art. 27. Meten en ijken van Rijnschepen . 

3,000.-

1,000.-
23,000.-

6,000. -

4,000.-

60,000 .-

174,000.-

217,7 00.-

106,800.-

97,000.-

419,000.-

242,231. rn 

26,000.-

20,000.-

1,000.-

12,000.-

7,000.-

250.-

5,000.-
65,000.-

500.-

600.-
1,800.-

Transporteere . f 1,492,8 81.40 f 152,100.-
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Art. 28. Belooning der commissiën van desktmJigen voor ,le 

Rijnvaart te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. 
,A,·t. 29. Vebetering der rivieren de Rijn en ile Lek. 

30. Verbetering van de rivier de Waal 
31. Verbetering van de rivier de IJssel . 
32. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen. ,, 
33. Verbetering van ile Dordtsche waterwegen . 
34. Verbetering enz. van het Hollandsch Diep en het 

Haringvliet. 
Art. 35. Verbetering enz. vtin de rivier de Maas in Limb,1rg, 

Noorilbrabant en Gelderland . 
Art. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas , 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n°. 4) . 
Art. 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 

van de Maasmonding en der werken en vaargeul op de Donge 
Art. 43. Onderhoud van de kribben in de Dintel bij Dinteloord. " 

44. Onderhoud enz. van den waterweg van Rotterdam 
naai· zee, langs de Nien we Maas, het Scheur en aan den Hoek 
van Holland, verbetering van de Nien we Maas beneden de Oost

pnnt van Rozen burg 
Art. 45. Onderhoud enz. van de werken van! den Hollandschen 

IJssel, met de verdieping van de rivier beneden Gouda. 
Art. 46. Onderhoud enz. van de Lingewerken . 

47 . Onderhoud enz. van het Zwart.e Water . 

48. Onderhoud enz. v.:n het Zwolsche Diep . 
49. Onderhonil enz. van de Vecht in Overijssel 

50. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen . " 
51. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Waaldijk 

boven Dalem en in het Wijdschild, van de groote inundatie- of 
hulpsluis in den Waaldijk te Dalem , de sluizen, heulen en duikers 

te Gorinchem . 
Art. 52. Onderhoud enz. van ile d11ikersluis in den Krommen 

Rijn te Wijk bij Duurstede . 
A.rt. 53. Onclerhond enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 

en Dungerdam 
Art. 54. Onderhoud, herstel en verbetering van de zee- en 

oeverwerken, helm- en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering 
en vern ieuwing van peilschalen; havens te Hellevoetsluis en Goede
reede ; en daarmede in verband staande uitgaven in Znidholland . " 

Art. 55. Td. in Noordholland, alsmede van de havens te 
Vlieland, Urk en Marken . 

A.i·t. 56 . Voorziening in de verdedigin,!!: van de Noordzeekust 
in de provincie N oordholland , tusschen de Heldersche en Honds
bossche zeeweringen, ingevolge de wet van 15 Juli 1898 (Staats 
blad n°. 187). 

1,492,881.40 / 

5,000.-
212,922.-
272,504.-
111,000.-
235,042.-
70,460.-

84,500.-

307,496.-

670,000.-

40,500.-
14,500.-

99,384.-
100.-

654,820.-

17,168.-
2,500.-
4,500.-

31,000.-
245,000.-

3,000.-

7,000.-

130.-

600.-

35,660.-

340,160.-

300,000.-

Transporteere . f 5,257,827.40 / 

152,100,-

152,100.-
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Per transport , f 5,257,827.40 / 152,100.-
Árt, 57, Onder ho nel, herstel e,n .verbeterin,~ vao de zee- en 

'beverwerken, helm- en ~troobe1ilantingen; onderhoud, verbetering 

en vernieuwing mu peilschalen iu 7.eelaud, alsmede van de havens 

te Veere, Vlissingen en de binnenreecle van Brotlwershaven 

Art. 58, Iel, in Friesland. 

59. Id, i n Overijssel 

60, Iel, in Groningen 

61. Verbetering van de Slenk, zijnde het buitendijksch 

vaarwater tusschen Zoutkamp eu het Dokklllnercliep 

.Art, 62. Bijclrage in het tekort cler uitgaven voo,· zeewering 

en oevervoorziening van de cal11mite11se poldrrs iu cle provincie 

Zeeland, volgens cle wet van 19 Juli 1870 (Staatsb lad n°, 119). 
Art. 63, Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. " 

64, Onderhoncl , herstel en verbetering van de havens en 

hare toegangen, daaronder begi-epen de rivierwerken hij de havens te 

Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van 

peilschalen, en daarmede in verband staande uitgaven in Noordbrnbant " 

Art. 65, Id . in Noorclholland , daaroncler begrepen het Krab

hersgat . 

Árt , 66. 
losplaats hij 

Art. 67. 
68. 

Id. in Zeela nd , daaroncler begrepen de aanleg- en 

de Isabella-sluis en het Posthaventje te Gorishoek 

Id, in Friesland. 

Td. in Overijssel 

69, lel. in Groningen 

70. Onclerhoud enz. van het i\renrerlekanaal met het 

ilederikka.naf\l . 

Árt. 71. Onclerhoud enz , van cle Zuid.-Willemsvnart , 

72, Aanleg, onderbond en bediening van telegraphiscbc 

verbindingen , meubilair en verder materieel, 

. f rt. 73, Onderhoud enz. van de geka.naliseerde Dieze 

7 4, Onderhoud enz, van het kanaal van Apcldoom naar 

den IJssel , 

A,·t. 75. Onderbond enz, van het kanaal cloor Voornc . 

76. Onderhoud cnz , van sluizen en brnggen op den 

waterweg van Amsterdam naar Rotterdam 

Art. 77 . Ond erhoud enz. van het Noor,lhollandsch kanaal . 

78, Onderbond enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee 
Art, 79, Uitbrei,ling vatl de haven- en sl11iswe1·kcn te IJmuiden, 

in11:evolge de wet van 31 Mei 1887 (Staatsb lad n°, 98). 
Árt. 80, Onderhoud euz, van het Tienhovenscbe kanaal, 

81. Onderhoud enz. van cle vaart tnsschen Amsterdam 

en Vreeswijk , 

Ad. 82, Onderhoud enz. van het jaagpad lan11:s het Spaame . " 
8:3, Onderhoud enz, van het. kanaal van Ter Neuzen . 

4. Verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neu 

zen, ingevolge overeenkomst met België van 29 Juni 1895 
Art. 85. Onderhoud enz , van het kanaal van Sluis naar Brugge. " 

86, Onderhoud enz, van het kanaal cloor Zuirl-Beveland , " 

.J.6,128,--
26,000,-
22,596,-
14,500.-

7,000.-

200,000,-
30,000,-

10,000,-

42,0i2,-

l4,ó32,
H,480,-
3,200.-

64,500,-

162,718,-
134,321.20 

14,020,-
8,272.-

17,126,-
15,660.-

8,000,-
131,516,-

406,438.-

459,480 . ..'..... 
600,-

8,600.-
600.-

104,678.-

1,000,000,-
300.-

88,336.-

Trans porteere 
1899. 

. f 8,:370,470.60 f 152,100,-
4 



50 8 FE.BRUAHl 1899. 

Per trnnsport . f 

.Art. 87. 
88. 

Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren 

Onderbond enz. van de kanalen van Dokkum 11881' 

Gcrhen-Allesvcrlaat en Kollum, de Kieslrazijl , de Burgwerderhrug 

en de brng in de Leegte, het oostelijk kanaalboorcl van de 

Mnnnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde . 
Art. 89. Onderhoud en werkinf!: van de stoomwerktuigen van 

het Noord-Wmemskanaal . 
Art. 90. Onclerhoncl enz. van het kanaal het Meppelerdiep 

91. Onderhoud enz. van de Willemsvaort in Overijssel 

92. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal , 
93. Onder hond enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten. " 

94. Onderhoucl enz. van het 1oorderkanaal of de Noorder
vaart in Limburg en }iet zijkanaal naar de Maas in de richting 

tnsschen Neer en Kefsel . 
.Art. 95. Onderhoud eni. van het Geldernsche Niersknnaal. 

96-106. Onder hond , herstel en verbetering van wegen 

en bruggen en daarbij beboorende werken, beplnntingen, be

nevens daarmede in ve1·band staande uitgaven in de verschillende 

provinciën . 
Art. ] 07 . Onderhoud enz. van veren en schipbruggen . 

108. Subsidiën voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de 

laatstvoor!(aandc begrooting bijdragen zijn toegestaan . 

Art. 109. Bijdrage aan de gemeenten Vries en Peize in de 

kosten van aanleg van een straatweg van Vries, over Donderen, 

Bunne , Winde en de Pol, naar Peize. 

Art. 110. .Bijdrage aan de provincie oordbmbant in de kosten 
van aanleg , an een straatweg van Zundert naar de Belgische grens .• 

.Art. 111. Bijdrage aan de gemeente Haaksbergen in cle kosten 

van aanleg van een straatweg van Haaksbergen naar de Duitsche grens .• 
.Art. 112. Bijdrage ann het waterschap Havelte in de kosten 

van verbete1·ing der Oude vaart. 

Art. 113. Restant der bijdrage voor de doortrekking van de 
H oogenensche vaart naar de Prnissische grenzen in cle 1·ichting 

van het kanaal naar Meppen. 
.Art. 114. Nienwe subsidiën. 

C. Landsgebouwen . 

.Art. 115. Jaarwedden van de beide Rijksbouwmeesters, als

mede juarwedden en toelagen van het verder vaste personeel, be
last met het toezicht op de landsgebouwen en op de bij cle De11arte
menten van Waterstaat, Handel en Nijverheirl en van Financiën 
in gebrnik zijnde gebouwen . 

A,·t . 116. Toelagen van het vaste personeel voor het houden 
van toezicht hij de uitvoering van bouwwerken. 

A,·t. 117. Reis- , bureel- en verplaatsingskosten van het per
soneel der landsgebouwen . 

.Art. 118. Be1.olcl iging en toelagen van de vaste werklieden bij 
de landsgebouwen 

.Art. 119. Onderhoud, lasten, herstel en verbetering van de 
londsgelouwen , n teneinen te 's Gravenhage 

8,370,470.60 f 
106,568.-

9,330.-

13,000.-
9,864.-
9,584.-

25,824.-
33,000.-

5,220.-
700.-

651 ,744.-
63,5 30.-

243,700.46 

16,200.-

21,558.-

15,526.-

22,000.-

5,500--
2,000.-

36,275.-

2,000.-

12,000.-

6,525.-

62,000.-

152,100.-

'l'ransporteere . l 9,744,119.06 f 152,100.-
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Per tmusport . . f 9,744,119,06 J 152,100.-
Art. 120. Hraudweer cu liraudweertelegraaf; duinwater voor 

de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; 
telephoon-abonnement voor de 'fweede Kamer der taten-Generaal. 2,600.-

Art. 121. Hnnr, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebruik. 

.1rt. 122. Voortzetting van het onderzoek en de herstelling 
van de Grafelijke zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage. 

D. Spoorwegen. 
Art. 123. Jaarwedden va u ,len Raacl en het verder personeel 

voor het toezicht op de spoorwegdiensten 
.Ai-t. 124. · Reis- en verplaatsingskosten 

125. :Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht 
126 en 127. J aarweddeu , benevens bureel- en reiskosten 

van den Rijkscom missaris en van den adjunct-Rijkscommissaris bij 
de :Maatschappij tot Exploitatie van Staalsspoorwegen en bij de 
Hollandsche IJzeren Spoonvegmaatschappij 

Art. 128. Bijdrage aan de internationale commissie voor 

spoorwegcongressen . 
.Jrt. 129. Bijdrage van Nederland in de kosten van het inter

nationaal bureel te Bern voor spoorwegvervoer . 
Art. 130. Vernieuwen van den kaaimuur langs de spoorweg

haven te Feijenoord. 
,frt. 131. Brug over den IJssel bij Westervoort . 

132. Uitbreiding van het station 's Hertogenbosch , met 
inbegrip van eene nieuwe en hoogere Diezebrug 

Art. 134. Td . van het station en van het hoofdgebouw op het 
station Hengelo . 

.Art. 134. Wijziging van het goederenstation te ijmegen . 
135 Vernieuwing van de westelijke viaduct te Amsterdam .• 
136. Goederenstation van den Hollandschen IJzeren Spoor

weg in de Stadsrietlanden te Amsterdam . 
.Jrt. 137. Station van den Stautsspoonveg van Amersfoort naar 

Nijmegen , te Amersfoort . 
.Jrt. 138. poorweg ter verbinding van het gemeenschappelijk 

station van den Staatsspoorweg en den Hollandschen IJzeren Spoorweg 
aan de Delftsche poort te Rotterdam met het station van den 
spoorwel( van Utrecht naar Rotterdam te Rotterdam, met afbui
gingen in de ricbt.ing naar Schiedam en naar Capelle. 

.J.rt. 139. Uitgaven, voortvloeiende uit artikel 10, sub 1°. , 
2•., 3°. en 5°., der overeenkomsten van 21 Januari 1890, goed
gekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n• . 134). 

Art. 1.40. Uitg11ven, voortvloeiende uit art. 20, al. 7, der 
overeenkomsten van 21 Januari 1890, goedgekeurd bij de wet 
vnn 22 Juli 1890 (Staat,blad n°. 134) . 

Art. 141. Uitgaven, voortvloeiende uit de toepassing van 
art. 15 der wet van 9 April; 1875 (Staatsblad n°. 67) . 

Art. 142. Renten over het jaar 1899 aan België uit te keereu, 
van de kosten van werken tot uitbreiding van het station Esschen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen, tot uit-

16,100.-

30,000.-

101,075.-
14,900.-
12,900.-

3,400.-

100.-

800.-

130,000.-
1,100,000.-

2, 00. -

300,000.-
74,100.-
30,000.-

142,800.-

264,000.-

600,000.-

40,000.-

100,000. -

25,000.-

'l'rans portee re . f 12,734,694.06 J 152,100.-
4• 
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Per trnnsport . f 12, 73 t,694 06 f 152,100. -
voering van t11-t. 17 de r, voor zoo veel noodig, bij de wet van 
22 April 1880 (Staatsblad n°. 63) bekrachtigde overeenkomst van 
31 October 1879. 4,800. -

Ai·t. 143. Uitkeering aan België voor de exploitatie der ge
deelten van den spoorweg van Tilburg naar Turnhout, gelegen op 
foor Nederlandsch grondgebied ingesloten, tot Belgisch grondge • 
bied behoorende perceelen , vastgesteld in art. VIT, 2de lid, van 
de bij de wet van 2 April 1898 (Staatsblad n°. 81) goeclgekeurde 
overeenkomst met België van 23 April 1897 

Art. 144. Kosten van het in voldoenclen staat van onderbond 
brengen der krachtens de wet van 2 April 1898 (Staatsblad n°. 81) 
van België overgenomen Nederlandsche gedeelten der spoorweglijnen 
van 'l'ilbnrg naar Turnhout; van Antwerpen naar de Pruissiache 
grens in cle richting van Gladbacb ; van Hasselt naar Maastricht ; 
van Maastricht naar Aken en van Maastricht naar Luik, iogevolµ:e 
art. 8 der bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) goed-
gekeurde overeenkomst met cle Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen . 

Á1·t. 145 en 146. Jaanvedde, bureel- en reiskosten van den 
Rijkscommissaris voor de gesnbsidiëerde tramwegen. 

A,·t. 147. Snbsidiën voor ~en aanleg van stoomtramwegen van 
Schagen naar Wognum ; van Veghel over Eindhoven naar de Bel-
µ:ische grens; van Rotterdam naar de Hoekscbe Wnanl; van Olden-
zaal naar Denekamp en van Oldenzaal naar de Prniss·iscbe greus 
in de richtinµ: naar Gronau ; van Brouwershaven naar Steenbergen 
rnet tramwegwerken tot aansluiting van cle haven nabij Numans-
dorp aan clen stoomt.ram weg van Zuid-Beijerland naar Rotter,lam ; 
van Joure naar Lemmer, en van Nijkerk over Barncvel,l naar Ede . • 

.A1·t. 148. Stortingen OJJ door den Staat genomen aandcelen in het 
rnaatscl,appel\jk kapitaal cler Noordooster-locaalspoorwegmaatschappij ... 

Art. 149. nbsidic in de kosten van aanleg fäll eene ha ven te 
l ,emmer ten behoeve van den stoomtmmweg Jonrc-Lemmer 

.111·/. 150. Aanleg van eene haven te umansdorp 
151. Aanleg va n hnvens :mn het Zijpe. 

!l• Afd . : Hantlel en Nijverheid. 
A. Koninklijk Nederlaoclsch Meteorologisch Tnstitnnt . 

. ht. 152-155 
B. Zeevisscherijen. Art. 156- 160. 
C. (Jkwezen. Art. 161-163 
D. Mijnwei cu. A,·t . 163bis- 165 

E. Verschillende uit<>aven. .Art. 16<l -180 

,1,- A f,l. : Arbeid en Fabriekswezen .. 
A. Stoomwezen. Art. 181- 183. 
B. Toezicht, bedoeld bij de Veiligheidswet en hij de 

A1:heidswet. Art. 184- 186 . 
C. Hinderwet. Art. 187 . 
D. Kamc1·s van arbeid. .drt. 188 . 
E. Verschillencl e uitgaven. .ht. 189- 190 . 

9110 -

150,000 -

Z,500.-

300,000.-

400,000,:...._ 

llî ,000. -
200,000.-
180,000.-

/ 4~,175 .
:l0,3:J0.

" 109,000.-
8,800.

• 165,400.-

f 62,G00.-

7:3 ,G00. -
2,500.-

15,000.-
9,000.-

" 1 :1,988,%4.0fi 

3r.8,l\9'i.-

'l''rnn s porteerc 

1G2,700.

. f 14,662,449.06 
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Per transport 
Posterijen. 

A. cu B. Postdienst. .d.,·t. 191 204 . 
C. 'l'elegrnafdienst. Á1·t. 205-214 . 

D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Á.rt. 215-220. 
E. Vereenigde posten. A,·t. 221-223. 
F. Rijkspostspam·bank. .ht. 224-229. 

f 6,303,275.
» 2,296,050.

" 2,143,050.-
8,500 .-

501,150.-

Pensioeneu, wachtgeldcu, grntiftcatiëu euz. A,·t. 230-236 
Ouvoorzieue uitgaven. Á1·t. 237 . 

53 

. f 14,662,449.06 

,, ll,252,025.-
561,057 .-

60,000.-

f26,535,531.06 

8 li'ebruari 1899. W}J'l', tot definitieve vaststelling vau de koloniale hnisho1tclelijke begrnotiug van 
Suriname voor het clienstjaa1· 1899. S. 66. 

Bij cleze wet worclt cle koloniale htlisl:tondelijke begrnotiug van Sari11.ame voor het dienstjaar 

1899, voor zoo veel de uitgaven betre~, clefinitief vastge telcl zooals hierna verkort volgt: 

1° Afdeeling: Gonveruements-secretarie, Koloni,lle Staten e11 algemeene clieust . / 154,922.50 
2° Justitie en Politie . 346,480.-
3• Schutterij te Pamm,1ribo. 7,550.-

(j<' 

\)<' 

10• 

Ailmi11 is tra tic van ·Financiëu 

Imm igmtie en kolonisatie 

Eerncliensten, onder; ,,ijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige 

clieust . 

J3ouwdepartemeut 

Kolo11iale vaartnigeu, betonuiug, bebakening, seinweze11 en brnnd
weer. 

Pensioenen, waehtgelclen, onclerstanden eu toelagen . 

On voorziene nitgaveu . 

288,557.50 
43,910.-

495,053.50 
471,311.535 

274,732.55 
2l ,575.14 
50,000.-

f 2,351,092.72• 

Artt. 2 cu 3 lrnl]{lelen over af- en overschrijving vau- en bet,diagen ttit Je ouvoorzicnc uitgaven . 

Bij Art. 4 worden tot goe lmakiug cler tlitgaven aa11ge1Vezen: 

A. Directe ea indirecte belastiugen. 

ll. Inkomsteu van ondcrschei,leu aarcl. 

C. Bijdrage nit 's Rijks scb,ttkist tot aanvulling . van de koloniale geld111icldelcn. 

8 Februari 18\J9. W .ll'l', tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 

Ouraçao voo1· het ilienstjaa,· 1899. S. 67 . 
Bij deze wet worclt ,le koloniale huishonclelijke beg1:ooting van Curaçao voor het dienstjaar 1899 , 

voor zooveel de uitgaven betre~, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1" Afdeeling: Gewestelijk Bestuur 

ge 

J nstitic en IJOlitie. 

Geldelijk Beheer . 

Ee1·edicnst en onderwijs. 

Plaatselijke kosten 

Openbare Werken. 

Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere uitgaven vau 

algemeencn aard 

Onvoorziene Ltitgaven. 

f 

f 

76,846.83 
117,650.-

54,686.50 
109,286.29 
79,151.-
64,141.15 

147,448.24" 
20,000.-

669,210.01" 
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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 aa1·d. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van ,le koloniale middelen, 

8 Februa,·i 1899. WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1899. S, 68. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk ,ler . begrootiug van Staats uitga ven voor het ,lieustjallr 

1899, betreffende het Departement van Koloniën , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd.: Kosten van het Departement. , .f 226,531.-
2• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Su,·iname 697,632.86 

3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 271,501.29' 

4• Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea eu van hunne 

nagelaten betrek kin gen 11,926.-

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën , alsmede daarmede in ver

band staande uitgaven . 26,174. -

40,000.-Onvoorziene uitgaven , 

9 Februari 1899. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het alr,emeen reglement voor clen dienst 

op cle spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 27 October 1875 (Staatsblad 
n°, 183), zooals dit laatstelijk werd aange

vuld bij Koninklijk besluit va n 26 Maart 1898 

(Staatsblad n°. 68). S. 69. 
WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht vau Onzen Minister vtin 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 8 Octo

be ,· 1898, L• J, afdeeling Handel en Nijverheid; 
Gezien betKoninklijk besluit van 27 October 187 5 

(Staatsbtad n°. 183), zooals dit laatstelijk werd 

aangevuld bij Koninklijk besluit van 26 Maart 1898 
(Staatsblad n°. 68); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 22 No
vember 1898, n° . 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 1Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid van 4 Fe
bruari 1899, n°. 204, afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan , mèt ingang 
van 1 October 1899: 

1. Het eerste lid van art. 113 van het alge

meen reglement voor den dienst op de spoor
wegen, vastgesteld bi] Koninklijk besluit van 
27 October 1875 (Staatsblad n°, 183), gewijzigd 

bij Koninklijk besluit van 11 September 1882 
(Staatsblad n°, 126), aangevuld bij Koninklijk 

f 1,273,765.15' 

besluit van 25 Januari 1884 (Staatsblad n°. 10), 

nader gewijzigd bij Koninklijk beslnit van 25 No
vember 1885 (Staatsblad n°. 196) en bij dat van 

26 Maart-1887 (Staatsbtad n°. 44), nader aangevuld 

en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1890 

(Staatsblad n°. 104), nader gewijzigd bij Konink

lijk besluit van 19 April 189lt (Staatsblad 11°. 89) 

en nader aangevuld bij Koninklijk besluit van 
26 Maart 1898 (Staatsblad n°. 68), te verv:ingen 

door de navolgende bepalingen: 
De dienst- en rnsttijdeu ,•an de beambten en 

bedienden der spoorwegdiensten , belast met rlu 
uitoefening van den dienst of met de zorg voor 
het veilig verkeer worden , behoudens buiten
gewone omstandigheden , als volgt geregeld: 

a. voor stations-beambten en -bedienden (als: 
wissel-, sein•, huis- en overwegwachters, ra.ngeer

clers, telegrafisten), wier diensten naar het ou,·deel 
van Onzen Min istcr van W nterstnat, Handel en 

Nijverheid, bestuurders van rleu spoorwegdienst 
gehoord, medebrengen, rlat zi,j onafgebroken in
spannenden arbei<l te verrichten hebben, mag: 

1°. geen diensttijd meer bedragen dan tien ;10) 
achtereen volgende uren; 

2°. in elk etmaal de gezamenlijke duur van de 
diensttijden niet meer bedragen clan tien (10) uren ; 

b. voor alle andere mag: 

1°. geen diensttijd meer bedragen dan zestien (16) 
achtereenvolgende uren ; 



'[ '( fEBHUAHI 1 899. 55 

2°. in elk tijdvak van urie achtereenvolgende 

etmalen de gezamenlijke tlunr van de diensttijden 

niet meer bedragen dan twee en veertig ( 42) uren ; 
3°. in elk tijdvak van veertien achtereenvol

gende etmalen de gezamenlijke duur van de dienst

tijden niet meer betlragen dan honderd acht en 

zestig (168) uren; 

c. voor de onder a en oncler b bedoelde be
ambten en bedienden moet lltsschen elke twee 

opvolgende diensttijden een omtfgebroken rusttijd 
worden gelaten van ten minste, tien (10) Ltren , 

waarin zij geheel vrij zijn van elken dienst en 

van elke bemoeienis met den spoorweg; 

d. boven dezen onafgebrolrnn rusttijd moeten 

gedurende den diensttijd de noodige korte tijden 

van rust voor het gebruiken der maaltijden wor

clen toegestaan. 
Onder diensttijd wordt in het vorige lid verstaan 

de tijdrnimte, gelegen tusscheu het oogenblik, 

waarop de beambte of bediende aanwezig moet 

zijn om zijn dienst te beginnen en dat, waarop 

hij zijn werk kan verlaten tot het genieten van 

,len oncler c genoemden onafgebroken rnsttij d ; 

onder etmaal het tijdsverloop van middernacht 

tot middernacht. Onder buitengewone omstandig

heden worden niet begrepen zootlani!(C omstandig

heden en bijzondere di enstverrichtingen als door 

bestuurders van den spoorwegdienst hadden knnnen 

worden voorzien. 

"Behalve de onder c en d van het eerste lid 
bedoelde rusttijden moeten alle in dat lid be

doelde beambten en bedienden ten minste zes en 

twintig (26) tlicnstvrije tijden in het jaar ge

nieten, waar van ten minste acht (8) met een Zondag 

of algemeen erkenden Christelijken feestclag moe
t.en samenvallen. Behoort echter een beambte of 

bediende tot een kerkgenootschap, dat den weke-
1 ijkschen rustdag niet op Zondag viert, dan moe

ten , wanneer hij aan bestuurders van den spoor

wegdienst zijn verlangen daartoe heeft te kennen 
gegeven, laatstbedoelde di enstvrij c tijden samen
vallen met den dag, welke door zijn kerkgenoot

schap als wekelijksche rustdag: is aangenomen. 
De duur van elk der dienst vrije tijden moet , 

indien zij ni et onafgebroken op elkander volgen, 
ten minste dertig (30) uur bedragen ; volgen eenige 

rlienstvrije tijden elkander op, dim moet de duur 
van elk dier tijden ten minste vier en twintig 

(24)'. uur bedragen . 
. Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is bevoegd van de bepalingen van het 

eerste en van het derde lid geheel, ten cleele of 

voor waardelijk · ontheffing te verleeuen voor de 

beambten en bedienden vnn minder belangrijke 

stations , halten en posten, zoomede voor die be

,1mbten en bedienden , welke gedurende hun clienst

tijd niet onafgebroken werkzaam zijn of ten 0 11-

zichte van wie handhaving van die bepalingen 

niet in het belang van de behoorlijke uitoefening 

tler spoorwegdiensten .of van de veiligheid van 
het verkeer vereischt wordt." 

IL Art . 116 van g:emelcl algemeen ,·eglement 
te lezen : 

. Door . nacht" wordt in dit reglement verstaan 

de tijd tusschen zondersondergang en zonsopgang. 

"Door . ged urencle den rl ienst en tli eosttijd" 
wordt in dit reglement, met uitzondering van het 

eerste, tweede, clerde en vierde lid v,m art. 113, 

verstaan cle tijd verloopende van het afrijden van 

den vroegsten trein des voormidda11:s tot den 

laatsten cles namiddags." 

III. In art. 119 van gemeld algemeen regle
ment, achter de vermelding van art. 113, in te 

voegen: "vijfde, zesde en zevende lid' ' . 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

bes] uit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 

in afschrift aan cl en Raacl van State meclegedeeld 

zal worden. 

's Gmvenhage, cl en 9den Februari 1899. 

(get .) WILHELM TN A. 

De JJ.fi11. van Waterstaat, Handel en Nijver lieid, 
(get. ) C. LELY . 

( Uitgeg. 12 Febr. 1899.) 

11 Februari 189\J. HESLUlT, t.ot vernietiging van 

het besluit vnn burgemeester en wethouders 

van Ootmarsum rnn 20 April 1898, n°. 91, 
waarb\i wijziging is gebracht in hno beslnit 
van 5 April te voren tot het verleeuen van 
vergunning aan S. FRANK tot oprichting 

van eene slachterij aldaar . S. 70. 
Zie ket besluit van 9 Januari 1899, S. ,14_ 
WIJ WILHELM! A, ~Nz. 

Op de voordracht van Onzen M inister v"u 
Hinnenlandsche Zaken van 23 September 1898 • 
n°. 4143 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur , tot 
vernietigi ng van het beslnit van burgemeester en 

wethouders van Ootmarsu1n van 20 April 1898, 
n°. 91, waarbij wijzig ing is gebracht in hou 

beslui t van 5 April te voren tot het verleenen 
van vergunning ~an S. J<' JlANK tot oprichtin!( 

van eene slachterij aldaar ; 
Overwegende, dat het gemeentebestlllu· voor-
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noemcl verznimd heeft overeenkomstig artikel 12 
cler Hinderwet aan belanghebbenden, te wier behoeve 

cle bij besluit van 5 April 1898 aan S. FnANK 

voor de v,•rdcre exploitatie zijuer slachterij opge

legde voorwaar,leu zijn gesteln, gelegenheid te 
geven hunne bezwaren in te brengen en niettemin 

bij beslnit van 20 April cl. a.v. den concessio

naris van de naleving van ce nc dier voorwaarden 

gedeeltelijk hPeft ontslagen ; 
Ove,·wegencle, dat het bove11gemeld besluit van 

20 April 1898 mitsdien is genomen in strijd 

met de wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van clen 

17 November 1898 , n°. 1); 
Gelet op het nadei· rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 9 Febrnari 1899, 
u0

• 635, af,leeliug Binuenlaudsch .Beslmu ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

bovenvermeld besluit van burgemeester en wet

houders v~u Ootmarsum van 20 April 1898 te 

vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Biunenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van ,lit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst zal worden en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 

's Gravenhage, den llden :Februari 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De J1finister -van B innenlandse/te Zaken, 

(get.) H. GOJsMAN BoltGESlUS. 

( Vitgeg. 21 Febr. 1899.) 

14 Februari 1899. BJsSLUI"J', tot vernietiging van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noordbrabant va11 6 October 1898, G n°. 18, 
waarbij goedkeuring is verleend aau het be

sl uit van clen Raacl der gemeente 'Iïlbur_q 
van 27 September te voren om over het 

dienstJaar 1898 eene uitgaaf te doen van 

f 6400 voor toelagen aan vrijwillig~rs bij 
cle militie. S. 71. 

WIJ WILHELMINA , EN½. 

· Op cle voordracht van Onzen Miuister Vllll 

Binnenlandsche Zaken van 2 December l 898, 
n°, 4852 , afdceling Binnenlandsch Bestuur, tot 

vern iet ig ing van het besluit van Gedeputeerde 

Staten va n Noordbrabant van 6 October 1898, 
G n°. 18, waarbij goedkeuring is verleend aan 

het beslu it van den Raad der gemeente 7.'ilburg 
van 27 epte,u her te voren om ouder anderen 

over het clieustjaar 1898 eene uitgaaf te doen 

van f 6400 voor toelagen aan vrijwilligers bij 

de militie. 

Overwegende, clat de op de begrnoting van 

nitga ven een er ge1neentc voorkomende J>osten moe 
ten betreffen, àf uitgaven becloeld iu art. 205, 
lit. a-w der Gemeentewet , of nitg,wen welke, 

schoon ·in berloei<l artikel niet met mime ge noemcl, 

evenwel" het gemeentebelang raken en met ,lat 

bela.ng verband houden àf uitgaven, ,loor bijzondere 

wetten attn de gemeente opgelegcl; 

Overwegende, dat de bij besluit V:111 27 Sep

tember 1898 cloor den Raad van '1.'ilburg op de 

begrooting der uilg,wen van .f 6400 (toelage aan 

de vrijwilligers bij de militie), valt onder geen 

der genoemde rubrieken van uitgaven ; 

O verwegende, rlat cleze uitgave ni et genoemd 

wordt in art. 205 der gemeentewet; 

dat ook bij de ruimst mogelijke opvatting van 

wat valt onder gemeenlelijk belang, de hier be

doelcle uitg,ive daaronder niet kan worden gebracht, 

want dat het voor de gemeente als zoodanig 

onverschillig is of haar contingent in meerdere 

of mindere mate, zoovcel mogelijk of in 't geheel 

niet uit vrijwilligers bestaat en dat de uitgave 

uit sluitend betreft het bijzondere belang v:111 enkele 

ingezet.enen om niet gehonden te zijn in persoon 

hunnen dienst bij de militie waar te nemen ; 

Overwegende rerder, dat eene uitgave, als door 

den Rann der gemeente Tilburg OJJ de begrooting 

is gebracht, ook door geene bijzondere wet aan 

di e gemeente is opgelegd; 

da t wel is waar art. 8 van het Koninklijk 

besluit van 17 December 1861 (Staatsblad n°. 127) 
bepaal t, dat de f(emeentebcstu1-en alle m icldelen 

zullen i 11 h et werk stellen welke hun geschikt 

voorkomen om het door de gemeente in de jaa.1·

lijksche lichting te leveren aandeel zooveel mogelijk 

n!t vrijwilligers samen te stellen, doch dat dit 

voorschrift aan de gemeente geene uitgaven oplegt 

en di t ook niet konde doen clan als uitvloeisel 

eener wet die daa rtoe leidde, hocdani"e wet niet 
besta"t; 

dat dan ook onder de middelen, bedoeld in 

genoemd Ko11inklijk besluit niet begrepen zijn 

en niet kunnen begrepen zijn de gemeentelijke 

gelcl111 iddelen; 

Overwegenrle dat Gedepnteerrle Staten volgens 

de voorschrift en van art, 207 en 213 va11 de 

Gemeentewet h et aungewezcu college zijn om te 

waken dat door eeue ge111ecnte geene uitgaven 

worden gedaan, waartoe deze volgens de wet niet 

hevoegd is en op cle boven aangegeven gronden 
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ttau meergemeld madsbeslnit lrnnue goeclkeuring 

h:iclden behooren te outhoudcn; 

Overwegende ilat mitsdien rle door Gedepntccr,lc 

Stateu van Noordbrabant aan gemeld ranclsbcslni t 

verleencle goedkeuring is in strijd met rl e wet; 

Gelet op ,irtikel 166 rler Proviuciale wet; 

Den Raarl van State gehoord (advies van den 

27 December 1898, u0
• 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onsen Minister 

van Binoenlaudsche Zaken van ll Februari 1899, 

n°. 6219, afdeeliug Biunenlandsch Bestlllll' ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 

bovenvermeld beslni t van Gedepntecenle Staten 

van Noordbrabant van 6 October 1898, G n°. 18, 

te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binn eulandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worrleu geplaatst en waarvan 

afschrift ,al worden gezonden aan den Raa.d van 

State. 

's Gravenhage, den 14den Febrnari 1899. 

(get.) WILHELM CN A. 

l)e Atinisfer van Binncnlandsclte Zrtlcen, 

(.qct .) H. Go~:MA:-1 BoRGESI US. 

( Ui lge_r; . 22 Febr. 1899.) 

14 Febr1trn·i 1899 . BESLUl'L' , tot verni etiging 

van het heslu it van Gerlcputcerde Staten van 

Nnordbrabant van 6 October 1898 , G n°. 67, 

waarbij goedkeu ring is verleen<l nan het 

heslni t van rlcn Ranil ller gemeente Helvoir t 

van 29 September te voren 0111 over het 

,licnstjaa1· 1898 eene nitgaaf te doen van 

f 00 voo1· tegemoetkoming aan cle Vereeni

ging tot bevorclerin!( cle1· vrijwi.llige rlienst

ucrning b(j cle Nationnle Militie te H e!,;oirt. 

S. 72. 

Wu WTLHELMIN A, FJNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlanilsr:he Zaken van 2 Deeember 1898, 

n°. ,t851, afdeeling Biunenlnndsch Bestuur , tot 

vernietiging van het beslnit van Gedeputeerde 

Staten van Noordbrabant van 6 October l 898, 

G n°. 67, waarbij goedkenring is vcrleellll aan 
het besluit van den Raad der gemeente Helvoii-t 

van 29 September te voren om onder anderen 

over het dienstjaar 1898 eene uitgaaf te doen 

van f 800 voor tege moetkoming aan de Vereeni

gi n!( tot bevordering der vrijwilli!!e clienstneming 

hij de Nationale Militie te Hehoirt; 

Overwe!(encle , dat cle op de begruoting van 

uitgaven oener gemeente voorkomende posten 

moeten betreffen, of uit!(avcn bedoeld in art. 205, 

!it. a- w der Gemeentewet, of uitgaven welke , 

schoon in becloeld artikel ni et met name genoemd, 

evenwel het gemeentebelang raken en met dat 

belang verband bonden of uitgaven, r1oor bijzon

zondere wetten aan de gemeente opgelegd ; 

Overwegende, dat de hij besluit van 29 Sep

tember 1898 ,loor den Raarl van Helvoirt op de 

begrooti ng van uitgaven voor 1,et dienstjaar 1898 

gebrachte post van uitga ven van / 800 (Tege

rnoetkorn in!( aan de Vereeniging tot bevordering 

der vrij wi llige dienstneming bij de Nationale Militie 

te Helvoirt ) valt ouder geen rler ge noemde rnbrieken 

van nltgaveo; 

Overwegende dat deze uitgave niet genocmcl 

worclt in art . 205 der gemeentewet; 

dat ook bij de rnimst mogelijh opvatting van 

wat valt ouder gemeen tel ijk belang, de hier be

doelde uitgave daaronder niet kan worden gebracht, 

want dat het voor de gemeente als zoodanig on

verschillig is of haar contingent in meerdere of 
mindere mate, zooveel mogelijk of in ' t gP.hecl 

niet uit vrijwilligers bestaat en dat clc nitgavc 

uitslniteud betreft het bijzonder belang van enkele 

ingezetenen om niet gehouden te zijn in persoon 

hunnen di enst bij de militie waar te nemen ; 

Overwegende verder, dat eene uitgave, als 

cloor den Raad dei· gemeente Helroii-t op ,le lic

begruoting is gebracht , ook doo r geenc hij1.0nrlerc 

wet aa.11 ,lie gemeente is opgelegd ; 

dat wel iR waar art. 8 van het Koninklijk 

besluit van 17 December 1861 (Staatsblad n°. 127 ) 

hep:ialt, dat de gemeentebesturen- alle mi<ldelcn 

,nllen in het, werk stellen welke htrn geschikt 

voo rkom en om het cloor de gemeente in cle jaar

lijksche lichting te leveren naudcel zooveel moge

lijk nit vrijwilligers samen te stellcu , doch cl:it 

dit voorschrift ac.n cle gemeente geene uitgaven 

oplegt en dit ook niet konrlc cloen dan als uit

vloeisel ecner wet cli e daartoe leidde, hoedanige 

wet niet bestnnt; 
clat dan ook onder de miclclelen , bedoeld in 

genoemd Koninklijk besluit niet begrepen zijn en 

niet kunnen beg1·epen zijn de gemeentelijke geld
micldelcn; 

0 verwegencle dat Gedeputeerde Staten volgens 

de voorsch riften van art . . 207 en 213 van de 

Gemeentewet het aaogewezen college zijn om te 

waken dat door eenc gemeente geene 11it!(n ven worden 

gedaan, waartoe deze volgens de wet niet bevoegcl 

is en op de hoven aangegeven gronrlen aan meer-
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gemeld raadsbesluit huunc goedkeuring bacldcn 

bebooren te ontbo11den; 
Overwegende dat mitsdien de cloor Gedeputeerde 

Staten van Noordbmbnnt aan gemeld raadsbesluit 

verleende goedkeuring is in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 December 1898 , u0
• 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen M inis-

1er van Hi uneulandsche Zaken van 11 l<'ebrnari 

1899, 11" . 30, afdeel in!( 13i1111cnlandsch Beslnnr; 

Hebben goedgevonden en rerstaan: 
bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noordbrabant van 6 Octolier 189 , G n°. 67, 

te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlundsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

iu het Staatsblad zal worden geplaat t en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raml 

v,w State. 
'sGravenbage, den l4den Februari 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Birmenlandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN B0RGESIUS. 
( Uitgeg. 22 Febr. 1899.) 

16 Februari 1899. BESLUI'r, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 4 Febrnai·i 1898, 

te Brussel, tnsschen Nederland ,'f[Be(qië, 
Duitschland en Frankrijk gesloten overeen

komst betreffende de meting van binnen vaar

tuigen. S. 73. 
WIJ WILHELMINA, E:;z. 

Gezien 

tnsschen 

Frankrijk 

de - te Brussel op 4 Februari 1898 

Nederland, België, Duitsckland en 
gesloten overeenkomst betreffende de 

meting vau binnenvaartuigen , goedgekeurd bij de 
wet van den 2den J anuari 1899 (Staatsblad n°. 1), 

van welke overeenkomst een afdrnk met vertnlin!( 
aan dit besiuit gehecht is; 

Gelet dat de nederlegging der akten van be
krachtiging van de vier voorzegde Staten mede 
te Brussel den 30sten Januari 1899 heeft plaats 
gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van clen - l 4den Febru

a.ri 1899, n°. 1319, Directie Protocol; 

Hebben goedgevon~en en verstaan , de bekend
making van voorzegde overeenkomst te bevelen 
door de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Restunr, worden belast, ieder voor-

,ooveel hem betreft, met <le uitvoering de,· he

palingen, in meergenoeu,de overeeukomst vervat. 

's Grnvcnl1age, clen 16deu l?ehruari 1899. 

(get.) WILHELMJN A. 

De Minister -van Buitenlandsche Zaken , 
(get.) W. H. DE BEAUFOM'. 

( Uitgeg. 25 Febr. 1899 .) 

VJi~IC'l'AT.1TNG. 

Hare Majesteit de Koningiu der Nederlanden 
en in Hoogst-De,·zel ver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitscbland, Koning 

van Pruisen, Zijne Majesteit de Koning der Bel!!;en, 

de President der Frnnschc Republiek: 

Gelijkelijk bezie ld met den weusch de belangen 

der binnenvaart en van den handel te bevorderen, 

door afschaflln!( der z1vare Jasten , waaraan de 

tegenwoordig op het gebied van meting van 

kracht zijnde regeling de binnenvaartuigen on

derwerpt , welke zich van elke der respectieve 

Staten naar een der andere begeven, hebben be

sloten tot dat doel eene overeenkomst te slniten en 

tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en iu Hoo!(st-Derzel vei· naam, Hare Majesteit 

de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk: 

Zijne Excellentie jonkheer V0N PESTEL, ridder 

der orde vun den Nederlandschen Leeuw , officier 

der orde van Leopold van Bel!\iè , officier der 
ot·de van hei Legioen van Eer, ridder 3de klasse 

der orde van den Rooden Adelaar van Pruisen, 
ridder der 3de klasse der orde van de Kroon van 

Pruisen enz. enz. enz., Hoogst-Derzelver Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitscbland , 

Koning van Pruisen: 

Zijne Excellentie graaf V0N ALVENSLEBEN , 

ridder va n den Rooden Adelaar lste klasse , 
grootkruis der orde van Leopold van België en 
der orde van den Nederlandscben Leeuw enz. 

enz. enz., Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant 
eu Gevolmachtigd finister bij Zijne Majesteit 
clen Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Kon in~ der Belgen: 

den heer P. DE FAVEHEAU, ridder der orde 
van Leopold , grootkruis der orde van de Rijzende 
Zon van Japan, grootkruis cler orde van den 
Witten Olifant van Siam, ridder der orde van 
de Eikenkroou van Lnxembnrg, lid van de 
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Kamer van Vel'tegenwoordigel's, Hoogst-Deszelfs 

Ministel' van Bnitenlandsche Zaken, en 

den heer L. DE BRUYN, officier der orde van 

Leopold, gedecoreerd met het Burgerkrnis, grnot

officier der orele van het Legioen van Eer, grnot

kruis der Ol'de van de IJ zercn Kroon van Oos

temijk , grnotkrnis der ol'de van de Heilige 

Maagd der Ontvangenis van Villa Viçosa, officier 

der Ol'de van 'l'akovo, ]iel van de Kamel' vnn 

Vel'tegenwool'eligel's, Hoogst-Deszelfs Minister van 

Landbouw en Openbare Werken; 

ele President del' Frausche Rep11bliek: 

Zijne ]Dxcellentie graaf DE MONTHOLON, com

mandeur der orde van het Legioen van Eer, 

grootkrnis del' orde van den Heiligen Gregol'ins 

den Groote, enz. en,. enz. , riddel' eler orde van 

Leopold van België, Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister der Fransche Republiek 

bij Zijne Majesteit elen Koning der Belgen ; 

Die, na elkander hunne in goeclen e11 behoor

lijken vol'm bevonden wederzijdschc volmachten 

t e hebben medcgeclcelcl, omtrent de na volgende 

artikelen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De meetbrieven voo,· binnenvaal'tuigen, 

die door de bevoegde antol'iteitcn in een der 

contracteerende Staten, krachtens reglementen 

overeenkomstig de bepalingen van de bijlage dezer, 

zijn afgegeven, met het doel om naar de inzinking 

van het vaal'tuig bet gell'icht del' laeling te bepalen, 

znllen door de autoriteiten del' overige contrac

teel'ende Staten wol'elen gel ij kgestclcl met die 

welke zij ze] ven afgeven. 

2. De Hooge contracteerenele Partijen verbinden 

zich om alle reglementen, tot toepassing van de 

bepalingen van de bijlage dezer overeenkomst eloor , 

haar vast<~estcld, aan elkander mede te deelen ten 

minste dl'ie maanden voordat zij in werking komen. 

, 3. Als over!!angsmaatl'egel zullen de meetbrieven 

die eloor Duitschlaud, België en Frankrijk vóór 

het iuwel'king tl'eden dezer overeenkomst volgens 

hunne tegenwooi·dige reglementen zijn afgegeven, 

evenals ele ijk brieven die door Nederland volgens 

het tcgenwoorclig reglement op het meten van 

Rijnschepen ziju afgegeven, gedurende een tijds

verloop van vijf jaren worden µ:elijkgesteld met 
cle meetbl'ieveu afgegeven overeenkomstig de bij

lage elezer. 

Jntnsschen zullen voor deze gunstige overgangs

bepaling alleen die oncle certificaten in aanmer

king komen, welke binnen den tijd van één jaar 

volgens cle bijlage dezer zullen zijn ingeschreven. 
De termijn van vijf en van ,:én jaar, hiervoren 

bepaald, zullen ingaan met den dag van het in 

wel'king treden dezer overeenkomst. 

4. Deze overeenkomst is van toepassing, voo1· 

zoo veel Duitschland betreft, op Prnisen, Be ij eren, 

de Grnothertogelommen Baelen en Hessen, Elzas

Lotharingen eu ele andere Dnitsche Staten , die 

later mochten verklaren toe te treden. 

5. Deze overeenkomst zal worden bekrachtigd, 

en de akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 

mogelijk te Brnssel worden nitgewisselcl. 

Zij zal zes maanden daarna in werking treeleu 

en van kracht blijven tot na afloop van een jaar, 

te rekenen van clen da,2: waal'op zij zal zijn op
gezegd. 

Deze opzegging zal slechts werken ten opzichte 

van het land door hetwelk zij zal zijn gedaan ; 

voor de overige contractee rende Staten zal de 

overeenkomst verbineleml blij ven . 

'l'en blijke waarvan de wederzijdsche gevol

machtigcleu deze overeenkomst hebben geteekend 

en van hunne zegels voorzien . 

Gedaan te Brnssel in viel' exemplaren, deu 
4den Februm·i 1898. 

({,, S.) (get. ) R. DE PESTEL. 

ALVENSLEBEN. 

P . DE FAVEREAU. 

LÉON DE BRUYN. 

Graaf DE MONTHOLON. 

BIJLAGE der overeenkomst befr~jfende de 
met ing van bin11e11vaartuige11. 

Art . 1 . De meting heeft ten doel het gewicht 

der lading van een vaartuig naar zijne inzinking 

te bepalen . 

Daar het geheele gewicht van een vaartuig 

gelijk is aan dat van het daardoor verplaatst 

volume water, is het gewicht der lading gelijk 

aan het gewicht van het volmne water, dat door 

het belaclen vaartuig wol'dt verplaatst, vermin

clerd met het gewicht van het volume water, dat 

door het ledige vaartuig wordt verplaatst. Het 

getal dat in kubieke meters het verschil tusschen 

een en ande,· uitdrukt, geeft in tonneu van clui

zend kilogram het gewicht der lading van het 

vaartuig aan . 
2. Bij de meting der vaartuigen wordt uit

sln itencl het metrieke stelsel gebruikt. Dien vol

gens worden de lengte, breedte en hoogte in 
meters, decimeters en centimeters, cle inhouden 

in kubieke meters en centimeters en het laad

vermogen in tonnen en gedeelten van tonnen 

uitgedrukt. 
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3. De op te meten ruimte is de inhoud buiten

werks van het gedeelte van clen romp, begrepen 

tnsschen: 
1 °. het vlak van den grootsten diepgang , toè-

11:elaten door de reglementen voor de verschil
lende waterwegen die het vaartuig bestemcl is 

te bevaren; 
en 2°. een vlak genomen hetzij ter hoogte van 

de inzinking van het ledige vaartuig, zoonls hierna 
wordt aange,lnid, hetzij ter hoogte van den onder

kant van het vaartuig. 
4 . Het op te meten gedeelte ·van het vaartuig 

wordt door horizontale vlakken in schijven van 
één decirneter hoogte verdeeld. Indien de vorm 

van het vaartnig zulks toelaat, kunnen echter 

verschillende schijven voor de berekening worden 

bijeengenomen. 
De inhoud van iedere schijf wordt gevonden 

door de halve som van het bovenvlak en het 
grond vlak te vermenigvuldigen met de hooi);te. 

Het quotiënt van den inhoud een er schijf en 

het aantal centimeters, waardoor hare hoogte 
wordt nitge,lrukt, wordt beschouwd als de ver

plaatsing van het vaartuig bij iederen centimeter 

inzinking in di e schijf. 
5. De ijkschalen worden symmetrisch, twee 

aan twee, op de zijden van het vaartuig, aan

gebracht in verticale vlakken , loodrecht op de as. 
Voor vaartnigen van meer dan 40 meter lengte 

bedraagt het aantal schalen zes: twee in een vlak 
gelegen ongeveer op de helft der lengte, en twee 

in elk clcr vlakken, aan weers,ijden van het eerste 
vlak gelegen op een afstan<l van ongeveer een 

derde der geheele lengte van het vaartuig. 

Voor vaartuigen van ten hoogste 40 meter 

lengte kan het aantal ijkschalen tot vier worden 

venninderd; zij worden dan twee uan twee ge
plaatst in vlakken, gelegen ongeveer op een derde 
en twee derde der lengte va u het vaartn ig. 

De schalen moeten zeer zichtbaar ,ijn; zij wor

den van deelstrepen voorzien op elke 2,5 en 
10 centimeter werkelijke inzinking; het nulpunt 
moet overeenkomen met · het grondvlak der op 

te meten ruimte, namelijk met. het vlak van in
zinking van het ledige vaartuig of met het vlak 
ter hoogte van den ouderkaut van het vaartnig. 

E r wordt aangenomen dat de afstand van het 
vlak van inzinking tot het grond vlak de,· op te 
meten ruimte gelijk is aan het rekenkunstig ge
middelde van de getallen, op alle schalen afgelezen. 

6 . Als vlak van inzinking van het ledige vaar
tuig wordt beschouwd het vlak dat overeenkomt 

met d.en stand clien het vaartuig inneemt, wan

neer slechts aanwezig is: 
1 °. het tuig, de provisie en de bemanning, 

noodig om het te kunnen doen varen; 

2°. het water, dat niet door uitscheppen op 

de gewone wijze uit het ruim kan worclen ver

wijderd; 
3°. iurlicn het, vaartnig eene stoomboot is, het 

water, dat zich tot op de gewone hoogte in den 

ketel bevindt. 
7. Iedet· vaartuig ontvangt bij de meting: 

1°. een nommer van orde, waaronder het wordt 

ingeschreven in een hiervoor bestemden legger, 

die gehouden worclt door een daartoe voor een 

bepaalden dienstkring door den Staat. aangestelden 

umbteuatir; 

2°. letters, die het bureel van inschrijving 

doen kennen. 

8. Aan iedere zijde van het vaartuig wordt 

eene metalen ijkphrnt van dertig centimeter lengte 

en vier centimeter hoogte aangebracht, waarvan 

Je onderkant valt in het vlak van inzinking bij 

den gl'Oolstcn geoorloofclen diepgang. 
Op Jeze p,uat worden door middel van stem

pels rnet duidelijk zichtbare teekens de volgencle 

aanwijzingen aangebracht: 
1 °. de bijzonclere letters van het; bureel van 

inschrijving; 
2°. het nommer van inschrijving; 

3°. de ee rste letter van het land van inschrij-
ving als volgt: 

B voor België, 
D voor Duitschland, 
F voor Ji'rankrijk, 

N voor Nederland. 

Deze aanwijzicgen worden op den achtersteven 

van het vaartuig geschilderd en met onuitwisch
bare teckcns gesteld op de meest duurzame ge

deelten van den romp. Zij worden bovendien 
overgenomen op alie scheepspapieren en met name 

op den meetbrief. 
9. De meetbrief moet aanwijzen; 
1 °. het bureel van inschrijving ; 

2°. de, letters en het nommer van inschrijving; 

3°. den naam of de kenspreuk van het vaartnig; 
4°. de wijze van constructie (hout, metaal of 

gemengd); 
5°. de grootste lengte (zonde,· het roer) en de 

grootste breed te ; 
6°. de vermelding, voor zoover te pas komt, 

van de vorige meting, die door den nieuwen 
meetbrief is vervallen; 
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7°. het aantal , de plaatsing en de beschrijving 

der ijkschalen, en in 't bijzonder de plaats, die 

voor het nulpunt is gekozen; 
8°. den verticalen afstand tusschen het vlak 

ter hoogte van den onderkant van het vaartuig 
en het vlak van inzinking van het ledige vaar

tuig, gelijk boven aangeduid, alsmede de beman
ning, het materieel en den stand van het water 

op den bodem van het vaartt1ig toegelaten bij 

clc bepaling van laatstgemeld vlak; 
eindelijk 9°. de toeueming der verplaatsing vau 

het vaartuig bij eiken decimeter of bij eiken 

centimeter inzinking, te beginnen bij het vlak 

van inzinking van het ledige vaartuig. 

Gedaan te Brussel den 4dcn Febrnari 1898, 
om te wortlen aangehecht aan de overeenkomst 
op heden door de ondergeteekende gevolmach 

tigden vastgesteld. 
(get.) R. DE PESTEL. 

ALVENSLEBEN. 
P. DE FAVEREAU. 

LÉON DE BRUYN. 
Cornte DE MONTHOL0N. 

23 Februari 1899. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen rnlgens de wet van 4 April 

1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die 

van 31 December 1897 (Staatsblad n°. 281) 
en de wet van 5 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 7 4. 

23 Februari 1899. BESLUrr van den Minister 

van Binnenlanclsche Zakeu, houdende be
pa\in,g clat de modelstaten van inlichtingen 

en die der verklaringen voor de gemeente
besturen , vastgesteld voor het Rijkskrank

zinnigengesticht te Medemblik, ook znllen 
worden gebezigcl voor dat gesticht te Grave. 

1899. 

De Minister vau Binnenlandsche Zaken; 

. Gelet op ,irtikel lO, la~tste Jid, der wet van 

27 April 1884 (Staatsblad n° . 96), zooals dat 

gewijzigd is bij de wet van 7 December 1895 
(Staatsblad n°. 101) en op het Koniuklijk besluit 

van 16 September 1898 (Staatsblad n°. 203); 

Heeft goedgevonden: 

te bepalen, dat de bij Ministerieele beschikking 

van 6 Februari 1885, S. 373, afd. M. P . , voor 
het Rijkskrankzinnigengesticht te .\fedemblik vast

gestelde modelstaten van inlichtingen en die der 

verklaringen voor de gemeentebesturen, bedoeld 

bij art. 3 van het Koninklijk besluit van 22 Sep

tember 1884 (Staatsblad n°. 203), ook znllen 
worden gebezigd voor het Rijkskrankzinnigen

gesticht te Grave. 
Afschrift dezer zal gezonden worden aan de 

Ministers van Justitie, Oorlog, lliarine en Kolo
niën, den waarnemend geneesheer-directetu· van 
's Rijks krankzinnigengesticht te Grave, de In
spectenrs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen, 

alsmede aan de Commissarissen der Koningin in 

de onclerscheidene provinciën, met verzoek den 
inhoud dezer beschikking ter kennis te brengen 

van de gemeentebesturen in hun gewest. 

's Gravenhage, den 23sten Februari 1899. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DJJCKME!èSTER. 

25 Februari 1899. BESLUIT, tot wijziging cler 
organisatie van het wapen ,ler Koninklijke 

Marechaussee. 

Met intrekking o. a. der tabel À., vastgesteld 

bij besluit van 19 Maart 1895, n°. 27 en sedert 
gewijzigd, is bij het bovengenoemcl besluit nader 

vastgesteld de volgende tabel À: 

5 
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SAMENSTELLI NG van liet wapen der Koninlclijke Marec /1,(rn,ssee. 

STERKTE 

EN 

S A l\f EN S TE L L I N G. 

1. De lst~ivisie. 

Lnitenant-Kolone\ of Majoor, Di
visic-commanclant 

Kapitein, toegevoegd aan den In
specteur der Cavalerie, belast 
met het algemeen toezicht over 
het wapen. 

Kapiteins of Luitenants, Districts
. commandanten 
Eerste- of Tweede-Luitenant -Kwar-

tiermeester. 
Opperwach tmeester. 
Wacht meest ers 
Brigadiers. 
Brigadiers-titulair 
Schrijver 

{ 
der lste klasse : l Marecbanssees der 2de klasse 
der 3de klasse 

Hoefsmeden 
1'otaal 

2. De 2d~ ivisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di-
visie-commandant 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 
Bri11:adiers . 
Brigad icrs-titulai~ 
Schrijver 

: } { der lste klasse 
Marechaussees "der 2de klasse 

der 3de klasse 
H oefsmeden 

'l'otaal 

3. De 3de Divisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di-
visie-commandant 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 

Trausporteere 

'rroepen . 

é 
"' ;;; 
,; 
tS 
0 

-

1 

1 

4 

1 
-
-
-

1 

Onder-
officieren 
en man-

schappen. 

,d .... 
~ " "' 0 
P-< .. 
E E 

- -

- 1 
8 10 

16 21 
Memorie. 

-

1 

-

1 

1 

- 74 99 

Memorie. 
- - 2 
-- -- --

7 98 134 
- --- --

1 - -
3 - -

- - 1 
- 9 4 
- 16 11 

Memorie. 
-

1 

-

1 

1 

93 49 -
Memorie. 

- - 2 
-- --

4 118 68 
---- --

1 - -

3 - -
- - 1 
- 13 -
-- --

4 13 1 

Paarden 
van: 

2 

2 

8 

- 8 
- 16 

- 73 

-- --
12 97 
-- --

2 

6 

- 9 
- 16 

- 93 

-- --
8 118 

-- - -

2 

6 

- 13 
--

8 13 

BIJZONl\ERE BEPALlNGEN. 

a. Van de vier Divisie-comman
danten kunnen twee den rang 
van luitenant-kolonel hebben. 

b. De opperwachtmeesters bij de 
2de, 3de en 4de Divisie zijn 
tevens dienstdoend kwartier
meester. Zij, alsmede die bij 
de lste Divisie, hebben den 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

graad vau adjztdant-011deroiflcier . 

De wachtmeesters hebben den 
graad van sergeant-majoor. 

Van de wachtmeesters te paard 
der lste Divisie is er een be
stemd om te worden werkzaam 
gesteld bij den Inspecteur der 
Cavalerie, belast met het alge
meen toezicht over het wapen. 

Bij een incompleet aan wacht
meesters, waarin niet dadelijk 
kan worden voorzien door be
vordering van brigadiers, kan 
het aantal brigadiers tijdel ijk 
met zoovelen worden vermeer
derd, als het aantal ontbrekende 
wachtmeesters bedraagt. 

De brigadiers hebben den graad 
van sergeant. 

De marechaussees der lste en 
2de klasse kunnen bij gebleken 
geschiktheid voor den brigadiers
graad en bij ontstentenis van 
vacatures in dien graad tot bri
gadier-titulai,· worden bevorderd. 

Het totaal aantal bij elke Di
visie aanwezige brigadiers-titzt
lair te paard en te voet mag 
hoogstens het een vijfde gedeelte 
van de organieke sterkte aan 
marechaussees bij die Divisie 
bedragen. 
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STERKTE 

EN 

SAMEN S TELLING. 

Per transport 
Brigadiers. 
Brigadiers-titulair . 
Schrijver . 

{ 

der lste klasse 
Marechaussees der 2de klasse 

der 3de klasse 
Hoefsmeden . 

Troepen. 

4 
1 

Onder
officieren 
en man

schappen. 

13 
1 

1 
24 

Memorie. 

= j1; 1 

1 

Memorie. 
2 

Paarden 
van: 

8 13 
24 

109 

lt. 

.. 

BTJZONDEllE BEPALINGEN. 

De marechaussees der lste en 
2de klasse, alsmede de hoef
smeden hebben den graad van 
korporaal. 

-- - - -- -- --

Van de mat·echaussees te paard 
der lste Divisie is er één be
stemd voor oppasser van den 
Kapitein, toegevoegd aan den 
Inspecteur der Cavalerie, belast 
met het algemeen toezicht over 
het wapen. 

4 146 4 8 146 Totaal 

4. JJe 4de Divisie. 
- - -- -- -- --

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester . 
Wachtmeesters 
Brigadiers . 
Brigadiers-titulair 
Schrijver . 

Marechaussees J 1:; 1 der 
Hoefsmeden 

lste klasse 
2de klasse 
3de klasse 

1 

3 

14 
33 

)'[emorie. 

= 1 1581 
Memorie. 

2 

6 
1 

1 

-

3 

14 
33 

158 

k. 

Die marechaussee is niet be
reden. 

De marechaussees der 2de klasse 
worden, bij goed gedrag en dienst
ijver na zes jaren dienst bij het 
wapen tot de late klasse be
vorderd. 

-- -- -- -- --
Totaal 4 205 5 8 205 

-- - - -- -- --
5. Het wapen der Koninklijke 

Marechaussee. 

De l ste Divisie . 
• 2de 

7 98 134 
4 118 68 

" 3de 4 146 4 
" 4de 4 205 5 

Totaal 19 567 211 

27 li'ebmari 1899. ARREST vau den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
rechter, eene gemeentelijke verordening toet
sende aan de wet, daardoor niet treedt in 
i!ene beoordeeling van de innerlijke waarde 
of de billijkheid der verordening in strijd 
met art. 11, Algemeene Bepalingen, en dat 
de plaatselijke verordening, bedoeld in art. 193 
der gemeentewet, nooit zoo ver kan gaan, dat 

12 97 
8 118 
8 146 
8 205 

36 566 

in strijd met het in de wet gestelde beginsel 
aan ieder dienstplichtige, die tot den dienst 
wordt opgeroepen, de verplichting wordt 
opgelegd, dien dienst persoonlifk te verrichten. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
I. Schending door verkeerde toepassing van de 

nrtt. 135 en 193 der gemeentewet en van art. 11 
5* 
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der wet houdende Algemeene Bepalingen der wet

geving van het Koninkrijk; 
II. Schending door niet-toepassing van de artt. 1, 

2 en 22 der vrrordening, betreffende de brand

weer en den dienst der ingezetenen bij de brand

spuiten in de gemeente Purmerend; 
Overwegende dat aan den ge,·eq nireerde bij de 

dagvaarding iu hoofdzaak is ten laste gelegd, àat 

hij in de gemeente Purmerend op 17 Augustus 1898 
afwezig is gebleven bij de exercitie met een brand

spuit, ofschoon hij als dienstplichtig hij de brand

weer tot den dienst bij die spuit was aangewezen 

en tot die oefening behoorlijk was opgeroepen; 

O. dat de kantonrechter het ten laste gelegde 

feit bewezen heeft verklaard, doch den gereqni
reerde heeft ontslagen van ulle rechtsvervolging, 

op grond dat cle verordening betreffende cle brund
weer iu genoemcle gemeente niet verbindend is, 

omdat zij, in strijd met art. 193 der gemeente

wet, geene bepaling bevat, waarbij in het alge

meen aan de in won ers de bevoegdheid is gelaten 

den dienst af te koopen of daarvoor een plaats
vervanger te stellen, terwijl ook bij geen andere 

wet of verordening op het bewezen verklaarde 

fei t straf is gesteld; 

O. dat bij de memorie hiertegen is aangevoerd, 

vooreerst: dat de kantonrechter hij zijne beslissing 

is getreden in eene beoordeeliug van de innerlijke 

waarde of billijkheid der verordening en daardoor 

is gekomen op het gebied van de administratieve 
macht, eu ten tweede: dat art. 193 der gemeente

wet de beslissing, in hoever het mogelijk is elk 

inwoner vr ij te laten den dienst door een plaats
vervanger te doen waarnemen of den dienst af 

te koopen , overlaat aan deu gemeenteraad van 

wieu de verordening uitgaat, zoodat in geval de 
verordening dienaangaande gecne bepaling bevat, 

de r echter moet .iannernen, dut de gemeenteraad 
vervanging of afkoop onmogelijk heeft geacht; 

0 . ten aanzien van den eersten dezer gronden, 

dat het vonnis geene beschouwingen bevat over 
de innerlijke waarde of billijkheid der verorde
ning, maar deze daarbij als onverbindend buiten 
toepassing is gelaten, omdat de kantonrechter haar 
beschouwde als strijdig met de wet; dat de kanton
rechter door de verordening te toetsen aan de 
wet en haar op grond van strijd met de wet 

onverbindencl te verklaren , niet getreden is op 
het gebied van het aclmiuistratief gezag, maar 

gebleven is binnen de grenzen van zijne be
v,,egdheid ; 

0. ten aanzien van den tweeden groucl, dat 

art. 193 der gemeentewet de daarin bedoelde 

regeling n iet anders toelaat dan onder het voor
behoud dat cle plaatselijke verordening .zooveel 

mogelijk" elk inwoner vrij late, de diensten waar

toe hij wordt geroepen door een plaatsvervanger 

te doen waamemen of voor geld in de gemeente

kas te storten, af te koo1ien ; 

dat de woorden "zoovecl mogelijk" aan den 

gemeenteraad de bevoegdheid geven, de uitoefe

ning van het recht om een plaatsvervanger te 

stellen of den dienst af te koopen, aan zoodanige 

bepalingen te onderwerpen als in het belang van 

den dienst noodzakelijk worden geacht, maar dat 
de verordening nooit zoover kan gaan, dat -

zooals bij art. 1 der in deze zaak bedoelde ver
ordening is geschied - in strijd met het in de 
wet gestelde beginsel, aan ieder dienstplichtige, 

die tot den dienst wordt opgeroepen, de verplich

ting worrl.t opgelegd, dien dienst persoonlijk te 
verrichten; 

0. dat het eerste middel mitsdien is ongegrond 

eu dat de ongegrondheid van het tweede middel 
daarnit tevens van zelf volgt; 

Verwerpt het beroep. 

2 Maart 1899. BESLUIT, ho,1dende vrijdom van 

briefport. 

Bij genoemd besluit is vrijdom van briefport 

verleend voor de briefwisseling over dienstzaken 

van de Centrale Commissie voor de Statistiek en 

van den Directeur van het Centrale Bureau voor 

de Statistiek met alle openbare besturen, autori
teiten, ambtenaren en bijzondere vereenigingen 

eu personen . 

3 ][aart 1899. BESLU IT· van den Minister van 

Financiën, betreffende de betaalbaarstelling 

van de uitkeeringen aan de gemeenten, iu
gel'olge cle artt. l en 10 der wet van 

24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156). 
De Minister van Financiën; 
Gelet op de wet van den 24 Mei 1897 (Staats- · 

blad n°. 156); 
Heeft goedgevonden en verstaan : 

1°. te bepalen , dat de aan de gemeenten inge
volge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsbladn° . 156) 
jaarlijks uit te keeren sommen zullen worden 
betaalbaar gesteld, die bedoeld bij artikel 1 in 

vier termijnen, vervallende op ;JO Maart, 29 Juni, 
29 September en 30 December van het jaar 

waartoe de nitkecring betrekking heeft, en die 
bedoeld bij artikel 10 in één termijn op 1 Fe-
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bruari van het ja:ir volgende op dat, waarover 

de uitkeering verschulrligd is; 

dat met toepassing van art. 9 van gemelde 
wet, ,le eerste drie van de bovenbedoelde vier 

termijnen ieder een vierde van de over het vorig 

jaar uitgekeerde som (ingevolge arl. 1) zullen 

bedragen, met verwaarloozing van gedeelten van 

een gulden, terwij l bij den vierden termijn het 

te veel of te weinig uitgekeerde zal venekend 
worden; 

dat deze betaalbaarstellingen zullen geschieden 

011 betaalsrollen en dat de uitbetaling zal plaats 

hebben tegen afgifte eener gezegelde quitantie vol
gens het bij deze resolutie gevoegd model. 

2°. enz. 

Voor gelijkluidend uittreksel, 

De Secretaris-Generaal, (get .) VAN RANmYIJCK. 

De ondergeteekenrle, Ontvanger der gemeente 

........ verklaart van den Betaalmeester 

te . . . . . . . .. te hebben ontvangen een 

bedrag van (1) .......... . .. . 

. . .... . ... (f . .... ) als (2) 
termijn van de som ingCvolge artik el l d wet van 

de soru ingevolge artikel 10 er 

24 Mei 1897 (Staatsbladn°. 156) over het jaar ... . 

aan die gemeente uit te keeren . 

.. . ... den . . .. 

(1) in letters en cijfers. 

(2) eersten, tweeden, enz. 

4 Maart 1899. BESLUIT, tot w~z1g1ug en aan• 
vulling van artikel 12 van het Koninklijk 

besluit van 2 November 1898 (Staatsblad 
n°. 227) tot regeling van de porten en rech

ten der brieven en andere stukken, welke 
wordeu uitgewisseld tusschen Nederland en 

de landen tot de Algemeeue Postvereeniging 

behoorende, alsmede de landen, welke uiet 

tot die Vereeniging behooren. S. 75 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid van 25 Jan n
ari 1899. n°. 276, Posterijen en Telegrnpbie; 

Gelet op artikel 25 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°. 87), alsmede op de te Wasliington 
gesloten Overeenko:nst van 15 Juni 1897, tot 
uitwisseling van brieven en doosjes met aange
geven waarde; 

Dm Raad van State gehoord (a,lvies van 14 Fe 

bruari 1899, n° . 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 

1 Maart 1899, n°. 715, Poster ijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepi1len hetgeen volgt : 

Art. 12 van het Koninklijk besluit van 2 No• 

vember 1808 (Staatsblad n°. 227) wordt gelezen 
als volgt: 

De brieven met aangegeven waarcle zijn onder
worpen: 

"1 °. aan het port en recht der aangeteekende 

"brieven, vermeld in de artikelen 1 en 4 van 

"dit besluit; 
"2°. aan een recht van ,erzekering ten bedrage 

• van : 2 l cent voor België, 5 cent vuor Duitsck
"land en Groot-Brita,mië en Ierland en 12l cent 
"voor de overige landen, voor elk bedrag van 

.300 franken of gedeelte van 300 franken aan• 

.gegeven waarde. Dit recht wordt voor andere 

. lan,len dan Groot-Britannië en Ierland verhoogd 

• met 5 cent per 300 franken of gedeelte van 

• 300 franken voor elk vervoer over zee. 

"De doosjes met aangegeven waarde zij n onder

• worpen: 
"1°. aan een port ten bedrage van zoo veel maal 

.25 cent , als het aantal landen bedraagt, waar

.over het ve,rvoer zich uitstrekt, verhoogd bij 

"vervoer over zee, met, een port van 50 cent voor 
.elk land, dat aan dit laatste vervoer deelneemt; 

.2°. aan een recht van verzekering als hier

• boven voor brieven met aangegeven waarde is 

"bepaald, behoudens dat voor de doosjes naar 

"België een recht van 5 cent voor elk be,lrag 
• van 300 franken of gedeelte van 300 franken 

"wordt geheven. 
"De porten en rechten in dit artikel vermeld, 

.zijn bij vooruitbetaling te . voldoen." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheicl is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in .,het Staatsblad zal worden ge

plaatst en in afschrift aan den Raad van State 

zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage , den 4den Maart 1899. 

(get .) WILHELMINA. 

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

( Uitgeg . 12 Jlfaart 1899), 
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4 :Afaart 1 99. BESLUIT van den Minister 
vnn Waterstaat, Handel en Nijverheicl, be
treffende vaststelling van het in art. 2 der 
wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 76) 
bedoeld letterteeken enz. voor vaartuigen, 
bestemd voor de zeevisscherijen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid; 

Gelet op de artt. 2, 3 , 4 en 5 der wet van 
21 Juni 1881 (Staatsblad n°. 76), houdende be
palingen omtrent de zeevisscherijcn, lnidencle: 

• (Art. 2.) Alle schepen, schuiten of booten, 
in Nederland tehuis behoorende en clie tijdelijk 
of voortdurend de zeevisscherij, van welken aard 
ook, hetzij buiten of in de zeegaten, hetzij in de 
Zuiderzee , uitoefenen , moeten het letterteeken 
voeren van de gemeente, waar zij tehuis behooren, 
en het nommer waaronder het vaartuig in het 
bij art. 4 bed()elde register is ingeschreven. 

• (Art. 3.) Het Jetterteekcn in het vorig artikel 
bedoeld, wordt voor elke betrokken gemeente in het 
bijzonder, 01, voordragt van het in art. 11 vermelde 
collegie, door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nij verheid bepaald en in de Staats
courant bekend gemaakt. 

• (Art. 4.) De burgemeesters der gemeenten, 
waar de vaartuigen tehuis behooren, zorgen voor 
het aanleggen en geregeld bijhouden van een register, 
waarin die vaartuigen onder een doorloopend nom
mer worden ingeschreven, met vermelding van 
den naam van het vaartuig en vnn den eigenaar. 

• (Art. 5.) Het letterteeken van de gemeente 
en het uomme,·, in het vorig artikel bedoeld, 
worden gesteld ter wederzijde van den boeg en ter 
wederzijde van het grootste zeil, dat het vaartuig 
voert, in kleur en afmetingen, als, op voordragt 
van voormeld collegie, door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nij verheid wor~t bepaald 
en in de Staatscourant bekend gemaakt. 

• De gezagvoerder is verpligt te zorgen, dat, 
zoolang het schip zich op zee bevindt , het letter
teeken of het nommer niet '!orde bedekt of 00 • 

ken baur gemaakt." 
H erzien de beschikking van 5 April 1897 

n°. l 67, afdeeling Handel en ijverheid (lste 
onderafdeeling); 

Gezien de berichten van het College voor de 
Zeevisscherijen; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
1 °. Het in art. 2 der wet bedoelde letterteeken 

is voor de verschillende gemeenten achtereen
volgens bepaald als volgt: 

Alkmaar . 
Ameland. 
Amsterdam. 
Andijk . 
Arnemuiden . 
Avenhorn. . 
Bergen-op-Zoom 
Berkhout. 
Biervliet. 
Blankenham. 
Blokzijl . 
Borssele . 
Boschkapelle. 
Bovenkarspel 
Breskens . 
Brielle. . 
Broek in Waterland 
Bron wershaven . 
Bruinisse. 
Bunschoten . 
Cadzand . 
Clinge. 
Colijnsplaat . 
Deventer . 

Doornspijk 
Dordrecht 
Dreischor. 
Eenrum 
Egmond aan Zee 
Elburg 
Ellewoutdijk. 
Enkhuizen . 
l<1nsterwolde 
Franeker. 
Gaasterlancl • 
Gasselte . 
Geertruidenberg 
Genemuiden. 
Goedereede 
Goes . 
Grafhorst. 
Grauw 

's Gravendeel 
Groningen 
Haamstede 
Halsteren. 
Harderwijk 
Hardinxveld. 
Harlingen 
Hasselt . 
Heenvliet 
Helder 

A.L.K. 
A.L. 
A.M. 

. A.K. 
. A.R.M. 

.A.V. 
B.Z . 
B.K.H. 

. B.I.E. 

. B.L. 

. B.L.O. 
B.O.R. 
B.K. 

. B.O. 

. B.R. 
. B.I. 
. B.I.W. 
. B.H. 
. B.R.U . 
. B.U. 
. C.Z. 

C.L.N. 
C.P . 
D.V. 

D.S . 
. D.D. 
. D.R.E. 
. E.E. 
. E.G. 
. E.B. 

E.W.D . 
. E.H. 
. F.L. 
. F.R. 
. G.A. 
. G.S. 

G.G. 
G.M. 
G.O . 
G.O.E. 
G.T. 
G.R.A. 

. G.D. 
G.R.0. 

. H.S. 
H.A.L. 

. B.K. 
. H.D. 

H.A. 
H.A.S. 
H.T. 
H .D. 
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Hellevoetsluis . H.V. 
Hemelumer Oldephrert en Noordwolde H.L. 
Herkingen . H.R. 
Het Bildt H .B. 
Hindeloopen. 
Hoedekenskerke 

Hoek. 
Hoek van Hollantl (Gravenzande) . 

Houtenisse 

Hoofdplat1t 

Hoogeveen 

Hoogvliet 
Hoogwotul 

Hoorn. 
Huizen 

IlpenJam. 
Kampen . 

Kattendijke 

Katwijk 
Kerkwerve 
Klunclert. 

Kolhorn (Barsingerhom). 

Koog aan cle Zaan . 

Koudekerke . 

Krabbendijke 

Kruiningen 
Kuiut"e 

Landsmeer 

Leens. 

Leeuwarden . 
Lemsterland. 
Loppersum 
Maasland . 
Maassluis 
Marken 

Medemblik 

Meppel 
Middelburg . 

Middelharnis 
l\fonnikendam 
Muiden 
Ter Neuzen . 
Nieuwendam 
Nieuw-Beijerland 
Nieuwe iedorp 
Nieuw-Vossemeer 
Noordwijk 

Nijkerk 
Oostdongeradeel 
Oost en West Souburg 

Oosterland 
Oosthuizen 

H.I. 
. H.O.E. 

H.O.K. 
H.V.H. 

H.O.N. 
H .P. 
H.O. 
H.V.L. 
H.W. 

H .N. 

H.Z. 
I.L. 
K.P . 

K.D. 

K.W. 

K.E. 
K.L. 
K.H. 

. K.O. 

. K.K. 
. K.B. 

K. 
K.U. 

L.M. 

L.S. 
. LW. 

. L.E. 
L.P. 
ML. 

M .A. 
M.K. 

M.E. 
M.P . 

M.G. 
M.D. 
M.O. 

111.U. 
N.Z. 
.r. 

N.B. 

. N.D. 

. N .V. 
N.W. 
N.K. 
O.L. 
O.W. 
o.o. 

. O.H. 

Oostzaan. 

Ossenisse. 
Ouddorp. 
0 ud-Vossemeer . 

Ouwerkerk 
Pernis. 

Philippine 
Poortvliet 
Putten 
Ransdorp. 
fülland 
Rotterdam 
de Rijp 
Sas van Gent 

Schellinkhout 
Scheveningen ('s Gravenhage) 
Schiedam. 

Schoterland . 
Sint-Annaland 
Sint-Philipsland 

Smallingerland . 
Smilde 
Sneek . 
Spaarndam 
Stavenisse 

Stavoren . 

Stellendam 

toppcldijk 
Terschelling. 
'l'exel . 

'l'holen 
Tieijerksteradeel 
Urk 
Usquert 
Utingera,leel. 

Veen 
Veere. 
Vlaanlingen. 

Vlieland . 

Vlissingen 
Volendam (Edam). 
Vollenhoven . 
Warder 
Wemeldinge. 

Wervershoof. 
W estdongeradeel 
Wieringen 
Wierin~erwaard 
Wildervank. 
Willemstad . 

Wilsum 
Winkel 

O.Z. 

O.S. 

O.D. 
O.V. 
O.K. 

P .R. 

P.T. 
P.V. 

P.U. 
R.D. 
R.L . 

. R.O. 
R.P. 

67 

. S.V.G. 

S.H. 

S.C.H. 
S.D .:\L 

. s:r.1. 

. S.A.L. 
P.S. 

. S.;\LA. 

. S.i\f.I. 
. S. t .E. 

S.P. 
. S.V. 

S.T. 
S.L. 
S.'l'.O. 

. 'l'.S. 
'l'.X. 

. T.H. 
. T.D. 

• U.K. 
U.Q,. 
U.D. 

. V. 
V.E. 

V.L. 

V.L.L. 

V.L.f. 

V.D. 
V.N. 
W.A.R. 
W.;\I.D. 
W.F . 
W.L . 
W.R. 
W.R.W. 
w.v. 
W.i\I. 
W .U. 

. W.f.N. 
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Woensdrecht 

Wolfaartsdijk 

Wonseradeel. 

Workum. 

Wijdenes . 

Wij m bri tseradeel 

Yer eke . 

IJmuiden (Velzen). 

IJsselmuiden 

Zaandam. 

Zandvoort 

Zierikzee. 

Zoutelande 

Zoutkamp (Ulrum) 

Zuidwolde 

Zwaluwe. 

Zwartewaal 

Zwartsluis 

Zijpe . 

. W.0.E. 

. W.F.D. 

w.o.'. 
W.K. 

W.D.N. 
W.B. 

Y.E. 

IJ.M 

IJ.S. 
Z.A. 

z.v. 
Z.Z. 

Z.O. 

. Z.K. 

. zv. 
ZL. 

. Z.W. 

. Z.S. 

. Z.TJ. 

2°. Het lettertecken en nommer van het schip 

worden gesteld ter wederzijde van den boeg , 8 à 10 

centimeter onder het potdeksel, of, Jnat de kleine 

inbond 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 groncl, hebben voor 

schepen van vijftien ton en meer een hoogte van 

45 rn een dikte van 6 centimeter, voor schep-en 

van minder clan vijftien ton eene hoogte van 25 

en eene dikte van 4 centimeter. 

Dezelfde letterteekens en nornmers moeten 

evenzeer in olieverf geschilderd worden aan 

weerEzij rl en van het grootze il van het vaartui11:, 

onmiddellijk boven den hoogsten rifband, en op 

zoodnnige wijze dat zij zeer zichtbaar zijn; zij 

worclen op witte zeilen in zwade verf geschilderd, 

op zwarte zeilen in witte verf en op zeilen ccner 

tnsschenliggcnde tint in witte of zwarte verf, 

naar gelang de burgemeester der gemeente, waar 
het vnartnig tehuis behoort, zulks het meest doel
treffend zal oordeelen. 

De letters en nommers op de zeilen voorko

mende zijn één derde langer en één derde dikker 

dan de lel ters en nommers van den boeg. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1899. 

(get.) 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
DE BOSCH KEMPER. 

6 :Afaart 1899. ARREST van den I-Joogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing, dat 

wanneer eene inrichting, vóór de wet van 

2 Jnni l875, S. 95 opgericht, en dus geen 

-vergunning vereischt is, is opgeheven en van 

bestemming veranderd, die inrichting niet 

weder in werking kan worden g:ebracht dan 

krachtens eenc volgens art. 2 der genoemcle 

wet verkregen vergunning. 

De Hooge Raad enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
req nirant voorgesteld bij pleidooi: 

Schencling immers verkeerde toepassing cler wet 

van 2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) geheel en 

in het bijzonder van de artt. 14 en 29 dier wet; 

Overwegende dat den reqnirant bij oorspronke

lijke dagvaarding is ten laste gelegd: .dat hij 

van 30 Juli tot en met 10 a\ugustns 1898 in 

een houten loods staancle achter zijnb woning in 

perceel 17 aan clc St. J acobstraat te 's Gravenhage, 

alwaar door hem een bewaarplaats van beenderen 

gehouclen wordt, verschillende hoeveelheden been

deren in bewaring heeft "ehad, hoewel hij daartoe 

geen vergunning van het gemeentebestuur van 

's Gra veubaii:c had"; 

dat bij het bestreden vonnis het ten laste ge

legde bewezen verklaard en daarbij als feitelijk 
vaststaande aangeno1nen is: 

dat in perceel n°. 17 in cle St. Jacobstraat te 

's Gravenhage (waarin nu door den requirant cene 

bewaarplaats van beenderen wordt gehouden) eene 

zoodanige bewaarplaats aanwezig was vóór het 

Koninklijk besluit ván 19 October 1852 (Staats
blad n°. 185) en gehouden werd door zekeren v. R.; 

dat na diens overlijd~n op 6 Januari 1895, de 

handel in beenderen ter genoemde plaatse door 

zijne erfgenamen is voort.gezet en dat. dezen in 

April 1895 daarmede zijn geëindigd; 

clat op 15 A1iril 1895 voormeld perceel is 

verhuurcl aan zekeren C., die daarin een handel 

in bier gedreven heeft en clat het perceel in 1897 
is verhuurd aan requirant die het op 15 Maart 

van dat jaar heeft betrokken en sedert dien tijd 

voor bewaarplaats van beenderen heeft gebezigd; 

0. dat ter terechtzitting door den req uirant is 

verklaard, dat hij in 1897 het perceel hnrende, 

daarin de door v. R. gedreven handel in been

deren wilde voortzetten en van de huisvrouw v. S. 

opgave had ontvangen van de klanten van haar 

vader, dat hij geen vergunning van het gemeente

bestnur heeft gevraagd, omdat hij, als voortzettende 

de zaak van v. R., die niet noodig had; 
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dat de rechtbank de beweerde voortzetting van 

de zaak met de daaraan toegevoegde gevolgtrekking, 

dat de rcqnirant geen vergunn ing zou hebben 

noodio- gehad. om zijne inrichting - bewaarplaats 

van beenderen - te houden, heeft verworpen op 

grond dat, toen reqnirant den 15 Maart 1897 

mcergenoemcl 1,erceel betrok, de daarin vroeger 

door v. R. en diens opvolgers gedreven znak 
11:eheel had opgebonden te bestaan en hij ver-

11licht was 0111 bij _het daarin vestigen van eene 
bewaarplaats van beenderen vooraf de vergunning 

te vragen van het ge111eenlebest11nr, ingevolge 

art. 2, n°. VII, der wet van 2 Jnni 1875 

(Staatsblad n°. 95); 
dat cle rechtbank hierbij heeft orcrwogcn, dat 

noch art. 29, noch art. 14 der cvengenocmde 
wet rnn 1875, waarbij eene nieuwe vergnnning 

vereischt wordt om eene inrichting welke -

vergunning verlcencl zijnde - 4 jaren heeft st il

gestaan, op nieuw in werking te brengen, op 

reqnirants inrichting van toepassing zijn; 

0. clat bij de toelichting van het micldel nis 
juist is erkend, dat de artt. 14 eu 29 der wet 

van 1875 niet toepasselijk zijn op rcqnirants 

inrichting; 
dat daat·bij echter is beweerd, dat waar vol

gens de wet van 1875 inrichtingen die vergunning 
uoodig hebben , 4 jaren kunnen stilstaan zonder 

dat vergunning opnieuw noodzakelijk is, inrichtin

gen, die zonder vergunning Intunen bestaan, zeker 

niet door een tilstand van korteren duur dan 

van 4 jaren, zooals hier het geval is, bij her
vatting van het bedrijf ,·ergunning noodig hebben; 

O. hieromtrent, dat de wet van 1875 niet van 
toepassing is op inrichtingen die tijd.cos haar in 

werking treden bestonden en volgens aan haar 

anterienre wettelijke bepalingen, geen vergunning 

behoefden; 
dat het gevolg hiervan is dat zoodanige inrich

tingen nà de wet van 1875 mits onveranderd, 

onbelemmerd konden en kunnen worden l'Oortgezet; 

dat echter die voortzetting der inrichting niet 

langer dmen kun dan deze in werkelijkheid bestaat; 
dat de vraag welken invloed een kortere of 

langere stilstand van zaken op het werkelijk ht 
staan der inrichting kan hebben , bier niet was 
te beantwoorden, omdat blijkens de feitelijke be
slissing van den rechter de bewaarplaats van 

beenderen door de erfgenamen van v. R. geheel 

opgeheven is en de plaats waar die bewaarplaats 
gehouden werd, een geheel andere bestemming 

gekregen heeft, zoodat hier niet een sti lstand 

maar een geheel ophouden van de inrichting 

aanwezig was en de reqnirant onverschillig of hij 

ter plaatse waar vroeger zoodanige inrichting be

staan had of elders eene bewaarplaats van been

deren in werking brengende en houdende daarvoor 

de bij art. 2, n°. VII, der wet van 1875 vcreischte 

vergunning noodig had . 

0. dat de 1·cchlbank bij het bestreden vonnis 
de bepalingen der wet van 2 Juni 1875 (Slaats 
blad n°. 95) niet geschonden of verkeerd heeft 

toegepast; 
Ven,-erpt het beroep. 

13 :Afaart 1899 . BESLUIT, tot schorsing van het 

besluit van den raad der gemeente Ewijk 
van 16 Februari 1899, waarbij tot secretaris 
der gemeente is benoemd H. 1~. VAN KooL
WIJK. S. 76 . 

Gesclwrst tot 1 Juni 1899. 

H Maart 1899. BESLUI1', wam·bij met handha

ving van het besl uit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidhol/and van 26/30 April 1898, 
n° . 1392, lste afd., G. . 11°. 42/1, op de 

aanvrage van het bestuur der St. Ilieronymus 
Áemilianusstichting te Ámsterdam om Rijks

bijdrage bedoe lel bij art . 5 Mis cler wet tot rege

ling vnn het Jager onderw ijs over 1897 voor 

zijne school irr het gesticht .de Voorzienig

heid" te Sr.heveningen, het daartegen ingesteld 

beroep ongegrond wordt verklaard. S. 77. 

iVrJ WILHELl\flNA, E~Z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het 

bestuur der St. Hieronymus AemelianussticMing 
te Amsterdam te!(en het be luit van Gedeputeerde 
Staten mu Zuiclho!land van 2û/30 Ap1·il 1898, 

n°. 1392, lste afd., G. . u0
• 42/1, genomen 

op de aanvrage van genoemd bestuur om over 

1897 de Rijkshijclrage te bekomen , bedoeld bij 

art. 54bis der wet tot regeling van h~t lager onder
wijs voor zijne school in het gesticht .de Voor
zienigheid" te Scheveningen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord (ad vies van 15 De
cember 1898, n°. 162); 

Op rlc voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 9 Maart 1899, n° . 2082 1 , 

afdeeling Algemeene Zaken en Com1,tabiliteit; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidhnlland bij hun besluit van 26/30 April 1898 

hebben verklaard, dat cle school in het gesticht 
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.de Voorzienigheid" te Scheveningen, staande 

onder het bestuur van de St. Hieronymus Áemi
lianussticl,ting te Ámsterdam over 1897 geen aan

spraak kan maken op de Rijksbijdrage krachtens 

artikel 54bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, op grond, dat het schoolbestuur ver

zuimd had aan den districts-schoolopziener en aan 

den arrondissements-scboolopziener op de daarvoor 
bepaalde wijze en binnen den voorgesch1·even ter

mijn mededeeling te doen van de indiensttreding 
van mejuffrouw C. J. D. HARING als onderwijzeres 

aan de school; 
dat bet bestuur der school van dit beslnit bij 

Ons in beroep is gekomen, Ons verzoekende, dat 
het moge worden vernietigd en de Rijksbijdrage 

over 1897 alsnog, zoo niet geheel, dan toch gedeel

tel ijk moge worden toegekend; 

Overwegende, dat door Gedcpnteerde Staten 

op goede gronden is betoogd, dat voor de onder
werpelijke school geen aanspraak kan worden ge
maakt op de Rijk sbijdrage over het jaar 1897, 

vermits het uit de opgaven aan den districts- en 

aan den arronilissements-schoolopziener blijkende 
aantal onderwijzeressen niet voldaan heeft aan de 

door de wet gestelde voorwaarden voor de aan

spraak op Rijkssu bsiilie; 
dat wel is waar het schoolbestnnr getracht 

heeft aan te toonen, cl.at van af 1 Mei 1897 

eene derde onderwijzeres van bijstand aan de 
school is verbonden geweest, doch dat - wat er 
ook moge zijn vau de juistheid van die nadere 
opgave - deze in strijd is met die ingevolge 
Koninklijk besluit van 19 l!,ebruari 1890 (Staats
bl11d n°. 26) verstrekt en welke clen districts
schoolopziener ten grondslag strekt voor de inge
volge art. 5 van dat besluit jaarlijks in te zenden 

opgave; 
dat, indien aan de schoolbesturen werd vrij

gelaten later te bewijzen, dat hllnne oorspronke
lijke opgave onvolledig is geweest, terwijl elke 
controle omtrent cle j uistheid van dit nader be
weren , zooal niet ui tgesloten, toch zeer bezwaarlijk 

is, door het schooltoezicht niet langer kan worden 
ingestaan voor de jnistheid h nnner bovengenoemde 
opg,we, welke o. a. is voorgeschreven ten ein,le 

de door het schoolbestuur in te zenden aanvrage 
om Rijksbijdrage te kunnen verifieeren; 

dat mitsdien ter verzekering eener riehtige uit
voeri ng van de gegeven voorschriften het aanvullen 

van k rachtens die voorschriften gedane mededee
l ingen niet kan worden toegelaten; 

Gez ien de wet tot regeling van het Jager onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland het ,laar

tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 

voornoemden Minister in de Staatscourant zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift zal wonlen 

gezonden aan den Raad van State, aflleeling voor 
de geschillen van bestu ur. 

's Gravenhage, den 14den Maart 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

JJe 111inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 28 Maart 1899.) 

16 Maart 1899. BESLUIT, tot wijziging van 
het bedrag der uit te geven muntbiljetten 
van f 10 en f 50. S. 78. 

WIJ WlLHELMTNA , ENZ. 

Gezien de wet van 27 April 1884 (Staatsb lad 
n°. 98), houdende nieuwe bepalingen nopens de 

nit?;ifte van muntbiljetten; 
Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 

12 September 1885 (Staatsblad n°. 182), alsmede 

op het Koninklijk beslu it van 12 November 1885 
(Staatsblad n°. 192) en op het Koninklijk besluit 
van 17 Februari 1896 (Staatsblad n°. 28); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van den 13den Maart 1899, n°. 69 , 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Benig artikel. 

Het aantal uitgegeven muntbiljetten, bij Konink
lijk besluit van den l 7den Februari 1896 (Staats
blad n°. 28) bepaald op een miltioen een honderd 
duizend voor die van tien gulden en op tachtig 
duizend voor die van vijftig gulden, zal door 
intrekking vau twintig dttizeud muntbiljetten van 
vijftig gulden en uitgifte, in de plaats h iervan, 

van een honderd duizend muntbiljetten van tien 
~ulden, worden gebracht: 

dat der muntbiljetten van tien gulden op een 
millioe1t twee honderd duizend, vertegenwoordi

gende een kapitaal van twaa?f mitlioen gulden; 
dat der muntbiljetten van vijftig gulden op 

zestig duizend, verlegen woordigende een kapitaal 
van drie millioen gulden. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad zal worden geplaatst. 
's Gravenhage, den 16den Maart 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
De :Afinister van Financiën, (get.) PrERSON. 

(Uitgeg. 25 Maai·t 1899.) 

18 llfaart 1899. BESLUIT, tot nadere regeling 

van de pensioenen der aan het Departement 
van Koloniën verbonden ambtenaren wier 

bezoldiging uit de Indische geldmiddelen 

wordt gekweten. S. 79. 
Wu WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende: 
dat het noodig ia ook aan andere aan het 

Departement van Kolouiën verbonden en ten laste 

van de begrooting van Nederlandsch.-Indiif bezol

digde ambtenaren, dan de ambtenaren van het 

Technisch 13ureau bij dat Departement, aanspraak 
' op pensioen te verl eenen ; 

dat te dien einde uitbreiding te geven is aan 

de bepalinjl;en, die voor de ambtenaren van het 
Technisch Bnrcan voornoemd zijn vastgesteld bij 

het Koninklijk be luit van 9 Januari 1895 

(Staatsblad n°. 3); 
dut die bepalingen wijders dienen aangevuld 

te worden in verband met de wet van 28 Juni 1898 

(Staatsblad n°. 152), tot nadere regeling nopens 
de vergelding van tijdelijke diensten met pensioen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloni ën van 18 Jannari 1899, Litt. D, n°. 35; 
Den Rnacl van Stnte gehoord (advies van den 

21 Februari 1899, n°. 19) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Koloniën van 15 Maart 1899, Litt. D; n°. 25; 
Gelet op artikel 4 der wet van 19 April 1897 

(Staatsblad n•. 85); 
Hebben /l:Oedgevonden en verstaan : 

Art. 1. A1·tikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 9 Januari 1895 (Staatsblad n•. 3) wordt 

gelezen : 
De vnn eene vaste aanstelling voorziene, aan 

het Departement van Koloniën verbonden ambte

naren wier bezoldiging nit de Indische ll:eldmid

delen gekweten wordt, hebben na bekomen eervol 
ontslap: aanspmak op pensioen ten lnste van de 
beg;rootinp: van Nederlandsck-Indiif, volgens de 
bepalingen der Burp:erlijke P ensioenwet, behoudens 

de in dit besluit te vermelden afwijkinp:en. 
2 . Artikel 4 van boven/l:enoemd Koninklijk 

besluit wordt g;elezen: 

P ensioen wet te voldoen, worden verantwoord 

onder de middelen en inkomsten der begrooting 
van Nederlandsck-IndiiJ. 

Zij die eene betrekking vnn bnrgerlijk ambte

naar iu den zin der Bnrgerlijke Pensioenwet be

kleeden of bekleed hebben en op of na 1 Jam,
nri 1899 aanll:esteld zijn of worden nis ambtenaar 

in den zin van artikel 1 vun dit besluit, worden 

van betaling van bijdragen vrijgesteld voor zoo
veel zij reeds voor pensioen als burgerlijk ambte
naar hebben bijgedragen. 

3. Tusschen de artikelen 5 en 6 van boven

genoemd Koninklijk beslnit wordt ingelascht een 
nieuw artikel, 5 bis, lnidrnde: 

De op 1 April 1899 in dienst zijnde vaste 
ambtenaren, die, buiten het geval voorzien in 
artikel 2, vroeger krachtens aanstelling tijdelijke 

diensten hebben bewezen , hetiij bij het aau het 
Departement van Koloniën verbonden Technisch 
Bureau, hetzij diensten als bedoeld in artikel cl, 

der wet van 28 Juni 1898 ( taafsblad n°. 52), 
kunnen deze diensten hij de regeling van hun 
pensioen als diensttijd in aanmerking doen komen 

door betaling van eene bijdrage als in dat wets

artikel bepaald is, met clien verstande dat in 

plaats van den daar genoemden datum van 

1 Juli 1898 gelezen wordt 1 April 1899. Zij 
hebben zich d:taromtreot te verklaren vóór 1 Oc
tober 1899. 

Later aan te stellen ambtenaren die zoodanige 
tijclelijke diensten bewezen hebben en geen ge

legenheirl hebben gehad om dien tijd voor pensioen 

geldig te maken , kunnen die tijdelijke cliensten 
eveneens als diensttijd in aanmerking doen komen 
door betaling vnn eene bijdrage op dcu boven 
aantregeven voet. Zij hebben zich daarnmtrent te 

verklaren binnen een halfjaar na hunne aanstelling. 
De bijdragen worden ingevorderd op de wijze, 

aangegeven in artikel 5 van dezelfde wet, met 

dien verstande dat voor de woorden ,aan te vangen 
met het vierde kwa1·taal 1898", gelezen wordt : 

. aan te vangen met het derde kwartaal 1899". 
Zij worden verantwoord onder cle middelen en 

inkomsten der begrooting van Nederlandsc!,-IndiiJ. 
4. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na de dagteeken i ng van het taatsblad en 
de Staatscourant waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, clat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-

De bijdragen , op den voet van c1e Bnr/l:erlijke zonden aan den Raad van tate, aan Onzen 
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Minister van Financiën en aan de Algemeene 

Rekenkamer. 

'sGravenhage, den 18den Maart 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De jJfinister van Koloniën , (get .) CuEMER. 

( Uitgeg. 26 Maart 1899 .) 

18 Maart 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 
het beslui t van clen rn1d der gemeente Dub
beldam van 15 Februari 1899, waarbij 

'f. J. PIEREN is benoemd tot hoofd der open

bare lagere school n°. 2 aldaar. S. 80. 

WIJ WILIIEL HNA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ::IIinister van Bin

nenland sche Zaken vat1 4 Maart 1899, n°. 1137•, 
afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van het be

sluit rnn clen rnad der gemeente IJubbelda,n van 
15 ]•'ebruari 1899, waarbij T. J. P1E1tllN is be

noem cl tot hoofd der openbare lagere school n°. 2 

aldaar; 

0 ver wegende : 
dat ingevolge art. 28 der wet tot regeling van 

het lager onderwijs de benoeming van een onder
wijzer, aan het hoofcl eener school geplnatst, be

halve in het ii;eval, voorzien in het zevende l id, 

moet geschieden hetzij volgens het tweede lid nit 

eene voordracht van minstens drie bevoegden, 

opgemaakt door burgemeester en wethouders en 

den clistricts-schoolopziener, hetzij volg~ns het 
vijfde lid uit eene voordracht, bestaande uit 

minstens drie bevoegclen, opgemaakt door den 

clistricts-schoolopziener en door dezen aan den raad 
in te zenden; 

dat de benoem ing, bij beslui t van den rna<l der 

gemeente Dubbeldam van 15 Febrnari 1899, van 
T. J. PrnREN tot hoofd der openbare lagere school 

n°. 2 aldaar is geschied bniteu de door den dis

tricts-schoolopziener, krachtens het vijfde lid van 

art . 28 der wet tot regeling van het lager onder
wijs opgemaakte en ingezomleu voordracht; 

dat derhal ve voormeld raadsbesluit in strijd is 
met cle wet; 

Gelet op art. 28 der wet tot regeli ng van het 
lager onderwijs; 

Gezien de artt. 153 en 158 der wet van 29 Juni 

1851 (Staatsblad u0
• 85); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14 Maart 1899 , n°. lil) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 16 Maart 1899, 

u0
• 1419, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovengemeld besluit van den raad der gemeente 

Dztbbeldam wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Biunenlaudsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 18den Maart 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe jJfin ister 

(get.) 

van B innenland.ic/1e Zaken, 

H. GOEMAN BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 29 jJfaurt 1899.) 

20 Jfaart 1899. BESLUIT , bepalende de plaat 

sing in het Staatsblad van de overeenkomst 

op 23 Februari 1898 te 's Graven/,age tus

schen Nederland en Duitscltland gesloten , 
waal"bij die op 11 December 1873 te Berlijn 

• tusschen beide Rijken gesloten, tot regeling 

van de uitoefening der genceslrnnde in de 

grensgemeenten (Star<tsblad 18H, u0
• 71) 

wordt uitgebreid tot de veeartsen. S. 81. 

WrJ WILHELMINA, E"1Z. 

Gezien het te 's Gravenhage op den 23sten Fe

bruari 1898 tusschen Nederland en IJuitscltland 
gesloten verdrag tot regeling van de uitoefening 

der veeartsenijkunde in de wederzijdsche grens

gemeente,n, goedgekeurd bij de wet van 6 De

cember 1898 (Staatsblad n°. 253), van welk ver

drag een afdruk met vertaling aan dit besluit 
gehecht is; 

Gelet dat de uitwissel ing der akten van bekrnch

tigiug mede te 's Grave11!,age den 14 Maart 1899 
heeft plaats gehad ; 

Op d·e voordracht van Onzen Minister van Bni

ten]andsche Zaken van den 16,lcn Maart 1899, 

n°. 1738, Directie Protocol; 

H ebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van voorzegd verdra_g te bevelen door 

plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoof<len van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worUen belast, ieUer voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen , in meergenoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 20stcn Maart 1899. 

(get .) WIL HEL::11:IN A. 
IJe Minister van B1titenlandsche Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUF0ltT. 

( Uitgeg. ó April 1899.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
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en in Hoogst-Derzelver naam Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

ter eener zijde, en Zijne Majesteit de D11itsche 

Keizer, Koning: vun Pruisen, in naam van het 
Dnitsche Keizerrijk, ter andere zijue, het nnttig 

geoordeeld hebbende de veeartsen iu de grensge

meenten wederkeerig toe te laten tot uitoefening 

van hun beroep, hebben besloten te dfon einde 

eene overeenkomst aan te gaan en hebben cla:irtoe 

tot Hoogst-Derzcl ver gevohnachtigden benoemd, 

te weten : 

Hare Majes1eit de Koningin Wednwe, Regentes 

van het Koninkrijk cler 1ederlanden: 

iVJLLEM HENDRIK DE BEAUFORT, 5iclcler in de 

orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., enz., 

enz., Minister nn Bniteulandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning van 
Pruisen: 

FnANÇOIS EGoN baron VON DF:N BHINCKEN, 

werkelijke Geheime Raad, ridder cler ee,·ste klasse 

in de orde van den Rooden Adelaar, enz., enz., enz., 

Hoogst-Deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevol

machtigd Minister bij het Nederlandsche Hof; 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welke in goeden en bchoorlijken 

vorm zijn bevonden, omtrent de volgende be

palingen zijn overeengekomen: 

Art. I. De Neclerlnndsehe veeartsen, gevestigd 

in de nan Dnitschland grenzende Nederlanclsche 

gemeenten, en de Dnitsche veear1sen, gevestigd 

in de aan Nederlan,1 grenzende Duitsche gemeenten, 

zullen, voor zoo,·er betreft cle uitoefening van hun 

beroep - hieronder begrepen cle bereiding en 

aflevering van geneesmiddelen ten behoeve van het 

dooi· hen behanclelde vee iu geval in de gemeente 

!(een apotheker is gevestigd - de voorrechten 

genieten, bedongen bij de op 11 December 1873 

tusschcn Nederl:ind en Dnitschland gesloten over
eenkomst, onder de voorwaarden, vermeld bij de 

artikelen 3 en 4 van gezegde overeenkomst. 

Art. II . Van het voonecht van het voorgannd 

artikel zijn uitgesloten: in Duitschlancl de Neder

landsch,J veeartsen, die slechts aan de artikelen 15 

en 16 der Nederlandsche wet van 8 Juli 1874, ge

wijzigd hij die van 4 AJJril 1875 en 15 April 1886, 
de bevoegdheid tot uitoefening der veeartsenijkunst 

ontleenen, en in Nederlancl de Duitsche veeartsen, 
die niet in het bezit zijn van een diploma afge

geven overeenkomstig het hepaalclc bij § 29 der 

"Reichs-Gewerbe Orclnnng" en cle reglementaire 

voo rschriften betreffende de uitoefening der vee

artsenijknust. 

Art. II I. De Nedel'laudsche veeartsen, clie van 

de door deze overeenkomst verleende bevoegdheid 

gebrnik mochten rnaken, zul len in Dnit chland 

vrijgesteld zijn van elke directe belasting, die h un 

zoude kunnen worden opgelegd uit hoofde va n de 

nitoefening van hun beroep in de grensgemeenten, 

of van de daaruit voortvloeiende inkomsten . 

De Dn itsche veeartsen zull en onder dezelfde 

voorwaa1·den in Nederland vr ijgesteld zijn van elke 

soortgelijke belasting. 

Art. IV, De tegenwoordige overeenkomst zal 

worden bckrnchtigd en de uitwisseling der akte~ 

van bekrachtiging zal zoodrn mogelijk te 's Grn

venhage geschieden. 

De O\'ereenkomst zul in werking h-edeu zes weken 

na de uitwisseling der akten vun bekrachtig,no

en zal clenzelfde;n dnnr hebben nis de ovcrceukomst 

van 11 December 1873, waartoe zij betrekking• 
heeft, 

Ten blijke waarvan cle gevolmachtigden de tegen

woordige overeenl;omst hebben ondertcckend en 

van het zegel hnnncr wapens voorzien. 
Gedaan in dubbel te ' s Gravenhage, den 23sten 

] 'ebrnari 1898. 

(_L. S.) (get .\ W, H. DE BEAUFORT, 

B RINCKE'I. 

20 l,faart 1899. ARREST van den lloogen Raacl 

der Nederlanden houdende beslissing dat eene 

bepaling in eene plaatselijke politieverorde

ning, clat het ongemnilkorfd laten losloopcu 

van honden, die gevaarlijk worden geacht , 

kan worden verboden cloor den bnrgcmeeste1·,. 

mist, als in strijd met de arlt. 134 en 135 

der gemeentewet, bindende kracht. 

De Hooge Ruud enz.; 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi; 

Schending van de artt. 144 cler Grond wet en 

135 en 161 der gemeentewet, in verband met 

de artt. 1 Strafrecht en 1 en 216 Strafvordering, 

doordien de kantonrechter bij het bel;laugde vonni s 

heeft toegepast de artt. 18 en 18 11igemeene 

politieverordening cler gemeente Kamer ik, alhoewel 

art. 18 voormeld verbindende krnc mist, omdat 
daarbij door clen raad aan den burgemeester 1>baf

wel!(evende bevoegdheid wordt overgedragen. 

Overwegende dat den requirant is ten laste 

gelegd en bij het bestreden vonnis is bewezen 

verklaard, dat hij op 5 aangewezen tijdstippen 

op den openbaren weg te Kamerik zijn gevaarlijk 

geacht wordenden hond ongemuilkorfd heeft laten 



74 20 MAART 189 0. 

-loopen, niettegenstaande hem zulks door den bur
.gemeester was verboden geworden bij aanzegging 
-door den gemeente-veld wachter v. A.; 

0. dat het hierop (in verband met art. 180) 
toegepaste art. 18 der algemeene politieverordening 
·voor de gemeente Kamerik van 6 Juli 1888 luidt : 

"Het ongemnilkorfd laten losloopen van honden, 
die gevaarlijk worden geacht, knn door den bur
gemeester worden verboden". 

0. dat door dit artikel, dat aan den burgemeester 
,opdraagt te bepalen of het vrij zal staan dan wel 
zal zijn verboden de bedoelde honden ongemuil
korfd te laten losloopen, in strijd met de artt. 
134 en 135 eene aan den raad toekomende regeling 
aan den hurgemees1 er wordt overgedragen; 

dat het mitsdien niet verbindend is en het 
middel is gegrond, terwij l het bewezene niet valt 

onder eene andere verbods- en strafbepaling: 
Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 

te Woerden den 31 December 1898 in deze zaak 
gewezen , met instandhouding evenwel van de 
daarbij ui1gesproken vernietiging van de vonnisse □, 

door dien rechter en 28 September en 26 Oc

tober 1898, in deze zaak bij verstek gewezen; 
En krachtens art. 105 R. 0. te~ principale 

rechtdoende : 
Ontslaat den req uirant van alle rechtsvervolging 

ter zake van de bewezen verkla_arde feiten. 

.20 :Afaart 1899. A1tllEST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
strafbepaling in art. 146 van het Wetboek 
van Strafrecht, niet is beperkt tot de gods
dienstige bijeenkomsten van kerkgenootschap
pen, die ter vofd'oening aan art. 1 der wet 
van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) 
de bepalingen omtrent bun inrichtina en be
stuur aan de Regeering hebben medegedeeld. 

De Hooge Ra:td enz.; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending, door niet-toepassing van art. 146 

-Strafrecht: 
Overwegende at den gereq uireerden bij oor

spronkelijke vaarding was ten laste gelegd, 
dat :,;ij samen en in vereeniging op Zondag 16 Oc
tob0r 1898 in het gebouw van het Leger des Heils 
te Steen wijk, tijdens aldaar onder leiding van de 
kapiteine bij het Leger des Heils E . G. D. eene 
geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst 
werd gehouden, opzettelijk door luide te 1·oepen 
en te schreeuwen en wanorde te verwekken, die 

bij eenkomst hebben gestoord, waardoor de aldaar 
plaats vindende goclsdienstoefening onderbroken 

is geworden; 
0. dat dit feit ten laste van de gereq uireerden 

hij het in zoover, en wat de daaraan gegeven 
q ualifica tie betreft, bij het bestreden arrest be
vestigde vonnis is bewezen verklaard : "met uit
zondering evenwel, dat de bijeenkomst eene "gods
dienstige" zon zijn geweest", welke uitzondering 
heeft geleid tot de mede in hooger beroep be
krachtigde vrijspraak van hetgeen den beklaagden 
» meer bij da!!:vaarding is telastgelegd dan als be

wezen is aangenomen" ; 
0. dat deze gedeeltelijke vrijspraak uitsluitend 

berust op eene rechtsbeschouwing, namelijk op 
de uitlegging der mede in de dagvaarding voor

komende uitdrukking "godsdienstige bijeenkomst" 

in art. 146 Strafrecht ; 
dat hier alzoo niet aanwezig is eene zoodanige 

vrijspraak, waartegen ingevolge art . 347 Straf
vordering een gewoon beroep in cass,itie is uit
gesloten, waaruit volgt dat de ingestelde voor
;,iening tegen het bestreden arrest in zijn geheel 

is ontvankelijk; 
0. dat het vonnis, feitelijk aannemende, dat 

het doel der bijeenkomsten van het Leger des 
Heils is door toespraken , bij belleziugen, gebeden 

en gezang de zondaren op te wekken tot terug
keer op het goede pad, en, vermits de in cle 
dagvaarding bedoelde bijeenkomst als voor een 
ieder toegankehjk was eene openbare, die als ge
oorloofd aangemerkt moet worden, op het ten 

laste gelegde én bewezen verklaarde feit heeft 
toege past de q nalificatie van art. 144 Strafrecht;· 

dat daarentegen art. 146 van genoemd wetboek 
op het ten laste der gerequireerden bewezen ver
klaarde feit niet van toepassing is verklaard al
leen op grond der volgende overweging "dat het 
blijkens de wordingsgeschiedenis zoo wel vau art. 165 
der Grondwet van 1848, waaraan art. 168 der thans 

geldende Grondwet geheel gelijkluidend is, als van 
art. 146 Strafrecht, des wetgevers bedoeling is 
geweest om bescherming te verleenen aau "de 
kerkgenootschappen" en bij de wet van 10 Sep
tember 1853 (Staatsblad u0

• 102) bepalingen zijn 
gemaakt, waaraan moet zijn voldaan, zal een 
kerkgenootschap die grondwettelijk gewaarborgde 
bescherming kunnen genieten; dat evenwel ter 
terechtzitting niet is gebleken, dat aan de bij 
die wet vermelde bepalingen ook slechts eeniger
mate is voldaan"; . 

dat tegen de op deze beschouwing bernstende 
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rechtsbeslissing van rechtbank en hof is gericht 
het middel van cassatie; 

0. daaromtrent, dat, waar art. 146 Strafrecht 
melding maakt van het .opzettelijk door het ver
wekken van wanorde of het maken van gedruisch, 
hetzij eene geoorloofde openbare godsdienstige 
bijeenkomst, hetzij eene geoorloofde kerkelijke 
plechtigheid of begrafenisplechtigheid" storen, er 
geen reden is om de woorden "godsdienstige 
bijeenkomst" op te vatten in zoodanigen be
perkten zin als cloor rechtbank en hof geschiedt; 

dat integendeel deze woorden, algemeen als zij 
luiden, omvatten alle godsdienstige bijeenkomsten, 
dat is alle bijeenkomsten waarvan godsdienst
oefening het- doel is, alzoo niet alleen die van 
kerkgenootschappen , die ter voldoening aan art. 1 
der wet van to September 1853 (Staatsblad n°. 102) 
cle bepalingen omtrent hnn inrichting en bestnur 
aan de Regeering hebben medegedeeld; 

dat nu wel iu de aangehaalde overweging van 
het vonnis een beroep wordt gedaan op de wordings
geschiedenis van art. 165 der herziene Grondwet 
van 1848, gelijklnidend met het thans geldende 
art. 168, en van art. 146 Strafrecht, maar dat 
uit die "wordingsgeschiedenis" niet blijkt, dat 
des wetgevers bedoeling bij de vaststelling van 
laatstgemeld artikel minder ver reikte dan in de 
woorden .godsdienstige bijeenkomst" ligt opge
sloten; 

0. wat betreft art. 165 Jer herziene Grondwet 
van 1848 dat in de toelichting, van regerings 
wege gegeven van dat artikel, zich bepalende 
tot de verklaring der van art. 191 der Grondwet 
van 1815 (189 van die van 1840) eènigszins 
afwijkende, redactie niets voorkomt, dat van in
vloecl zoude kunnen zijn op de uitlegging van 
art. 146 van het eerst bij de wet van 3 Maart 1881 
(Staatsblad n°. 35) vastgestelde Wetboek van 
Strafrecht ; 

0. wat aangaat dit artikel zelf, dat wel in 
den aanvang der gemeenschappelijke toelichting 
van de artt. 143 tot en met 146 (155 tot en 
met 158 oorspronkelijk regeeringsontwerp) werd 
gewezen op art. 165 der destijds geldende Grond
wet, maar dat hieruit niet mag worden afgeleid, 
dat de artt. 145 en 146 volgens des strafwet
~evers bedoeling beperkt waren tot de in laatst
gemeld artikel bedoelde kerkgenootschappen; 

dat dit te minder mag worden aangenomen 
omdat de beperkte strekking dezer artikelen niet 
zoude zijn overeen te brengen met hetgeen verder 
volgt in de toelichting van het artikel: .de ver-

hindering van eene godsdienstige bijeenkomst 
maakt op het algemeen een veel pijnlijker in
druk en deze meerdere prikkelbaarheid verhoogt 
het gevaar voor algemeene mstverstoring", en 
evenmin met het gevoelen der commissie van 
rapporteurs van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, aldus uitgedrukt in haar verslag: ,,de 
bijzondere bescherming is niet eene bescherming 
aan de kerk of aan de geestelijken verleend, 
maar de aard van ons volk brengt mede, dat in
breuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder 
vergrijp wordt opgevat dan inbreuk op de vrij
heid van geoorloofde vergaderingen in het alge
meen"; 

0. mitsdien, dat het middel van cassatie is 
gegrond; 

Vernietigt het arrest, door het gerechtshof te 
Leeuwarden den 29 December 1898 in deze zaak 
go wezen, doch alleen wat betreft de q ualificatie, 
daarbij aan het bewezen verklaarde feit gegeven 
en de te dier zake opgelegde straffen ; 

In zoover uit kracht van art . 105 R. 0 . , in 
verband met art. 247 Strafvordering ten princi
pale recht doende op het bestaand hooger beroep; 

Vernietigt mede het vonnis der arrond issements-
1·echtbank te Heerenveen van 10 November 1898, 
doch alléén wat betreft de daarbij aan het be
wezen verklaarde feit gegeven q ualificatie; 

Q,ualificeert dit feit als het opzettelijk door 
het verwekken van wanorde storen van eene ge
oorloofde 011enbare godsdienstige bijeenkomst ; 

Verklaart de gerequireerden daaraan schuldil!'; 
Gezien art. 146 Strafrecht; 
Veroordeelt hen te dier zake to~gevangenisstraf, 

den eersten gereq uireerde J. E . • voor den tijd van 
14 dagen, den tweeden gerequireerde J . H.S. voor 
den tijd van 21 dagen. 

23 JJ.faart 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 
het bes1uit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 5 Januari 1899, G n°. 120, 
tot goedkeuring van het besluit van den raad 
der gemeente Veghel van 19 mber 1898, 
waarbij de begrooting dier 
1899 is vastgesteld. S. 82. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 1 Maart 1899, n°. 458, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten Yau 
Noordbrabant van 5 Januari 1899, G n°.120, tot 
goedkeuring van het besluit van den raad. der 
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gemeente Veghel van 19 December 1898, waarbij de 

begrooting dier gemeente voor 1899 is vastgesteld; 

Overwegende, dat de op de begrooting Vllll uit

gttven eener gemeente voorkomende posten moeten 
betreffen of uitgaven bedoeld in art. 205, lilt. a-w 

der gemeentewet, àf uitgaven welke, schoon in 

bedoeld artikel niet met name genoemd, evenwel 

het gemeentebelang raken en met dat belang ver

band houden , àf uitgaven , door bijzondere wet ten 

aan de gemeen te opgelegd; 

Overwegende dat de begrnoting der gemeente 
Veghel voor den dienst 1899, door ,\en raad dier 

gemeente den 19 December 1898 vastgesteld, is 

uitgetrokken de navolgende post van uitgaaf: 

Hoofdstuk VII, art. 22, Subsidie aan de Ver

eeniging tot bevordering der vrijwiilige dienst-· 

neming bij d~ nationale militie f 1000; 

Overwegende, dat deze post vau uitgaaf valt 
onder geen der genoemde rubrieken van uitgaven; 

Overwegende, dat deze uitgave niet genoemd 
wordt in art. 205 der gemeentewet; 

dat ook bij de ruimst mogelijke opvatting van 
wat valt onder gemeentelijk belang, de hier be

doelde uitgave daaronder ni et kan worden gebracht, 

want dat het voor de gemeente als zoodanig 
onverschillig is of haar contingent in meerdere 

of mindere mate, zoo veel mogelijk of in 't geheel 

niet, uit vrijwilligers bestaat en dat de uitgave 

uitsluitend betreft het bijzonder belang van enkele 

ingezetenen, om niet gehouden te zijn in persoon 

hunnen dienst bij de militie waltr te nemen ; 
Overwegende verder, dat eene uitgave, als door 

den raad der gemeente Vegltel op de begrooting 

is gebracht, ook door . geene bijzondere wet aan 

de gemeente is opgelegd; 
dat weliswaar ·art. 8 van het Kon inklijk besluit 

van 17 December 1861 (Staatsblad n°. 127) bepaalt, 
dat de gemeentebesturen alle middelen zullen in 

het werk stellen, welke hun geschikt voorkomen, 

om het door de gemeente in de jaarlijksehe lich

ting te leveren aandeel zooveel mogelijk uit vrij 
willigers samen te stellen, doch dat dit voorschrift 
aan de ii: e gecne uitgaven oplegt en dit 
ook niet konde doen dan als uitvloeisel eener wet, 
die daartoe idde, hoedanige wet niet bestaat; 

dat dan ook oncler de middelen, bedoeld in 

genoemd Koninklijk besluit, niet begrepen zijn 

en niet kunnen begrepen zijn de gemeentelijke 
geldmiddelen; 

Overwegende dat Gedeputeerde "Staten volgens 
de voorschriften van art. 207 en 213 van de 

g~meentewet het aangewezen colle!(e zijn, om te 

waken, dat door eene gemeente geen uitgaven 

worden gedaan, waartoe deze volgens de wet niet 

bevoegd is en op de boven aangegeven gronden 
aan meergemeld raadsbesluit hunne goedkeuring 

hadden behooren te onthouden; 
Overwegende d:tt mitsdien de door Gedeputeerde 

Stalen van Noordbrabant aan gemeld raadsbesluit 

verleende goedkeuring is in strijd met de wet; 

Gelet op art. 166 der provinciale wet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

14 Maart 1899, n°. 11); 
Gelet op het nade,; rapport van Onzen Minister 

v,m Binnenlandschc Zaken van 21 Maart 1899, 

n°. 1436, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevontlen en verstaan: 

bovenvermeld besluit van Gedepnteerde Staten 

van Noordbrabant van 5 Januari 1899, G n°. 120, 

te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandschc Zaken is 

belast met de uitvoeri ng van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zltl worden geplaatst en waar

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

van Sbte. 
's Gravenhage , den 23 Maart 1899. 

(get .) WIL HEL ~INA. 
De -~finister van Bin11enlandsche Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
( Uitgeg. 7 April 1899.) 

23 Maart 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noordbrabant van 5 Januari 1899, Gn°.119, 

tot goedkeuring van het beslnit van den 

raa,l der gemeente Gilze c. a. van 8 Novem
ber 1898, waarbij de bcgrooting di er gemeente 

voor 1899 is vastgestelcl. S. 83. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 1 Maart 1899, n°. 459, 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 

van het besluit van Gecleputeerde Staten van 

Noordbrabant van 5 J annari 1899, G n°. 119, 
tot goedkcnri n~ van het besluit van den raad 
der gemeente Gilze c. a. van 8 November 1898, 
waarbij de begrooting der gemeente voor 1899 

is vastgesteld; 
Overwegende, dat de op de begrnoting van 

uitgaven eener gemeente voorkomende posten 
moeten bet:-effen àf uitgaven, bedoeld in art. 205, 

litt. a-w der gemeentewet, àf uitgaven welke, 

schoon in bedoeld artikel niet met name genoemd, 
even wel het gemeentebelang raken en met dat 
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belang verban,! houden of uitga ven, door bijzon

dere wette~ aan de gemeente opgelegd; 

Overwegende, dat op de begrooting der gemeente 
Gilze c. a. voor den clienst 1899, door den raad 

dier gemeente den 8sten November 1898 vast 

gesteld , is uitgetrokken de navolgende post va~ 
uitgaaf: 

Hoofdstuk VII, art. 26, Toelagen aari vrij
willigers bij de militie / 160. 

Overwegende, dat deze post van uitgaaf valt 
onder geen der genoemde rubrieken van uitgaven; 

Overwegende, dat deze uitgaaf niet genoemd 

wordt iu art. 205 der gemeentewet; 

dat ook bij de ruimst mogelijke opvatting van 
wat valt onder gemeentelijk belang, de hierbe

doelde uitgave daaronder niet kan worden gebracht, 

want dat het voor de gemeente als zoodanig on
verschillig .is of haar contingent in meerclere of 

mindere mate, zoo veel mogelijk of in 't geheel 
niet, uit vrijwilligers bestaat en dat de uitgave 

uitsluitend betreft het bijzondere belang van enkele 

ingezetenen, om niet gehouden te zijn in persoon 
hunnen dienst bij de militie waar te nemen; 

Overwegende verder, dat eene uitgave, als door 
den raad der gemeente Gilze c. a. op de begrooting 
is gebracht, ook door geene bijzondere wet aan 

die gemeente is opgelegd; 
dat weliswaar art . 8 van het Koninklijk besluit 

van 17 December 1861 (Staatsblad n°. 127) be
paalt, dat de gemeentebesturen alle middelen 

zullen in het werk stellen, welke hun geschikt 
voorkomen, om het door de gemeente in de jaar
lijksche lichting te leveren aandeel zooveel mogelijk 
uit vrijwilligers samen te stellen, doch dat dit 

voorschrift aan de gemeente geene uitgaven oplegt 

en dit ook niet koude doen dan als uitvloeisel 
eener wet die daartoe leidde, hoedanige wet niet 

bestaat; 
dat dan ook onder de middelen, bedoeld in 

genoemd Kouiuklijk besluit, niet begrepen zijn 

en niet kunnen begrepen zijn de gemeentelijke 
geldmiddelen; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten volgens 
de voorschriften van art. 207 en 213 van de 

gemeentewet het aangewezen college zijn om te 
waken, dnt door een gemeente geen uitgaven 

worden gedaan, waartoe deze volgens de wet niet 
bevoegd is en op de bovenaangegeven gronden 
aan meergemeld raadsbesluit hunne goedkeuring 

hadden behooren te onthouden; 

Overwegende, dat mitsdien de door Gedepu

teerde Staten vau Noordbrabant aau gemeld raads-
1899. 

besluit verleende -goedkeuring is ifi strijd met 
de wet; 

Gelet op art. 166 der provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

14 Maart 1899, u0
• 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 18U9, 

n°. 1437, afdeeling Binuenlandsch Bestuur; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovenvermeld · besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noordbrabant van 5 Januari 1899, G n°. 119, 
te vernietigen wegens strijd rnet de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staátsblad zal worden geplaatst eu waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 23sten Maart 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De ll[inister van Binnenlandse he Zaken , 

(get .) H. GOEMAN BORGES!US. 

( Uitgeg. 7 .Áprit 1899.) 

24 Maart 1899. BESLUIT , houdende opheffing 

vau het verbod tot uit- en doorvoer van 
ammunitte en buskrnit. S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht vau Onze Ministers van Oor
log van den 14den Januari 1899, Iste afd ., u0

• 76, 
van Marine van 23 Januari 1899, Bureau D, 
n°. 42, en vau Financiën van 28 Januari 1899, 
n°. 112, Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op 1et Koninklijk besluit van 31 Mei 1898 

(Staatsblad n°. 120); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
21 Fellruari 1899, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze genoemde 
Ministers van 17 Maart l 899, Iste aM., n°. 37, 
van 22 Maart 1899, Bnrean D, n°. 51, en van 

11 Maart 1899, n°. 4, Iuvoerrechten en Accijnzen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Het verbod van uit- eu doorvoer van 

ammunitie en buskruit, uitgevaardigd bij het 

Koninklijk besluit van 31 Mei 1898 (Staatsblad 
n°. 120) , wordt opgeheven. 

2. Dit beslnit treedt in werking op den tweeden 
dag, na dien der dagteekeuing van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 

6 



78 25 MAART {8U9. 

de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar

van afschrift zal worden gezon<l.en aan den Raad 

van State. 
's Gravenhage, den 24sten Maart 1899.· 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) ELAND. 

De l,[inister van JJ[arine, R öELL. 

De ll f inister van Financiën, . P1EUSON. 

( Uitgeg. 13 .Jprit 1899 .) 

25 1)[aart 1899. BESLUIT, tot wijziging van het 

reglemeut van politie .voor .de visschershuvcn 

te IJmuiden. S. 85. 
WIJ WILHELMINA , 1rnz. 
Op de vooruracht vnn Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 25 Mei 1898, 

n°. 147, afdeeling Waterstaat; 
Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats

blad n°. 69) tot vaststelling van bepalingen be

treffende 's Rijks Waterstaatswerken ; 
Den Raad van State geboord (adviezen van 

21 Jun i 1898, n°. 25 en van 7 Maart 1899, n°. 17); 

Gelet op de nadere voordrachten van Onzen 

voornoemden Minister van 13 Februari 1899, 

n°. 164, afdeeling Waterstaat en van 22 Maart 189 \J, 

n°. 126, afdeeling Waterstaat; 
Hebben goeugevonden en verstaan: 

met ingang van 1 Juli 189\J, onder intrekking 

van het bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1896 

(Staatsblad n°. 96) vastgesteld Reglement van 

rolitie voor de visschershaven te IJmuiden, vast 

te stellen het na volgencle Reglement van politie 

voor cle visrnhershaven te IJmuiden: 
Art.. 1. In cle haven worden alleen toegelaten 

visschersvaartuigen met hunne sleepers, zoomede 

vaartuigen welke moeten laden of lossen ten dienste 

der visscherij of van den vischhandtl. 

De grootste geoorloofue diepgang der vaar

tuigen is 4 M. 
Het is verboden in de haven te komen met 

andere of meer diepgaand,e vaartuigen dan in het 

eerste lid genoen1d. 
2. H et hebben en honden liggen van visch

karen, bun booten of andere ber?plaatsen voor 
leHnde visch, zonder dat de Directeu r daarvoor 

onder daaromtrent te stellen voorwaaruen vergun

ning heeft verleend, is verboden. 
3 . Het is verboden de ha ven aan te doen, 

wanneer aan de oostzijde van den ha ven mond 

des <laags eene roode vlag of r oode bolvormige 

mand, of des nachts een roo<l. li cht is geplaatst. 

4. Bij het binnenkomen van clen havenmond 

moet de vaart cloor het afsluiten van stoom of 

het innemen van zeilen worden verminderd en 

zoodanig geregelcl, dat het vaartnig bestuurbaar 

blijft naar ue aangewezen ligplaats, zonJ.er hincler 

voor de gemeeru liggende vaartuigen. 

De klni verhouten moeten ingevoerd zijn en ankers 

en haken moeten binnen boord liggen. 

5. De schipper moet zijn vaart11ig de ligplaats 

doen innemen, welke door of van wege. den 

havenmeester wordt aangewezen en die wo dik

wijls hij clit nooclig oorueelt, door hem kan worden 

veranderd. Als algemeene regel geldt daaromt rent 

het volgende: 

Aan den kaaimuur mogen alleen vaartuigen 

liggen om te lossen. Zoodra zij hunne lading 

gelost hebben, moeten zij verhaald worden naar 

de loopbrug. Innemen van ijs en proviancl -

doch alleen tijdens het lossen - wordt niet als 

laden beschouwd. Aan den laadsteiger mogen 

alleen vaartuigen liggen om te laden . Zoodra zij 

gelaclen zijn, moeten zij verhalen naar de loopbrug. 

Vaartuigen, welke gemeerd liggen iu de rich

ting van de aslijn der bttven, moeten met het 

voorschip naar den havenmond gekeerd zijn. 

6. De schipper, zijn vaartuig verlatende, moet 

zich door een geschikt persoon doen vervangen, 

die voor de nale ving der voorschriften van dit 

reglement in de plaats van den schipper treedt. 

7. De schi pper moet geiloogen, dat een ander 

vaartuig ter zijde van het zijne komt en daarover 

gemeenschap met - den wal heb be, m its niet om 

te lossen of te laden. 

8. De schipper moet de noodige maatregelen 

nemen, dat bij kentering va n het getijde, zijn 

vaartuig niet tegen een a □ uer vaartuig of tegen 

de werken kan aanzwaaien, en in het bijzonder 

acht geven op het vieren of stijfhalen der meer

ton wen in verband met het getijde. 

9. Behoudens overmacht, ter beoordeel ing van 

de havenbeambten, is het verboden in de haven 

te ankeren of katankers te plaatsen, terwijl een 

gediend hebbend anker terstoml moet worden 
gelicht. 

10. Het is verboclen in de haven kantgezette 
zeilen te hebben. 

11. Het is verboden te lossen of te laden op 

andere dan de daartoe hes temue of uoor of van 

wege den havenmeester aangewezen plaatsen. 

12. Het is verboden op de los- of laadplaatsen 

anuere voorwerpen of goederen neder te leggen 
dan welke zijn gelost of moeten worden ingescheept 

of goederen te laten liggen na verloop van den 
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cloor of van wege den havenmeester voor de 
inlading of wegvoering bepaalden termijn. 

13. Het is verboden eenig voorwerp op de 

loopbrug of op de boorden der haven te brengen 
of te lossen. 

14. Het is verboden langs de berghouten, aan 
de stootklossen of voor aan de zwaarden van de 

vaartuigen nitstekende ijzers of punten te hebben. 
15. Het is verboden in de haven, met inbegrip 

van de daartoe behoorende gronden of inrichtin

gen, vischafval of andere vaste stoffen te werpen 
of te laten vallen. 

16. Het is verboden zonder vergnnning van 

den Minister in de haven vaartuigen te sloopen. 
17. Het is verboden zonder vergunning van 

den havenmeester aan boord van eeni"' vaartuig 
licht ontvlambare of bij ontvlamming fel branclende 

stoffen te smelten, te koken of te warmen , te 
schieten, buskruit te ontbran,len of eenig vuur

werk nf te steken. 
18. De schipper op wiens vaartuig brand is 

ontstaan, moet terstond de klok doen luiden of 
een claarmede overeenkomstig geluid doen hooren 

en het vaartuig nit de nabijheid van andere 
vaartnigen verhalen. 

19. Des nachts mag aan boord van een vaar

tuig geen klok worden geluid, tenzij ingeval van 
brand of eenig ander onheil. 

20. Drijvende of opgevischte voorwerpen, waar
van cle eigenaar onbekend is, moeten door den 

vinder aan den ha ven meester worden afgegeven. 
21 . De schipper, die de haven wil verlaten, 

moet hiervan kennis geven aan den havenmeester 
of die hem vervangt, die zoo noodig de orde 
bepaalt, waarin de vaartuigen moeten verhalen. 

22. De verkoop van cle visch geschiedt publiek 
in de vischhal door de daartoe van Rijkswege 

aangestelde beambten. In dit reglement worden 
schaal- en schelpdieren met visch gelijkgesteld. 

Het is verboden zonder vergunning van den 

Directeur in de visschershaveu: 
a. op andere wijze visch te verkoopen of te 

koopen; 
b. visch te venocren anders dan van de vaar

tuigen naar de vischhal ten verkoop, of ter ver
zending, na den verkoop. 

Voorschriften betreffende clen verkoop van de 
visch en het gebruik van de vischhal worden 

door den Minister vastgesteld. 
Het is verboden in strijd met deze voorschriften 

te hanclelen. 
23. Het is verboden, zonder . vergunning van 

den Minister, in, op, onder, of over de haven 

en de tot de haven behoorende gronden of in 
richtingen eenig werk nit te voeren. 

24. Met de handhaving van dit reglement zijn 
belast: 

de Directeur der visschershaven, de ambtenaren 
en beambten der Rijks- en Gemeente Politie, de 

ambtenaren van den Waterstaat, die van het 
Loodswezen, die van de ambulante recherche te 
water, die belast met het toezicht op cle visscberij 
en de havenbeambten. 

De ambtenaren en beambten, in het eerste lid 

bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen, in 
art. 6 der wet van 28 Februari 1891 (Staatsblad 
n°. 69) omschreven . 

De door hen opgemaakte processen-verbaal wor
den gezonden aan den ambtenaar van het open
baar Ministerie en in afschrift aan clen Directeur 
medegedeeld. 

25. De l)irecteur, de ambtenaren van den 

Waterstaat en de havenmeester zijn bevoegd tot 
de handelingen in art. 3 der wet van 28 l?ebrn
ari 1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

26 . De schipper moet de bevelen opvolgen, 
welke hem door of van wege den Directeur of 

den havenmeester in het belnng van het gebruik 

der haven of van dat der werken worden gegeven. 
Van de bevelen, in het eerste lid genoemcl, is, 

onverminderd de verplichting om claaraan on

middellijk te voldoen, hooger beroep op den 
Commissaris der Koningin. 

27. Van aile schade, welke aan de werken 

wordt toegebracht, wordt door den ambtenatu· 
van den Waterstaat of den havenbeambte, die zulks 
bemerkt of verneemt proces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal houdt in: den staat, waarin 
het beschadigde zich vóór het ongeval bevond , 
de omstandigheden, waaronder cle beschacligiug 

heeft plaats gevonden, de vermoedelijke kosten 
der herstelling, den persoon, die tot de vergoeding 

gehouden worclt geacht en het bedrag, dat door 

dezen is verschuldigd. 
Tot vaststelling van dit bedrag wordt acht 

gesla11:en op den toestand, waarin de werken zi ch 
vóór dat de schacle was toegebracht bevonden. 

Dit proces-verbaal wordt ingezonden aan den 
Directeur en zoo mogelijk in afschrift aan den 

schipper medegedeeld. 
Van de beslissing van den in het eerste !iel 

bedoelden ambtenaar of beambte is, overeenkomstig 
art. 4 der wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69), beroep op den Directeur. 

6* 
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28. In dit reglement wordt verstaan: 
onder visschershaven of haven: de haven met 

al de daartoe behoorende kaden, steigers, gebouwen 
en verdere inrichtingen, zooals die is begrepen 
binnen de op het terrein door merkteekenen 
aan~egeven grenslijnen; 

onder schipper: ieder gezagvoerder of die dezen 

vervangt; 
onder dag: de tijd tusschen 01i- en ondergang 

der zon; 
onder nacht: de tijd tusschen onder- en opgang 

der zon; 
ouder Minister: de Minister met de uitvoering 

van dit besluit belast; 
onder Commissaris der Koningin: de Commis

saris der Koningin in de provincie Noord-Holland; 

ouder ambtenaren van den Waterstaat: de In
specteurs, Hoofdingenieurs, Ingenieurs Adspirant
Ingenieurs en Opzichters van den Rijks Waterstaat; 

onder Directeur: de Directeur der visschershaven; 
ouder ha ven beambten: de havenmeester, onder

havenmeester, afslagers, havenknechten en hal-

knechten. 
29. Elke schipper, die van de haven gebruik 

maakt, moet van een exemplaar van dit reglement 
voorzien zijn. 

Hij moet dit desgevordercl aan de ambtenaren 
en beambten, in art. 24 bedoeld, vertoonen. 

Dit. i-eglemeut wordt in de Nederlandsche, 

Enge/sche, Hoogduitscl,e , Fransche en Noorsche 

talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 
30. Overtred_ing van de bepalingen van dit 

reglement wordt, voor zoo ver daartegen niet bij 
de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig dagen, 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, 
de overtreding van cle artikelen 1, tweede lid, 2 en 3; 

b. met hechten is van ten hoo.~ste dertig dagen, 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig !l:ulden, 
de overtreding van de artikelen 4, tweede lid, 5, 
eerste lid, 14, 17 en 23 ; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd g ulden, 

de overtreding van de artikelen 5, tweede lid, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 en 26, eerste lid ; 

d. met geluboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gnlden, de overtreding van de artikelen 
13 en 16; 

e. met geldboete vau ten hoogste vijftig gulden, de 
overtreding van de artikelen 4, eerste lid , 20 en 22; 

f. met geldboete van ten hoogste vijf en twin
tig gulden, de overtreding van de artikelen 12, 
18, 19, 21, en 29, tweede lid. 

31 . De Minister is gemachtigd afwijking toe 
te staan of te bevelen van de bepalingen der 
artikelen: 1, 4, 5 , 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 
20, 22 en 23 van dit reglement. 

Onze Minister van Waterstaat, Hand el en 
Nij verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State in afschrift medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenhage, clen 25sten Maart 1899. 
(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 8 .April 1899.) 

28 :il1aart 1899 . BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Westmaas 

van 2 Maart 1899, waarbij de kinderen 
boven de 12 jaren van de openbare lagere 
scholen aldaar worden verwijderd. S. 86. 

Geschorst tot 1 Àugu~tus 1899. 

28 :Maart 1899. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Westmaas 

van 2 Maart 1899 , waarbij aan de bijzon
dere school aldaar in bruikleen worden af
gestaan eenige banken en een werk bord. S. 87. 

Geschorst tot l Augustus 1899. 

28 Jlfaart 1899. Bi,:sLUIT, houdende wijziging 

en aanvulling van het 1-oninklijk besluit 
van 26 Maart 1895 (Staatsblad n°. 37), 
tot aanwijzin!l: vun eenige getuigschriften en 
diploma ·s, als bedoeld in de artikelen 3 en 
9 der wet van 25 December 1878 (Staats

blad n°. 222), houdende regeling der voor
waarden tot verkr ijging der bevoegdheid van 
arts, tandmeester, apotheker, vroed vrouw en 
apothekersbediende, aangevuld bij de wetten 
van 28 Juni 1881 (Staatsblad u0 • 103) en 
van 26 October 1889 (Staatsblad 11''. 137) 
en gewijzigd bij de wet van 12 Deeem her 1892 
(Staatsblad n°. 261). S. 88. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 17 Februari 1899, 
n°. 335, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de arti kelen 2, 3, 6, 8 en 9 der 
wet van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), 
houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging 
der bevoegdheicl van arts, tandmeester, apotheker, 
vroed vrouw en apothekersbediende, aangevuld bij 
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de wetten van 28 Juni 1881 (Staatsbladn°. 103) 
en van 26 October 1889 (Staatsblad n°. 137) en 
gewijzigcl bij de wet van 12 December 1892 
( Staatsblad n °. 261) ; 

Gezien de ad viczen van ieder der senaten der 
Rijks-universiteiten; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14 Maart 1899 , n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 25 Maart 1899, n°. 631, 
afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Artikel 5 van het Koninklijk beslnit 

van 26 Maart 1895 (Staatsblad n°. 37) wordt 
gelezen als volgt: 

Zij , die in Duitschland, Groot-Britannië en 
Ierland , Frankri,jk, Zwitserland, de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika of Cu,·açao na afgelegd 
examen het recht tot uitoefening der tandheel
kunst verkregen hebben, kunnen toegelaten worden 
tot het afleggen van het theoretisch examen in 
de tandheelkunde, beJ oeld bij art. 9 der wet 
van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), op 
vertoon van een der navolgende getuigschriften 
of diploma's: 

a. het diploma van "Approbation als Zahnarzt", 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van de 
.Bekauntmachung betreffend die Prüfung der 
Zahnärzte für das Dentsche Reich" van 5 Juli 1889; 

b. het getuigschrift of diploma, op grond waar
van inschrijving in .the dentists register", be
doeld bij .the dentists act, 1878 (41 en 42 Vict. 
cap. 33)", heeft plaats gehad, alsmede van het 
bewijs van die ioschrijvii;g; 

c. het diploma van "chirnrgien-dentiste", afge
geven overeenkomstig de voorschriften van de 
,,Loi sur l'exercice de la médecine" van 30 No
vember 1892 (Joumal oj/iciel de la République 

Française van l December 1892, n°. 326); 
d. het getuigschrift van met goed gevolg afge

legd "examen professionnel des dentistes", afge
geven overeenkomstig de voorschriften van het 
.Arrêté du Conseil Fédéral Suisse concernant Ie 
règlement pour les examens fédéraux de médecine", 
van 19 Maart 1888; 

c. het diploma van .doctor of dental medicine", 
verkregen aan het "Dental Departmcnt" of de 
.Faculty of dental medicine" der Harvard Uni
versity te Boston (JJfassachusetts); 

f. het diploma van .doctor of dental surgery",, 
verkregen aan het "Dental Department" der 
"University of Pennsylvania" • te Pl,iladelphia 

(Pennsylvania), aan het .College of dentistry" der 
,, University of Michigan" te Ánn .tl.bar (Michigan) 

of aan het .Department of dentistry" ,lcr "Van
derbilt-Uni versity" te Nashville (Tennessee); 

g. het getuigschrift van met goed gevolg afge
legd examen, bedoeld bij artikel 1, b, van de 
"Verordening regelentle de uitoefening der tand
heelkunst in de kolonie Curaçao", van 13 Juli 1887 
(Publicatieblad van Curaçao, A O 1887, n°. 22). 

2. Zij, die vóór het in werking treden van 
Ons tegenwoordig besluit, krachtens artikel 5 van 
het Koninklijk besluit van 26 Maart 1895 (Staats
blad n°. 37) de bevoegdheid hebben verkregen 
tot het afleggen van het theoretisch examen in 
de tandheelkunde, behouden die bevoegdheid. 

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

's Gravenhage, den 28sten Maart 1899. 
(get .) WILHELMI NA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GoEl!AN BoRGESIUS. 

( Uitgeg . 8 April 1899.) 

29 Maai-t 1899. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninkl ijk besluit van 27 Juli 1887 
(Staatsblad n°. 142), tot regeling der inschrij
ving in registers van personen, samen wonend 
in ge bon wen, gestichten of schepen, staande 
onder bestuur of toezicht van Rijkswege. S. 89. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 28 Februari 1899, n°. 917, 
afdeeling Binnen1andsch Bestuur; 

Gezien de wetten van 17 April 1887 (Staats
blad n°. 67), 29 October 1892 ( 'itaatsblad n°. 241) 
en 13 Juli 1896 (-Staatsblad n°. 107); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
21 Maart 1899, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Maart 1899, n°. 1573, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het Koninklijk besluit van 

14 Februari 1890 (Staatsblad n°. 24), te bepalen: 

Benig artikel. 

De bepalingen snb 1 °. d en e van artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(Staatsblad n°. 142), gewijzigd bij het Koninklijk 
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besluit van 12 Februari 1 9 (Staatsblad u0
• 32), 

worden gelezen als volgt: 
d. de personen, opgenomen in de bijzondere 

strafgevangenissen voor mannen te Leeuwarden en 
te 's Hertogenbosch, voor vrouwen te Gorinchem 
en te Eindhoven, voor jon geus te 's Hertogenbosch, 
voor meisjes te Jffontfoort, :ilsmede de personen 

die gevangenisstraf, hechten is of detentie van één 

jaar of langer in de gewone strafgevangenissen of 

huizen van bewaring ondergaan; 
e. de personen, opgenomen in de Rijkswerk

inrichtingen voor mannen te Veenlwizen en te 
Hoorn, voor vrouwen te Leiden, die in de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens te .J.lkmaar, 
aan den Kruisberg bij Doeti1lchem en te Veldzicht, 
gemeen te .J.vereest, en voor meisjes te :Afontfoort. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar

van kennis zal worden gegeven aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 29sten Maart 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
De :Afinister van B innenlandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESlUS. 

( Uitgeg . ll .J.prit 1899.) 

29 :Afaart 1899. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 November 1897 

(Staatsblad n°. 216), houdende vergunning 

aan de Vereeniginl!; van den H. Vincentius 
van Paulo te 's Gravenhage tot oprichting 

va n een idiotengest icht te Oss, alsmede be
paling van het maximum der verpleegden 
en het minimum der geneeskundigen. S. 90. 

WIJ WILHELM] JA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 27 Maart 1899, n•. 653, 
afdeeliug Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad u•. 96), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad u0

• 64) en 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te beJmlen: 

Benig artikel.. 

Aan het slot van het eerste lid vnu art. 1 van 
het Koninklijk besluit van ao ovember 1897 
(Staatsblad n°. 216), houdende vergunning aan 
de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo 
te 's Gravenhage tot oprichting van een idioten
gesticht te Oss, alsmede bepaling van het maxi-

mum der verpleegden en het minimum der ge

neeskundigen, vervallen de woorden: • ter ver

pleging vau nieL meer dan l?. mannelijke patiënten" 
en, als derde lid, wordt aan het artikel de vol

gende bepaling toegevoegd : 
.In het gesticht mogen alleen mannelijke 

patiënten, ten getale van ten hoogste 20, ver

pleegd worden". 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, <len 29sten Maart 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De :Alinister 
(get.) 

van Bin11enla11dsche Zaken , 
H. GOEMAN BORGE lUS. 

( Uitgeg. 11 ÀJJril 1899.) 

7 April 1899. BESLUIT, houdende organisatie 

van de ambtenaren bij den algemeenen dienst 
van den Rijkswaterstaat. S. 91. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 16 Maart 
1899, n°. 14, Kabinet; 

Den Raad van State geboord (ad vies van den 
28 Maart 1899, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 
Minister van 5 April 1899, n°. 14 , Kabinet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat de ambtenaren bij den alge
meenen dienst van den Rijkswaterstaat worden 
ingedeeld in twee klassen, te weten: 

ten hoogste 15 ambtenaren der l ste klasse , op 
jaarwedden van / 1050 tot en met f 1600 ; 

ten hoogste 10 ambtenaren der 2de klasse, O]l 

jaarwedden van / 400 tot en met f 1000. 

Onze Mini ter van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge

plaatst en aan den Raad van State zal wo;den 
medegedeeld. 

's Gravenhage, den 7deu April 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De :Afin. van Waterstaat, Handel en lvijverlteid, 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 18 ÁJJril 1899.) 

8 ÀJJril 1899. WET, tot goed keur ing van het 
den 22sten eptember 1897 te Mexico tus
schcn Yr.derfand en de 'f?ereenigde Staten 
va,i :Afe.xico gesloten tractaat van handel en 
vriendschap, S. 92. 
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WrJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

in het tractaat van handel en vriendschap, den 
22sten Septem bcr 1897 te Mexico door weder

zijdscbe gevolmachtigden van Nederland en de 

Vereenigde Staten van JJfe.rico geteekend, bepa
lingen voorkomen, die wettelijke rechten betreffen; 

Gelet op het tweede gedeelte van art. 59 der 
Grondwet; 

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

Benig artikel. 

Het bij deze wet in afschrift gevoegd tractaat 

van handel eu vriendschap tusschen Nederland 
en de Vereenigde Staten van JJ[e:rico, den 22sten 

September 1897 door wederzijdsche gevolmach
machtigden te JJfe:rico geteekencl, wordt goed

gekeurd. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 8sten April 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJfinister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUFOLtT . 

De Min. van Financiën, (get.) PrERSON. 

De JJfin . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

De 11finister van Koloniën, (get .) CREMER. 

( Uitge_q. 26 JJfei 1899.) 

AFSCHl1IFT. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 

en in Hoogst-derzelver naam, Hare Mnjesteit cle 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

en de President der Vereenigde Staten van Mexico: 
Bezield met den wensch om de ontwikkeling 

der tnsschen de beide Staten bestaande betrek

kingen van handel en vriendschap te bevorderen, 
hebben goedgevonden tot dat einde een tractaat 

te sluiten en hebben tot Hnnne gevolmachtigden 

benoemd : 
Hare Majesteit de Koningin -Wednwe, Regentes 

van ·het Koninkrijk der Nederlanden , den heer 

KAREL GUSTAAF MAXIMILIAAN VON Düll!NG' 

officier der Oranje-N assauorde; en 
de Prnsident der V creenigde Staten van Mexico, 

den heer LICENCrAno}"'RANCJSco LEON DW LA BAUUA, 

clie, na elkander hunne in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden volmachten te hebben medegedeeld, 
no1iens de volgende artikelen zijn overeengekomen : 

Art. I. De wederzijdsche onderdanen en bur

gers der beide Hooge contracteerende Partijen 

zullen volkomen met de nationalen worden ge• 

lijkgesteld, voor alles wat aangaat de uitoefening 

van den handel en de nijverheid, ile betaling 

der belastingen, het recht om allerlei roerende 

eigendommen te verkrijgen en daarover te be

schikken bij koop, verkoop, schenking, ruil, laatste 
wilsbeschikking en erfopvolging ah intestato. 

Zij zullen oncler alle andere opzichten volkomen 
gelijkgesteld worden met de onderdanen der meest 

bevoorrechte vreenule natie. Door de bovenstaande 

bepalingen wordt niet af!{cweken van de wettelijke 

onderscheidingen tusschen personen van Westersche 
en van Oostersche herkomst in de Nedcrlaudscbe 
bezittingen van den Oosterschen Archipel. 

Art. II. De voortbrengselen rnn den grnnd en 
cle nijverheid van het Koninkrijk der Nederlanden 

en van zij ne koloniën, vnn waar ook komende, 

en alle koopwaren zonder onderscheid van oor

sprong komende uit dat Koninkrijk of uit die 

koloniën, zullen in de Vereenigde Stalen van 
Mexico worden toegelaten op clenzelfden voet als 

en zonder aan andere of hoogere rechten, hoe 
ook genaamd, onderwoq,cu te zijn dan cle gelijk

soortige voortbrengselen van de meesl begunstigde 
vreemde natie. 

Wederkeerig zullen de voo,-tbrengsclen van den 

grond en de nijverheid van de Vereenigde Staten 

van Mexico, van waar ook komende, en alle 

koopwaren, zonder 011derscbcid van oorsprong, 
komende uit die Staten, in het Koninkrijk der 

Nederlanden en in zijne koloniën worden toe
gelaten op denzelf<len voet als en zonder aan 

andere of hoogere rechten, hoe ook genaamd, 

onderworpen te zijn dan de gelijksoortige voort

brengselen van de meest begunstigde vreemde natie. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op den 
vrijdom van invoenechten, toegekencl aan de in

landsche Staten van den Oosterschen Archipel 
voor Jen invoer hunner voortbrengselen in de 

koloniën van Nederland. 

Art. III. De beide Hooge contracteerende Par

tijen waarborgen elkander wederkeerig de behan 
deling der meest begunstigde Vl'Ccmde natie voor 
alles wat den doorvoer en den uitvoer aangaat. 

Art. I V. Behalve om redenen van sanitairen 
aard of tot voorkoming hetzij van verbreiding 
van veeziekten, hetzij van verni etiging van den 

oogst, of eindelijk in geval van oorlog, zal geen 
verbod of beperking vau invoer of van uitvoer 

met betrekking tot den wederzijdschen handel 
van heide landen worden uitgevaardigd, tenzij 
zoodanig verbod of zoodanige beperking insgelijks 
worde toegepast op alle anclere natiën. 
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Art. V. Voor alles wat aangaat de scheepvaart, 

waarborgen de beide Hooge contracteerende Par

tij en elkander wederkeerig voor hnnne schepen 
en de lading daar van, de behandeling der meest 

begunstig,le vreemde natie. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 

de voorrech ten, in de Nederlandsche koloniën 
verl eend aan de Inlaudsche Staten van den Oos

terschen Archipel. 
Art. VI. De Hooge contracte~reude Partijen 

komen overeen, als territoriale kustzee te be
schonwen eenen afstand van twintig kilometers, 

te rekenen van de lijn van Je laagste ebbe. 

Deze bepaling evenwel zal alleen van toepas

sing zijn met betrekking tot de uitoefening der 

douane-controle, de uitvoeri ng der donane-verorde
ningen en de voorschriften tegen den smokkel

handel , en zal daarentegen volstrekt niet gelden 
hij alle overige quaestiën van internationaal 

zeerecht. 
Art. VII. De wederzijdsche onderdanen en bur

gers der beide Hooge con tracteerende Partijen znl

len in elkanders gebied, voor alles wat den eigen
dom van handels- en fabrieksmerken aangaat, onder 
dezelftle voorwaarden dezelfde bescherming genieten 

als de natioualen of de bur/?:ers of onderdanen der 

meest beg,rnstigde vreemde natie. 
Art. VIII. De weclerzijdsche onderdanen en 

burgers van elke der Hooge eoutractcerenrle Par

tij en zullen op het geb ied van de andere, op 
het stuk van handel, scheepvaart, nijverheid en 
belastingen al de voorrechten, vrijstellingen en 

gunsten genieten die zijn of zullen worden toe
gekend aan ,le onderdanen of burgers der meest 
begunstigde vreemde natie. 

Art. IX. De onderdanen eu burgers der beide 
Hooge contracteerende Partijen zullen op elkanders 
gebied volledige gewetensvrijheid genieten en hun
nen godsdienst mogen uitoefenen op de wijze 

welke clc Grond wet en de wetten van het land 
hun toestaan. 

Art. X. De onderdanen en bnrgers der beide 
Hooge contrncteerende Partijen zullen op elkanders 
gebied de meest volledige en duurzame bescher
ming genieten voor hunne personen, woningen 
en eigendommen. 

Met uitzondering van de gevallen waarin sprake 

is van schuld of gebrek aan toezicht van de ,ijde 

der :rntoriteiten of van hunne vertegenwoordi!!:ers, 
zullen zij geen recht hebben op Yergoeding van 
schade, hun in tijden van oproer of burgeroorlog 

toegebracht door oproerlingen of door wilde volks-

stammen of beudeu, die gehoorzaamheid weigeren 

aan de Regeering. 
Art . XI. De Hooge contracteerende Partijen 

zijn overeengekomen, om wederkeerig aan hunne 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers de
zelfde rechten, voorrechten en vrijstellingen te 

verleeuen, .welke onder gelijke omstandigheden 

de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers 
van denzelfden rnng der meest begunstigde vreemde 
natie genieten of zullen genieten. 

Art. XII. In geval van overlijden van een 

onderdaan of burger rnn een der Hooge contrac
teerende Partijen op het grondgebiecl der andere, 

zullen, wanneer noch bekende erfgenamen in per

soon of bij gemachtigde, noch door den overledene 

ben;emde uitvoerder van zijnen uitersten wil, noch 

voogd in geval van minderjarigheid der erfge

namen ter plaatse aanwezig is, de weclerzijdsche 
consulaire ambtenaren het recht hebben, om voor 
het behoud en beheer rler nalatenschap alle han
delingen te verrichten, tot welke de consulaire 

ambtenaren van de meest begunstigde vreemde 

natie bevoegd zijn. 

Art. XIII. Alle bemoeiingen ter zake van red

ding van Nederlandsche schepen, die op de kusten 
der Vereenigde Staten van Mexico schipbreuk heb

ben gdeden, zullen door de consulaire ambte

naren van N ederlaud geleid worden, en weder
keerig zulleu de Mexicaansche consulaire ambte

naren de bemoeiingen leiden ter zake van redding 

van schepen hnuner natie, die op de kusten van 
Nederland schipbreuk hebben geleden of ge
strand zijn . 
. In beide landen zal de plaatselijke overheicl 

slechts optreden tot handhaving der orde, tot 
waarborging van de belangen der redders, indien 
,leze niet tot ,le bemanning der verongelukte 

schepen behooren , en ter verzekering van de 
uitvoering der voorschriften, die met betrekking 

tot den in- en uitvoer der geredde .koopman
schappen moeten worden in acht genomen. 

Bij afwezendheid en tot aan de komst der con
sulaire ambtenaren zal de plaatselijke overheid 
overigens al de maatregelen moeten nemen welke 

noodig zijn tot bescherming der schipbreukelingen 
en tot behoud der gestrande goederen. 

Daarenboven is overeengekomen, dat geredde 

koopmanschappen aan geenerlei douanerechten 
onderworpen zullen zijn, tenzij zij in binnen
laudsch verbruik worden gebracht. 

Art. XIV. De consulaire ambtenaren der beide 
landen zullen de officieren, matrozen of andere 
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personen, deel uitmakende van de bemanning 

van oorlogs- of koopvaardijschepen hunner natie, 

die gedeserteerd zijn in eene h.aven van de andere, 

kunnen doen aanho1tden en terugzenden, hetzij 

naar boord , hetzij naar hun vaderland. 

Te dien einde zullen zij zich schriftelijk wen

den tot de bevoegde plaatselijke overheid en 

zullen zij door overlegging in originali of in be

hoorlijk gewaarmerkt afschrift van het register 

van het schip of der monsterrol of door andere 

officieele documenten het bewijs leveren, dat de 

personen die zij opeischen, bebooren tot cle ge
zegde bemanning. 

Op zoodauige aau vrage zal hun alle mogelijke 

hulp verleend worden tot opsporing en aanhou
ding der bedoelde dese rteurs, die zelfs op ve1·

zoek en op kosten der consulaire ambtenaren in 
de huizen van bewaring van het land zullen 

worden opgesloten, totdat die ambtenaren eene 

gelegenheid zullen hebben gevonden om de deser• 
teurs huiswaarts te zenden. 

Indien evenwel zoodanige gelegenheid zich bin
nen het tijdsverloop van twee maanden, te reke

nen van den dag der aanhouding, niet mocht 

voordoen, zullen de deserteurs in vrijheid gesteld 

en niet opnieuw wegens dezelfde reden aange

houden mogen worden . 
Onderdanen of burgers van het land waar de 

aanvrage heeft plaats geha,l, zijn van deze be

palingen uitgezonderd. 
Indien de deserteur eenig misdrijf heeft be

gaan, zal hij niet eer ter beschikking van den 

consul worden gesteld, dan nadat de rechter, 

die bevoegd is om van de zaak ken:iis te nemen, 
uitspraak zal hebben gedaan en die uitspraak ten 

uitvoer zal zijn gelegd. 
Art. XV. Alle twistvragen of alle geschillen 

omtrent de uitlegging, de toepassing of de uit

voering vau dit tractaat zullen, indien zij niet 
in der minne beslecht kunnen wol'den, aan het 

oordeel eener commissie van scheidslieden worden 

onderworpen. I eder der beide Hooge contrac
teerende Partijen zal een en scheidsman aan wijzen 

en deze beide scheidslieden zullen den llerden 

benoemen. 
Indien zij het over de keuze niet eens kunnen 

worden, zal de derde scheidsman worden benoemd 
door de Regeering van eenen derden Staat, aan
gewezen door de beide Hooge contracteerende 

Partijen. 
Art. XVI. De Hooge contracteerende Partijen, 

bezield met den wensch om alles te vermijden 

wat hare vriendschappelijke betrekkingen zoude 

kunnen verstoren, zijn overeengekomen dat hunne 

diplomatieke vertegenwoordigers, behalve om, waat· 

dit mogelijk is, eene minnelijke schikking te ver
krijgen, niet officieel zullen intervenieeren naar 

aanleiding van reclamatiën of klachten van par

ticulieren over zaken die tot het ressort van den 

burgerlijken of strafrechter behooren en clie reeds 

bij den rechter van het land aangebracht zijn , 

tenzij er sprake is van rechtsweige ring, vertraging 

in strijd met het gebruik of de wet, of van 
niet tenuitvoerlegging van een vonnis in kracht 

van_ gewijsde, of eindelijk van gevallen dat er, 
hoewel alle wettelijke rechtsmiddelen zijn aange

wend, klaarblijkelijke schend ing heeft plaats ge

had van de tusschen de beide Hooge contrae
teerende Partijen bestaande tractaten of van de 

cloor de beschaafde natiën algemeen erkende regelen 

van het volkenrecht of het internationaal privllat

recht. 
Art. XVII. Dit tractaat treeclt in werking drie 

maanden na de uitwisseling der akten van be
krachtiging en zal van kracht blijven gedurende 
vijf jaren, te rekenen van tlien datum. 

Bijaldien geene der beide Hooge contracteerende 
Partijen twaalf maanden vóó r het einde van ge

zegd tijdperk Haar voornemen om hetzelve te 

doen o·phouden mocht hebben bekend gemaakt, 

zal het tractaat van kracht blijven tot na het 

eindigen van een jaar, te 1·ekenen van den dag 

wnarop de eene of de andere der beide Hooge 

eontracteerende Partijen het zal hebben opgezegd. 
Dit tractaat zal bekrachtigd worden en de akten 

van behachtiging zullen te Mexico worden uit

gewisseld, zoo spoedig moge! ijk na de vervulling 
cler in de beide landen vereischte grond wettige 

voorschriften. 
Ten bi ijke waarvan de wederzijdsche gevol

machtigden dit tractaat in dubbel hebben getee

kend en van hunne zegels voorzien, 
Gedaan te Mexico, den twee en twintigsten 

dag der maand September van het jaar onzes 
Heeren achttienhondercl zeven en negentig. 

(L. S,) (get.) CARL :111:Ax. GusTA v voN DüRING. 
F. L. DE ' LA BAllRA. 

8 Ápril 1899. WET, tot goedkeuring van de 
op 4 J nni 1898 te Jlfannheim tnsschen de 

wederzijdsche gevolmachtigden der Regee
ringen van Nederland, Baden, Beieren, 
Elzas-Lotharingen, Hessen en Pruisen ge
sloten overeenkomst, betreffende de wijziging 
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van cijfer 4, letter À, rnn het slotprotocol 
ten aanzien van artikel 15 der herziene Rijn

vaartakte van 17 October 1868, voor zoo

veel noodig goedgekeurd bij de wet van 

4 April 1869 (Staatsblad 11°. 37). S. 93 . 

WtJ WILHELMINA, ENz ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 4 Jnni 1898 te Mannl,eiin tnsschen de 

wederzijdsche gevolmachtigden der Regeeringen 

van Nederland, Baden, B eieren, Elzas-Lotharingen, 
Hesse1t en Pruisen gesloten overeenkomst, betref
fende de wijziging van cijfer 4, letter À, van 
het slotprotocol ten aanzien van artikel 15 .der 

herziene Rij nvaartakte van 17 October 1868, 

voor zooveel nood ig goedgekeurd bij de wet van 

4 April 1869 (Staatsblad n°. 37), wettelijke 
i-echten betreft; 

Gelet op artikel 59, 2de alinea, der Grondwet; 

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

Benig artikel. 

Wordt goedgàeurd de nevens deze wet in af

schr ift gevoegde, den 4den Juni 1898 te l,fam,
heim, tnsschen de wederzijdsche gevolmachtigden 

der Regeeringen van Nederland, Baden , Beieren, 
.Elzas-Lotharingen, Hessen en Pruisen gesloten 
overeenkomst, betreffende de wijziging van cijfer 4, 

letter À, van het slotprotocol ten aanzien van 

artikel 15 der herziene Rijnvaartakte van 17 Oc

tober 1 68, voor zooveel noodig goedgekeurd bij 

de wet van 4 Apri l 1869 (Staatsblad n°. 37). 
Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den Ssten April 1899. 

(get.) WILRELMIN A. 
De l,(inister van Buitenlandrclie Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

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

( Uitgeg. 27 l,fei 1899.) 

AFSCHlllFT. 

0 VEREENKO MS'r, betreffende de wij
ziging van cijfer 4, letter A, van het 
slotprotocol ten aanzien van a,·t. 15 der 
herziene Rijnvaartakte van 17 October 1868. 

De Oeverregeeringen hebben besloten de uit
voeringsbepaling, vervat in cijfer 4, letter Á, 

van het slotprotocol ten aanzien van art. 15 der 
herziene Rijnvaartakte van 17 October 1868, in 

overeenstemming met de tegenwoordige feitelijke 

toestanden en behoeften, aan cene wijziging te 

onderwerpen. 
Met dat doel hebben zich de hiertoe door 

hunne Regeeringen aangewezen Gevolmachtigden 

bij de Centrale Commissie voor ,le Rijnvaart, 

namelijk: 

voor Nederland, de inspecteur van den water
staat WIT,H ELMUS FRANÇOIS LEEMANS; 

voor Baelen, de Ministerial Director Geheimerath 

KAllL SCHENKEL; 
voor Beieren, cle Ministerialrath im Königlichen 

Staatsministerium des Königlichen Hauses uncl des 
Aeusscrn Ü'l'TO Rit ter VON BEVER; 

voor Elzas-Lotharingen, de Geheime Regier nngs
rath JOHANN BAPTIST TllAUT; 

voor Hessen, de Oberfinanzrath Vortragencler 
Rath im Ministerium der F:inanzen MAXIMILIAN 

Freiherr VON Bn:GELEBEN; 
voor Pruisen, de Geb.eime Ober Regierungsrath 

Vortragender Rath im Ministerinm für Handel 

nnd Gewerbe ÜTTO Huoo EDUARD VONDER HAGEN, 

heden alhier in de zittingzaal der Centrale Com

missie voor de Rijnscheepvaart verzameld en zijn 

het volgende overeengekomen: 

1. Ter verkrijging van het schipperspatent of 
van de in art. 18 der Rijnvaartakte genoemde 

verklaring moet het bewijs geleverd worden : 

a. voor het bestuur van stoomschepen, van 

de practische uitoefening van het schippersbedrijf 

gedurende minstens zeven jaren, waarvan minstens 

één jaar aan het leeren van de prnctijk der stoom

vaart gewijd was, en het bereiken van den leef
tijd vun ten volle 25 jaar; 

b. voor het bestuur van andere schepen, van 

de practische uitoefening van het schippersbedrijf 

gedurende minstens zes jaren en het bereiken vun 

den leeftijd van ten volle 23 jaar; 
c. voor het bestuur van zei lschepen van hoogstens 

1000 centenaar ladingsvermogen op bepaalde korte 

vakken van den Rijn boven Worms, van de 
practische uitoefenin~ van het schippersbedrijf 
geàurende minstens twee jaren, waarbij minstens 
van tijd tot tijd het roer bediend is, en het be
reiken van den leeftijd van ten volle 18 jaar . 

2. Aan hen die het eindexamen op eene door 
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart als 
daartoe geschikt verklaarde schippersschool met 
goed gevolg hebben afgelegd, is het patent of 
de verklaring uit te reiken, wanneer zij minstens 
vier jaren, of voor het bestuu r van stoomschepen 
vijf jaren, · de scheepvaart practisch uitgeoefend 

en den leeftijd van ten volle 21 jaar bereikt hebben . 
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3. Het schipperspatent of de in art.. 18 der 

Rijnvaartakte genoemde verklaring wordt voor 

bepaalde vakken van den Rijn of voor den ge• 

heelen Rijn uitgereikt, met• dien verstande, dat 

minstens de helft van den volgens cijfer 1, letter a 

en b, gcvorde,rden vaartijcl moet zijn doorgebracht 

op schepen, die het in het patent vermeld ge

cleelte bevaren. 

In het geval van cijfá 1 , letter c , moet de 

scheepvaart gedurende ten volle twee jaren OJ? 
het gedeelte waarvoor het patent wordt aange· 

vraagd, uitgeoefend zijn. 

Als vaartijd is slechts die tijd te rekenen, 

welke gedurende eene reis feitelijk in de uitoefe. 

uing van de scheepvaart is doorgebracht . 

Deze overeenkomst, waarvan een exemplanr aan 

ieder ei.er bovengenoemde Gevolmachtigden is uit

gereikt, treedt in werking zood ra zij door de 

gezamenlijke Regeeringen bekrachtigd is geworden. 

Gedaan te Mannheim, in zeven exemplaren, den 

4deu J uni 1898 . 
(get .) L8EMANS. 

SCHENKEL. 

V. BEVER. 

TUAUT. 

Freiherr V0N BIEGELEHEN. 

V0N DER HAGEN. 

8 Àpril 1899. WETTEN, houdende natnralisa• 

tie van: 
M e i e r B I n m e n a n. S. 94. 

J ohann Joseph Lennertz. S. 95 . 

Benjamin Wil l e m ter Knile. S. 96. 

H et slot der rekening van de k~loniale uitga• 

ven en ontvangsten voor Suriname over het dienst

jaar 1895 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 2,005,757 .65 . 

De ontvangst bedraagt f 1,826,884.195 • 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzo0-

f 178,873.45 5 , welk bedrag dientengevolge tot 

aanvulling der koloniale middelen is noodig

geweest . 

8 Àpril 1899. BESLUIT van den Minister van 

Oorlog, betreffende medewerking te verleenen 

aan vereenigingen tot vrijwillige oefening in 

den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog, 

H et wenschelijk achtende , meerdere medewer

king te verleenen aan vereenigingen tot vrijwil

lige oefening in den wa penhandel ; 

Heeft goedgevonden , als vervolg op de Beschik

king van 30 September 1897, ] Vele Afd., n°. 67, 

het navolgende te bepnlen : 
1°. Aan elk lid van eene weerbaarheidsver• 

een iging zal, desverlangd, tegen betaling een 
geweer M:. 95 met toebebooren worclen verstrekt. 

De prij s daarvan bedraagt: 

het geweer zes en dertig gnlden vijf en zeventiJ 

cents (f 36.75); 
een schroevedraaier zeven en twintig cent (f0.27); 

een pompkoord viJf en twintig cent (f 0.25); 

een banddrijver een en dertig cent (f 0.31); 

een mond.deksel zestien cent (f 0.16); 

een staartstnkborstel vijftien cent (f 0.15). 

Worden voor de geweren alle of enkele der hier• 
J o a n n e s A n g u s t i n n s S e V er ij n s. boven genoemde toebehooren verlan11:d, dan moet 

S. 97 . 
An g n s t u s AI o y s i u s de Rij c k e. S. 98 . 

Friedrich Wilhelm Stammeshaus. 

S. 99. 
Wilhelm Robert Hag ge nm üller, 

zich noemende Robert W i I helm H ag• 

genmüller. S. 100 . 

8 Ápi·il 1899. WET, houdende goedkeuring der 

dading met den heer M. P . TH. PRÉVINAIRE 

cum suis, nopens den eigendom van het duin 

onder Callantsoog, benoorden de Groote 
Keeten, en de grens van dit duin met den 

Koegraszanddijk. S. 101. 

8 April 1899. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 

en ontvangsten voor Su,·inaine over het dienst

jaar 1895 . S . 102. 

zulks bij de aanvrage worden vermeld. 

Voorts kunnen een bajonetschcede met drager 

en een geweeniem worden verstrekt, respectieve

lijk tegen den prij s van acl,t en vijftig cent 
(.f 0.58) en twee en vijftig cent (j 0.52). 

2°. Ook aan de vereenigingen ze] ven zullen, 

op aanv rage, enkele geweren l\f. 95, toebehooren , 

bajonetscheeden en 11:eweerri emen, tegen de sub l 
genoemde p1•ijzen, in eigendom worden afgestaan. 

3°. De aanvragen om geweren M. 95 en toe• 

behooren, om bajonetscheeden met ilmgers en om 
geweerriemen, op grond van het sub 1 en 2 be

paalde, moeten door de besturen der betrokken 

vereenigingen worden gericht aan het bestum
der vereen iging van Nederlandschc scherpschutters 

(adres: den heer VI'. VAN VI' ANING, voorzitter 

dier vereeniging te Hoorn) en met laatstgenoemd, 

bestuur worden verrekend. 
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4°. Het bestuur der vereeniging van Neder

laudsche scherpschutters verzamelt de sub 3 be

doelde aanvragen en richt aan het hoofd der 
magazijnen van de artillerie -inrichtingen aan de 

Hembrug eene algemeene aanvrage om geweren 

M. 95 en toebehooren, onder overlegging van 

eene quitantie, waaruit blijkt, dat het voor die 

wapenen enz. verschuldigde bedrag bij een der 

Rijksbetaalmeesters is gestort. · 

Genoemd bestuur richt voorts, onder toezen
ding van eene q uitantie wegens storting van het 

bedrag in 's Rijks schatkist, eene algemeene 

aan vraag om bajonctscheeden met dragers en om 
geweerriemen aan den directeur det· centrale ma
gazijnen van militaire kleeding en uitrusting te 

.Amsterdam, die, na de verstrekking, de quitantiën 

van storting, alsmede de voor ontvangst onder
teekende in ventarisscn, aan het Departement van 

Oorlog zendt. 
5°. Het hoofd der magazijnen van de artillerie

inrichtingen aan de Hembrug is gemachtigd, de 
sub 4 bedoelde geweren M. 95 en toebehooren 

aan het hem door gemeld bestnur op te geven 

adres te verzenden. 

De bescheiden, op de verrekening betrekking 

hebbende waaronder de quitantiën van storting van 
het vereischte bedrag, moeten door genoemd hoofd 

aan het Departement van Oorlog worden inge

zonden. 

De toezending 11:eschiedt voor rekening der 

aanvragers in wapenkisten, welke vrachtvrij aan 
het voornoemde hoofd moeten worden terugge

zonden. 
6°. De directeur der centrale magazijnen van 

militaire kleeding eu uitrusting is gemachtigd, 

de sub 4 bedoelde bajonetschceden met dragers 

en geweerriemen aan het hem door meerbedoeld 
bestuur op te 11:eveu "dres te doen verzenden. 

7°. Het bestuur der vereeniging van Neder
landsche scherpschutters is gehouden, aan het 

Departement van Oorlog opgaven te zenden van 
de vereenigingcn en personen, die geweren M. 95 

tegen betal ing hebben bekomen, met vermelding 
van het aan tal ge weren. 

8°. Aan de weerbaarheidsvereenigingen zal, onder 
de voorwaarden en bepalingen, vermeld in de 
Beschikking van 30 September 1897, IVde afd., 
n°. 67, voor elke tien leden een geweer M. 91, 

met schroevedral\ier, pompkoord, monddeksel en 
staai·tstnkborstel kosteloos in bruikleen worden 
verstrekt, met dien verstande, dat alleen voor 

de vereenigingen, wier ledensterkte 20 bedraagt, 

twee, wier ledensterkte 30 bedraagt; drie geweren 

enz. in brnikleen zullen worden gegeven. 

9°. Indien de in brnikleen verstrekte geweren 
M. 95 en geweren M . 71 in de maand October van elk 

jaar te bestemder plaatse niet ter inspectie worden 
aangeboden, zal onverwijld bevel tot inlevering 

dier wapenen volgen. De inspecteur der infanterie 

zal daartoe in het begin van November aan het De

partement van Oorlog eene opgave zenden van de 

besturen der weerbaarheidsverecnigingen, die ten 

deze aan hunne verplichtingen niet hebben voldaan. 
10·•. Aan de vereenigingen, waarbij op grond 

van het bepaalde sub 1, 2 en 8 geweren M. 95 

aanwezig zijn gekomen, zullen, volgens de be

palingen , vermeld in de sub 8 genoemde be

schikking, voor elk lid, dat aan de schietoefe

ningen met dat geweer deelneemt, jaarlijks koste
loos 150 scherpe patronen n°. 1 worden verstrekt. 

11 °. Aan leden der vereenigingen en aan de 
vereenigingen zelven, die zulks wenschèn, zullen 

patronen boven en behalve het sub 10 genoemde 

aantal, worden verstrekt, tegen betaling van 

vier gulden (j 4.-) de 100 stuks, zijnde de 

prijs van de patronen, na aftrek van de waarde 

der daarvan voortkomende hulzen. 

De aanvrage eu verrekening van die patronen 

moet geschieden op overeenkomstige wijze als 

voor de tegen betaling te verstrekken geweren 

M. 95 sub 3, 4 en 5 is bepaald. 

Door het bestuur der vereeniging van Neder

laudsche scherpschutters kunnen voor de eerste 

maal hoogstens veertigduizend scherpe patronen 

n°. 1, tegen den prijs van vier gnlden per 

honderd stuks, en met overlegging der quitantie 
van storting van het vereischte bedrag, aan het 

hoofd der magazijnen aan de Hembrug worden 

gevraagcl eu is deze gemachtigd alsdan die pa
tronen af te geven. 

Bij volgende aan vragen zullen echter door ge
noemd bestuur zooveel hulzen van verschoten 
scherpe patronen n°. 1 in de magazijnen aan de 
Hembrug moeten worden ingeleverd als het aan
tal aan te vragen patronen bedraagt. 

Hieruit volgt, dat de hulzen der verschoten, 
tegen betaling verstrekte scherpe patronen n°. 1 door 

de belanghebbende verecnigingen en personen aan 
meergenoemd bestuur moeten worden opgezonden. 

12°. Het is verboden, uit de iu bruikleen 
verstrekte geweren M . 95 met andere dan cle van 

rijkswege verstrekte patronen te schieten, of die 
patronen in andere dan de sub 1 °. 2°. en 8°. 
bedoelde geweren aan te wenden. 
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Indien blijkt, dat tegen dit verbod gehandeld 

wordt, zullen de in bruikleen verstrekte gewerel! 

M. 95 van de overtreders teruggenomen en hun 
geen patronen voor zoodanige geweren meer ver

strekt worden. 
(get.) ELAND. 

10 .April 1899. BESLUIT, tot gegrond verklaring 
van het beroep, door den raad der gemeente 

Jdaarderadeel ingesteld tegen een besluit van 

Gedeputeerde Staten van F,·iesland d.d. 17 No

vember 1898, n°. 53, 2de afdeeling F, waarbij 

goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van dien raad van 27 October te voren tot 

wij ziging der begrooting voor 1898 . S. 103. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door den 

raad der gemeente Jdaarderadeel tegen het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. l'7 No

vember 1898, n°. 53, 2de afdeeling F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 

dien raau van 27 October te voren tot wijziging 

der begrooting voor 1898; 
Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur , gehoord (ad vies van 1 Maart 1898, 

n°. 39); 

Op de voordracl1t van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 8 April 1899, n°. 1358, 

afdeeling Binnenlundsch Bestuur; 
Overwegende, dat de raad der gemeente Idaar

deradeel bij besluit van den 27sten October 1898 
de begrooting voor deze gemeente voor 1898 heeft 

gewijzigd onder meer door hoofdstuk II , afdee

ling II der uitgaven aan te vullen met een arti 
kel 2 : schrijfloonen f 200 en zulks met de iu 

de memorie van toelichting uitgesproken bedoeling 

om een jongmensch, volontair, voor zijn werk

zaamheden ter secretarie een welverdiende be

loouiug te geven ; 
dat Gedeputeerde Staten deze wijziging der be

grooting niet hebben goedgekeurd, omdat het 
naar hun meening niet opgaat, uit de gemeente

kas belooni ngen toe te kennen aan personen, die 
wel ter secretarie zijn toegelaten, doch wien aldaar 

geen ambtelijke functiën zijn opgedragen door 
eenige daartoe bevoegde autoriteit, en, hoewel de 

raad tracht aan te toonen, dat de betrokken ]Jer
soon aan de gemeente diensten bewijst, die wel 
verdienen geldelijk te worden beloond, volstrekt 
niet wordt bewezen de onjuistheid van het ge
voelen van burgemeester en wethouders , dat de 
thans op wettige wijze aan de secretarie verbonden 

werkkrachten voldoende zijn voor het aldaar te 

verrichten werk, zoodat er onder di e omstandig 
heden geen reden bestaat, om de kosten <Ier secre
tarie buiten noodzaak met f200 1e vermeerderen; 

dat cle raad der gemeente Jdaarderadeet tegen 
dit besluit bij On~ .is gekomen in beroep; 

Overwegende dat de door genoemden raad bij 

voormeld besluit onder de uitgaven op de be

grooting gebrachte post van f 200 geen ander 

gevolg kan hebben dan om burgemeester en wet
houders in staat te stellen bij gebleken noodzake

lijkheid daarvan gebruik te maken tot nitkeering 
van schr ijfloonen ; 

dat de 1:uad ongetwijfeld tot het brengen van 

zulk een post onder de uitgaven op de begrooting 
bevoegd is; 

dat claarnit volstrekt niet volgt, gelijk GedeJJll· 

teerde Staten aannemen, dat aan ]Jersonen, wien 

geen ambtelijke functiën ter plaatselijke secretar ie 
ziju opgedragen, belooningen uit de gemeentekas 
moeten worden toegekend, aangez ien dit afhangt van 

de toepassing van art. 179, lilt. p der gemeentewet; 
dat wel door burgemeester en wethouders is. 

verklaard dat naar hun meening geen behoefte

bestaat om meer gelden voor de werkzaamheden 
ter secretarie toe te staan; maar dat zulk een. 

verklaring van burgemeester en wethouders geen 

inbreuk vermag te maken op cle bevoegdheid 
van den raad om de begrooting der plaatselijke 

inkomsten en uitgaven, met inachtneming der 

desbetreffende voorschriften, in te richten zooals 

het naar zijn oordeel behoort te geschieden ; 
dat bqvendien dit gevoelen van burgemeester 

en wethouders elk oogenblik kan veranderen en 
de raad door voormelden post op de begrooting 

te brengen beeft roorzien in het geval, dat er· 

wel behoefte blijkt te bestaan aan meerdere werk
krachten ter secretarie; 

dat het daarvoor door den raacl geraam de be
drag 1c gering is om grond op te leveren voo1' 
de meening, dut daarbij het financieel belang der 
gemeente uit het oog zou zijn verloren; 

dat dus de redenen van het besluit van Gedepu
teerde Staten niet knnnen worden gebillijkt eu 

er ook overigens geen termen zijn om aan boven~ 
genoemd raadsbesl uit de goedkcnring te onthouden;. 

Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit van, 

Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 17 ro
vember 1898, n°. 53, 2de afdeeling 1<', het daar

tegen in gesteld beroep gegrond t.e verklaren en 
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het besluit van clen raad der gemeente Idaai·de
.radeel d.d. 27 October te voren tot wijziging 
der begrooting voor 1898 alsnog goed te kenren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederlandsche Staatscourant opge
nomen zal worden en waarvan afschrift zal wor• 
-den gezonden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage , den l0den April 1899. 

(get .) W IL HELMINA. 
IJe l,f inister van Binnenlandsche Zaken , 

(get.) H. GoEl,! A:;" BollGESIUS. 

( Uitgeg. 20 Ápril 1899.) 

10 Áprit 1899 . BESLUIT, houdende organisatie 
van het personeel voor den dienst der Lands
gebouwen . S. 104. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 28 Fe

bruari 1899, L•. F, afdeeling Waterstaat; 
Den Raad van State gehoorû (advies van clen 

21 Maart 1899 , n°. 12); 
Gezien het nader rapport van voornoemilen Minis

ter van 29 Maart 1899, L•. L, afdeeling Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

a. Het personeel voor den dienst der Lands
gebouwen bestaat uit-: 

1 •. twee Rijksban wmeesters, met j aarwedclen 
van / 3000 tot en met f 4500; 

2•. ten hoogste dertig opzichters, verdeeld in 

drie klassen, elk van ten hoogste tien opzichters, 
met jaarweclclen als volgt : 

voor de 1 • klasse viln/ 1650 tot en met f 2000; 

2• " " 1250 " " • " 1600; 
3° ,, " 800 • " • " 1200. 

b. De i nstrnctie voor de Rijksban wmeesters 
wordt door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid in overleg met Onzen 
Minister van Financiën vastgesteld. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
.aan clen Raad van State meclegedeeld zal worden. 

's Gravenhage , den !Oden April 1899. 
(get.) WILHELMI 'A. 

De llli11. va11 Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) C. LELY. 

(Uitgeg. 19 Ápril 1899.) 

10 .April 1899. BESLUIT, hondencle machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat• 
kistpromessen volgens de wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die van 
31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 105. 

15 Ápril 1899. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de goedkeuring door 
Nederland der verlenging met een jaar, te 
weten tot 31 Januari 1900, van de bevoegd
heden der gemengde Egyptische rechtbanken . 
S. 106. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat Wij hebben toegestemd in 

de verlenging van de bevoeg,l heden der gemengde 
Egyptische rechtbanken met een jaar, te weten 
tot 31 J annari 1900 ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 1898 
(Staatsblad n°. 254); 

Gezien het Khediviaal beslnit van 31 Janu
ari 1899, krachtens hetwelk de termijn voor de 

verlenging der voorzegde bevoegdheden op 1 Fe• 
brnar i daaraan volgende is aangevangen; 

Op de voorilracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van 13 April 1899, Directie 

van het Protocol, u0 • 4029; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bckenclmaking van voorzegde verlenging te 
bepalen door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depart-ementen 

van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zool'eel hem aangaat, met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Amsterdam, den 15dcn April 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe Minister van Buitenlandscl,e Zaken , 
(get .) W. li. DE BEAUFORT . 

(Uitgeg . 2\J Àprit 1899.) 

DÉ CRET. 
Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu Je Règlement d'Organisation Jndiciaire pour 

les procès mixtes et notamment ]'art. 40 du 
titre III ; 

Vu les décrets du 6 jan vier 1881 , 28 jan vier 
1882 , 28 jan vier 1883, 19 janvier 1884, 31 jan
vier 1889, 3 février 1890 , 29 jan vier 1894 , 

prorogeant successivement jusqn'an l or frév ier 1899 
le terme de la première période jndiciaire des 
Tribunaux mixtes égyptiens; 
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Considérunt que Notrc Gouvernement et Jes 

Gouvernements des Puissances intéressées sant 
con venus de prolonger pour une année les potnoirs 
des dits tribunaux; 

Snr la proposition de Notre Ministre cle la 
Justice et ]'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

Art. 1. Les pouvoirs des tribnnaux égyptiens 

mixtes sant prolongés d'un an, c'est à dire 
jueqtt'an 31 janvier 1900. 

2. Nos Ministres de la J ustice et des Affaires 

Étrangères sant ehargés de l'exécntion du présen t 
décret. 

Fait au Palais de Mountazah, Ie 31 jan vier 1899. 

(get.) ABBAS Hrun. 

Par Le Khédive, 
Le Président du Collseil des 1l1inistres, 

(get.) MOUS1'APHA FEHllY . 

Le JYiinistre des Affaires Etrangères, 
(get.) BoUTROS GHALI. 

Le 1lfinisti-e de la Justice , 
(get .) IBRAHIM FoUAD. 

17 April 1899. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het algemeen reglement voor den dienst 

en het vervoer op ,le spoorwegen, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 28 October 1889 

(Staatsblad n°. 146), vastgesteld bij Konink

lijk besluit van 26 Mei 1890 (Staatsblad 
u0

• 93), zooals dit laatstelijk werd gewijzigd 
en aangevu ld bij Koninklijk besluit van 

25 Juli 1894 (Staatsblad n°. 138). S. 107. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mininister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 Febru
ari 1899, n°. 182, aftleeling Handel en Nij verheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatsb lad n°, 93), zooals dit laatstelijk wercl 

gewijz igcl en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
25 Juli 1894 (Staatsblad n°. 138); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
21 Maart 1899, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheicl van 13 April 
1899, n°. 186, afdeeling Hanclel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Oetober 1899 : 
I. Artikel 90, eerste lirl, van eicel A van het 

algemeen reglement voor den dienst en het vervoer 
op de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146), vast-

gesteld bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij Koninklijk besluit 

van 19 April ] 892 (Staatsb ladn°. 90), gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 25 Jul i 
1894 (Staatsblad n°. 138), te vervangen door de 
navolgende bepalingen: 

"De dienst- en rusttijden van cle beambten en 
bedienden der spoorwegdiensten, belast met de 

uitoefening van den dienst of met de zorg voor 

het veilig verkeer worden, behouclens buitenge
wone omstandigheden, als volgt geregeld: 

a. voor stations-beambten en -bedienden (als: 

wissel-, seinhuis- en overwegwachters, rangeerders, 
telegrafisten), wier diensten naar het oonleel van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid, bestuurders van den spoorwegdienst ge

hoord, medebrengen, dat zij onafgebroken inspan
nenclen arbeid te verrichten hebben, mag: 

1 °. geen diensttijd meer bedragen dan tien (10) 
achtereenvolgende uren; 

2°. in elk etmaal de gezamenl ijke duur van 
de diensttijden niet meer beclragen clan tien (10) 
ureu; 

b, voor alle andere mag: 

l°, geen diensttijd meer bedragen dan zestien 
(16) achtereenvolgende itren; 

2°. in elk tijrlvak van drie achtereenvolgencle 
etmalen de gezamenlijke cl uur van de diensttijden 
niet meer bedragen dan twee en veertig ( 42) uren; 

3°. in elk tijdvak van veertien achtereenvolgende 
etmalen de gezamenlijke dun· van de diensttijden 
niet meer bedragen dan honderd acht en zestig 
(168) uren; 

c. voor de ouder a en onder b bedoelde be
ambten en bedienden moet tusschen elke twee 

opvolgende diensttijclen een onafgebroken rusttijd 
worden !!'•laten van ten minste tien (10) uren, 

waarin zij geheel vrij zijn van eiken dienst en van 
elke bemoeienis met den spoorweg; 

d. boven dezen onafgebroken rusttijd moeten 
gedurende den diensttijd de noodige korte tijden 
van rnst voor het gebruiken der maaltijden wor
den toegestaan . 

"Onder diensttijd wordt in het vorige lid ver
staan de tijdruimte, gelegen tusschen het oogen
blik, waarop de beambte of bediencle aanwezig 
moet zijn om zijn dienst te beginnen, en dat, 
waarop hij zij n werk kan verlaten tot het genieten 
van den onder c genoemden onafgebroken rusttijd; 
on,ler etmaal het tijdsverloop van middernacht 
tot middernacht. Onder buitengewone omstandig

heden worden niet begrepen zoodanige omstandig-
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heden en bijzondere dicnslvenichtingen als door 
bestuurders van den spoorwegdienst hadden kun

nen worden voorzien. 

. Behalve de onder c en d van het eerste lid 

bedoelde rusttijden moeten alle in dat lid bedoelde 

beambten en bedienden ten minste zes en twin

tig (26) dienstvrije tijden in het jaar genieten, 

waarvan ten minste acht (8) met een Zondag of 
algemeen erkenden Christelijken feestdag moeten 

samenvallen. Behoort echter een beambte of be

diende tot een kerkgenootschap, dat den weke

lijkschen rustdag niet op Zondag viert, dan moeten, 

wanneer hij aan bestu nrders van den spoorweg

dienst zijn verlangen daartoe heeft te kennen ge

geven, laatstbedoelde dienstvrije tijden samenvallen 

met den dag, welke door zijn kerkgenootschap 

als wckelijksche rnstdag is aangenomen. De duur 

van elk der dienstvrije tijden moet, indien zij 

niet onafgebroken op elkander volgen, ten minste 
,lertig (80) nur bedragen; volgen eenige dienst
vrije tijden elkander op, dan moet de duur van 

elk dier tijden ten minste vier en twintig (24) uur 

bedragen. 
. Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verbeid is bevoegd van de bepalingen van het 
eerste en van het derde lid aeheel, ten deele of 

voorwaardelijk ontheffing te verleenen voor de 

beambten en bedienden van minder belangrijke 
stations, halten en posten, ZQOmede voor die be
ambten en bedienden, welke gedurende hun dienst

tijd niet onafgebroken werkzaam zijn of ten opzichte 

van wie handhaving van die bepalingen niet in 

het belang van de behoorlijke uitoefening der 

spoorwegdiensten of van de veiligheid van het 
verkeer vcreischt wordt." 

IL Artikel 93, tweede lid, van deel A van 
gemeld algemeen 1·cglement te lezen : 

.Door .gedurende den dienst en di ensttij d" 

wordt, uitgenomen in het eerste, tweede, clerde 

en viercle lid van art. 90 van cleel A van dit 

reglement, verstaan de tij cl verloopende van het 

afrijclen van den vroegsten trein cles voormidclags 
tot den laatsten des namiclda~." 

Onze Minister van Waterstaat, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden . 

Arnsterdnm, den 17den April 1899. 

(get.) WILH ELMINA. 
De lltin. van Waterstaat , Handel en N/jverlwid, 

(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 5 lJfei 1899 .) 

17 Ápril 1899. BESLUIT, tot wijziging van het 
programma voor het examen ter verkrijging 

eener akte van bekwaamheid voor huis- en 

schoolonderwijs in cle nuttige hand werken 

voor meisjes en van het programma voor 

het examen ter verkrijging eener aanteeke
ning, bevoegdheid verleenende tot het geven 
van huis- en schoolonderwijs in genoemd 
vak. S. 108. 

WrJ WILHELMINA, FlNZ.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 1 Maart 1899, n°. 1103 3 , 

afd. On,lerwijs; 

Overweo-encle, dat wijziging wenschelijk is van 

het bij Koninklijk besluit van 27 Jnni 1892 

(Staatsblad n°. 164) vastgestelde programma I 

voor het examen, bedoeld in art. 65bis der wet 

van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) , 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 Decem

ber 1889 (Staatsblad n°. 175), ter verkrijging 
eener akte van bekwaamheid voor huis- en school

onderwijs in het vak, vermeld onder k in art. 2 

der eerst vermelde wet; alsmede van het bij Ko

ninklijk besluit van 17 December 1890 (Staats
blad n°. 183) vastgestelde programma C voor 

het examen ter verkrijging eeuer aanteeke11ing, 
bedoelcl in urt. 60, derde lid, der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals 
die is gwijzigd bij de wet van 8 December 1889 

(?taatsblad n°. 17 5), bevoegdheid verleenende tot 

het geven van hnis- en schoolonderwijs in het 

vak, vermeld onder k in art. 2 der eerst ver
melde wet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
4 April 1899, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 April 1899, n ' . 1955, 
afd . Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

1°. dat bij het Koninklijk besluit van 27 Juni 

1892 (Staatsblad n°. 164) vastgestelde programma J 
en bij het Koninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staatsblad n°. 18::t) vastgestelde programma C zul
len gelezen worden als volgt : 

De vereischten zijn: 
Bedrevenheid in: 

het knippm: 
a. knippen van sloop, zijzak, kinder- en 

vrouwenrok, mans-, vrouwen• en kinderhemd , 

mans-, vrouwen- , jongens- en meisjesbroek, kin
derschortjes, alle van een eenvoudig model; 
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b. naknippen van onderkleeding naar gegeven 
model; 

het naaien: 

a. uitvoeren der bewerkingen, voorkomende 

aan de bij het knippen genoemde voorwerpen; 

b. inzetten van rechthoekige stukjes in effen, 

gestreepte , gernite en gebloemde katoenen, lin
nen en wollen stoffen; 

c. maken van duidelijke, eenvondige letters 
en cijfers met kruis - en stiksteek; 

het breien: 

a. breien van eene kous, ook met los voet
blad, of sok en van een vro uwenborstrok; 

b. inbreien van een hiel met kleinen hiel, 

van eene zool en van rechthoekige stukjes; 

c. uit het hoofd· breien van den gewonen 
patentsteek en van t" ee open werkjes en twee 

kantjes ter keuze van de adspirant; 

het stop11e11 : 
a. stoppen van breiwerk ; 

b. stoppen van een gaatje in gewoon en ge

keperd linnen, met linnen- en keperstop; en van 
eene rechte scheur, schuine insnijding en winkel

haak roet linnen stop ; 

het mazen: 

mazen van breiwerk met rechte en averechte 

steken, van opzet- en af kantsteken, minderingen 

en meerderingrn, teen, grooten en kleinen hiel; 

het tee kenen op het bord: 
een vondig teekenen op het bord, nrnar alleen 

van hetgeen strikt nood ig is bij het klassi kaal 

onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes 
aan leerlingen rnn eene lagere school. 

Juiste denkbeelden omtrent het geven van 
grouclig, ook klassikaal, onderwijs in de nuttige 

handwerken voor mrisjes. 

2°. dat dit besluit voor het eerst zal worden 
toegepast bij de in 1900 te houden examens, 

waarvoor dit programma tot leiddraacl strekt. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 17den April 1899. 

(get.) WILH ELMJKA. 

De JJ[iriister van Binne11la11dscl1e Zaken, 

(get.) H. GoEMAK BOltOESIUS. 

( Uitgeg. 28 A11ril 1899.) 

1899. 

17 April 1899. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de door de Telegraaf

administratiën van Nederland en Groot-Bri
tamzië respectievelijk te 's Grave11 l1age den 
13den i\fa.art 1899 en te L onden den 13clen 

Fcbrum·i daar te voren onderteekende over

eenkomst ter uitvoering van het op den 

5 April 1898 tusschen evengenoemcle tuten 
gesloten verdrag betreffende den medeeigen

dom, alsmede het gemeenschappelijk onderhoud 
en gebruik van de onderzeesche electrische 

kabels, die de kusten dier staten verbinden 
(Staatsblad 1898, n°. 270). S. 109. 

Vfo WILHEL:\'IINA, ENZ. 

Gezien de door Ons goedgekeurde door de 
Tclegraafadministratiën van Nederland m Groot

Britannië respectievelijk te 's Gravenhage den 
13den Maart 1899 en te Londen den 13den 

Februari daar te voren onderteekende overeenkomst 

ter uitvoering van het op 5 April 1898 tusschen 

evengenoemde Staten gesloten verdrag betreffende 
den medeeigendom, alsmede het gemeenschappelijk 

onderhoud en gebruik van de onderzeesche elec
trische kabels, die de kusten dier Staten verbinden 

(Staatsblad 1898, n°. 270) van welke overeenkomst 

een afdruk aan dit besluit gehecht is; 

Overwegende dat di e overeenkomst door Ons 

en Groot-Britarmië is bekrachtigd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlaudsche Zaken van den 14den April 1 99, 
n°. 4435, directie van het Protocol; 

H ebben goedgevonden en verstaan, de bekend

making van meergenoemde overeenkomst te bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, iede1· voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoerinp: der bepa
lingen in meergenoemde overeenkomst vervat. 

Amsterdam, den 17den April 1899. 

(get .) WIL HELM 1 NA. 

De Jllinister van Buitenlandscl,e Zaken, 
(get. ) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 29 April 1899 .) 

0 VER E E N KOM S 'l', betreJtimde liet tele
graafverkeer tusscl,e11 Nederland e11 ket 
Veree11igd Ko11inkrijk i·an Groot-Brita11nië 
en I erland, langs de reclltsti-eeksche onder

zeesche kabels. 

Krachtens artikel 17 van het Internationaal 

telegraafverdrag van St. Petersburg, d .d. 10/22 
Juli 1 75, zijn de ondergeteekenden, behoudens 

7 
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de goedkeuring van de wederzijdsche Regeeringen, 

voor zooveel noodig, overeengekomen hetgeen volgt: 
Art. I. 'l'ot dat onderling ander, zal wonlen 

overeengekoltlen, zullen cle kosten voor ge,vone 

telegrammen, gewisseld tusschen Nederlan d en 
het Vcreen igcl Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Ierland gelijkelijk per woord worden vastgesteld, 
namelijk in Nederland 10 cent en in het Vcr

eenigd Koninkrijk 2 d. met een minimum van 
50 cent per telegraltl in Nederland en 10 d. in 
het Vereenigd Koninkrijk. 

Vau het door de Staatstelegraaf-Administratie 
van elk land van oorsprong ingevorderde bedrag 

per woo rd, zal van af den l sten Januari 1897 
genomen wonlen : 

10 centimes als kabeltaks, gelijkelijk te ver 

deelen tusschen cle twee Staatstelegraaf-Admini 

stratiën ; 
4 centimes als eincltaks voor Nederland, en 

6 centi mes als eindtaks voor het Vereenigd 
Koninkrijk. 

Elke Staatstclegraaf-Administratie zal de ge

heele som, welke zij z,il hebben ingevorderd, 

behouden, met inbegrip van de kosten voor voor

uitbetaalde antwoord telegrammen en andere neven

kosten. 
Echter zal Nederland aan het Vereenigd Kn

ninkrijk 11 cent imes per woord nitkeeren voor 

de naar het Vereenigd Koninkrijk overgeseinde 
Nederlandsch-Britsche telegrammen, en het Ver

eenigd Koninkrijk zal aan Nederland 9 centimes 
per woord nitkeeren voor cle naar Nederland 

overgeseincle Nederlandsch-Britsche telegrammen. 
Het minimum bedrag van 50 cent of 10 d. 

per telegram, zal verdeeld worden in reden van 

9 voor Nederlaud en 11 voor het Vereenigd 
Koninkrijk . 

Art. II . Nederlandsch-Britsche telegrammen, 
weike op verzoek van den afzender van den 
rechtstreekschen weg worden afgeleid, zulleu onder

worpen zijn aau cle taksen en bepalingen van 
het Internationaal 'l'elegraafverdrag van St. Pders

burg en van het daarbij hehoorend dienstreglement. 
Kederlandsch-Britsche telegrammen, welke ten

gevolge van storing op den rechtstreekschen weg 

tusschen Nederland en het Vereenigd Koninkrijk 

over het net van eene andere A.clministratie worden 
verzonden, zullen niet onderworpen zijn aan ee.ne 
verhoogde taks, zullende de kosten van doorzending 
over het net V!lll zoodanige andere Administratie 
ged ragen worden door de Staatstelegraaf-Admini
stratie wier landlijnen gestoord zijn, en gezamenlijk 

door de Nederlandsche en l:lritsche Administratiën, 

ingeval de onderzeesche kabels gestoord zullen 

zijn. 
Geen der bepalingen van dit artikel zal kun 1ien 

worden uitgelegd als aau te tasten de vrijlwid 
van het Vereenigd Koninkrijk om overeenkomsten 

aan te gaan met Frankrijk, België of Dnitschland, 

of met alle deze landen omfrent de behoorlijke 

verdeeling van de gelden voortgesproten uit de 
kabeltaksen wegens telegrammen verzonden over 

de Britsch-Fransche, Britsch-Belgische of Britsch
Duitsche kabels of als te vernietigen eenig recht 
hetwelk het, krachtens zijn eigendom in cleze 
kábels zelf moge bezitten, om een gedeelte of het 
geheel van de bedoelde gelden te ontvangen. 

A.rt. III . De bepaling,m van het Internationaal 

'relegraafverdrag van St. Petersburg en van het 
daarbij behoorende dienstreglement, zooals zij reeds 
herzien zijn of zooals zij door .toekomstige Inter

nationale Conferentiën kunnen worden herzien, 

worden toepasselijk verklaard op het verkeer 

tusschen Nederland en het Vcreenigd Koninkrijk, 

ten aanzien van alles, wat niet door de tegen

woordige overeenkomst is geregeld. 
Art . IV. Het Vereenigd Koni nkrijk belast zich 

voor gemeenschappel~ke rekening van de beide 

landen met de zorg voor het cleugdelijk onderhoud 
van de onderzeesche kabels en zal tot clat einde 

een voldoend kabelschip en den noodigen kabel

voorraad beschikbaar honden. 

Als huur van het kabelschip, met inbegrip 
van de kosten van hemanninir en van alle kosten 

van beschadiging van of andere ongevallen ter 
zee met het schip, zal Neclerland aan het Veree

nigd Koninkrijk gedurende den tijd, dat het schip 
tot herstel van de onderzeesche kabels in dienst 

is, 37 ponden en 10 shillings sterl ing per ,lag 
betalen of zoodanig hooger bedrag als onderling 
zal worden overeengekomen. 

Bovenclien zullen de heide landen voor gelijke 
deelen cle verdere kosten voor kabel, kabelbehoeften, 
kolen, meeren, ontmeeren, looclsgelden en rechten. 
enz. betalen. 

Indien het te eeniger tijd noodig mocht zijn, 
een kabelschip te huren, doordien het aan de 
Britsche Staatstelegraaf Administratie toehehoorend 

kabelschip niet gebruikt kan worden, zullen de 
kosten van het huren gelijkelijk door de beide 
landen gedragen worden. 

Art. V. De tegenwoordige overeenkomst wordt 
geacht in werking te zijn getreden tegelijk met 
Let Verdrag tusschen \Tederland en het Vereenigd 



17 APRIL 1899. 95 

Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland be

treffende den aankoop door Nederland van den 

hal ven eigendom van de twee kabels van Lowestoft 
en van Ben acre naar Zand voort. 

Zij zal van kracht blijven voor een onbepaalden 
tijd en tot een termijn van zes maanden, te rekenen 

van den dag, waarop zij door een der contrac

teerencle 1iartijen zal worden opgeze11;d. 

Gedaan in dubbel en .~eteekencl te Lomlen den 

13den Februari 1899 en te 's Gravenhage den 
13den Maart 1899. 

(get .) HA VELA Alt, 

Direclettr-Generaal der Posterijen en Telegrapltie. 
(get.) N ORl!OLK, 

Postmaster-General of the United Kingdom of 
Great-Britain and I,·eland. 

17 .April 1899. ARREST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing dat 

in het stelsel der drankwet wel kttn worden 

aangenomen, dat voor verschillende locali

teiten, als één geheel te beschouwen, met 

één vergnnning kan worden volstaan, maar 
dat ook in dat geval al deze localiteiten in 

de vergunning moeten worden vermeld, en 

werkt zij niet voor cle daarin niet vermelde. 
De Hooge Raad enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
reqnirant voorgesteld bij merµorie: 

Schending door niet toepassing van art. 16 der 

wet van 28 Juni 1881 (Staatsblaä n°. 97) in ver

band met art. 10, 44°. der wet van 15 April 1886 

(Staatsblad n°. 64), schending door verkeerde toe

passing van de art.t . 1 en 8 der wet van 28 Juni 
188 1 .(Staatsbfad n°. 97); 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis als 

bewezen is aangenomen het den gerequireerde bij 

oorspronkelijke dagvaarding ten laste gelegclc feit, 

dat hij op 27 Juli 1898 te Nieuwer-Amstel op 

het voor het publiek toegankelijk terras van het 
door hem aan den Amsteldijk in perceel D 134 
gehouden café .het Kàlfje", voor welk terras 

geen vm·gunning was vedeend tot den verkoop 

van sterken drank in het klein, op zijn last door 

N . v. D. S. een borrelglaasje met cognac, sterken 
drank, heeft doen toedienen en verkoopen aan 
C. N., althans aan een dáár aanwezig persoon, 
waarvoor door genoemden v. D . S. de prij s van 
15 cents in ontvangst is genomen; 

0 . dat het te clier zake bij het bestreden 

vonnis bevestigde ontslag van rechtsvervolging 
volgens dat vonnis berust op de volgende gronden: 

"dat het hier bedoelde terras is een verhoogd 

gedeelte van den aan het gebouw onmiddellijk 

grenzen d en en daarbij behoorenden tuin ; 

.dut uit de beraadslagingen over de drankwet 

volgt: dat de vergunning tot tappen, verleencl 

voor eene localiteit, moet worden geacht mede 

gegeven te zijn voor de daaraan grenzende stoep 

of tuin, zoodat nn vaststaat , dat de beklaagde 
voor zijne benedenlocaliteiten vergunning heeft, 

hij, als zij nde de ten laste gele11;de feiten niet 

strafbaar, behoort te worden ontslagen, zoodat 

het vonnis van den eersten rechter, hoewel op 

andere gronden, behoort te worden bevestigd"; 

0. dat tegen het op deze gronden berustende 

_ontsbg van rechtsvervol,2; ing is gericht het mid
del van cassatie; 

0. daaromtrent : 

dat volgens nrt. 1, derde lid, cler drankwet, 

het verzoekschrift. om de in het eerste lid van 

dat artikel bedoelcle vergunning te bekomen , 
onder meer moet inhouden eene nauwkeurige op

gave van de localitcitcn, waar men sterken drank 

in het klein wenscht te verkoopen; terwijl vol

gens art. 8 de vergunning uitsluitend geldt voor 
de daarin vermelde localiteiten; 

dat nit het verband dezer bepalingen onmis

kenbaar volgt, dat de vergunn ing alléén dekt 

den verkoop van sterken dmnk in de daarin 

naar aanleiding van de nauwkeurige opgave in 

het verzoekschrift uitdmkkelijke vermelde loca.Ji
teiten; 

dat volgens de feitelijke besli ssing van het bij 

de bestreden uitspraak bevestigde vonn is des 

kantonrechters, het besluit van bu,·gemeester en 

wethouders van Nicu wer-Amstel inhoudt, dnt 

aan beklaagde is vergund in het beneden- en 

boven lokaal van het huis, staande aan ,len 

Amsteldijk ('t Kalfje) ~lclnar , W\Îk D é. 103, 

sterken drank in het klein te verkoopen ; 

dat volgens deze feitelijke beslissing de ver
gunning niet vermeldt, . den aan het gebouw 
onmiddellijk grenzenden en daarbij behoorenden 

tnin" en evenmin het in de dagvaarding bedoelde 
• terras", dat, gelijk de rechtbank feitelijk uit

maakt, is .een verhoogd gedeelte" van dezen tuin; 
dat dan ook de rechtbank, den gebeelen inhoud 

der dagvaarding als bewezen aannemende, daar
door tevens uitdrukkelijk feitelijk heeft beslist, 
dat voor het "terras" geen vergunning was ver
leend tot verkoop van sterken drank in het klein; 

dat de rechtbank den gereqnireerde niettemin 

gerecl,tigd achtende tot zoodanigen verkoop op 

7* 
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voormeld terras, daartoe alleen is gekomen ten 

ge,volge van een door baar aangenomen wette] ijk 

vermoeden: .dat de vergunning tot tappen, ver

leend voor eene localiteit, moet worden geacht 

mede gegeven te zijn voor de daaraan grenzende 
stoep of tuin" ; 

dat echter dit vermoeden, geen steun vindende 
in den tekst der drankwet, ook niet volgt -

gelijk het bestreden vo_nnis aanneemt - uit de 

beraadslagingen over die wet; 

dat integendeel OJJ de in het voorloopig ver

slag van het afdeelingsonderzoek der Tweede 

Kamer gestelcle vraag, wat in het wetsontwerp 
onder . localiteit" moet worden verstaan, van 

Regecringswege werd geantwoord: .localiteit is 
het vertrek waar geschonken wordt en niet het 

g;ebeele gebouw"; terwijl in verband hiermede 
.ter verduidelijking" in het gewijz igd ontwerp 

dit woord .in het meervoud" werd gesteld; 
dat verder noch in het schriftelijk debat, noch 

in de mondelinge beraadslagingen, over de drnnk

wet gevoerd, iets voorkomt, dnt recht zoude 

geven tot de gevolgtrekking, dat de vergunning, 

uitdrukkelijk verleend voor bepaalde daarin ge
noemde loealiteiten, zich stilzwijgend zoude kun

nen uitstrekken over andere bebou wde of onbe

bouwde deelen van het perceel, waartoe deze 
bebooren , als aeccssoiren ; 

dat wel in het stelsel der wet kan worden 

aangenomen, dat voor verschillende localiteiten, 

te zamen als één geheel te beschouwen , met één 

vergunning kan worden volstaan, maar dat ook 

in dat geval al deze localiteiten in de vergunning 

moeten worden vermeld; 

0. mitsdien, dat het middel van cassatie is 

gegrond; 
Vernietigt het vonnis, den 20 Januari 1899 

door cle arrondissements-rechibank te Amsterdam 

in deze zaak gewezen ; 
Uit kracht van art. 105 R. 0. , in verband 

met de artt. 247 en 256 Strafvordering, recht
doende op het bestaande hooger beroep: 

Vernietigt mede het den 6 October 1898 door 
den rechter in het tweede kanton van het arron
dissement Amsterdam in deze zaak gewezen vonnis; 

Q,ualificeert het feit, ten Jaste van den gere
qnireerde bij beide vonnissen als bewezen aan

genomen: . het zonder de vereischte vergunning 
sterken drank in het klein verkoopen"; 

Verklaart den gereq uireerde dnaraan seh uldig; 
Gezien art. 16 aanhef en n°. 1 der wet van 

28 J nni 1881 (Staatsblad n°. 97), de artt. 10, 

n°. 44, en 11 der wet van 15 April 1886 

(Staatsblad n° . 64), benevens art. 23 Strafrecht; 

Veroordeelt den gerequireerde ter zake voor

schreven tot eene gelclboete van / 1.- ; 
Bepaalt den duur der vervangende hechten is 

op één dag. 

22 April 1899. BEsLu1·r, tot wijziging van het 

Reglement voor 's Rijks veeartsenijschool, vast

gesteld bij het Koninklijk besluit van den 

25sten Mei 1894 (Staatsblad n°. 65). S. 110. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat wijziging van het Reglement 

voor 's Rijks veeartsenijschool, vastgesteld bij 

het Koninklijk bes! uit van den 25 sten Mei 1894 

(Staatsblad n°. 65) noodzakelijk is; 
Gezien de wet van den 8sten Juli 187 4 (Staats

blad n°. 99), tot regeling van het onderwijs in 

de veeartsenijkunde en van de voorwaarden tot 

verkrijging van het diploma van veearts; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van den lóden Maart 1899, 

n°. 1435 , afdeeling Landbouw; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

llden April 1899, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 18clen April 1899, 

n°. 2050, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1899 te bepalen: 

Art. I. Artikel 10 van het Reglement voor 

's Rijks veeartsenijschool vervalt. 

Art. II. In artikel 22 van genoemd Reglement 

vervallen cle woorden • indien zij niet overeenkom

stig artikel 24, eerste lid, wenschen mede le 

dingen naar plaatsing als inwonend leerling." 
Art. Ill. Artikel 23 en ai-tikel 24 van ge

noemd Reglement vervallen. 
Art. IV. Artikel 25 van genoemd Reglement 

wordt gelezen als volgt: . De leerlingen betalen 

jaarlijks als bijdrage voor onderwijs / 100, te 
voldoen . in twee gelijke termijnen op de dagen, 
dut de winter- en zomercursus een aanvang 
nemen." 

Art. V. In artikel 26 van genoemd Reglement 
vervallen de woorden: .de inwonende bovendien 
van de noodige kleederen en linnengoed." 

Art. VI. Artikel 29, eerste lid, van genoemd 

Reglement wordt gelezen als volgt: .Bij herhaald 
onordelijk gedrag gedurende de lessen of bij on
zedelijk of on betamelijk gedrag en bij wederkee
rcnde ongchoorzaaml1cid aan de reglementaire 
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1'oorschriften in het algemeen, kan de raad van 

bestuur aan den Minister van Biunenlandsehe 

Zaken voorstellen, eeneu leerling van de school 

te verwijderen en kan de directeur eenen toe

hoorder de verdere bijwoning van lessen ontzeggen ." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar

van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Lip burg, den 22sten April 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De j)finister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) H. GoKMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 2 Mei 1899 .) 

27 Ápril 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 

het besluit van burgemeester en wethonders 

van Zeelst d.cl. 27 Juni 1898, waarbij aan 
H. A. BAZELMANS aldaar voorwaardelijk ver

gnnning is verleend tot het in werking bren

gen vau ccne r.uivelfabriek aldaar . S. 111. 
\\ .IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle voonlrncht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Tlantlcl en Nijverheid van 9 Maart 

1899, n° . 171, afdeeling Arbeid en Fabriekswezen, 

tot vernietiging van het besluit van burgemeester 

en wethouders van Zeelst cl.cl. 27 J"trni 1898, 
waarbij aan II. A. BAZELMANS aldaar voorwaar

delijk vergunning is verleend tot het in werking 

brengen van eene zuivelfabriek; 

Overwegende dat genoemde BAZEUIANS bij zijn 

verzoek om vergunning aan burgemeester en wet

honclcrs van Zeelst niet heeft overgelegd de stuk

ken, bedoeld in artikel 5 sub 3 der Hinderwet; 
dat mitsdien door burgemeester en wethouclers 

van Zeelst op het verzoek, zooals het hun was 

gedattn, geenc beschikking had mogen worden 

genomen; 

Overwegende cht het bovengenoemde besluit 

van burgemeester en wethouders van Zeelst d.d. 

27 Juni 1898 derhalve is genomen in strijd met 

clc wet; 

Gelet op artikel 153 der gemeentewet en artikel 5 
der Hinderwet; 

Den Raad vau State gehoord (ad ,· ies vun l l Apri l 
1899, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Wat.•rstaal, Handel en Nijverheid van 22 April 
1899, Litt. A, afdeeling Arbeicl en Fabriekswezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

bovengenoemd besluit van burgemeester en wet-

houders van Zeelst d .d. 27 Juni 1898 te ver 

nietigen, wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nij vcrheicl is belast met de uitvoering van clit 

besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst zal 

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

Lipbnrg, clen 27stcn April 1899. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De Jlfiuister van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get .) C. LELY. 

( Uitgeg. 6 Afei 1899.) 

27 Ap,·il 1899. BESLUIT, houdende toekenning 

van vrijdom van briefport. 

Bij dit besluit, n°. 32, is de bij besluit van 

13 Maart 1868, n° . 79 , verleende vrijclorn van 

briefport voor de ve:zending van koepokstof door 

de verschilleucle vaccinatiebureaux aan de bevoegde 
genees- en heelkundigen, uitgebreid tot de ver

zending clier stof door de gcnoemcle bureaux aan 
de hoofden van gemeentebesturen . 

29 .1pril 1899. BESLUl'f, lot nadern w1Jz1grng 

van het Koninklijk besluit van 12 Febru

ari 1879 (Staatsblad n°. 36), tot regeling 

der examens als arts, tanclmeester, apotheker, 

vroedvrouw en apothekersbediende. S. 112. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen 11:inister van 

Bionen!andsche Zaken van 1 April 1899, n°. 663, 

afdeeling Med ische Politie; 

Gelet op de wet van 25 December 1878 

(Staatsblad n° . 222), houdende regeling der 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van 

arts, tanclmeester, apotheker , vroedvrouw en 

apothekersbediende, aangevuld bij cle wetten van 

28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 103) en van 

26 October 1889 (Staatsblad n°. 137) en ge

wijzigd bij de wet van 15 December 1892 

(Staatsblad 11°. 261); 

Den Raacl van State gehoorcl (ad-vies van 

11 April 1899, n°. 11); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Binoenlandscbe Zaken van 24 April 1899, 
n°. 880, afdeeling Meclische Politie; 

Heb ben goed ge voncleu en verstaan : 

Art. 1. Artikel 4 van het Koninklijk besluit 

van 12 Februari 1879 (Staatsblad n°. 36) wordt 
gelezen als volgt : 

"De commissie beraadslaagt en beslist niet dan 
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bij tegenwoordigheid van ten minste de grootste 

helft der leden. 
• Bij verhindèring van een der leden worclt, 

zoo noodig, door den voorzitter of het lid, dat 
hem vervangt, een plaatsvervanger opgeroepen. 

" Het besluit tot al of niet toelating wordt op• 

gemaakt bij meerderheid van stemmen der aan• 
wezige leden. 

.Staking van stemmen geldt voor afwijzing. 

. De afwijzing geschiedt voor ten hoogste één j,rnr. 
"Daarvan wordt binnen vier en twintig uren 

door den voorzitter of het lid, dat hem vervangt, 

aan de andere commissiën, met het afnemen van 

gel ijke examens belast, kennis gegeven. 
. De commissie doet bij het eindigen van haar 

mandaat aan Onzen Minister, met de uitvoering 

det· wet van 25 December 1878 (Staatsblad 

n°. 222) belast , opgave van hen, die voor zoo 
langen termijn zijn afgewezen, dat zij geen examen 
meer hebben klrn~en afleggen in den tijd, waar• 

voor de commissie is ingesteld." 
2 . Artikel 9 van het Koninklijk besluit van 

12 Februari 1879 (Staatsblad n°. 36) wordt 

gelezen als volgt , 

• De commissie kan niet beraadslagen, noch 
besli ssen dan in eene voltallige vergadering. 

.Het besluit tot al of niet toelating wonlt 

opgemaakt met meerderheid van stemmen. 

"De afwijzing geschiedt voor ten hoogste één jaar. 
"Daarvan wordt binnen vier en twintig uren 

door den voorzitter of die hem vervangt , aan de 

andere commissiën, met het afnemen van gelijke 

cxatnens belast, kennis gegeven. 

. De commissie doet bij het eindigen van haar 
mandaat a>in Onzen Minister, met de uitvoering 
der wet van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222) 

belast, opgave van hen, die voor zoo langen 

termijn zijn afgewezen, dat zij geen examen meer 
hebben kunnen afleggen in den tijd, waarvoor 

de commissie is ingesteld." 
Onze Minister van Biunenlandsche Zaken 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. 

Lipburg, den 29sten April 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

JJe .~fin ister van Bi,meltlandsche Zaken , 

(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg. 10 J,fei 1899.) 

2 Jlfei 1899. BESLUIT, betreffende 

algemeene tienjarige volkstelling. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

de achtste 

S. 113. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken van 13 Febrnari 1899, n°. 29, 

afdeeling Medische Politie (Volkstelling); 

Gelet op art. 2 der wet van 22 April 1879 
(Staatsblad u0

• 63); 
Den Raad van St.ate gehoord (ad vies van den 

4 April 1899, n°. 7); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenfandsche Zaken van 27 April 1899, 
n°. 54, afdeeling Medische Politie (Volkstelling); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

Art . . 1 . De achtste algemecne tienjarige volks

telling heeft ten doel de aanwijzing van allen, 
die te middernacht tusschen 31 December 1899 

en 1 Januari 1900 hunne werkelijke woonplaats 

binaen Nederland hebben, onverschillig of zij op 
dat tijdstip in hunne woning al dan niet aanwezig 

zijn, alsmede van hen , die, zonder werkelijke 

woonplaats binnen Nederland te hebben, op dat 
tijdstip aldaar aanwezig zijn; met vermelding ten 
aanzien van ieder: 

a. van familienaam en voornamen; 

b. van geslacht; 
c. of hij afzonderlijk leeft, dan wel in een ge· 

zin; behouiloens het bepaalcle in art. 2 van Ons 

tegenwoordig besluit; 

d. zoo hij in een gezin leeft, of hij dan daarin 
is als hoofd; of (voor zooveel de vrouwen betreft) 

als echtgenoote; of als zoon of dochter; of in andern 
betrekking van verwantschap, zoo ja, welke; of als 
inwonend niet-verwant; of als kostganger of be• 

stedeling; of in dienstbetrekking; behoudens het 
bepaalde in art. 2 van Ons tegenwoord igbesluit; 

e. van dag, maand en jaar van geboorte; 

f. van gemeente en provincie of (voor hen, clic 
in eene Nederla11dsche kolonie of buitenslands ge · 

boren zijn) van de plaats en het land der g~boorte ; 
g. tot welk land (nationaliteit) hij behoort, 

indien hij geen Nederlander is; 
h. of bij is ongelrnwd, of gehuwd, of weduwnaar 

(weduwe), of gescheiden van echt, of gescheiden 
van tafel en bed ; 

i. of hij tot eene kerkelijke gezindte behoort ; 
zoo ja, welke; 

k. van ambt, beroep of bedrijf; overeenkomstig 
de bepalingen van art. 3 van Ons tegenwoordig 
besluit; 

l . van de huisvesting; overeenkomstig de be
palingen van art. 4 van Ons tegenwoordig besluit; 
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m. van woonplaats; 

n. of hij in den nacht van 31 December 1899 
op 1 Januari 1900 in zijne woning aanwezig was, 

of wáár hij toen was; met dien verstande, dat 

zij, die op het tijdstip der telling geen nacht

verblijf hebben waar zij alsdan vertoeven, geacht 

worden op dat. tijdstip dáár te zijn, waar zij het 

eerstvolgend nachtverblijf hebben. 

2. 'l'en aanzien van opgenomenen of verpleeg
den in gebouwen, gestichten en schepen , staande 
onder bestuur of toezicht van Rijkswege en ver

meld in art. 1 van het Koninklijk besluit van 

27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), laatstelij:~ 

gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 29 Maart 

1899 (Staatsblad n°. 89), en in kloosters, inrich

tingen van onderwijs, gestichten tot opvoeding, 
gestichten tot verzorging van den ourlen dag, ge

stichten voor doofstommen of blinden, armhuizen 

of woningen der Maatschappij van Weldadigheid, 

worden de vrngen, bedoeld Oll(ler c en d in art. 1 
van Ons tegenwoordig besluit beantwoord met 
vermelding van den aard der instelling en als 

hoedanig de persoon daarin is. 

3. Ter zake van de vermelding van het ambt, 

beroep of bedrijf, bedoeld onder k in art. 1 van 

Ons tegenwoordig beslt1it, wordt het volgende 

in acht genomen: 

Indien een persoon meer dan één ambt, beroep 

of bedrijf uitoefent, wordt slechts dat vermeld, 

waarbij die persoon het meeste belang heeft 

(b.oofdberoep). 
Zij, die een ambt, beroep of bedrijf nitoefeneu, 

worden onderscheiden in: 
Á. hen, die in dienst Yan clen Staat, eene pro• 

vincie, eene gemeente, een waterschap of eene 

kerk een ambt of bediening bekleeden en niet 

hehooren tot de personen, genoemd onder B; 
B. hen, die, in eenig vak van handel of nijver

heid, kunst of wetenschap werhaam zijnde, eenig 

heroep of ecnig ambacht of handwerk uitoefenen. 
Van de personen, bedoeld onder Á, wordt 

alleen vermeld hun ambt of bediening met aan
duiding van den titel, waaronder zij zijn aange

steld of in dienst genomen. 
Van de personen, bedoeld onder B, wordt ver

meld het vak, waarin zij we,·kznum zijn, het be
roep of het ambacht of handwerk, dat zij in dat 

vak uitoefenen, en voorts: 
[. indien zij hoofd zijn van eene zaak, van 

eene inrichting, van een bedrijf of onderneming, 
of zij dat zijn voor eigen rekening of als be-· 

stuurder voor rekening van een ander; 

IL indien zij in dienstbetrekking zijn, in welke 

betrekking en in wiens dienst of in welke zaak, 

inrichting, bedr ijf of onderneming zij dan werk

zaam zijn. 
4. 'l'er zake van de huisvesting, bedoeld onder 

l in art. 1 van Ons tegenwooruig besluit, wordt 

vermeld: 
a. hoeveel personen in het gezin van elk ge

zinshoofd samen wonen; 
b. hoeveel vertrekken elk gez inshoofd met zijn 

gel.in en ~Ik afzonderlijk levende bewoont; 
c. hoeveel van deze vertrekken door een rnam 

of deur in onmiddellijke gemeenschap met de 

bnitenlncht staan. 

5. Voor de toepassing van Ons tegenwoordig 
besluit is de werkelijke woouplnats van ieder 

daar, waar hij die heeft volgens de voorschriften 

van het Koninklijk besluit van 27 J nli 1887 
(Staatsblad n°. 140), gewijzigd bij het Koninklijk 

besluit van 12 Februari 1889 (Staatsblad n°. 32). 
Zij, die op heL tijdstip der volkstelling in Neder

land vertoeven , zonder dat blijkt, waar zij werke

lijke woonplaats hebben, worden geacht werkelijke 

woonplaats te hebben in de gemeente, waar zij 

verklaren thuis te behooren. 

6. De personen, g.enoemd in at·t. 1 van het 
Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
n°. 142), laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk 

besluit van 29 Maart 1899 (Staatsblad n°. 89), 
hebben werkelijke woonplaats in de gemeente, 

waarin het gebouw, gesticht of schip, tot welks 

bevolking zij behooreu, gelegen is. 
Personen, die nachtverblijf hebben in zulk een 

gebouw, gesticht of schip, zonder te behooren tot 

hen, die in het afzonderlijk register, bedoeld in 

art. 1 van eerstgenoemd Koninklijk besluit, moeten 

worden ingeschreven, worden als tijdelijk aldaar 
aan wczig beschouwd. 

De werkelijke woonplaats van een krankzinnige, 
die het gesticht, waa,·in hij was opgenomen, met 

verlof heeft ver Juten, blijft, wolang hem geen 
ontslag is verleend, in het gesticht, waarin hij 

was opgenomen. 

Een veroordeelde, die overeenkomstïg art. 25 

van het Wetboek van Strafrecht hechten is onder
gaat in een gesticht, bestemd tot de uitvoering 
van gevangenisstraf, wordt geacht geen werkelijke 
woonplaats meet· in dat gesticht te hebben. 

7. Het honden der volkstelling is opgedragen 
aan de gemeentebesturen. 

8. Uit 's Rijks kas wordt aan iedere gemeente, 
ter vergoecling van de kosten der volkstelling, 
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zoodanig bedrag verstrekt' als nader door Ons 
zal worden bepaald. 

9. Tot het verkrijgen der in art. 1 \'an Ons 

tegenwoordig besluit bedoelde opgaven worden 
kaarten ingevuld. 

Het model dier kaarten, die elk slechts voor 

één persoon zijn bestemd, wordt vastgesteld door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voorschriften omtrent de wijze van invulling dier 

kaarten worden gegeven op de kaarten zel vc of op 

een st-uk, dat met die kaarten wordt aangeboden. 

10. Ieder, die op het tijdstip der telling of 

gedurende de bewerking van de uitkomsten der 

telling in Nederland aanwezig is, is verplicht, 
alle opgaven, in art. 1 van Ons tegenwoordig 

besluit bedoeld, ,!ie door eenig gemeentebestuur 

verlangd worden omtrent hem zelven of de per

sonen, die gedurende dat tijdvak drel uitmaken 

van zijn gezin of bij hem aanwezig zijn, of die 

tot de bevolkin, behooren van of aanwezig zijn 

in een onder zijn bestnur sta:mde instelling, ge

bouw, gesticht of schip, voor zooveel hij tot het 

doen der opgaven in staat is, te verstrekken. 

Het hoofd van ieder gezin of de bestuurder 

van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, 
waar de in art. 9 van Ons tegenwoordig besluit. 

bedoelde kaarten worden bezorgd, is verp licht, 

voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. 
11. Schippers met of zonder huisgezin, op 

rlcn dag der telling varende, lereren hnnne in 

gevulde kaart of kaarten in op de plaats, waar 

zij na het tijdstip der telling het eerst aankomen. 
Aan schippers wordt bij het in ontvangst nemen 

der kaarten daarvoor een bewijs van ontvangst 

afgegeven, dat zij tot en met den !Oden Janu

ari 1900 moeten vertoonen aan eiken ambtenaar 

van het openbaar gezag, clie het hun afvraagt. 
12. De werkzaambeden der gemeentebest,uen 

en van Onze Commissarissen in de provinciën 
ten opzichte der volkstelling worden gere_geld 

door voorschriften, door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken uit te vaardigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

kennis zal worden gegeven aan den Raad van State. 
Lipburg, den 2den Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De Jt inister van Binnenlaudsclte Zaken, 
(get.) H. GoEMA . BoRGJ<:Sll'S. 

( Uitgeg. 13 Mei 1899.) 

4 Jfei 1899. Mrss1VE van clcn Minister rnn 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in cle provinciën, be

treffende ins~hrijving voor de schutterij . 

Mij is de vraap; gedaan, of nu reeds op gronJ. 

van het Koninklijk heslnit van 17 October 1898 

(Staatsblad n°. 220) personen , die in de vorige 

woonplaats voor cle schutterij zijn ingeschreven 
en aldiiar niet op de bijzondere rol zijn gebracht, 

in de nieuwe woonplaats van een naloting kunnen 

worden vrijgelaten? 

Ofschoon door evenvermeld Koninklijk besluit 

de artt. 4, 6 en 17 van het Koninklijk besluit 

van 21 Maart 1828 (Staatsblad n°. 6) niet ver

vallen zijn, komt inschrijving met den aankleve 

van dien, van cle in de vraag bedoelde personen 

voor de schutterij hunner nieuwe woonplaats mij, 

gelet op de gronden, waarop eerstgenoemd Ko

ninklijk besluit rust, niet wenschelijk voor. 

Zoolang intusschen J.c in overweging zijnrle 

herziening van het Koninklijk besluit van 1828 

haar beslag niet heeft verkregen, verdient het 
aanbeveling, ter gemeente-secretarie aanteekening 

te •ioen houden van hen, die zich overeenkomstig 

art. 4 van dat beslnit bij het bestnnr hunner 

tegenwoordige woonplaats ter inschrijving voor 
de schutterij mochten aangeven. 

U H .E.G. gelieve burgemeester en wethouders 

der gemeenten in Uwe provincie ruet het boven
staande in kennis te stellen. 

De Äfinister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGES11TS. 

6 Mei 1899. BESLUIT, tot wijsiging van het 
reglement voor de scheepvaart, ter beveili

ging van cle beweegbare spoorwegbruggen 

en de stadsbrug te Zutphen, over de rivier 
den I.Jssel, vastgesteld b\j Koninklijk besluit 

van 22 Juni 1878 (Staatsblad u0
• 96). S. 114. 

WIJ WILHJ<:LMINA' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 29 Maart 
1899, L•. Q, Afdeelinp; Handel en !\'ij verheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 J uni 1878 
(Staatsblad n°. 96), houdende vaststelling van 

het reglement voor de scheep.aart, ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbruggen en van cle 
stadsbrug te Z1tlpl1en, over cle rivier den IJssel; 

Overwegende , dat wegens den bouw ,·an de 

nieuwe spoorwegbrup; over den IJssel te Wester
voort wijziging van bepalingen in dit reglement 
noodig is; 
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Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

25 April 1899, n° . 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Mei 1899, L•. F, Af

deeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedge vonden en verstaan: 
1 °. genoemd scheepvaartreglement 1e wijzigen 

en aan te vullen als volgt: 
I. Het gedeelte van artikel 3 , betrekking heb

bende op de brug te Westervoort, wordt ver

vangen door de volgende bepalingen: 
Het geopend en gesloten zijn der brnggen wordt 

aangeduid als volgt: 

te Westervoort : 

wanneer de draaibrug geopend is: 

bij dag , door twee in een vlak loodrecht op 

de richting van de rivier ter weerszijden van den 

seinpaal, geplaatst op het midden van de draai
brug, nec1erwaarts hangende armen; 

bi:f nacht, door het witte licht, gekeerd naar 
de zijde van de scheepvaart: 

a. van de lantaarn onder elk der evengenoemde 
armen geplaatst; 

b. van de lantaarn, geplaatst op het einde van 
het vaste gedeelte der brug aan de noordwestzijc1e 
van de linker doorvaartopening; 

c. van de lantaarn, geplaatst op het einde van 
het vaste gedeelte der brug aan de zuidoostzijde 

van cle rechter doorvaartopening; 

wanneer de draaibrug gesloten is: 

bij dag, door twee horizontale en loodrecht op 

de richting van de rivier gerichte armen aan 

c1en hierboven bec1oelden seinpaal; 
biJ nacht, door het roode licht gekeerd-naar 

de zijde van de scheepvaart, van de lantaarn 
onder elk dezer armen aangebracht. 

Alvorens over te gaan tot het sluiten der brug, 

geeft de brugwachter bij dag door den horizon

talen stand van c1e genoemde armen aan den 

sein paal, of bij nacht door het roode licl,t van 

de onder elk dezer armen geplaatste lantaarn aan, 

dat de doorvaart gestremd is. 

Wanneer in de richting stroomopwaarts de 
seinpaal op het midden der draaibrug opgesteld, 
door de bouwwerken ten behoeve van de in aan
bouw zijnde brug, of door die brug zelve, -
op een afstand van 300 meter uit het midden 
der rivier niet meer gezien kan worden - dan 

wordt het geopend en gesloten zijn der draaibrug 
voor schepen, die de brug stroomopwaarts naderen, 

bovendien aangeduid als volgt: 

wanneer de draaibrug geopend is: 

bij dag, door het nederwaarts hangen van de 
twee armen ter weerszijden van een seinpaal , 

geplaatst op den steiger der in aan bon w zijnde 

brug, of op die brug zei ve; 
bij nacl,t, door het witte liclit , gekeerd naar 

de zijde van de scheepvaart, van de lantaarn 

onder elk der armen van dien seinpaal geplaatst 
en van de lantaarns op de vaste gedeelten der 
brug, hierboven onder b en c genoemJ.; 

wanneer de draaibrug gesloten is: 

bij dag, door den stand horizontaal en lood
recht op de richting van de rivier, van de twee 
armen ter wcerszijclen van den zooeven genoemden 

seinpaal; 
bb. nacht, door het roode licht, gekeerd naar 

de zijde van de scheepvaa1-t, van de lantaarn 

onder elke der armen van dien seinpaal geplaatst. 

Alvorens over te gaan tot het sluiten der brug, 

wordt ook aan dezen paal aangegeven het sein , 
dat de doorvaart gestremd is . 

II. In artikel 7 is te lezen, in den llden regel 

in plaats van "den in art. 3 genoemden sein

paal" . . . den seinpaal op het midden van de 

draaibrug in het gewijzigde art. 3 genoemd . .. 

terwijl aan artikel 7 eene nieuwe alinea wordt 
toegevoegd, luidende : 

H et sein aan den seinpaal op het midden van 
de draaibrug wo rdt , wanneer ingevolge het be

paalde in het gewijzigile artikel 3, ook OJJ clen 

$teiger der in aanbouw zijnde brug, of op die 

brug zei ve een seinpaal in dienst is, ten behoeve 

van de stroomopwaarts varenc1e schepen, aan den 

sein paal herhaald ; 
2°. te bepalen, dat ilit besluit in werking zal 

treden op den tweeden dag na dien der dag

teekening van het Staatsblad en de Staatscourant, 
waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoerin!!; van dit 

besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Staatscoui-ant zal worden geplaatst en aan den 

Raad van State medegedeeld zal worden . 

Lipbnrg, den 6den Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat , Handel en N;Jverl,eid, 
(get .) 0. LELY. 

( Uitgeg . 20 Mei 1899.) 
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8 Mei 1899. ARREST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende. beslissing dat de 

vraag, of een plaatselijke verordening treedt 

in hetgeen, als cloor een algemcenen maat
regel van bestuur geregeld, geacht wordt 

van rijks belang te zijn, door de artt. 150 
en 153 der gemeentewet aan den rechter 

wordt onttrokken, wat echter niet wegneemt 

dat wanneer door de toepassing der plaatselijke 

verordening op een bewezen verklaard feit 

inbreuk zoude worden gemaakt op een voo1·

schrift van den hoogeren wetgever, de rechter 

zich van die toepassing moet onthouden; 
dat zoodanig geval zich hier echter niet voor 

doet, omdat het algemeen verbod van art. 80 
der algemceue politieverorden ing van Haar

lemmermeer, om in de wateren van den 

Haarlemmermeerpolder de stoomflnit te ge

bruiken, hier niet in strijd kwam met eenig 

artikel van het bij Koninklijk besluit van 

18 Mei 1892 (Staatsb ladn°.102) vastgestelde 

reglement "waarin het gebruik van de stoom

fluit gevorderd of uitdrukkelijk geoorloofd 

verklaard wordt". 

De Hooge Raad enz.; 

Gelet op het middel van cassatie door den 

1·equirant voorgestelcl bij memorie: 

Schending, cloor niet-toepassing van art. 80 
van de algemeene politie-verordening voor de 

gemeente Haarlemmermeer vastgesteld 1 Septem

ber 1898; 
Overwegende dat bij het bestreden vo nnis be

wezen is verklaard, dat de gerequireerde in de ge
meente Haarlemmermeer 011 22 November 1898 
des voorrniddags omstreeks 10¾ uur, als gezag

voerder van de stoomboot • Kagermeer" in de 
ringvaart van den Haarlemmermeer11oldcr heeft 

gebruik gemaakt, toen hij met die boot voer in 

de richting van Amsterdam, van de stoomfluit 

door die te laten fluiten; 
0. dat de kantonrechter dit feit niet strafhonr 

heeft p;eoorcleeld op grond , dat art. 80 der alge
meene politie-verordening voor cle gemeente Haar
lemmermeer, waarbij het gebruik van de stoomfluit 
in de wateren van den Haarlemmermeerpolder 
worclt verboden, in strijcl is met de artt. 15 en 

16 van het reglement ter voorko1ning van aan
varing enz., vastgesteld bij Koninklijk bes] uit 
van 18 Mei 1892 (Staatsblad n°. 102) steunende 

op de wet van 15 April 1891 (Staatsblad n°. 91) 
en dus verbindende kracht mist, terwijl het 

bewezen feit ook niet valt onder eene andere 

verbods- en strafbepaling; 
0. dat tegen deze beslissing het middel van 

cassatie is gericht tot toelichting waarvan in 

hoofdzaak is aangevoerd, dat, al moge bij art. 80 
der pc,litie-verordening zonder eenig voorbehoud 

verboden zijn wat het bij Koninklijk besluit 

vastgesteld reglement voor bepaalde gevallen voor

schrijft , hiervan niet het gevolg kan zijn, dat 

het geheele artikel als nietig zou moeten worden 

beschouwd, maar alleen, dat het in die bepaalcle 

gevallen verbindende kracht zon missen en van 

geen dier gevallen in deze sprake was; 

0. dienaangaaEde, dat de vraag of eene plaat

selij ke verordeniug trce,lt in hetgeen, als door 

een algemeènen maatregel van bestuur gcregclrl, 

geacht moet worden rnn algemeen Rijksbelang te 

zijn, door de artt. 150 en 153 der gemeente

wet aan het oordeel van den rechter is ont

trokken; 

dat dit echter niet wegneemt, dat, wanneer 

door cle toepassing van de plaatselijke verordening 

op een bewezen verklaard feit, inbreuk zon worden 

gemaakt op een voorschrift van den hoogeren 
wetgever, de rechter zich van die toepassing moet 
onthouden; 

dat echter zoodanig geval zich in deze niet 
voordoet; 

dat . toch de artt. 15 en 16, zoomede de 

artt . 27 en 28 van het reglemeut, vastgesteld bij 

het Koninklijk besluit van 18 Mei 1892 (Staats
blad n°. 102) wel voorschriften geven omtrent 

het gebru ik van de stoomfluit, waarmede de 

politie-vei-ordening, die zoodanig gebruik in de 

wateren van den Haarlemrnermecrpolcler op st.raffe 

van eene geldboete van te n hoogste f 25 verbiedt, 

niet is overeen te brengen, doch dat niet blijkt, 
dat een der gevallen , waarin volgens het reglement 

het gebruik van de stoomtluit wordt. gevo rderd 

of uitdrukkelijk geoorloofd verklaard, hier aan

wezig was of dat op de aanwezigheid van een 
dier gev"llen door àen beklaagde een beroep is 

gedaan; 

dat derhalve de toepassing van de verordening 

niet iri strijd ware geweest met het bij Koninklijk 
besl uit vastgesteld i-eglement en het middel van 
cassatie mitsdien is gegrond; 

Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 
te Haarlemmermeer, den 2 Maart 1899 in deze 
zaak gewezen ; 

Rechtdocnde krachtens art. 105 R. 0 . en 
Gezien beha! ve bovengenoemd art. 80 der alge-



meene politie-verordening van Haarlemmermeer, 

art. 23 Strafrecht; 

Q,ualificeert het bewezen verklaarde feit als: 
het te Haarlemmermeer als gezagvoercler van eene 

stoomboot, die de wateren van clen Haarlemmer

meerpolder bevaart, in ilie wateren cle stoon,fluit 
op die boot gebrnikeu; 

Verklaart den gerequirecrde daaraan schuldig; 

Veroordeelt hem tot eene geld.boete van /3.-; 
Bepaalt den duur van de vervangende hechtenis 

op 1 da.rr. 

9 Äîei 1899. BESLUIT, bepalende de plaatsing in 

het Staatsblad van het verdrag betreffende 

het internationaal privaat recht en het pro

tocol tot aanvulling daarvan, gedagteekend 

's Gravenhage den 14den November 1896 en 

den 22sten Mei 1897. S. 115. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het verdrng betreffencle het internatio

naal prirnatrecht en het protucol tot aanvulling 

daarvan, gedagteekend 's Gmvenhage den 14den No

vember 1896 en den 22sten Mei 1897, beide 

met vertal ing in afdrnk aan dit besluit gehecht 

en waar van onderteekenaars zijn of waartoe zijn 

toegetreden de na te noemen Staten te weten, 

behalve Nederland: België, Denemarken, het 

Duitsch.e Rijk , Pra11krijk, I talië, Luxemburg, 
de Oosteuri(iksck-Hongaarscl,e Äfonarcl,ie, Por
tugal, Rumenië, Rusland, Span:fe , Zweden en 

Noorwegen en Zwitserland; 
Gezien de wet van 31 December 1897 (Staats

blad n°. 27 5) , houdende goedkeuring van dat 

verdrag en aanv nllings-protocol ; 

Overwegende, dat alle bo vengenoemde Staten 

meergenoemd verdrag en aan vnlli ngsprotocol hebben 

bekrachtigd en dat hunne akten van bekrachtiging 

op 27 April 1899 te 's Gravenhage zijn nederge

legd, met uitzondering van die der Oostenrijkscli
Hongaarsche .~fonarchie , van welke akte de neder

legging heeft plaats gehad op 1 Mei daaraan

volgende; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Bnitenlandsche Zaken d.d. 4 Mei 1899, Directie 
vau het Protocol, n°. 5332; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making te bevelen van meergenoemd verdrag en 

aanvullingsprotocol door plaatsing van dit besluit 

in het Staatsblad. · 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast , ieder voor 

·103 

zooveel hem betreft , met de uitvoering der 

bepalingen van dat verdrug en aanvnllings-protocol. 

Lipbnrg, den 9den Mei 1899. 

(get.) WILHEL::\fIN A. 

De ,1Iinister van Buitenlandsche Zake1i, 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 20 Afei 1899.) 

VERTALlNG . 

Zijne ~faj estcit de Koning der Belgen, Zijne 

Majesteit de Koning van Spanje en in Hoogst

deszelfs naam Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, 

Regentes van het Koninkrijk, cle President van de 

Frnnsche Republiek, Zijne ~fajesteit de Koning 

van Italië, Zijne Koninklijke Hoogheirl de Groot

Hertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanrlen en 

iu Hoogstderzelver naa m Hare Majesteit de 

Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, 

Zijne Majesteit de Koning van Portngal en der 

Algarven , enz. , enz. en de Zwitsersche Bondsraad, 

wenschencle gemeenschappelijke regels vast te 

stellen ten aanzien Yafi sommige onderwerpen 

van internationaal privaatrecht, betrekk ing heb

bende op cle burgerlijke rechtsvordering, heb

ben besloten te dien einde een verdrag te sluiten 

en hebben tot Hunne gevolmach tigden benoemd, 

te weten: 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 

graaf DE GRET,LE-ROGIER, Hoogstdeszelfs buiten

gewoon gezant en gevolmachtigd Minister bij het 

Koninklijk Hof der Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje en in 

Hoogstdeszelfs naam Hare Majesteit de Koniugiu

Regentes van het Koninkrijk: 

den heer ARTUlW uE BAGUEI<, Hoogstderzelver 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister 

bij het Koninklijk Hof der Nederlanclen; 

De President der Fransrhe Republ iek: 

graaf DE SÉGUR D' AGUESSEA u' zaakgelastigde 

van l<'rankrijk te 's Gravenhage, en den heer 

Louis REN A ULT, hoogleeraar in het volkenrecht 

aan de Uni versiteit te Parijs, rechtskundig raads

man aan het Departement van Bnitenlanrlsche 

Zaken; 
Zijne ;\fajesteit de Koning van Italië : 
markies PAUL DE GREGORJO, Hoogst,leszelfs 

zaakgelastigde te 's Gravenhage; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot- Hertog 

van Luxemburg, H ertog van Nnssan: 

Graaf DE _ V !LLERS, Hoogstdeszelfs zaakgelas

tigde te Berlijn; 
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Hal'e Majesteit de Koningin-Wednwe, Regentes 

van het Koninkrijk der Nedel'landen: 
jonkheer J. RöELL, Minister van Bnitenland

sche Zaken en de heeren W. VA:\" DER KAAY, 

Minister van Justitie, en 
•r. M. C. AssEu, lid van den Raad van State, 

president van de conferentiën voor internationaal 

privaatrecht, die gehouden zijn te 's Gravenhage 

in de jal'en 1893 en 1894 ; 
Zijne Majesteit de Konin~ van Pol'tngal en 

der Algarven enz. , enz.: 
graaf DE SÉLIR, Zijn buitengewoon Gezant en 

gevolmachtigd Minister aan het Koninklijk Hof 

der Nederlanden; 
De Zwitsersche Bondsrnaà.: 
den heer FERDINA:l'D KocH, consnl-ge,1eraal 

van den Zwitserscheu Boud te Rotterdam ; 
die, na uitwisseling hunner in goeden en he

hoorlijken vorm bevonden volmachten, zijn over

eengekomen nopens de volgende bepalingen: 

a. Alededeeling vall gereclitelijke of builen· 
gerec/,teliJke stukken. 

Art. 1. In burgerlij ke of handelszaken zullen 

de beteekeningen van voor het buitenland hestem,le 

stukken geschieden op het verzoek van de amb
tenaren van het openbaar ministerie of mu de 

rechtbanken in een dier Staten gericht tot de 
bevoegde autoriteiten in een anderen dier Staten. 

De overmaking zal geschieden langs diploma

tieken weg, tenzij rechtstreeksehe mededeeling, 
tusschen de antoriteiten der heide Staten is 

toegelaten. 
2. De aangezochte autoriteit zal zorg dragen 

voor de beteekening. lJe beteekening zal alleen 

kunnen worden geweiget'd, indien· de Staat, binnen 
wiens gebied zij zou moeten plaats hebben, oordeelt, 
dat zij op zijne sonvereiniteit of zijne veiligheid 

inbreuk zon kunnen maken. 
3. Als bewijs der beteekeni ng zal voldoende 

zijn een gedagteekend en gelegaliseerd ontvangbe
wijs of eene verklaring der aangezochte autori

teit, het feit en den dag der heteekcuiug ver
meldend e. 

Indien hiertoe van het te betcckenen stuk twee 
exemplaren zijn overgemaakt, zal op een daarvan 
het ontvangbewijs of de verklaring worden over
geschreven of daaraan worden gehecht. 

4. Door de bepalingen der rnorg-aande artikelen 
wordt geene inbreuk gemaakt op: 

1°. de bevoegdheid om stukken rechtstreeks 

over de post toe te zenden aan de belanghebben
den in het buitenland; 

2°. de bevoegdheid der belanghebbenden om 

beteekeningen rechtstreeks t e doen geschieden 

door de deurwaarders of bevoegde beambten in 

het land van bestemming; 

3°. de bevoe!l:dheid van eiken Staat om de be
teekeningeu, die in het buitenland moeten plaats 
hebben door zijne diplomatieke of consulaire ver

tegenwoordigers te doen geschieden. 

In elk dezer gevallen bestaat de voorbehouden 

bevoegdheid alleen voor zoover zij wordt toege

laten door cle wetten der betrokken Staten of 

door de tusschen hen gesloten overeenkomsten. 

b. Rogatoire commissiiin . 

5. In burgerlijke of handelszaken zal de l'ech

terlijke autoriteit van een der coutracteerende 

Staten zich, overeenkomstig de 1iepalingeu van 

diens wetgeving, bij rogatoire commissie kunnen 

wenden tot de bevoegde autoriteit van een 
anderen coutracteerenden Staat, met het verzoek 

binnen haar rechtsgebied hetzij eene handeling 

van instructie, hetzij andere rechterlijke hande
lingen te verrichten. 

6. De overmaking van de rogatoire commissiën 

zal geschieden langs diplomatieken weg, tenz ij 

rechtstreeksche toezending tusschen de autoriteiten 
der beide talen is toegelaten. 

Indien de rogatoire commissie ni et is gesteld 

in de taal van de aangezochte autoriteit, zal zij, 

tenzij het tegendeel zij overeengekomen, moeten 
vergezeld gaan van eene, voor eenslu ideutl. ge

waarmerkte vertaling in de taal, waaromtrent de 

beide betrokken Staten zullen zijn overeengekomen. 

7. De rechterlijke autoriteit, tot welke de 
rogatoire commissie is gericht, zal verplicht zijn 

haar uit te voeren. Zij zal de uitvoering echter 
kunnen weigeren: 

1 °. indien de authenticiteit van het stuk niet 
vaststaat ; 

2°. indien het uitvoeren der rogatoire commissie 
in den aangezochten Staat niet behoort tot de 
bevoegdheid der rechterlijke macht. 

Bovendien zal die uitvoering kunnen worden 
geweigerd, indien de Staat, binnen welks gebied 
zij zou moeten JJ!aats hebben, oordeelt dat zij 

op zijne souvereiuiteit of zijne veiligheid inbreuk 
zou kunnen maken. 

8. In geval van onbevoegdheid der aangezochte 
autoriteit, zal cle rogatoire commissie amhtshalve 
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overgedragen worden aan de rechterlijke autoriteit 
van denzelfden Staat, die overeenkomstig de be

palingen van diens wetgeving bevoegd is. 

9. In elk gevtil, waarin de rogtitoire commissie 
door de aangezochte autoriteit niet wordt uitge· 

voerd, zal deze hiervan onvel'wijld de autoriteit, 

die het verzoek heeft gedaan, iu kennis stellen, 

met vermelding, in het geval voorzien bij art. 7, 

van de redenen waarom de uitvoering der rogatoire 

commissie is geweigerd, en, in het geval voor• 

zien bij art. 8, van de autoriteit aan wie de 
rogatoire commissie is overgedragen. 

10. De rechterlijke autoriteit, die aan ecu 

rogatoire commissie uitvoering geeft, zal daarbij 
wat de vormen betreft, hare landswetteu toepassen. 

Intusschen zal voldaan worden aan het verzoek 

der autoriteit , van welke de rogatoire commissie 

is uitgegaan , om deze met inachtneming van een 

bepaalden vorm te behandelen, zelfs al is deze 
vorm niet voorgeschreven door de wetgeving van 
den aangezochteu Staat, mits de bedoelde vorm 

niet door die wetgeving verboden zij . 

c. "Cautio judicatum solvi." 

11 . Geeue zekerheiastell i ng of storting, onder 
welke benaming ook, zal op grond hetzij van 

hunne hoedanigheid van vreemdelingen , hetzij 

van gemis van domicilie of verblijfplaats in het 

land, kunnen worden opgelegd aan de onderdanen 

van een der contracteerende Staten, die in een 

dier Staten hun domicilie hebben, wanneer zij 
als eischers of tusschenkomende partijen voor de 

rechtbanken van een anderen dier Staten optreden. 

12. De vcroordeelingen iu de kosten van het 
geding, uitgesproken in ecu der contracteerende 

Staten tegen den eischer of de tusscheukomende 
pal'lij, die hetzij krachtens de bepal ing van art. 11, 

hetzij krachtens de wet van den Staat binnen 
welks gebied het geding is aangelegd, vrijgesteld 
is van zekerheidstelling of storting, zullen in 

elkeu der andere contracteereude Staten door de 
bevoegde autoriteit uitvoerbaar worden verklaard 
overeenkomstig de bepalingen der landswet. 

13. De bevoegde autoriteit zal zich bepalen 
tot het onderzoek: 

1 °. of, ingevolge de wet van het land, waar 
de verourdeeling is uitgesproken, de expeditie 

van de uitspraak de vereischte voorwaarden van 
authenticiteit bezit; 

2°. of , ingevolge dezelfde wet, de uitspraak 

in kracht van gewijsde is gegaan. 
1899. 

d. Koslelooze ,·eclttsbijstand. 

14. De onderdanen van ieder der coutracteerende 

Staten zullen in iederen der andere contracteerende 

Staten worcleu toegelaten tot het voorrecht van 

kosteloozeu rechtsbijstand op gelijken voet als de 

eigen onderdanen, mits iich gedragende naar de 

wetgeving van de1i Staat, waar de kostelooze 
rechtsbijstand wordt verlangd. 

1 5. In alle gevallen moet het bewij s van on• 

vermogen worden afgegeven door, of de verklaring 

afgelegd voor de autoriteiten van de gewone ver• 
blijfplaats van den vreemdeling, of, bij gebreke 

daarvan door de autoriteiten van zijn werkelijk 
verblijf. 

Indien de verzoeker geen verblijf houdt in het 

lond, waar het verzoek wordt gedaan, dan zal 
het bewijs of de verklaring van onvermogen kas• 
teloos worden gelegaliseerd dour een diploma• 
tieken of consulairen vertegenwoordiger v,,u het 
land, waar het stuk moet worden overgelegd. 

16. De antoriteit bevoegd om het bewijs van 

onvermogen af te geven, of de verklaring van 
on vermogen voor zich te doen afie.,.gen, zal bij 

cle antoriteiten der andere contracteerende Staten 

inlichtingen kunnen in winnen omtrent den ver• 
mogenstoestand vau den verzoeker. 

De antoriteit die op de aanvrage om koste• 

loozen rechtsbijstand zal hebben te beschikken, 

heeft, binnen cle grenzen htirer bevoegdheid, het 

recht om de waarde der aan haar medegedeelde 

bewijzen, verklaringen en inlichtingen te toetsen . 

e. LiJ/sdwa11g. 

17 . Lijfsdwang, hetzij als middel van executie, 
hetzij als middel tot bewaring van rechten, zal 

in burgerlijke of handelszaken niet kunnen war· 
den toegepast op de vreemdelingen hehoornnd e 

tot een der contracteerende Staten, in de ge• 
vallen waarin tegen de eigen onclerdanen geen 
lijfsdwang toegeiaten is. 

Slotbepalingen. 

I. Dit verdrag zal worden geratificeerd. De 
ratificatiëu zullen zoo spoedig mogelijk te 's Gra• 

venhage worden gedeponeerd. 
II. Het verdrag zal vijf jaren in stand blijven, le 

rekenen van den dag van het depot der ratificatiên . 
III. Het zal telkens van vijf jaren lot vijf 

jaren stilzwijgend worden verlengd, b3hou,lens 

opzegging door een der Hooge con tracteerende 
Partijen, binnen een termijn van zes maanden 

vóór het verloopen van dat tijd vak. 
8 
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De opzegging zal alleen gevolg hebben voor 

zooveel betreft de Staat of de Staten, die haar 

hebben gedaan. 

Voor de andere Staten blijft het verdrag van 

kracht . 

IV. Het protocol van toetreding tot het tegen
woordig verdrag zal voor de, Mogendheden, ,lie 

hebben deelgenomen aan de conferentie van 's Gra
venhage van J nni-J uli 1894 open blijven lot den 

lsten Januari 1898 . 
'l'er oirkonde waarvan de wederzijdsche gevol

machtigden de tegenwoordige overeenkomst heb

ben geteckend en van hunne zegels hebben voorzien. 

Opgemaakt te 's Gravenhage den 14den Novem
ber 1896, in éé n exemplaar, dat zal blijven be

rnsten in het archief van de Nederlandsche Re

geering eu waarvan voor eensluidend gewaar• 

merkte afschriften langs diplomatieken weg aan 

de Staten, die o~derteekend hebben of zijn toe
getreden , zullen worden uitgereikt . 

(L. S.) (get .) G1tAAF DE GHELLE-ROGJER. 

SÉGUlt D' AGUESSEA u. 

L. RENAULT. 

G11, F DE VILLERS. 

.fl:llAAl' DE SÉLIR. 

A1tTUHO DE BAGUER. 

P . DE GllEGORIO. 

J. RöELL. 

VAN DER KAAY. 

T. M. C . .Ass,m. 
F. KocH. 

TOE 'f H F. D l , G S - P Jl O 'f O C O L. 

Voor Zweden en Noorwegen: 
(L. S.) (get.) AuG. F. GYLDENSTOLPE. 

1 Februari 1897. 

(L.S.) 

(L.S.) 

Voor het lJuitscl,e Rijk: 
(get.) 

Voor 
(ge. 

BUINCKEN. 

9 November 1897. 

ostenri:fk-Honga,·ije: 
ÛKOLlCSANYT. 

9 Novemter 1897 . 

Voor n ene111arke11 : 
(L. S.) (get .) C. M. VrnuLY. 

18 December 1897. 

Voor Rumenië: 
(.Z:. (get.) G. BENGF.SCO . 

19/31 December 1897, 

Voor Rusland: 
(L. S.) (get .) AXEL DE BEnENDS. 

19/31 December 1897. 

VERTALING. 

AD D IT ION E EL P ROT O COL. 

De Regeeringen van België, Spanje, Frankrijk, 

Italië, Luxemburg, • ederland, Portugal, Zwit

serland, Staten onderteekenaars van het verdrag 
van internationaal privaatrecht van 14 November 

1896 , en van Zweden en Noorwegen, Staten toe
gétreden tot dat verdrag, het nuttig geoqrdeeld 

hebbende gezegd verdrag aan te vullen, zijn de 

oudergeteekenden, na uitwisseling hunner in goeden 

en behoorlijken vorm bevonden volmachten, over

eengekomen nopens de volgende bepalingen: 

ad art. 11. 

H et is wel verstaan dat de onderdanen van 

eeuen tl.er contracteercnde Staten, door wien met 

een all(leren dier Staten eene bijzondere overeen

komst mocht zijn gesloten, volgens welke de voor

waarde van domicilie in art. 11 voorkomende, 

niet zon worden vereischt, vrijgesteld zullen zijn 

in deu Staat met wien deze bijzondere overeen

komst is gesloten, en in de gevallen daarbij voor

zien, van de zekerheidstelling en storting bij art. 11 
vermeld, ook al hebben zij hun domicilie niet iu 

eenen der contracteerende Staten. 

ad art. I en II der slotbepalingen. 

Het depot der ratifimtiën zal kunnen plaats 

hebben zooclra de meerderheid der Hooge con

tracteercnde Partijen daartoe in staat zal zijn, en 

er zal daarvan een proces-verbaal worden opge
maakt: , waarvan een voor eeusluitl.eud gewaar

merkt afschrift langs diplomatieken weg aan al 

de contracteerende Staten zal worden toe.gezonden. 

De tegenwoordige overeenkomst zal in werking 

treden vier weken na den datum van voormeld 
proces-verbaal. 

De vijfjarige termijn bedoeld bij art. II zal 

op dien datum aanvangen te loopeu ook voor de 

Mogendheden, die het depot na dien datum zullen 
hebben gedaan. 

ad art. IJ[ der slotbepalingen. 

De woorden • behoudens opzegging binnen een 
termijn van zes maanden vóór het verloopen", 
enz., ·zullen aldus worden opgevat, dat de opzeg
ging moet plaats hebben minstens zes maanden 
vóór het verloopeu, enz. 

Het tcgenwoonlig additioneel protocol zal een 

integreerend deel uitmaken van het verdrag, en 
gelijktijdig daarmede worden gerati ficeerd. 
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Ter oirkonde waarvan de wederzijdsche gevol 

machtigden het tegenwoordig additioneel protocol 

hebben onderteekend en van hnnne zegels voorzien. 

Gedaan te 's Gravenhage, den 22sten Mei 1897 · 

in één enkel e:.:emplaar, dat zal blijven berusten 

in het Archief van de Regeering der Nederlanden, 

en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschrif

ten langs diplomatieken weg aan de Staten, die 

onderteekend hebben of zijn toegetreden, zullen 

worden uitgereikt. 

Voor België: 
(L.S.) (get.) GRA.AF DE GRELLE-ROGTER. 

Voor Frankrijk: 
SÉGUR D'AGUESSEAU. 

Voor Lu.i·emburg: 
GRAAF DE VILLERS. 

Voor Portugal: 
GUAAF DE SÉLIR. 

Voor Spanje: 
ARTURO DE BAGUER. 

Voor Italië : 
P. DE GRJ!GO!lIO. 

Voor Nederland: 
J . RöELL. 

VAN DER KAAY. 

T. M. C. ASSER. 

Voor Zweden en Noorwegen: 
AUG. F. GYLDENSTOLPE. 

Voor Zwitserland: 
F. KocH. 

TOETREDING S ·PROTOCOL. 

Voor !tet Duitse he Rij Ic : 

(L. S.) (get.) fütrNCKEN. 

9 November 1897. 

Voor Oostenrijk-Hongari,je: 
( l,, S.) (get.) ÛKOLJCSANYI, 

9 November 1897. 

Voor Denemarken: 
(L. S.) (get.) C. M. VmuLY. 

18 December 1897. 

Voor Rumenië : 
{L. S.) (get.) G, BENGESCO. 

19/31 December 1897 . 

Voo1· Rusland: 
(L. S.) (get.) AXEL DE BERENDS. 

19/31 December 1897. 

15 Mei 1899. AmtEST van den Hoogen Raad 

der Nederlanden, houdende beslissing dat 

art. 2 der boterwet inhoudt twee ieder op 

zich zelf staande verbodsbepalingen, die zoo

wel ieder afzonderlijk als beide gezamenlijk 

kunnen worden overtreden; dat onder de 
waar zelve voor de toepassing der eerste 

verbodsbepaling niet anders kan worden ver

staan clan cle geleverde waar, omdat over 

geen andere dan zoodanige waar in clie be

paling wordt gehandeld. 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie door clen reqni
rant voorgesteld bij memorie : 

Schending door niet-toepassing van de artt. 1, 2 

en 7 der wet van 23 J nni 1889 (Staatsblad 
n°. 82); 

Overwegende dat de gerequireerde is gedagvaard 

ter zake: dat hij op 28 Juni 1898 des nam id

dags omstreeks l,i: uur te Amsterdam in den 

winkel in perceel 19 Benkenweg, aan H. J. J. K. 

heeft afgeleverd in een botervlootje een surrogaat 

van boter, zonder dat op dat botervlootje of op 

de waar het woord "mai;garine" of "surrogaat" 
in duidelijke letters voork\\'.,\tn; 

0. dat de kantonrechter dit feit bewezen heeft 

verklaard, doch niet strafbaar geoordeeld op /!:rond, 

dat art. 2 der wet van 23 Jnni 1889 (Staatsblad 
n°. 82) niet betreft de levering van snrrogaat in 

den winkel zelf waar het voorhanden is, terwijl 

het feit ook in geen andere verbodsbepaling valt; 

0. dat de rechtbank zie heeft vereenigcl met 

de beslissing van den kantonl'egter omtrent het 

bewezene van het feit en dat ook zij - hoezeer 

op andere gronden - tot het besluit is gekomen, 

dat het feit niet strafbaar is; 

0. dat de rechtbank vool'opstellende dat in deze 

een surrogaat van boter gelevel'd is en te l'echt 

aannemende, ,lat. het door de koopstel' medegebracht 

botervlootje niet als de door de wet bedoelde 

verpakking kan worden a n ernerkt, heeft be
slist, dat onder de waar zei ve, waarop bij gebreke 

van verpakking, het volgens de wet vereischte 

woord "margarine" of "sturogaat" moet voorko
men, wordt bedoeld niet de waar in den toestand, 
waarin zij wordt geleverd, 1naar de waar in den 

toestand, waarin zij in een winkel of eene andere 

openbare verkoopplaats ten verkoop in voorraad is, 

waaruit dan zou volgen "dat, volgen de wet , 
op eene geleverde hoeveelheid kunsthotel', die 

door den winkelier niet is verpakt en clie niet 

wordt afgeleverd in den toestand en in uc 
8* 
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hoeveelheid waarin zij ten verkoop in voorraad was, 
het woord . margarine" of "surrogaat" niet behoeft 

voor te komen"; 
0. dat bij de memorie van cassatie met juist

heid wordt aangevoerd, dat deze beslissing niet 

met de wet is overeen te brengen; 
dat toch art. 2 der aangehaalde wet twee, 

ieder op zich zelf staande verbodsbepalingen 
inhoudt, die zoowel ieder afzonderlijk als beide 
te zamen kunnen worden overtreden; 

dat deze vervolging alleen betreft de eerste dier 

bepalingen , waarbij zonder eenige beperking ten 
aanzien vau de plaats, waar de levering geschiedt, 
wordt verboden een surrogaat van boter te leveren, 
indien niet op de verpakking of - wat in deze 
het geval was - bij gebreke van verpakking op 
de waar ze] ve, het woord margarine of het wvord 

surrogaat voorkomt; 
dat onder de waar zelve voor de toepassing van 

de eerste verbodsbepalin@: niet anders kan worden 
verstaan dan de geleverde waar, omdat over geen 
andere dan zoodanige waar in die bepaling wordt 

gehandeld ; 
dat het alzoo in deze de vraag is, niet of de gele

verde hoeveelheid afkomstig was van een voor
raad, waarop een der bedoelde woorden voorkwam , 

maar of op de geleverde hoeveelheid zei ve het 
voorgeschreven kenmerk aanwezig was; 

dat, nn feitelijk vaststaat, dat dit uiet het geval 

was, art. 2 voornoemd door den gereq Llireerde is over
treden, zoodat het middel van cassatie is gegrond; 

Vernietigt het vonnis door cle arondissements-
1·echtbank te Amsterdam den 10 .Febrnari 1899 
in cleze za,\k gewezen ; 

Rechtcloencle ingevolge art. 105 R. 0. op het 
tegen den gerequireerde verleende verstek; 

Vernietigt mede het daarbij beve tigde vonnis 
van den kantonrechter te Amsterdam (eerste kanton) 
van 29 September 1898; 

Q,nalificeert het bewezen verklaarde feit: het 
leveren van een sun:ogaat van boter, zonder clat, 
bij gebreke van verpakking, op de waai· zelve 
het woord margarine of het woord surrogaat in 
d nidelijke letters voorkomt ; 

V crklaart den gereq uireercle daaraan schulclig; 
Ge1.ien cle artt. 2 en 7 cler wet van 23 Juni 1889 

(Staatsblad n°. 82) en art. 23 Strnfrecht; 
Veroor elt den gerequireerde tot eene geldboete 

van f 3; 
Bepaalt den duur van de vervangende hechtenis 

op 2 dagen. 

16 Jfei 1899. BESLUIT, betreffencle de colleges 
van zetters voor 's Rijks directe belastingen. 
S. ll8. 

iVIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordmcht van Onzen Minister van Fi

nanciën van den 20sten April 1899, n°. 92, Di

recte Belastingen; 
Herzien het Koninklijk besluit van 8 Maart 1894 

(Staatsblad n°. 43), gewijzigd bij de Koninklij ke 
besluiten van 22 April 1895 (Staatsblad n°. 7 4) 

en 12 Juni 1896 (Staatsblad n°. 95); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

2 Mei 1899, n°. 14); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 Mei 1899, n°. 3, 
Directe Belastingen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met wijziging in zoover van de tweede 

zinsneie van artikel 2 van het Koninklijk be
sluit van 8 Maart 1894 (Staatsblad n°. 43) wordt, 

voor zoo veel 's Gravenhage betreft, verstaan door 
de lstc afdeeling het gedeelte der gemeente, 

omvattende de kada tralc sectiën C, D, E, N, 0, 
P, U, W, X, IJ en Z, zoomede Scheveningen, door 
de 2de afdeeling het gedeelte der gemeente om
vattende de kadastrale sectiën F, G, H, I, K, L, 
R, AB, AC, AD en AE. 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekeniug, waarop het in het 

Staaisblad en in de Staatscourant is geplaatst. 
Onze voornoemde Minister is belast met de uit

voering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan delf Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Lipbnrg, den 16den Mei 1899. 
(get.) WILHELi1IN A. 

De JJ[inister van Financiën , (get .) PrnttSON. 

( Uitgeg. 30 JJfei 1899.) 

16 JJiei 1899. B.:sr,urT, betreffende de aanwijzing 

cler kringen van de commissiën van aanslag 
voor de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsteu. S. 119. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van den 20sten April 1899, n°. 9ll, Di
recte Belastingen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 Octo
ber 1893 (Staatsblad n°. 157), gewijzigd bij è.e 
Koninkiijke besluiten van 22 April 1895 (Staats-
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blad n°. 73), 21 Mei 1896 (Staatsblad n°. 85) 
en 6 Augustus 1896 (Staatsblad n°. 148); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
2 Mei 1899, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister d .d. 12 Mei 1899, n°. 4, 
Directe Belastini(en; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Met wijziging rn zoover van artikel 4 

van het Koninklijk besluit van 28 October 1893 

(Staatsblad n°. 157) wordt, voor zoo veel 's Gra
venl,age betreft, verstaan: 

door de lstc afdeeling, het gedeelte der gemeente, 

omvattende de kadastrale sectiën C, D, E, N, 0, 
P, U, W, X, IJ en Z; 

door de 2de afdeeling het gedeelte der gemeente 
omvattende de kadastrale sectiën F, G, H, I, K, 
L, R, AB, AC, AD en AE. 

2. Dit besluit treellt in werking op den tweeden 

dag na dien der dagteekening waarop het in het 

Staatsblad en in de Staatscourant is geplaatst. 

· Onze voornoemde Minister is belast met de uit
voering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 

geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge

zonden aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Lipburg, den 16den Mei 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERSO:'f . 
( Uitgeg. 30 J}1ei 1899.) 

16 JYiei 1899. MrssrVE van den Minister van 

J nstitie aan de procureurs-generaal bij de ge

rechtshoven, betreffende toepassing der vreem
delingenwet. 

Bij de toepassing der vreemdelingenwet doet 
zich meermalen de vraag voor of een vreemdel ing, 

die volgens de wetgeving van zijn land meerder
Jarig is, ook als zoodanig moet worden besr.houwd, 

wanneer hij zich hier te lande bevinut, al zou 

hij hier naar onze wetgeving nog niet meerder
jarig zijn. 

Het komt mij voor, dat deze vraag in bevesti

genden zin behoort te worden beantwoord. In 
overeenstemming toch met de meeste wetgevingen, 

welke het stelsel huldigen, dat de nationale wet 
den persoonlijken staat regelt, heeft ook de Neder
landsche wetgever in artikel 6 dei' wet, houdende 
Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het Ko
ningrijk, zich voor de toepasselijkheiu der nationale 
wet verklaard, en dit beginsel moet geacht worden 

ook ten aanzien van vreemdelingen in Nederland 

te gelden. 
Het zal mij aangenaam zijn, dat de bij de toe

passing der vreemdelingenwet betrokken autori

teiten door U W.E.G. met mijn gevoelen te dezer 
zake in kennis worden gesteld en dat hnn worde 
verzocht bij voorkomende gevallen dienovereen
komstig te handelen. 

Een enz. 

(get.) 
De lJfinister van Justitie, 

ÜORT V. D. LINDEN. 

19 1lfei 1899. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Ruurlo van 
24 April 1899, n°. 14, waarbij G. J. EENINK 

is benoemd tot hoofd der openbare lagere 
school in den Winkelerhoek aldaar. S. 120. 

Geschorst tot 1 September 1899. 

19 Mei 1899. WET, houdende wijziging van art. 109 

van hei bij de wet v:in 2 September 1854 
(Staatsblad n°. 129) vastgestelde Reglement 
op het beleid der regeering van Nederlandsclt
Indië. S. 121. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1897 /98, n°. 228, 1-3; 
1898/99 n°. 67, 1-2. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 794-805, 808-815. 
Hand. l• Kamer 1898/99, bladz. 341, 356-

361, 383-385, 391-397. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het, in verband met het op 8 September 1896 

met Japan gesloten en bij de wet van 2 Mei 1897 
goedgekeurde verdrag van handel en scheepvaart, 

wenscb.elijk is, artikel 109 van het bij de wet 
van 2 September 1854 (Staatsblad n°. 129) vast
gestelde Reglement op het beleid der Regeering 

van Nederlandsclt-Indië te wijzigen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

Het tweede en derde I id van artikel 109 van 
het bij de wet van 2 September 1854 (Staatsblad 
n°. 129) vastgestelde Reglement op het beleid 
der Regeering · van Nederlandsc/1,-Indië worden 

gelezen: 
Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Chris

tenen, alle J apanners en alle personen, niet 
vallende in de termen der volgencle zinsnede. 

Met inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, 

Mooren, Chineezen en allen, niet genoemd in de 
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vorige zinsnede, die Mohammedanen of heide
nen zijn . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Lipburg, den 19den Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De JJ1inister van Koloniën , (get.) ÜRl!mER, 

( Uitgeg . 31 Mei 1899.) 

19 ])[ei 1899. Wm•, houdende machtiging tot 

het sluiten eener overeenkomst met de Konink
lijke Paketvaart-Maatschappij tot wijziging 
van de bestaande overeenkomst voor de be
diening van de pakctvaart in den Neder
landsch-Indischen Archipel. S. 122. 

19 Mei 1899. WET, tot aanvulling en verhoo

ging van het derde hoofdstuk der Staatsbe
gl'Ooting voor het dienstjaar 1899. S. 123. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 
nieuw art. 2lbis ad / 75,000, het totaal der 
3de Afd. vau dit hoofclstuk nader vastgesteld op 
f 95,200 en het eindcijfer op f 924,134. 

23 Mei 1899. WET, houdende vaststelling van 
eene Indische mijnwet. S. 124. 

B ijl. Hand. 2• Kame,· 1897 /98, n°. 162, 1-8; 
1898/99 n°. 15, 1- 9. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 90-152, 847-868, 
872-883 , 918. 

Hand. l • Kamer 1898/99, bladz. B42, 349-353, 
369-378 , 417, 422- 436. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

het wenschelijk is eene m~nwet vast te stellen 
voor Nederlandsch-Inclie; 

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

TITEL I. 

Álgemeene bepalingen. 

Art. 1. 1) Over de navolgende rlelfstoffen mag 
in N ederlandsch-Jndië de regthebbende op den 

grond niet beschikken: 
edelgesteenten, platina, osmium, iridium, goud, 

zilver , kwik, bismnth , molybdeen, tin, wolf
ramium, lood, koper, zink, cadmium, nikkel, 
kobalt , chroom, ijzer, mangaan, antimoon, ar

senik en strontium , :ille hetzij gedegen, hetzij als 
erts, alsook andere delfstoffen, wanneer zij met 
de hiergenoemde in dezelfde afzetting gevonden 
worden en cl us ge; amenlijk gewonnen dienen te 
worden; 

graphiet, anthraciet en alle soorten van steen

en brninkool; 
delfstoffen, die op haar gehalte aan zwavel, of 

voor de vervaardiging van alJuin en vitriool ont

gonnen kunnen worden; 
phosphaten, die tot bemesting dienen, en sal

peter; 
aardolie, aardpek, aardwas en alJe andere soor

ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoo wel 
vaste · als vloeibare, benevens de daarmede voor
komende gasvormige zelfstandigheden; 

steenzout, benevens de daarmede in dezelfde 
afzetting voorkomende zouten 

2) In geval van twijfel of eenige delfstof tot 
de in het vorig lid genoemde behoort, beslist de 
Gouverneur-Generaal. 

3) Het recht om die delfstoffen op te sporen 
of te ontginnen wordt verkregen overeenkomstig 

de voorschriften dezer wet. 
2. 1) In deze wet wordt onder opsporing of 

mijnbouwkundige opsporing verstaan het opzette
lijk ingesteld onderwek naar de in art. 1 genoemde 
delfstoffen met het oogmerk om recht tot mijn
ontginning te verwerven; eu onder ontginning of 
mijnontginning de opzettelijke winning van deze 
delfstoffen, onverschillig of die winning geschiedt 
door on:leraardsche mijn werken, open groeven, 
grondboringen of op andere w(jze . 

2) Deze wet kent aan de uitdrukkingen oncler
zoekingsveld, concessieveld, en mijn veld het be
grip van ruimte toe, en aan de nitdrnkkingen 
onderzoekingstenein en concessieterrein dat van 

oppervlakte. 
3. In deze wet worden verstaan: 
a. onder rechthebbenden op den grond degenen, 

die een zakelijk recht daarop hebben, onverschillig 
of dit door de wetgeving voor Europeanen dan 
wel door die voor inlanders wordt beheerscht; 

b. onder derde belanghebbenden degenen, wier 
uit een persoonlijk recht voortvloeiende belangen 
door een opsporing of ontginning kunnen worden 
geschaad. 

4. 1) Geen anderen kunnen houders van ver
gunningen tot opsporing of van concessiën zijn clan: 

a. Nederlanders, 
b. Ingezetenen van N eclerlancl of van N ecler

landsch-Indië, 
c. Vennootschappen, gevestigd in Nederland of 

in Nederlandsch-Inclië, waarvan, wat de naamlooze 
vennootschappen betreft, de eenige bestuurder of 
commissaris, clan wel als er twee zijn beide, of, 
als er meer bestuurders zijn, de meerderheid, als-
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ook de meerderheid der commissarissen, en, wat 

vennootschappen onder eene fi rma en die bij wijze 

van geldschieting betreft, de ecnige beheerende 
vennoot, dan wel als er twee zijn beide, of als 

er meer beheerende vennooten zijn de meerder
heid, Nederlanders dan wel ingezetenen van Neder

landsch-Indië zijn, de laatsten woonachtig in Ncder

lanclsch-Indië of in Nederlancl, 
met dien verstande dat de niet in Nederlnndsch

Ind ië gevestigde personen of vennootschappen aldaar 

behoorlijk moeten zijn vertegenwoordigd; en dat 

de in Nederlandsch-Indië gevestigde personen, de 

vertegenwoordigers in Nedcrlandsch-Indië van niet 

in Nederlandsch-lndië gevestigde personen, en de 
in ederlandsch-Indië gevestigde bestuurders of 

vertegenwoordigers van aldaar of in • ederland 

gevestigde vcnuootschappcn bevoegd moeten zijn 

om verblijf te houden binnen het gewest of de 
gewesten, waar de opsporing of de ontginnin~ 

moet geschieden. 
2) Aan vragers van eene vergunning tot opspo

ring of van eene concessie moeten voor den dn nr 

der vergunning of der concessie en voor al wat 

daarop betrekking heeft domicilie kiezen ten kan

tore van een hoofd van gewestelijk bestuur binnen 

wiens "ewest het onderzoekingsterrein of concessie

terrein geheel of gecleeltelijk gelegen is . 

3) De J'echten en verplichtingen, uit ecne ver

gunning tot opspol'ing en uit eene concessie voort

vloeiende, gaan bij ovel'lijden van den wettigen 

houder over op diens rechtverkrijgenclen, voor 
zoo ver zij reeds dadelijk, dan wel binnen den tijd 

van één jaar mi het openvallen der erfenis, vol
doen aan de vereischten van dit artikel. Zij 

kunnen binnen dat jaar worden overgedragen aan 

personen of vennootschappen, die voldoen aan 

de vereischten van dit artikel, voor zooveel 

betreft vergunningen tot opsporing met inacht

neming van het bepaalde bij het zevencle lid van 

art. 7 en overigens behoudens goedkenring van 
clen Gou vernenr-Generaal. 

4) Geschillen nopens het volcloen aan de ver

eischten van dit artikel worden beslist door den 

1·eehter en op de wijze bij ordonnantie te regelen. 

5 . De winning van steenzout wordt niet toe
gesta"n dan op plaatsen waar het zou tmouopolie 
niet van kracht is. 

6. 1) Deze wet is, behoudens het eerste en 
tweede lid van al't. 1 en met uitzondering van 
dat gedeelte, hetwelk de verhouding regelt tns

schen de rechthebbenden op den grond en derde 

belanghebbenden eenerzijds en ondernemers van 

mijnbouwkundige opsporingen en van mijnontgin 

ning anderzijds, zoomede van art. 25, niet van 

toepassing op van Gonvernementswege ondernomen 
opsporingen en ontgi nu i ngen, bi ij ,·ende de be

voegdheitl van het Gouvernement onverkort om 
opsporingen of ontginningen te bewerkstelligen, 

waar die niet in strijd komen met aan opspoor
ders of concessionarissen verleende rechten. 

2) Deze wet is ook niet van toepassing op de 

ontginning van delfstoffen door de inlandsche of 
daarmede gelijkgesteld.e bevolking ondernomen: 

a. voor zoover die ontginning op kleine schaal 

en voor eigen rekening en bate geschiedt, een 
en ander ter beoordeeling van clcn Gouverneur

Generaal; 

b. wanneer die ontginning, als behoorende tot 

de verpachte middelen of uit anderen hoofcle, 

afzonclerlijk geregeld i s. 

TITEL IL 

Jl1[jnbouwkundige opsporingen. 

7. 1) Recht tot opsporing worclt verkregen door 

schriftelijke vergunning van Regeerin{l;swege, welke 

niet verleend wordt dan naclat de rechthebbenden 

op den grond, zoomcde derde belanghebbenden in 

de gelegenheid zijn gesteld om voor hnnne be

langen op te komen en alsdan slechts onder ver

plichting tot voorafgaande vergoeding der door 

de opsporingen toe te brengen schade, of tot 

het stellen van zekerheid voor die vergoeding, 
ingeval het bedrag daal'Van niet vooraf te be

palen is. 
2) De in het voorgaande lid bedoelde vergun

ning worclt verleend door den bij ordonnantie 

aan te wijzen ambtenaar. Het verzoek, om op 
een zoo nauwkeurig mogelijk aangednicl terrein 

opsporingen te mogen doen, wordt schriftelijk en 
in tweevoud ingediend aan dezen ambtenaar, die, 
na op de beide exemplaren van het verzoekschrift 

dag en uur der indiening te hebben aangetee

kend, een exemplaar weder aan clen verzoeker ter 

hand stelt. 
3) De vroeger ingediende aanvrnge heeft de 

voorkeur boven de later ingediende. 
4) D e vergunning wordt vcrlccncl voor eeneu 

bepr.alden tijd, drie achtereenvolgende jaren niet 
te boven gaande, en voor een veld, dat zich 
binnen de verticale projectie van een in de 

akte van vergunning zoo nauwkeurig mogelijk 
aangeduid terrein tot in onbepaalcle diepte nit
strekt; zij kan op een vóór het verstrijken van 
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den vergnnningstermijn, op de wijze als in het 

2cle Jid van clit artikel bepaald, ingediencl ver

zoek van den honder tweemalen, telkens voor 

den tijd van ten hoogste één jaar, worden ver

lengd. Aan de vergunning kunnen voorwaarclen 

verbonclen worden. 
5) Van besli ss ingen op verzoeken omtrent ver

leening of verlenging is beroep op den Gou ver

neur-Generaal. Door dezen kan op grond van 

billijkheid of algemeen belang van den in het 

derde lid van dit artikel gestelden regel worden 

afgeweken. 

6) Met de opsporing moet binnen den tijd 

van één ja1r na den datum, waarop de vergunni ng 

verleend is, een aanvang zijn gemaakt. 

7) De vergunning kan niet anders dan krachtens 

een van Regeeringswege verkregen toestemming 

worden overgedragen. 
8) De vaststelling van verdere voorschriften 

tot uitvoering van dit artikel, alsook betreffende 

de maximum-afmetingen van tot het cloen van 

opsporingen aan te vragen terreinen, geschieden 

bij ordonnantie. 

8 . 1) Opsporingen worden niet toegelaten: 

a. in terreinen of streken, gereserveerd hetzij 

voor opsporing of ontginning van Gouvernements

wege, hetzij voor de uitgifte van eene concessie 

na openbare mededinginf(, volgens de artt. 31 
en 32; 

b. in terreinen, binnen welke aan andere n 

vergunning tot het doen van opsporingen is ver

leend, zoolang zij ingevolge die vergunning eene 

aauspraak op concessie geldend kunnen maken; 

c. in teneinen of streken door den Gouverneur

Generaal om redenen van algemeen belang voor 

opsporingen gesloten . 

2) Opsporingen strekken zich binnen het ter

rein van onderzoek niet uit tot gronden, waarop 

versterkingen, Gonvernernents- of openbare ge

bouwen staan, dan wel kerkhoven, graven, pu

blieke wegen, kanalen of spoorwegen zijn aange

legd, noch tot gronden, welke naar de instellin
gen der inlanders als gewijde beschouwd worden, 

of wanr het doen van opsporingen, om redenen 
van algemeen belang, ter beoordeeling van ,len 

Gouverneur-Generaal, wordt verboden, noch tot 

binnen een bij ordonnantie te bepalen afstand 

van de vorenbedoelde gronclen. 

3) Zij strekken zich ook niet uit tot gronden, 
waarop woonhuizen of fabrieken staan, noch tot 

de gronden, welke die woonhuizen of fabrieken 

tot een bij ordonnantie te bepalen afstand om-

geven, tenzij de toestemming van de rechthebbenden 

op den groncl en van derde belanghebbenden ver

kregen zijn . 

9. De rechthebbenden op den grond en derde 

belanghebbenden zijn gehouden het doen van op

sporingen in den grond te gedoogen: 

a. mits zij door den honder der vergunning 

vooraf, onder vertoon van de vergnnning of een 

authentiek afschrift daarvan , in kennis gesteld 

zijn met diens voornemen tot het doen van op

sporingen en met de plaats waar die zullen 

geschieden; 

b. t egen vooraf genoten of vooraf verzekerde 

schadeloosstelling, een en ander volgens voor

schriften bij ordonnantie vast t e stellen. 

10. 1) De vergunning tot het doen van op

sporingen geeft den houder, met uitsluiting van 

ieder ander, het recht, om · overeenkomstig de 

voorschriften dezer wet, en de bij de vergunning 

gestelde voorwaarden, in het onderzoekingsveld 

alle werkzanmheden te verrichten, noodig tot op

sporing van de in art. 1 genoemde delfstoffen of 

ten .doel hebbende den aard der aangetroffen 

delfstofafzettingen en der daarin voorkomende 

delfstoffen te beoordeelen. 

2) Over de tl.oor hem verkregen delfstoffen mag 

de opspoorder, behoudens de rechten van anderen 

en het bepaalde in cle artt. 35 en 36, vriJelijk 
beschikken. 

3) Hetgeen in de artt. 24, 25 en 36 bepaalcl 

is omtrent concessionarissen en ontginningen is 

eveneens van toepassing op houders van vergun

ningen tot het doen van opsporingen en de door 

hen verrichte opsporingen. 

11 . De vergunning vervalt van rechtswege: 

a. bij het verstrijken van den tijd, waarvoor 
zij verleend of verlengd is; 

b. Indien de houder ophoudt aan de in art. 4 
gestelde ei se hen te voldoen; 

c. bij overlijden van den wettigen houcler, ten 

aanzien van die rechtverkrijgenden, die, binnen 

den in art. 4 genoemden termijn , niet aan cle in 
clat artikel gestelde vereischten hebben voldaan . 

12. 1) De vergunning wordt ingetrokken: 

a. ingeval niet binnen den in artikel 7 daar

voor bepaalden tijd met de opsporing is aan
gevangen; 

b. op vordering van de rechthebbenden op den 

grond of van dercle belanghebbenden, ingeval de 

opsporingen worden ondernomen zonder dat te 
hunnen opzichte is voldaan aan de bepalingen 
van art. 9. 
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2) De vergunning kan worden ingetrokken: 
a. ingeval de honder der vergnn ni ng aan eene 

der daarbij gestelde voorwaarden niet voldoet; 
b. hetz~ voor het geheele onderzoekingsterrein, 

hetzij voor een gedeelte daarvan, op het verzoek 

van den houder der vergnn ning. D it verzoek 

wordt in tweevoud inge,liend aan den ingevolge 

het tweede lid van art. 7 aangewezen arn bte

nnar, die na op de beide exemplaren van het 

verzoekschrift dag en nur der indiening te hebben 

aangeleekend en een exemplaar weder aan den 

verzoeker te hebben ter hand gesteld, binnen 
drie maanden on den dag de,· indieni ng op het 

verzoek beschikt. 

3) De intrekking geschiedt door de autoriteit, 
die de vergunning heeft verleend. Van beslis

singen omtrent intrekking is beroep op den 
Gouverneur-Generaal, op de wijze bij ordonnantie 

te regelen. 

TITEL III. 

Concessiën. 

13. 1) Concessiën tot ontginning worden ver
leen,! door den Gouverneur-Generaal, voor eenen 

tijd 75 jaren niet te boven gaande, en voo1· een 
mijn veld, dat zich binnen de verticale projectie 

van het in de akte van concessie nauwkeurig 

aangednid concessieterrein tot in onbepaalde diepte 

uitstrekt. 

2) Zij worden slechts verleend voor de winn ing 
van zoodanige delfstoffen, waarvan ten genoegen 

van clen Gonvernenr-Geueraal wordt aangetoond, 

dat zij binnen het mijnveld in eene natuurlijke 

afzetting voorkomen, waaruit hare winning tech

nisch mogelijk is. 

14. Concess iën worden niet verleend dan na

dat ieder belanghebbende in de gelegenheid is 

gesteld voor zijne belangen op te komen, en 

onder verplichting voor den concessionaris, om 
zich gedurende de laatste drie concessiejaren te 
gedragen naar de voorschriften hem door den 

Oouvernenr-Genermtl, in het behing van den ge

leidelijken overgang der concessie in andere handen, 

gegeven en om zijne medewerking te verleenen 
tot alles wat aan ioodanigen geleidelijken over
gang bevorderlijk kan zijn. 

15. ConceEsiën worden niet verleend voor ont
ginning in streken of terreinen, waar die, naar 
het oordeel van den Gouverneur-Generaal, om 
1·edenen van algemeen belang niet kan worden 
toegelaten . 

16. 1) De concessie geeft den concessionaris, 

overeenkomstig de voorschriften dezer wet en op 

de in de akte van concessie gestelde voorwaarden, 

binnen het mijnveld het uitsluitende recht tot 

het winnen der in die akte genoemde delfstoffen 

en tot den aanleg van alle daartoe noodige 
werken, zoo op als onde,· den grond; dit recht 

strekt zich uit tot binnen het mijnveld gelegen 

oude ertshoopen van vroegere ontginningeu of 
01,sporingen. 

2) De concessie geeft den concessionaris ook 

het r echt, om op den voet bij ordonnanti e te 
regelen, uitslnitend ten behoeve van zijn bedrijf 

vrijelijk te beschikken over de bij zijne ont
ginning gewonnen niet in art. 1 genoemde delf

stoffen, en om buiten zij n concessieterrein hulp
werken aan te leggen. 

3) Delfstoffen genoemd in art. 1, die niet in 
de akte van concessie zijn genoemd, mogen door 

den concessionaris, tenzij hij tot de winniug 

daarvan eene nadere concessie heeft verkregen , 

niet gewonnen worden, dan voor zoover , ter be

oordeeling van den Gouverneur-Generaal, de 
samenhang ,lier delfstoffen met de in de akte 

van concess ie genoemde hare gelijktijdige winning 

onvermijdelijk maakt. Heeft een ander in het

zelfde mijnveld eenc concessie voor de win ning 

van die delfstoffen, dan moet de ove1·eenkomstig 

dit l id gewonnen hoeveelheid daarvan op zijne 
vordering, tegen vergoc,ling der kosten van voort

brenging aan hem worcleu afgestaan. 

17. Bij ordonnantie worden regelen gesteld 

omtrent de beschikking over vloeibare bitnmi

nense, en de claarrnede voorkomencle gasvormige 
zelfsta ndigheden, die door rechthebbenden op den 

grond of derde belanghebbenden , die geen ver

gunning tot opsporing noch eene concessie hebben, 
worden aangetroffen bij den aanleg van werken, 
waartoe zij p:erechtigd zijn. 

18. 1) H et op groncl van de concessie ver

worven recht behoort tot de onroerende zaken 
en kan met hypotheek worden belast, zoomcde, 

beho11dens de bepalingen van art. 4 en art. 38 
tiende liil, worclen vervreemd .. 

2) De titel van aankomst van dit recht moet 
worden openbaar ge mna.kt op de wijze bij ordon~ 

nantie te regelen. Eerst cloor die openbaar
making. worclt het recht als bestaancle aangemerkt. 

19. 1) De splitsing van een concessieterrein 

in op zich zelf staande gedeelten, het verwisselen 
van een gedeelte van een concessieterrein met 
dat van een aangrenzencl terrein, en het ver-
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eenigen van twee of meer aan elkander grenzende 

concessieterreinen tot een geheel kan slechts ge
schieden bij door den Gou verncur-Generaal te 
verleenen nienwe akten van concessie, die niet 
dan om overwegende redenen van algemeen belang 
mogen geweigerd worden. 

2) De in deze gevallen tot waarborg vau de 
belangen van hypothecaire of andere schnlcleischers 
noodige bepalingen worden bij ordonnantie vast

gesteld. 

TITEL IV. 

Verhouding van concessionai·issen tot rechthebben

den op den grond en derde belanghebbenden en 

van naburige concessionarissen onderling. 

20. Hetgeen in het tweede en derde lid van 
art . 8 omtrent opsporingen is bepaald, is ook 
van toepassing op de beschikking over den boven
grond ten behoeve van ontginningen. 

21 . 1) Indien voor eenc ontginning de be
schikking over den bovengroncl noodig is voor 

geen langer tijdperk dan clrie jaren, is daarop 
van toepassing hetgeen in art. 9 omtrent op
sporingen is bepaald, met dien verstande, dat 
wat daar ten aanzien van den houder der ver
gunning is voorgeschreven, hier op den conces
sionaris toepasselijk is en dat in dit geval zal 
moeten worden vertoond een authentiek afschrift 
der akte, waarbij het concessiebesluit is open
baar gemaakt. 

2) Indien de beschikking over den grond voor 
een langer t ijdperk noodig is, of indien na vet·· 
loop van den aanvankelijk voldoende geachten 
termijn van drie jaren nog verdere beschikking 
noodig blijkt en partijen zich over den afstand 
van den grond niet kunnen verstaan, wordt op 
verzoek der meest gereede partij overgegaan tot 
toepassing der bepalingen, regelende de onteige
ning ten algemeen en nutt e. De onteigening van 
alle voor eene ontginning noodige eigendommen 
behoeft niet te gelij ker tijd te worden gevrnag,L 

22. 1) Op gronden behoorende tot het Staats
domein, verleent de Gouverneur-Generaal, onder 
de door hem noodig geoordeelde voorwaarden en 
behoudens de rechten van derden, verlof toi het 
maken van land- en waterwegen ten behoeve 
der ontginning en recht van opstal tot plaatsing 
der noodige gebouwen, inrichtingen en werk
plaatsen. 

2) Is voor den aanleg van land- en waterwegen 
of van hnlpwerken, overeenkomstig het tweede 

lid van art. 16, ten behoeve der ontginning de 
beschikking over niet tot het Staatsdomein be
hoorenden grond buiten het concessieterrein noodig 
en blijkt het dat partijen zich over den afstand 
van dien grond niet kunnen verstaan , dan geldt. 
te dien aanzien het tweede lid van het voor
gaand artikel 

23. De verklaring, dat ten behoeve van eene 
ontginning gronden, als bedoeld in art. 21 en 
in het tweede lid van art. 22, noodig zijn, 
wordt gegeven door den Gou vernenr-Generaal , 
volgens regelen bij ordonnantie te stellen . 

24. 1) De concessionaris is verplicht tot vol
ledige vergoeding van alle schade door de onder
neming aan de rechthebbenden op of belang
hebbenden bij den bovengrond en hetgeen daartoe 
behoort toegebracht, onverschillig of ontginnings
werken al dan niet daaronder hebben plaats ge
had, of de schade door eene opzettelijke daacl 
zijnerzijds veroorzaakt is of niet,, ,lan wel of zij 
al of niet had kunnen worden voorzien. 

2) Is de schade cloor twee of meer ontgin

ningen veroorzaakt dan zijn de concessionar issen 
daarvan gemeenschappelijk en wel tot gelijke 
deelen tot vergoeding der schade gehouden, on
verminderd het recht om onderling ter ug te 
vorderen wat elk dientengevolge meer mocht 
hebben bijgedragen dan zijn aandeel in de schade 
bedraagt. Evenwel zal het aan de rechthebbenden 

op of belanghebbenden bij den bovengrond vrij 
staan om, het bewijs leverende dat de verhou
ding van concessionarissen, wat betreft elks aan
deel in de toegebrachte schade, anders is dan die 
van gelijke deelen, dienovereenkomstig hunne 
vordering tot schadevergoeding in te richten. 

3) De verplichting tot vergoeding strekt zich 
niet uit tot schade aan gebouwen of inrichtingen, 
tot stand gekomen op een tijdstip dat het ge
vaar, waarmede die door de ontginning bedreigd 
worden, den rechthebbenden op of belanghebbenden 
bij J.en bovengrond bij gewone opmerkzaamheid 
niet onbekend had kunnen blij ven . Behoort, 

ten gevolge van het door de ontginning veroor
zaakte gevaar, de oprichting van zoodanige werken 
boven den grond achterwege te blijven, dan kunnen 
rechthebbenden op of belanghebbenden bij den 
bovengrond daaraan geen aanspraak op schade
vergoeding wegens waardevermindering ontleenen, 
indien het blijkt dat hun geopenbaard voornemen 
om zoodanige werken op te richten kennelijk 
slechts het ontvangen van schadevergoeding ten 
doel heeft. 
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25 . 1) Wanneer het uoodig is dat de werk

zaamheden van naburige ontginningen in ouder

ling verband worden verricht, en de concessio
narissen zich dienaangaande niet ouderling kunnen 

verstaan, zijn zij gehouden zich te gedragen naar 

de regelingen, ter zake doOJ· den Gon verncur

Generaa.l te treffen . 
2) De concessionaris is aanspralrnlijk voor de 

schade, die hij aan eeue naburige ontginning 

toebrengt. 

26 . De aanspraak op schadeloosstelling, in de 

artt.. 24 en 2;; bedoeld, voor zoover zij niet ge

grond is op eene overeenkomst, verjaart door 
verloop van drie jaren, te rekenen van den dag, 
waarop de schade aan den belanghebbende bekend is. 

27 . 1) De schulden, voortsprnitende uit de 

verplichting tot schadevergoeding en uit het in 
gebruik nemen van gronden, volgens art. 21 en 
het tweede lid van art. 22, zijn bevoorrecht op 

de concessie, op het product der ontginning en 

op den inventaris. 
2) Het. hierbcdoelde voorrecht gaat boven pand 

en hypotheek. 

TITEL V. 

Het verkrijgen van concessiën. 

28. 1) De ontdekking van eene iu deze wet 

genoemde delfstof geeft den ontdekker, die of is 

houder van eene vergunning tot het doen van 

opsporingen, of concessionaris op het betrokken 

veld, - behoudens het bepaalde in het tweede 
en zevende lid van dit. ar tikel en in art. 15, -
recht op concessie tot ontginning van de ont
dekte delfstof zoodra hij zijn aanspraken doet 

gelden. 
2) De ontdekker, die houder is van eene ver

gunning tot het doen van opsporingen, behoort 

zijne aanspraken geldend te maken vóór het ver 
strijken van den termijn waarvoor de vergunning 

verleend is. 
3) De aanspraken in het eerste lid bedoeld 

worden geldend gemaakt door een in tweevond 
opgemaakt en aan den Gouvernenr-Genera11l ge

richt schriftelijk nrzoek om concessie, in te 
dienen bij den bij ordonnantie aan te wijzen 

ambtenaar. 
4) Die ambtenaar teekent op beide exemplaren 

van het verzoekschrift dag en uur der indiening 
aan, en stelt vervolgens een exemplaar weder 

aan den verzoeker ter hand. 
5) Het verzoekschrift moet bevatten : 

1 °. den naam , de voornamen en de woonplaats 
van den verzoeker ; 

2°. cle benaming der delfstof of de namen der 

delfstoffen voor welker ontginning concessie ge
vraagd wordt ; 

3°. cle ligging van de ontdekte vindplaats of 
vindplaatsen en de grenzen, hetzij van het aan

gevraagde , hetzij van het bestaande concessie
terrein ; 

4°. den naam aan de concessie te geven of 
gel,!:even; 

5°. het gekozen domicilie. 

6) Voldoet het verzoekschrift niet aan de in 
dit artikel gestelde vereischten, dan zal de ver
zoeker, binnen een termijn van één maand nadat 

hij daarmede in kennis is gesteld, de noodige 
verbeteringen daarin kunnen aanbrengen. 

7) Het vroeger iugecliende verzoek heeft de 
voorkeur boven de later ingecliende. 

8) Het hier bedoelde recht op concessie kan, 
mits in zijn geheel, aan anderen, voldoende aan 
de . vereischten in art. 4 gesteld, worden over

gedragen , behoudens goedkeuring van den Gou
verneur-Generaal. 

9) Voorschriften tot uitvoering van dit artikel, 
alsook betreffende de maximum-afmetingen van con

cessieterreinen worden bij ordonnantie vastgesteld. 
29 . Na de indiening van het bij art. 28 be

doelde verzoek om concessie, kan de on tdekkei· 

zijne werkzaamheden op den voet van ops11orings
werkeu voortzetten totdat hij in kennis zal zijn 
gesteld van de beschikking op zijn verzoek. 

30. 1) Indien, in het belang van eenc doel

matige begrenzing of van eene behoorlijke ont
ginning, zulks door den Gouverneur-Generaal 
noodig wordt geoordeeld, kan den ontdekker be
houdens de rechten en aanspraken Yan anderen, 
concessie worden verleend voor eene j!;rootere 
uitgestrektheid dan door hem is aangevraagd over

eenkomstig art. 28, of kunnen in het concessie
terrein aangrenzende gronden begrepen worden, 
die buit.en het onderzoekingsterrein liggen. 

2) Het besluit waarbij concessie verleend wordt 
moet behelzen : 

a. den naam , de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van den concessionaris; 

b. den naam van de concessie; 
c. de oppervlakte en de grenzen van het con

cessieterrein, aangeduid op eene bij het besluit 
behoorende kaart ; 

d. den duu r de concessie; 
e. den naam van het gewest en de afdeeling, 
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dan wel de namen van de gewesten en de afdee

lingen waarbinnen het concessieterrein gelegen is, 
zoomede het gekozen domicilie; 

f. den naam der delfstof of de namen der delf
stoffen waarvoor concessie verleend wordt ; 

g. de bijzondere voorwaarden voor zoover zij 

noodig zijn; 

k. clen datum. 
3) Een authentiek afschrift van het besluit 

wordt aan den concessionaris uitgereikt. 
31 . 1 ) Indien eeue naar het oordeel van den 

Gouvernem-Generaal voor ontginning in aanmer

king komende delfstofofzetting ontdekt is ten 
gevolge van een van Gouvernementswege ingesteld 

onderzoek, wijst de GotlVerneur-Generaal , behotl· 
dens de rechten van derden, het terrei n aan, 

b innen hetwelk geen concessie wordt verleend dan 

na openbare mededinging, onverminderd de be
voegdheid van het Gouvernement om daarbinnen 

zelf · mijnontginning te ondernemen .. 

2) In bijzondere gevallen kan, krachtens bij 

Koninklijk beslu it verleende machtiging , van het 

vereischte rnn openbare mededinging worden af

geweken . 

32. Art. 31 is toepasselijk op naar het oordeel 
van clen Gouverneur-Generaal voor ontginning in 

aanmerking komencl e delfstofafzettingen tot welker 

ontginning geen aanspraken op concessie, over

eenkomstig deze wet, geldend kunnen gemaakt 
worden en welke niet vallen in de termen van 

het eerste lid van genoemd artikel. 
33. 1) In geval van openbare mededinging wordt 

de concess ie toegewezen aan hem die het hoogste 
bedrag in geld aanbiedt, mits de Go11Yerneur

Genernal van oordeel is, dat tegen zijn toelating 

geen bezwaar bestaat. 

2) Leidt de openbare mededinging tot geen 

resultaat dan wordt, voor zoover daartoe termen 

bestaan en niet ondershands concessie is of wordt 

verleend, het volgens artt. 31 en 32 gereserveerde 

tcnein wecler openge~teld voor opsporingen. 
34. 1) In het derde jaar alvorens eene con

cessie door tijdsverloop eindigt, worden, voor 
zoover daartoe termen bestaan en het Gouvernement 

zich de ontginning niet voorbehoudt, de mor
waarden bij Koninklijk besluit vastgesteld, waarop 
tot voortzetting der ontginning eene nieuwe con
cessie voor den concessionaris verkrijgbaar is . 

2) De concessionaris heeft binnen zes maanden 

nadtit hij met die voorwaarden in kennis is ge

steld, te verklaren of hij eene op die voorwaarden 
verleencle concessie aanvaardt. Aanvaardt hij die 

niet of verklaart hij zich d ienaangaande niet binnen 

den bepaalden tijd, zoo wordt geeu nienwe con

cessie verleend dan na openbare meded inging. 

'l' l 'l' EL VI. 

Heffing van vast ,·ecltt en cijns. 

35. 1) Het Gouvernement heft van iedere ver

gunning tot opsporing en van eiken ontdekker, 
die opsporingswerken voortzet overeenkomst ig 
art. 29: 

a. een jaarlijksch, ieder jaar bij vooruitbetaling 

te voldoen, vast recht, evenredig aan de opper

vlakte van het opspor ingsterrein en ten bedrage 

van / 0.025 per hectare; 

b. een jnarlijkschen cijns ten bedrage van vier 

percent van de bruto-opbrengst voor zooveel be

treft het gedeelte der gewonnen delfstoffen, dat 
een bij ordonnantie vast te stellen belastingvrij 
quantum overtreft. 

2) Het Gouvernement heft van iedere concessie: 

a . een jnarlijksch, ieder jaar bij voornitbetaling 

te voldoen, vast recht, evenredig aan de opper-· 

vlakte van het concessieterrein en ten bedrage 
van / 0.25 per hectare; 

b. een jaarlijkschen cijns, ten bedrage van vier 

percent van de bruto-opbrengst. 

3) Indien de concessionaris ten genoegen van 

den Gouverneur-Generaal aantoont, dat de exploi 

tatie van het afgeloopen jaar ver! ies heeft opge
leverd, dan wel opleveren zou na aftrek van het 

ingevolge het tweede lid van dit artikel over dat 
jaar verschuldigde, kan het bedrag van den 
verschnldigden cijns over dat jaar worden ver

minderd met een door den Gouverneur-Generaal 

te bepalen bedrag, doch in geen geval tot mincler 
dan één percent van de brnto-opbrengst. 

4) Van de toepassing, aan het derde lid van 
dit artikel gegeven, wordt jaarlijks door Onzen 

Minister van Koloniën verslag gedaan aan de 
Staten-Genera.al. 

5) Restitutie van gedane betalingen wegens 
verschuldigd vast recht heeft niet plaats. 

36. 1) Als bruto-opbrengst wordt aangemerkt 
de gemiddelde handelswaarde op het concessie
terrein, gedurende het afgeloopen halve kalender

jaar, van de door de ontginning verkregen hoe
veelheid al dan niet bewerkte verhandelbare pro
ducten. 

2) Is de handelswaarde dier producten, in den 

toestand waarin zij voor de in art. 35 genoemde 
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heffing in aanmerking worden gebracht, verhoogd 

ten gevolge van bereiding en verwerking door 

den concessionaris op het concessieterrein of op 

een na.bijgelegen of daarmede verbonden terrein, 
dan wordt, ter bepaling van de aanvankelijke 
handelswaarde, de verhoogde waarde verminderd 

met de kosten dier bereiding en verwerking en, 
in geval van afvoer naar zulk een ander terrein, 
mede met de kosten van dien afvoer. 

3) Wordt als grondslag van de berekening der 
aanvankelijke handelswaarde genomen de waarde 

op de naastbijgelegen markt binnen of buiten Ne

derlandsch-Indië, dan wordt die waarde vermin

derd met de kosten van verpakking en van ver 
voer daarheen. 

4) De bepaling van de handelswaarde en van 
cle in het tweede en derde lid bedoelde kosten 

geschiedt, na raadpleging van _den concessionaris, 
door de bij ordonnantie aan te wijzen autoriteit. 

Van diens beslissing is beroep op den Gouverneur

Generaal. 
5) In bijzondere gevallen kan . voldoening van 

den cijns in natura en ook, volgens regelen bij 

ordannantie te stellen, bij abonnement door den 
Gouverneur-Generaal worden toegestaan. 

TITEL VIL 

Vervaltenverkla1·i11g van rechten en te niet gaan 
van concessiën. 

37. 1) De concessionaris kan van de hem bij 

de concessie verleende rechten door den Gouver

neur-Generaal worden vervallen verklaard : 

a. ingeval hij , op bekomen last om de ont
ginning wegens, naar het oordeel van den Gon

vernenr-Gene!aal, overwegende redenen van al
gemeen belang aan te vangen of na staking weder 

op te vatten, in gebreke blijft binnen den hem 

gesteiden tijcl aan dien last ten genoegen van den 
Gon verneur-Generaal te voldoen ; 

b. ingeval hij achterlijk of nalatig is in de 

nakoming van verplichtingen, hem ter zake der 
ontginning bij wettelijke voorschriften of bij de 
akte van concessie opgelegd , dan wel ingeval hij 

weigert of in gebreke blijft gevolg te geven aan 
de in het algemeen belang of in het belang der 
veiligheid van personen en goederen cloor eene 
daartoe bevoegde autoriteit omtrent zijne werken 
gegeven voorschriften. 

2) Tot de vervallenverklaring wordt niet over

gegaan, dan nadat de concessionaris of zijn ge

machtigde door of vanwege den Gouverneur-Ge-

neraal met het voornemen tot vervallen verklaring 

bij gerechtelijk beteekende akte is in wetenschap 

gesteld, hem de gelegenheid is gege·,en voor zijne 

belangen op te komen en hij tevens een hem te 
verleenen, met den datum van beteekening cler 
gerechtelijke akte ingaanden, termijn van ten minste 

één jaar, om zijne verplichtingeu volledig na te 

komen of om aan de gestelde eischen te voldoen, 

onbenut heeft laten voorbijgaan. Voor z,,over die 

verplichting strekt tot betaling eener gelclsom, 
zal die termijn ten minste drie maanden zijn. 

38. 1) De concessionaris, die bij beschikking 

van den Gouverneur-Generaal van zijne rechten is 

vervallen verklaard, waarvan onmiddellijk mede
deeling wordt gedaan aan den Minister van Kolo

niën, kan daarvan in bernep komen bij den Koning. 

2) Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt 

door hem ingediend binnen zes maanden nadat 
het besluit ter kennisse van hem of van zijn ge
machtigde in Nederlandsch-Indië is gebracht. Het 
verzoekschrift wordt aan den Gouverneur-Generaal 

ingediend en door dezen onverwijld aan den Minister 
van Koloniën verzonden. 

3) De Koning beschikt op het tijdig ingestelde 

beroep na den Raad van State te hebben gehourd . 
4) Zoolang de termijn van beroep niet is ver

streken of de Koning op een tijdig ingesteld be

roep geen bescbikki ng heeft genomen, wordt het 

besluit, waarvan in beroep is gekomen, niet ten 

uitvoer gelegd. 
5) 0 p verzoeken om beroep, ingediend na het 

verstrijken van den gestelden termijn, wordt dooi· 

den Koning afwijzend beschikt, zouder onderzoek 
van de zaak zelve. 

6) Ingeval het beroep niet tijdig is ingesteld of 

op het beroep afwijzend is beschikt, wordt cle 
beschikking van den Gouverneur-Generaal, dan wel 

het Koninklijk besluit, o kosten van den van 

zijne rechten vervallen verklaarden concessionaris, 
aan de belanghebbende hypotheekhouders ge
rechtelijk beteekend en in het oflicieele en in een, 
door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen , par
ticulier nieuwsblad openbaar gemaakt onder ver
wijzing naar de bepalingen van dit artikel. 

7) Ieder belanghebbend schnldeischer is beYoegd, 
binnen een bij ordonnantie bepaalden tijd 11a de 
beteekening en openbaarmaking der beschikking 
of van het Koninklijk besluit, zich te wenden tot 
den raad van justitie binnen wiens ressort domi
cilie is gekozen voor al wat op de concessie be

trekking heeft, met het verzoek om, na alle be
trokken partijen in de gelegenheid te hebben gesteld. 
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om voor hare belangen op te komen, te bevelen 
dat de concessie, met inbegrip van de mijn werken 

en van hetgeen tot verzekering en bekleeding 

daarvan dient, op zijne kosten, binnen een door 

dien rechter bepaalden termijn, in het openbaar 

en overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de 

Burgerlijke Rechtsvordering worde verkocht, ten 

einde uit de opbrengst het beloop zijner schuld
vordering met de renten en kosten te verhalen. 

8) Ook de vim zijn rechten vervallen verklaarde 

concessionaris is, bij stilzwijgen der schuldeischers, 
bevoegd om binnen den bepaalden tijd het ver

zoek te doen dat zijne vroegere concessie op zijne 

kosten te zijnen bate in het open baar worcle 
verkocht. 

9) Van verzoeken om verkoop der concessie wordt 

door den griffier van den raad van justitie in het 
zevende lid genoemd onverwijld kennis gegeven 
aan de Regeering. 

10) De concessionaris is van mededinging uit
gesloten en kan niet meer als kooper der con

cessie optreden. 
11) Ingeval de openbare verkooping der con

cessie niet wordt aangevraagd of tot geen resul
taat leidt, wordt de concessie ingetrokken. 

12) Na vervallenverklaring blijft de concessio

naris niettemin tot aan de overgave aan den nieuwen 

concessionaris, dan wel tot aan de intrekking der 

concessie, aan zijne verplichtingen als concessionaris 
gebonden, znllende de mijn werken door hem tot 
op dat tijdstip in behoorlijken staat van onder
houd moeten worden gehouden. 

39. Het recht op concessie en de concessie ver
vallen van rechtswege: 

a. indien de houder van het recht op concessie 
dan wel de concessionaris ophoudt aan de in art. 4 

gestelde vereischten te voldoen; 

den houder van dat recht 
of van den concessio · s, ten aanzien van die 
rechtverkrijgenden, die niet binnen den in art. 4 

genoemden termijn aan de in dat artikel gestelde 
vereischten hebben volelaan. 

40. 1) Ingeval de concessionar is intrekking 
zijner concessie verzoekt, is op dat verzoek van 
toepassing hetgeen in het zesde !iel van art. 38 
ten opzichte van de <laarbedoelde beschikking is 
voorgeschreven·. 

2) De gerechtelijke beteekeningen en de open
baarmakingen geschieden door de zorg van den 
concessionaris. 

3) Het zevenele en elfde ]iel van art. 38 zijn 
ten deze van ioepassing. 

4) Indien geeu verzoek tot openbaren verkoop 
bij den raad van justitie is ingedienel geeft ele 
griffier van het col lege eene desbetreffende ver

klaring aan den concessionaris af, welke aan de 

Regeering zal worden overgelegd, met de relazen 

waaruit van eene behoorlijke beteekening van het 

verzoek aan de hypotheekhouders blijkt. 
5) 'ren aanzien van door concessionarissen in

gediende verzoeken om gedeeltelijke intrekking 

hunner concessie is toepasselijk het bij art. 19 be

paalde aangaande splitsing van een concessieterrein. 
41. 1) Bij het te niet gaan eener concessie, 

vervallen alle elaarop rustende lasten en verkrijgt 

het Gouvernement, behoudens over die gedeelten 

van den bovengrond en de daarop staande gebouwen 
die den laatsten concessionaris in eigendom toe
behooren, de volle en vrije beschikking over het 

mijnve!d, en over al hetgeen tot bekleeding en 
verzekering der m:ijnwerken dient, zonder dat 

eenige vergoeding aan den laatsten concessionaris 
verschuldigd is. 

2) Door den _ Gouverneur-Generaal wordt een 

termijn bepaald binnen welken de laatste conces

sionaris cle niet tot de bekleeding en verzekering 

der mijn werken dienende inrichtingen, zijne op 
Gouvernementsgrond staande gebouwen en den 

verderen inventaris der onderneming, zoomede 

de nog voorhanden prodncten der ontginning kan 

verwijderen. Wat binnen dien termijn niet is 
verwijderd, vervalt aan het Gouvernement, tenzij 

er over is beschikt op eene andere door deu Gonver

nenr-Generaal goedgekeurde wijze. 

42 . Bij het te niet gaan eener concessie stelt 
de concessionaris, evenals hij verkoop, in de ge

vallen bij de art. 38 en 40 bedoeld, alle kaarten, 

teekeningen en schetsen van of betrekking hebbende 

op de mijnwerken kosteloos ter beschikking vau 
den Gouverneur-Generaal. 

TITEL VIII . 

Slot- e11, overgangsbepalinqen. 

43. 1) Voor zoover nevens deze wet en de tot 
hare uitvoering vereischte voorschriften nog andere 
regelingen noodig zijn om de goede werking der 
wet te bevorderen en het vereischte toezigt op 
opsporingen en ontginningen in het algemeen 
belang te verzekeren , worden zoodanige regelingen 
bij ordonnantie vastgesteld. 

2) Het van Regeeringswege uit te oefenen toezicht 
strekt zich mede uit, - behalve tot de naleving 
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der in art. 14 genoemde verplichting en der bij 
de vergunning tot het doen van opsporingen dan 

wel bij het concessiebesluit uoodig geoordeelde 
bijzondere voorwaarden, - tot alles hetgren be

trekking heeft op: 
a. de stevigheid der mijn werken; 

b. de veiligheid voor het leven en de gezond
heid der ai·beiders; 

c. de bescherming van den bovengrond in het 
belang van ·de veiligheid van personen en het 
open baar verkeer; 

d. de bescherming tegen voor het algemeen 

schadelijke gevolgen van den mijnbouw. 

3) Ontstaat in verband met het be1malde in 
het voorafgaande lid door eenig mijnwerk gevaar, 
dan zijn de met het toezicht belaste ambtenaren, 

bij niet opvolging door den concessionaris binnen 

den daartoe gestelden termijn van de door hen 

na rnaclpleging van den concessionaris gegeven 
voorschriften, bevoegd om deze zelf ten uitvoer 

te leg11:en, in welk geval zij verplicht zijn on
verwijld aan de Regeering kennis te geven van 
hetgeen door hen is verricht. 

4) J s het gevaar dringend, dan is voor de 

uitoefening van de in het vorige lid aan de met 

het toezicht belaste ambtenaren verleende bevoegd
heid, zelfs de voorafgaande raadpleging van den 
concessionaris niet noodzakelijk. 

5) De concessionaris is verplicht de do r met 
het toezicht belaste ambtenaren getroffen maat
regelen, bedoeld in het derde en vierde lid, te 
gedoogen en de kosten daarvan te dragen of te 
vergoeden. 

6) Bij ordonnantie wordt bepaald in welke ge

vallen beroep is van de beschikkingen der toe
zicht houdende ambtenaren . 

7) De uitvoering van de ingevolue het derde 

en vierde lid gegeven voorschriften wordt door 
het indienen van hooger beroep niet opgeschort. 

44. 1) Het tweede lid van art. 27 van het 
reglement op het beleid der Regeering van Ne

derlandscb-Indië geldt, wat betreft deze wet, ook 
voor die in het genot van zelfbestuur gelaten 

gedeelten van Nederlandscl1-Jndië, waarvan de 
bestnnrders het recht tot het verleenen van ver
gunningen voor het doen van opsporingen en van 

concessiën tot ontginning bij overeenkomst aan 
het Gouvernement van Nederlandsch-Indië hebben 

overgedragen. 
2) De in verband met het genot van zelfbe

stuur noodzakelijke afwijkingen vau deze wet, en 
hetgeen daarvoor in de plaats moet treden, worden 

voor evenbedoelde gedeelten van Nederlandsch

I ndië bij ordonnantie vastgesteld. 

45 . 1) Deze wet is, behoudens de daarin vast
gestelde regeling van den cijns voor concessiën 
en behoudens bij de wet goedgekeurde overeen

komsten betreffende ontginningen , van toepassing 
op vóór hare inwerkingtreding verleende vergun

ningen tot opsporing en concessiën tot ontginning. 
2) De v_oor concessiën, verleend ,·óór het in 

werking treden dezer wet, vastgestelde regeling 

van den cijns, kan ten verzoeke van de belang

hebbenden met deze wet in overeenstemming 

worden gebrar.ht. 

3) De concessiën, reeds verleend voor de winning 

van andere delfstoffen dan in art. 1 dezer wet 

genoemd, blijven gehandhaafd. 
46 . 1) Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel van . Indische mijnwet". 

2) Zij treedt in werking op een nader bij or

donnantie te bepalen datum. 
Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te Königswinter, den .23sten Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De JJfinister van Koloniën, (get .) CREME l\. 

(Uitgeg . 1 Juni 1899.) 

23 JJ1ei 1899. WET, houdende wijziging van de 
begrooting van Nederlandsclt-lndiii voor het 
dienstjaar 1899. S. 125. 

23 JJiei 1899. WET, houdende nadere regeling 
van het Curaçaosche muntwezen. S. 126 . 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 155, 1- 6. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 979. 
Hand. l• Kamer 1898/99, bladz. 383,418,436. 
WJJ WILHELMlN A, ENZ •• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eenige na ere voorzien ingen te 
nemen omtrent het mu wezen in J e kolonie 

Curaçao; 
Zoo is het, da.t Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Iedere schuldverbintenis luidende op 
guldens, op een der eilanden Curaçao , Bonai re 
of Aruba vóór het in werking treden dezer wet 

aangegaan en die de schuldenaar bevoegd is op 
die eilanden te kwijten, wordt geacht te zij n aan
gegaan in den golden Curaçaosch courant, tenzij 
kwijting in den gulden Nederlandsch courant uit
drukkelijk is bedonµ;en of uit de overeenkomst 
voortvloeit. 

Iedere schuldbekentenis, welke later wordt aan
gegaan, worclt geacht te ziJn aanp:egaan in den 
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gulden ederlandsch courant, al wnre nnders 

bedongen. 
2 . cbuldverbintenissen in artikel 1 bedoeld, 

waarbij het Gouvernement eene der partijen is , 

worden geacht te zijn aangegaan in den gulden 

Nederlandsch courant, tenzij het geldt gevolgen 

van ccne reeds bestaande in Curaçaosch courant 

te kwijten verbintenis. 

3. De i:ulden Curaçaosch courant wordt gcncht 
eenc waarde te bezitten van 0.94 gulden Neder

laudsch couraut. 
4. Iedere schnldeischer kau betaling vorderen 

in wettige betaalmiddelen. 

·wettige betaalmiddelen in de kolonie Curaçao 

zijn de volgende munten: 

a. tot on beperkt bedrag: 
het Nederlandsche tienguldenstuk; 

de Nederlandsche rijksdaalder, gulden en halve 

gu lden ; 
de vreemde gouden muuten, welke door Ons 

in de kolonie Curnçao gangbaar zijn verklaard, 

tegen clc door Ons vastgestelde koersen ; 

b. tot beperkt bedrag de volgende pasmunten: 
1°. in zill•er tot een bedrag van tien gulden: 

het cJerlundsche vijfentwintigcen tstuk, tien -

centstuk en vijfcentstuk; 
het Curaçaosche stuk van { (een vierde) gttlden 

en van / 0 (ecu tiende) gulden. 
De bee]J.cnaar der Curaçaosche zilveren pasmuut 

is op de voorzijcle het borstbeeld der Koningin 
met een omschrift gelijk aan dat der Nederland

sche rijksdaalders, guldens en halve guldens, en 
aan cle kccrzij,le 's Rijks wa11en tus&chen de aan cl ni

cling der geldswaarcle ¼ .. G. en 1
/ 10 •• G., 

benevens het jaartal en het omschrift • Kolonie 

Curnçao". Deze stukken worden in den ring ge

munt en hebben een kartelrand. Zij hebben het
zelfde gehalte en g wicht en dezelfde middellijnen 

als de ederlandsche &.il veren 11asmunt van dezelfcle 

waarde; 
2°. iÜ brons tot een bedrag van vijf en twintig 

cent, cle Nederlandschc twee en een halve cent, 
cent en halve cent. 

5 . Tot inwisseling van bij het in werking 
treden van deze wet in de kolonie in omloo11 zijncle 
vreemde mu ntspeciën , welke niet krnchtens arti
kel 4 in de kolonie Curaçao gaugbaar zijn ver
klaard, tegen Kederlandsche munt of ko}oniale 
pasmunt wordt gedurende één maand na dat in 
werk ing treden de gelegenheid opengesteld bij de 
daartoe door den Gou verueur aan te wijzen lands
kassen in de kolonie. 

De Gonverneur stelt, met inachtneming rnn 
Onze bevelen, vast, welke soorten van munt

speciën ter inwissclin" worden aangenomen, en 

tegen welke koersen. 
Geldstukken welke meer dau 10 per mille vau 

hun gewicht. verloren hebben, worden niet ter 

in wissel i ug aangenomen. 
6. Deze wet treedt in de kolonie Curaçao in 

werking op een door Ons vast te stellen tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Königswiuter, den 23sten Mei J.899. 

(get .) WIL HEL UN A. 

De Miniater vmi Koloniën, (get.) C1n:ME1t. 

( Uitgeg. 3 Ju11i 1899.) 

23 JJ1ei I 99. WET, houdende bepalingen tot 

wering mu de an José schildluis (Aspidio

tus perniciosus). S. 127. 

Bi,jl. Hand. 2° Kamer 1897 /98, n°. 196, 1-3; 

1898/99 n°. 18, 1--5. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 975. 
Hand. l • Kamer, 1898/99, bladz. 38 , 418,436 . 

WIJ WIL HELM:I A, Et-Z. . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

wegens cle uitvaardiging van den in het Konink

lijk besluit van 30 Januari 1899 (Staatsblad n°. 53) 
vervatten algcmeenen maatregel van bestu nr, tot 

wering van de San José scltildtuis (Áspidiotu,s 

pernicioaus), te dier zake nadere, wettelijke voor

ziening noodig is, en zulks ingevolge het be

paalde bij artikel 2 der wet van 2 April 1898 

(Staatsblad u0
• 79), tot wering van voor den 

land- , tuin- of boschbou1Y schadelijke dieren en 

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

Art. 1. De in- en doorvoer, hetzij recht

streeks, hetzij middellijk, van alle soorten van 

levende boomeu en heesters - of levende deelen 

daarvan - afkomstig uit Amerika, zijn verboden. 
Dit verbod geldt e,,eneens de kisten, tonnen, 

manden, zakken, vaten en andere voorwerpen , 
dienende or gcclieud hebbeucle tot verpakking 
van de bij het vorige Jid bedoelde voorwerpen. 

2 . Bij de uangiCte tot in- of doorvoer van 
levende boomen en heesters - of levende deelen 
dier gewassen - alsook van cle verpakking daar
van, wordt eeue verklaring nopens den oorsprong 
dier voorwerpen, afgegeven door clen Neder
landschen consulniren ambtenaar of eene bevoegde 

autoriteit ter plaatse van inscheping of inlading, 
overgelegd. 

Als verl;laring nopens den oorsprong kunnen 
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ook dienen de bescheiden, afgegeven ingevolge 

het 2de en 3de lid van artikel 3 der internati
onale overeenkomst van 3 November 1881 tot 
wering der druifh1is (phyllo:rnrn), tot welke over
eenkomst betrekking hebben de wetten van 6 De
cember 1883 (Staat.,b{ad n°. 178) en 26 Oc
tober 1889 (Staatsblad u0 • 134). 

De in het eerste lid van dit artikel genoemde 

voorwerpen, aangevoerd van buitenslands, mogen 

niet worden gelost, of met het vervoermiddel 

waarin zij zich bevinclPn verder worden gevoerd 

in binnenwaartsche richting, tenzij de iu dat !iel 
bedoelde verklaring door deu ontvanger der in
voerrecbten vooraf is onderzocht en voldoende 
bevonden . 

3. Behoudens nakoming van de voormelde 

overeenkomst, kunnen bij gemeenschappelijke be

schikking van de Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën uitzonderingen op de 
bepalingen van deze wet worden toegelaten: 

a. voor aan voeren uit aau 1 edcr!and grenzende 

landen, wa,\r maatregelen zijn genomen tot wering 

van de San José schildltlis; 
b. voor aanvoeren met een wetenscbappelijk doel; 
c. ten behoern van het grnnsverkeer. 
4. Gedurende dcu tijd van vier weken na den 

dag waarop de algemeene maatregel van bestnur, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 Janu
ari 1899 (Staatsblad n°. 53) in werking treedt, 

wordt de verklaring, bedoeld bij artikel 2, eerste 
lid, niet gevorclel'(l voor zenclingeu, afkomstig 
nit Azië, Afrika of Europeesche ht.vens aan de 
Midde\landsche zee, mits len genoegen van den 

ontvanger der in voorrechten worde aangetoond, 

dat de teu in- of doorvoer aangegeven voorwerpen 
werkelijk uit die werelddoelen of uit die havens 

afkomstig zijn. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Königs1vinter, den 23sten Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
JJe .Minister van Binnenlandsclie Zaken , 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

JJe jJfinister van Financiën, (get .) P1E1tSON, 

( Uitgeg. 7 Juni 1899.) 

23 j)fei 1899. WKT, houdende bepalingeu ter 
uitvoering van art. 187 der Grondwet. S. 128. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1897/98, n°. 166, 1-4; 
1898/99, n°. 20, 1-7. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 898-907, 909- 922. 
Hand. l • Kamer 1898/99, bladz. 342, 343, 

366, 389, 437-440. 
1899. 

WrJ WILHELYlI1 A, ENZ .•. cloen te weten: 

Alzoo Wij iu overweging genomen hebben dat, 

ter uitvoering van ,irtikel 187 der Grondwet, het 
bepalen van de wijze waarop en de gevallen 
waarin elk gedeelte van het grondgebied des 

Rijks door Ons of van Onzentwege in staat van 
oorlog of in staat van beleg kan worden ver
klaard en de regeling van de gevolgen daarvan 
bij de wet moeten geschieden ; 

Zoo is het, dat Wij, cleu Raau van State enz. 

HOOFDS'l'UK I. 

Álgemeene bepali11ge11. 

Art. 1. Elk gedeelte van het grondgebiecl des 
Rijks kan bij Koninklijk besluit in staat van 

oorlog of in staat van beleg worden verklaard: 
1 °. wanneer oorlog of oorlogsgevaar ontslaan is; 
2°. wanneer binnenlandsche onlusten de in- of 

uitwendige veiligheid van het Rijk of van een 

gecleelte daarvan in dringend gevaar brengen. 
2. Wanneer ten gevolge van een vijanclelijkeu 

inval, of teu gevolge van biuneu lanclsche on 
lusten, als bedoeld in art. 1, sub 2°., cle ge

meen3chap tussehen een gedeelte van het grond

gebied des Rijks en den zetel der Regeeriug is 
afgesneden, kan dat gedeelte - hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk - door het militair gezag 
van Onzentwege in staat vau beleg worden ver 
klaard. 

3. De staat vau oorlog en de staat van beleg 
worden bij Koninklijk besluit opgeheven. 

Ingeval de gemeenschap tussche n het in staat 
van oorlog Qf in staat van beleg verklaarde l:{edeelte 

van het grondgebietl. des Rijks en den zetel der 
Regeeri ng na di e ve1·klaring is afgesneden en dat 

gedeelte nog in dien toestand verkeert op het 

oogenblik dat de omstaudigheden, welke tot die 
verklaring aanleiding hebben gegeven, hebben op

gebonden te bestaan, kno de opheffing, voor 
zoover dat gedeelte betl'Cft, cloor het militair 

l:{ezag geschieden. 
Mede kan de opheffing door het militair gezag 

geschieden voor wat betreft dat gedeelte van het 
grondgebied des Rijks, waarop het vorige artikel 
is toegepast, indien de omstandigheid, welke daar
toe aanleiding beeft gegeren, heeft opgehouden 
te bestaan, maar de gemeenschap met tl.en zetel 

der Regeering nog niet is hersteld. 
4. Het besluit, waarbij de staat vnn oorlog 

of de staat van beleg wordt verklaard of opo-ehe
ven, treedt in werking op het daarin vermelde 

9 
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tijdstip en wordt ter plaatse afgekondigd op de 
wijze, door het militair gezag te bepalen. 

Het wordt zoo spoedig doenlijk in het Staats• 
blad en in de Staatscourant opgenomen. 

5. Behalve in het geval van een vijandelijken 

inval, wordt onverwijld een voorstel aan de 

Staten-Generaal gedaan om het voort,luren van 

den staat van oorlog of van den staat van be

leg bij de wet te bepalen. 
I s de ,itting der Kar,1 ers van de Staten-Gene• 

mal gesloten, dan worden zij onmiddellijk door 

Ons bijeengeroepen. 
Komt de wet niet tot stand, dan wordt hier· 

van onverwijld kennis gegeven aan het militair 

gezag en wordt de staat van oorlog of cle staat 

rnn beleg gerekend te zijn opgeheven met den 

dag, waarop dit ter 1ilaatse zal zijn bekend gemaakt 

op de wijze , door het. militair gezag bepaald. Die 

bekendmaking zal onverwijld geschieden. 
Indien na het einde van een oorlog de staat 

van oorlog of de staat van beleg moet worden 

verlengd , zal, na het sluiten van den vrede, 
onverwijld een voorstel daartoe aan de Staten-Ge

neraal worden gedaan. 

6. Na de opheffing van den staat van oorlog 

of van den staat. van beleg wordt van Onzentwege 
aan ,le Staten-G eneraal mededeel ing gedaan van 

hetgeen door het mil itair gezag, krachtens de 

buitengewone bevoegdheid, daaraan door deze wet 

toegekend, is verricht. 
7. Het militair gezag, in deze wet bedoeld, 

worclt uitgeoefend door de autoriteiten, daartoe 
door Ons of van On,entwege door On zen Minister 

van Oorlog aangewezen . 

H O O F D S 'l' U K II. 

Van den staat van oorlog. 

8. In staat van oorlog zijn de artikelen van 

clit hoofdstuk van toepassing op het grondgebied, 
aangeduicl in het besluit, dat den staat van oor

log verklaart. 
Wanneer de staat van oorlog wordt opgeheven, 

houden de ingevolge de bepalingen van dit hoofd
stuk door het militair "ezag genomen maatregelen 
van rechtswege op te gelden. 

9. De besturen van en de ambtenaren in dienst 
bij provinciën, gemeenten, waterscha1,pen, veen
schappen en veenpolders zijn verplicht aan het 
militair gezag de inlichtingen te verschaffen, welke 
van hen verlangd • worden en tot het verstrekken 

waarvan zij in staat zijn. 

10. Door het militair gezag worden, na overleg 

met het betrokken burgerlijk gezag, zoo noodig, 
nieuwe politieverordeningen alsmede verordeningen 

en keuren van waterschappen, vecnscbappen en 
veenpolders vastgesteld en bestaande gewij zigd of 

gescho1,;t. 
De daartoe strekkende bcSluiten zijn van kracht 

onmiddellijk nadat zij zijn afgekondigd op de 
wijze, door het militair gezag te bepalr.n en wor• 

den aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 

De schutterijen en· de vrijwill i,e;erkorpsen komen 

onder de onmiddellijke bevelen van het militair 

gezag. 
11 . Het militair gezag stelt, na overleg met 

het betrokken burgerlijk gezag, zoo noodig, de 

maatregelen vast, welke genomen moeten word en 

om te voorzien in het onderhoud der in won ers 

en de behoeften der bezetting. 
Het militair gezag is bevoegd, indien zulks ter 

uitvoering van de in het eerste lid bedoelde 

maatregelen noodzakelijk is, elke plaats zelfs legen 
den wil van clen rechthebbende, te betreden of 

van zijnentwege op vertoon van een schriftelijken, 
daartoe strekkenclen algemeenen of bijzonderen last, 

te doen hetreuen en aldaar nasporing of huis

zoeking te doen of te laten doen. 
Tot nasporing in eene woning en tot huiszoeking 

wordt zoodanige last alleen verstrekt aan een 

officier, die zich , zoo noodig, door militairen 

van ]ageren rang kan doen vergezellen. 
De met ,le nasporing en huiszoeking belaste 

officier is gehouden van zijne bevindingen proces
verbaal op te maken en dit in te levernn bij het 
mili tair gezag. 

12. Voor zoover zulks niet bij de wet is ge

schied, stelt het militair gezag, na overleg met 

het betrnkken bmgerlijk gezag , zoo noodig, de 
regelen vast nopens de hnlp, die de bevolking 
in de militaire werkzaamheden zal hebben ·te 
verleen en. 

Artikel 193 der Gemeentewet is in dat geval 
niet toepasselijk. 

Het militair gezag is tevens bevoegd te be
palen dat de voorschriften der Arbeidswet, der 
Veiligheidswet en der Hinderwet hniten werking 
worden gesteld . 

13. Het militair gezag regelt of wijzigt, na 
overleg met het betrokken burgerlijk gezag, zoo 
noodig, den dienst der politie en der brandweer. 
Het stelt, zoo noodig, eene geheime politie in, 
om de handelingen van verdachte personen na 
te gaan en de pogingen tot verstandhouding met 
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den vijand of het vormen van samenspanningen 

tijdig op te sporen en tegen te gaan . 

14. Op het militair gezag gaan over de he
voegdhcclen, bij artikel 186 en artikel 187, 
lste zinsnede, der Gemeentewet aan den burge
meester gegeven. De politie en de brandweer 

t reden dan onder de hevelen van dat gezag. 

De overige bepalingen van laatstgemeld artikel 
zij n in dat geval niet toepasselijk; alsdan vervallen 
de bevoegdheden aan Onze Commissarissen in de 

provinciën gegeven bij de artikelen 13, 14 en 15 
hunne,· instructie, vastgesteld bij Koninklijk be

sluit van 27 September 1850 (Staatsblad n°. 62). 

15 . Het militair gezag is bevoegd alles te doen 
wegruimen wat aan de behoorlijke verdediging in 

den weg staat. Daarvoor wordt schadeloosstelling 

verleend, tenzij bij de wet anders is bepaald, of 

het tegendeel overeengekomen is. 

16. Het militair gezag is bevoegd, wegen, 
wateren, terreinen en gebouwen, zoo noodig met 

de daarin aanwezige werktuigen, aan provinciën, 
gemeenten, waterschappen, veenschappen, veen

polders of aan particulieren toebehoorende, in 
gebruik te nemen, wanneer dit voor de uitoefening 
van den militairen dienst noodzakelij k is. Zoodrn 

het gebrnik niet meer noodig is, wordt het ge
bruikte eigendom door of vanwege Onze Minister 
van Oorlog weder ter beschikking van de recht

hebbenden gesteld . De wederbeschikbaarstelling 

wordt door genoemden Minister ter algemeene 

kennis gebracht. 
Voor het gebruik wordt schadeloos~telling ver

leend, tenzij het tegendeel overeengekomen is. 
Onze Minister van Oorlog is verder bevoegd, 

voor rekening van den Staat, het gebruikte eigen
dom terug te brengen in den tuestand, waarin 

het zich vóór de ingebruikneming bevon,l; bij de 

bepaling van het bedrag der schadeloosstelling 

wordt daarmede rekening gehouden. 
17. 'l'ot het erlangen van schadeloosstelliuµ:, op 

grond van de artikelen 15 en 16 , moet cle be

langhebbende eene aanvrage indienen aan Onzen 

Minister van Oorlog en zulks, voor zooveel betreft 

het geval, bedoeld in artikel 15, binucu eene 
maand uadat de staat van oorlog of de staat van 
beleg is opgeheven en in het geval, bedoeld in 
artikel 16, binnen eene maand na de dagteekening 

van de in dat artikel bedoelde kemii sgeviug. 
Binnen twee maanden nadat die aanvrage bij 

het Departement van Oorlog is ontvangen, biedt 
Onze Minister van Oorlog aan den belanghebbende 

cene bepaalde som als schadeloosstelling aan. Is 

binnen den gestelden termijn geen auubo:I door 

den belanghebbende ontvangen of acht hij de aan

geboden schadeloosstelling niet voldoende, dan 

kan hij het geschil op de gewone wijze bij den 
bnrgerlijkcn rechtet· aanbrengen. 

Door het militaÎl' gezag kan, bijaldien zulks 

wordt verlangd, op de schadeloosstelling voor
schot worden verstrekt. 

18. Het militair gezag is bevoegd, te verbieden 
het door middel van de drukpers of op andere 

wijze bekend maken van berichten en opmerkin

gen betreffende militaire maatregelen, in het in 

staat van oorloµ: verklaarde grondgebied genomen. 

Dit verbod wordt bekend gemaakt op de wijze 

door het militair gezag te bepalen. 

HOOFDSTUK III. 

Van den staat van beleg. 

19. De bepalingen van hoofdstuk II gelden 

ook voor den staat van beleg, voor zoover deze 
wet niet anders bepaalt. 

20. In staat van beleg zijn de artikelen van 

dit hoofdstuk van toepassing op het µ:rondgc bied, 
aangeduid i n het besluit, dat den staat van beleg 
verklaart. 

21. De burgerlijke besturen en de daarbij in 

dienst zijnde ambtenaren zijn verplicht te gehoor

zamen aan de bevelen van het militair µ:ezag, 
gegeven overeenkomstig de cloor Ons vastgestelde 
instrnctiën. 

Openbaarmaking dezer instrnctiën zal, zoo moge
lijk, geschieden. 

22 . Door het militair gezag worden, zoo noodig, 

nieuwe politieverordeningen alsmede verordeningen 

en kemen van waterschappen, veenschappen en 

veenpol,lers vastgesteld en bestaande gewijzigd of 

gescl1orst. 
De daartoe strekkende besluiten zijn van kracht, 

onmiddellijk nadat zij zijn afgekondigd op de 

wijr.e, door het militair gezag te bepalen en 

worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 
23. Het militair gezag is bevoegd, den toegang 

tot, het verkeer binnen en het verlaten van net 
in staat van beleg verklaarde grondgebiecl te 

regelen overeenkomstig de eischeu der algemeene 
veiligheid. 

24. De bevoegdheden, bij de artikelen 18 en 21 
der wet yan 22 April 1855 (Staatsbladn°. 32) aan 

het burgerlijk gezag gegeven, worden opgeheven. 
25. Behalve de volgens de Grondwet geoor

loofde openbare godsdienstoefeningen wordeu, 
hetzij in de open lucht, hetzij in gebouwen of 

9* 
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besloten plaatsen, geene openbare vergaderingen 
van bijzondere personen of openbare bijeenkomsten 

en geene optochten gehouden, dan met schrifte
lijke vergunning van het militair gezag. De 
aanvrage daartoe moet schriftelijk worden gedaan. 

Deze bepaling geldt mede ten aanzien van bijeen
komsten om zich in den wapenhandel te oefenen. 

Aan de vergunningen kunne□ voorwaarden 

worden verbonden. 
26. Vergaderingen en bijeenkomsten waartoe 

het publiek, hetzij met, hetzij zonder betaling 

van geld voorwaardelijk of onvoorwaardelijk toe
gang heeft, worden begrepen onder de openbare 
vergaderingen en bijeenkomsten in het vorige 

artikel bedoeld. 
27. Elke vergadering, bijeenkomst of optocht, 

als bedoelt! in artikel 25, gaat op de door of 
namens het militair gezag gedane vordering ter

stond uiteen. 
28. Het militair gezag is bevoegd, schouw

burgen, sociëteiten, koffiehuizen, tapperijen en 

andere lokalen, bestemcl tot gezellig verkeer, 

alsmecl e fabrieken en werkplaatsen in het belang 
der open bare orde of veiligheid, voor karteren 

of langeren tijd te sluiten. 
29. Het milit:iir gezag is bevoegd , de wette

lijke bepalingen op het dragen van wapenen als
mede die op de uitoefening der jacht zoodani~ 
te wijzigen, als in het belang der openbare veilig
heid noodig wordt geacht en te bevelen, dat de 
inwoners de in hun bezit zijnde wapenen en ammu

nitie op daartoe aan te wijzen plaatsen inleveren. 
Voor het geval de ingeleverde wapenen en 

ammunitie niet aan de rechthebbenden worden 

teruggegeven in den toestand, waarin zij bij de 
inlevering verkeerden , zal daarvoor schadeloos

stelling worden verleend. Het voorschrift van 
artikel 17 is ten deze van toepassing, met dien 
verstande, dat de aanvrage tot het erlangen der 

schadeloosstelling aan Onzen Minister van Oorlog 
moet worden ingediend binnèn eene maand nadat 

de staat van beleg is opgeheven. 
30. Het militair gezag is bevoegd, in geval 

van noodzakelijk heid, met afwijking van de be

palingen der wet van 10 April 1869 (Staats
blad n°. 65) en van artikel 11 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), omtrent 
het begraven van lijken voorschriften te geven. 

31 . Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
bepaalcl op welke wijze bij het voorkomen van 
overlijden van niet-militairen en van geboorten, 
in plaatsen , met welke alle gemeenschap uit 

hoofde van oorlog of binnenlandsche onlusten is 

afgesneden, een en ander in de gewone registers 

van den bnrgerlijken stand zal worden ingeschreven. 
32. In plaatsen, met welke alle gemeenschap 

uit hoofde van oorlog of binnenlandsche onlusten 

is afgesneden, kunnen de uiterste willen door 
niet-militairen gemaakt worden voor elk 01ienbaar 

burgerlijk ambtenaar en eiken officier, die ten 

minste den rang van luitenant heeft, in tegen

woordigheid van twee getuigen. 

Op deze uiterste willen zijn toepasselijk de 

bepalingen van de artikelen 996 - 1000 van het 

Bttrgerlijk Wetboek. 
33. Het militair gezag is bevoegd, aan per

sonen, wier aanwezigheid voor de rust en de 

algemeene veiligheid wordt geacht gevaarlijk te 

zijn, het verblijf binnen het in staat van beleg 

verklaarde grondgebied te ontzeggen en deze 
daaruit te verwijderen, of, indien de mogelijkheid 
daartoe niet bestaat, hen in bewaring te stellen. 

34. Bestaat er ten aanzien van eenig ver

dedigingswerk, onder welke benaming, beha! ve 
vestingen en forten, ook begrepen wordt elke be
bouwde kom, die door verdedigingswerken omringd 

is, gevaar voor spoedige insluiting, dan is het mili
tair gezag bevoegd, het verblijf altlaar te ontzeggen 

aan die personen, wier aanwezigheitl voor de ver
dediging niet noodig en wier onderhou,l niet behoor
lijk verzekerd is, en cleze daaruit te verwijderen . 

Het militair gezag heeft, wanneer het gevaar 
in de vorige zinsnede beuoeld bestaat, tevens, 

voor zooveel toepasselijk, de bevoegdheden, om
schreven in artikel 33 der wet van 14 Septem

ber 1866 (Staatsblad n°. 138) , laatstelijk ge

wijzigd bij die van 10 Mei 1890 (Staatsblad n°. 83), 
ter voorziening in het onderhoud der inwoners, 

terwijl daarvoor alsdan tevens op de gemeenten 
en inwoners de verplichtingen rusten, bedoelcl 
iu artikel 32 dier gewijzigde wet. 

De bepalingen van artikel 34 dier gewijzigtle 
wet zijn ten deze van toepassing. 

Wanneer een verdedigingswerk ingesloten is, 
is het militair gezag bevoegd de inwoners op 
rantsoen te stellen . 

35 . Het militair gezag is bevoegd, aan niet
militairen, die voor de verdediging nuttig werk
zaam kunnen zijn, het verlaten van het in staat 
van beleg verklaarde grondgebie:l te verbieden 
en te verhinderen, alsmede het wegvoeren van 
paarden, vee, wagens, vaartuigen, levensmiddelen 
en andere voorwerpen van bedoeld grondgebied 
te bevelen, te bewerkstelligen of te beletten. 
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36 . Het militair gezag is bevoegd , indien het 
belang der defensie zulks noodzakelijk doet zijn, 
niet-militairen op te roepen om deel uit te maken 
van de militaire macht en, als zoodanig , hulp 
en meclewerking te verleenen, hetzij tot bewaring 
der rust of tot deelnemi ng aan de werkdadige 
verdediging, hetzij tot het verrichten van die 
militaire werkzaamheden, welke door lien kunnen 
geschieden. Zij zijn alsdan aan de militaire 
rechtsmacht onderworpen. 

37. Het militair gezag is bevoegd, beperkende 
bepalingen vast te stellen omtrent het drukken, 
uitgeven, verspreiden, aanplakken of in den 
handel brengen van geschriften of teekcningen, 
of dit geheel te verbieden. Dit besluit wordt 

hekencl gemaakt or de wijze, door het militair 
gezag te be1ialen. 

38. Het militair gezag erlangt de beschikking 
over de inrichtingen der posterij, telegraphie en 
telephonie en is bevoegd, de wettelijke bepalingen 
omtrent den post-, telegraaf- of telephoondienst 
zoodanig te wijzigen als in het militair belang 
noodig wordt geacht. Het militair gezag is mede 
bevoegd, in beslag te nemen en te openen elk 
stuk, aan de post of andere instelling van ver
voer, dan wel aan de telegraaf toevertrouwd, en 
daarvan inzage te nemen. 

39. Het militair gezag is bevoegd, des ver
eischt, elke plaats, zelfs tegen den wil van den 
rechthebbende, te betreden of van zijnentwege, 
op vertoon van een schriftelijken <laarloe strek
kenclen algemeen en of bij zonderen last , te doen 
betreden en aldaar nasporing of huiszoeking te 
doen of te laten doen. 

Tot nasporing in eene woning en tot huis
zoeking wordt zoodanige last alleen verstrekt aan 
een officier, die zich, zoo noodig, door militairen 
van ]ageren rang kan doen vergezellen. 

De met de nasporing en huiszoeking belaste 
officier is gehouden van zijne bevindingen proces
verbaal op te maken en clit in te leveren bij 
liet militair gezag. 

40. In <le gedeelten van het grondgebied, 
welke in staat van beleg zijn verklaard, bestaan 

een of meer temporaire krijgsraden. Op deze 
krijgsraden zijn van toepassing de bepalingen 
van den 4den titel van de Rechtspleging bij de 
Landmacht , met dien verstande, dat de bevoegd 
heden, bij dien titel toegekend aan den comman
deerenden generaal of officier, worden opgedra,,"Cn 
aan de militaire autoriteit, daartoe door Ons aan 
te wijzen. 

lu geval van oorlog zijn aan de rechtsmacht 

van de hierbedoelde krijgsraden ook onderworpen 
de niet-militairen, die zich sch ulclig maken aan 
feiten , strafbaar krachtens het mi litair strafreeht. 

In geval van oorlog vervalt in gedeelten v4n 
het grondgebied, welke in staat van beleg zijn ver
klaard, het recht van beroep en cassatie in bur
gerlijke strafzaken, wanneer de bij de wet aange
wezen burger] ijke rechter van beroep en. cassatie 
niet in staat is daarvan kennis te nemen. 

Wanneer voor de berechting van een strafbaar 
feit de burgerlijke strafrechter, die volgens de 
wet in eerste instantie had moeten rechtspreken, 
niet in staat is daarvan kennis te nemen, wordt 
over dat feit in hoogste instantie rechtgesproken 

door den krijgsraad. 

H O O 1~ D S T U K IV. 

Strafbepalingen. 

41 . 0 vertreding van de verordeningen en 
keuren, bedoeld bij artikel 10 of van de alge
meene voorschriften, krachtens artikel 14 tl.oor 
het militair gezag uitgevaardigd en afgekondigd , 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twaalf dugen of geldboete van ten hoogste hon
derd gulden. 

42 . Leden van burgerlijke besturen of ambte
naren die weigeren of opzettelijk nalaten te vol
doen aan eene der verplichtingen, omschreven in 
de artikelen 9 en 21, worden gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

43 . Overtreding van de verordeningen en keuren, 
bedoeld bij artikel 22, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden . 

44. Hij die artikel 25 overtreedt of bij ver
gaderingen, optochten of bijeenkomsten, in dat 
artikel bedoeld, de gestelde voorwaarden niet in 
acht neemt , wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

45 . Hij die in strijd met het verbod, bedoeld 
bij artikel 33, binnen het in staat van beleg 
verklaarde gebied terugkeert, of, in strijd met 
het verbod, becloeld bij artikel 35, dat gebied 
verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden. 

46. Hij die in strijd met het verbod, bedoeld 
bij het lste lid van artikel 34, binnen het in 
staat van beleg verklaarde verdededigingswerk 
terugkeert, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes weken. 
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47 . Hij die het besluit, bedoeld bij artikel 87, 
overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten 

hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 

duizend gulden. 
De voorwerpen, waarmede de overtreding plaats 

heeft, knoucn wo1·den verbeurd verkl aard. 
48. Indien cle misdrijven , bedoeld bij de art i

kelen 180, 181, 182, 184, 185, 186 en 187 van 

het Wetboek van Strafrecht, worden gepleegcl op 
in staat vnn oorlog of in staat van beleg verklaard 

gebied, kunnen de bij die artikelen gestelde straffen 

met een-derde worden verhoogd. 
49. Het niet voldoen aan de bevelen van het 

militair gezag, krachtens deze wet of de daarbij 

bedoelde verordeningen gegeven, wordt, voor zoo
ver daartegen niet bij het Wetboek van Strafrecht 
of bij deze wet is voorzien, gestraft met hechtenis 

van ten hoogste drie maanden. 
50. Behalve de bij artikel 8 van het Wetboek 

van Strafvordering genoemde ambtenaren, zijn 

met de opsporing van strafbare feiten, gepleegd 
op in slaat van oorlog of in staat van beleg ver
klaard gebied , belast de door het militair gezag 
aan te wijzen en r1aartoe te beëedigen personen. 

51. De feiten waarop in deze wet straf is ge

steld, worden beschouwd als overtredingen, met 

uitzondering van die, voorzien bij de artikelen 42, 
45 en 46, welke als misdrijven zij n te beschouwen. 

52. Indien een gedeelte des Rijks in staat van 

beleg is verklaard en de gemeenschap is gestremd, 
kan elke bij cle wet toegelaten vrijheidsbeneming 

worden ten uitvoer gelegd op zoodanige plaats, 

als door het militair gezag zal zijn aangewezen. 

Slotbepaling. 

53. Deze wet treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Op hetzelfde tijdstip vervallen de wet van 

10 Juli 1791 en het Keizerlijk decreet van 24 De
cember 1811 , voor zoover deze nog van kracht zijn. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Königswinter, den 23sten Mei 1899 . 

(get.) WILHEL MI NA. 
De JJ[i,iister vai, Oorlog, (get .) ELAND. 

De JJ[i,iister van Bimie,ilandscl,e Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

De JJ[i,i , van JitStitie, (get.) f;oRT v . D. LINDEN. 

De JJlin . van Waterstaat , Handel e,i Nijverl,eül, 
(get.) C. LELY. 

De Minister va,i Marine, (get.) RöELL. 

( Uilgeg. 20 Juni 1899.) 

23 Afei 1899. WET, tot opheffing van belemme

rini<en bij de uitvoering van werken, in het 

open baar belang bevolen of ondernomen, uit 

bepalingen van verordeningen voortsprui tende. 

s. 129. 
Bijl. Ha,id. 2• Kamer [896/97, 11° . 109, 1-2; 

1897 /98, n°. 108, 1-3 ; 1898/99, n°. 12 , 1- 3. 
Hand id. 1898/99, bladz. 815-822. 
Hand l • Kamer 1898/99, bladz. 342, 346, 

362, 388, 440- 450. 
WJJ WILHEL11I A, ENZ •. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het nooilzal<elijk is regels t.e stellen tot opheffing 
van belemmerinaen bij de uitvoering van werken 
in het openbaar belang bevolen of ondernomen, 

nit bepalingen van verordeningen voortspruitende ; 

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

Art. 1. Wanneer ter ui t voering van openbare 

werken , 
die door het Rijk of eene provincie worden 

ondernomen , 
die door Ons of door een provinciaal bestuur 

krachtens de wet worden bevolen, 
die ingevolge eene door Ons of van Onzent• 

wege verleende concessie worden tot stand ge
bracht. en waarvan het openbaar belang door Ons 

is erkend, of 
waarvan het al11:emeen nut uitdrukkelijk bij de 

wet is erkend, 
een werk of eene handeling noodig is in strijd 

met cle bepalinii; eener gemeente-, waterschaps-, 

veenscbaps- of veenpolder-verordening, clan wordt 
voor dat geval door het bestuur , dat de ver

ordening vaststelde, op aanvrage van den be
langhebbende , van die bepaling ontheffing verleend. 

Aan die ontheffing kunnen geen andere voor
waarden worden verbonden , dan die welke op 

grond van die ontheffing in het belang van de 
gemeente, het waterschap, het veenschap of den 

veenpolder moeten worden gesteld. 
2. Wordt voor eenig werk of eenige handeling, 

in art. 1 bedoeld, bij eene gemeente-, water
schaps·, vecnschaps• of veenpolder-verordening de 
vergunning van eenig bestuur gevorderd, dun 
wordt die door dat bestuur verleend en zulks onder 
geen andere voorwaarden dan die, welke op grond 
van die vergunning in het belang van de ge
meente, het waterschap , het veen schap of den 

veenpolder moeten worden gesteld . 
Onder vergunning wordt in cl it en de volgende 

artikelen mede begrepen de volgens eenige be
paling der verordening als ontheffing , dispensatie, 
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afwijking, uitzondering of ouder andere benaming 
van dien aard te nemen beschikking. 

3. Weigert het in de artt. 1 eu 2 aangewezen 
bestuur de ontheffing of de verg unning te ver

leeueu, blijft het in gebreke op de aanvrnge 

daartoe van den bebnghebbcncle te beslissen 
binnen een termijn, op diens verzoek te stellen 

cloor Gedeputeerde Staten van cle provincie, 
waarin het werk of cle haudeling moet worden 

verricht, of stelt het voorwaarden in strijcl met 
cle voorgaande artikelen, dan kneuen Geclepnteercle 
Staten op aanvrage van den belanghebbende de 

verlangde ontheffing of vcrgtrnning, zoo noodig 
oncler voorwaarden overeenkomstig de voorguaucle 

artikelen, verleenen . 
De ontheffing of cle vergunning worclt door 

Gedepnteercle Staten niet verleeucl dan nadat het 
betrokken bestuur is gehoord. 

4. Van de beslissing van Geclepnteercle Staten, 

waarbij zooclanige onthetfing of vergunning wordt 

verleend of geweigerd, wordt èn aan den ver

zoeker, èn aan het betrokken bestuur kennis 

gegeven. 
Van die beslissing is binnen clertig dagen na 

clie kennisgeving beroep op On s toegelaten. 
Het adrés van beroep worclt aan Ons gericht, 

maar ingecliencl bij Onzen Commissaris in cle 

provincie, clie daarop den dag van ontvangst aan 
teekent en het aclres vervolgens aan Ons opzendt. 

Hij geeft een bewijs van ontvangst af. 
Onze beslissing worclt binnen clrie nrnanclen 

na clen voorruelclen dag van ontvangst van het 

beroep genomen, ten ware zij vooraf bij afzon
derlijk besluit mocht verdaagd zijn . 

De werking van cle beslissing van Gcclcputeer

cle Staten worclt opgeschort totdat de termijn van 

beroep is verstreken, of, ingeval beroep is inge

steld, totdat cloor Ons op dat beroep is beslist. 

5. De bepalingen cler voorgaande artikelen 

zijn mede van toepassing wanneer ten behoeve 
van een werk of eene handeling ontheffing van 

de bepaling eener gemeente-, waterschaps-, veen

schaps- of veenpolcler-verorclening, of eene daarbij 

gevorderde vergunning nooclig is ter uitvoering 

van een open baar werk dat door den raacl eener 
gemeente of door het bestuur vau een waterschap, 
veens?hap of veenpolder is bevolen en waarvan 
het openbaar belang door Ons is erkencl. 

6. Strijdt het werk of de handeling , in art. 1 
of in art. 5 bedoeld, met de bepaling een er 
provinciale verordening, clan wordt de ontheffing 

door de Provinciale Staten verleend en zulks 

onder geen andere voorwaarden dan die welke 

op groncl van clie ontheffing iu het provinciaal 

belang moeten wonlen gesteld. 
7. Wordt voor dat werk of die handeling 

krachtens eene provinciale verordening tle ver

gunning of cle goedkeuring eenet· ver~unning van 
eenig bestuur, in art . 2 beclocld, van cle Provin

ciale Staten of van Gedeputeerde Staten gevorderd, 
dan wordt die door hen verleend, en zulks oncler 

geen andere voorwaarden dan clie, welke op grond 
van clie vergunning of goedkeuring in het belang 

van cle gemeente, het waterschap, het veen schap 

of den veenpolder of ir_l het provinciaal belang 

moeten worden gesteld. 
8. Weigeren de Staten of de Gedeputeerde 

Staten de ontheffing, cle vergunning of de goed

keuring te verleenen, of blij ven zij in gebreke 
op de aanvrage daartoe binnen een Joor Ons te 

stellen termijn te besl.issen, of stellen zij voor
waarden in strijd met clc artt.. 6 en 7, dan kan 

de ontheffing, vergunning of goedkeuring door 
Ons, clen Raad van State, afdeeling voor de 

geschillen van bestuu r, gehoord, zoo noodig on,ler 

voorwaarden overeenkomstig die artikelen te 

stellen, worden verleend. 
Het daartoe betrekkelijk beslrüt wordt in cle 

Staatscourant geplaatst. 
Wanneer vol~ens rle provinciale verordening 

niet de Staten of cle Gedeputeerde Staten, maar 
eenig bestuur, in art. 2 bedoelcl, cle verlangde 
vergnnuing heeft te verleenen, dan zijn in dezelfde 

gevallen cle bepalingen van art . 3 en 4 van toe

passing. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Königswinter, den 23sten Mei 1899. 

(get.) W ILHELML\T A. 
De ]!fin. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get.) C. LELY. 

De _Uinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGESIUS. 

( Uitgeg. 6 Jun i 1899.) 

23 ]Jfei 1899. WET, tot bekrachtiging van eene 

overeenkomst betreffende cle overneming van 
eene vordering van de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij op de Koninklijke 
N ederlandsche Locaals poorweg-Maatschappij. 

s. 130. 
Wu WILHELMINA, ENZ .• • cloen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is de overneming te r egelen van 
eene vordering van de Hollandsche IJzeren Spoor-
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wep;-Maatschappij op de Koninklijke Nederlandsche 

Locaalspoorweg-Maatschappij; 
Zoo is het dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wonlt bekrachtigd de in afschrift bij 

deze wet gevoegde overeenkomst, betreffencle over
neming varr eene vordering van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij op de Koninklijke 

Nederlandsche Locaal spoorweg-Maatschappij, door 

Onze finislers van Waterstaat, Handel en 
ijverbeid en van Financiën, als daartoe 

door Ons gemachtigd, onder dagteekening van 

30 No,·em;ier ~~;8 met eerstgenoemde Maatschappij 
J Dcccrn ,er tl 

aangegaan. 
2. De overeenkomst in artikel 1 genoemd is, 

met alle akten daaruit voortvloeiende, vrij van 

het rech t van registratie. 
3. Deze wet verbindt met den dag harer 

afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz: 
Gegeven te Königswinler, den 23sten Mei 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
lJe l,[i11. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) 0. LELY. 

De l,fi11ister van Financiën, (gef..) PrERSO.'!. 
( Uitgeg. 7 Juni 1899.) 

AFSCIIIUYT. 

' l' usschen clen Staat der Nederlanden, vertegen
woo,·digd door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Jij verbeid en den Minister van Fi
nanciën, tot het aangaan van deze overeenkomst 

door de Koningin gemachtigd, ter eenre, 

CD 

de Hollandscl,e IJzeren Spoorweg-l,faatsc!tappij, 
verlegen woordigd door haren Raad van Admi
nistratie, tot het aangaan van deze overeenkomst 
door de Algemeene vcr<>adering van aandeel
houders der Maatschappij gemachtigd, ter andere 

zijde , 
is onder voorbehoud van bekrachtiging bij de 

wet, overeengekomen als volgt: 

hènig artikel. 

Ingernl de Staat de eigendommen der Maat

scha1111ij naast overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 39 der met haar gesloten overeenkomst 

van 21 J an uari 1890, goedgekeurd bij de wet 
van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), of de 
MaJt clrnp11ij ingevolge artikel 27 dier overeen
komst van hare rechten wordt vervallen ver
klaard, zal de Staat overnemen de vordering, 

welke de Maatschappij op het tijdstip van be
doelde naasting of vervallen-verklaring nog op 

de Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg
Maatsrhappij mocht hebben wegens het door de 

Maatschappij ter aflossing van de 4~ pets. obli
gaiie-leening ten laste der Locaalspoorweg-Maat

scha1i1iij van J an ua1·i 1885 , onder verband van 
eerste Hypotheek op de onroerende goederen de1· 

Locaalspoorweg-:Maatscbappij, te verstrekken voor
schot van ten hoogste f 2, 185,000.- . 

De Staat zal alsdan aan de Maatschappij be

talen het door deze aan de Koninklijke Neder 

lanclsche Locaalspoorweg-Maatschappij werkelijk 
verstrekt voorschot, verminderd met het, tot op 

het tijdstip der naasting of vervallen-verklaring 

van de maatschappij door deze afgeloste gedeelte 

eener door baar, tot een nominaal bedrag van 

minstens het werkelijk verstrekt voorschot, aan

gegane geldleening, rentende drie en een half 
ten bonrle]'(l 's jaars en aflosbaar door middel 

eener annuïteit in ten hoogste zestig jaren . 
Bovendien zal het door den Staat te betalen 

bedrag worden verminderd met de sommen, welke 
de Koninklijke Nederlandscbe Locaalspoorweg

l\'faa(schappij op het aan haar voorgeschoten be
drag tot op het tijdsti p der naasting of ve1·vallen
verklaring van de Maatschappij aan deze mocht 

blijken zelve terugbetaald te hebben. 
Ald ns in tweevoud overeengekomen te 's Gra

venhage den lslen December 189 en te Am

sterdam den 30sten November 189 . 

De Raad van Administratie der Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-JJ[aatsc!ta71pi,j, 

(get.) F. TH. WESTEJ\WOUDT, 

Voorzitter. 
(get .) W. RöELL, Secretaris. 

De :t,finister van Waterstaat, Handel en N,,jver!teid, 
(get .) 0. LELY. 

De Minister van Financiën, (get.) PJERSON. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal van !,et Departement van 
Waterstaat, Ilandel en N-i,jverl,eid, 

(get.) DE BOSCH KE:\IPER. 

23 Mei 1899. WET, tot bekrachtiging van den 
onderhandscben verkoop aan de gemeente 
Gouda van spoorweggrond aldaar. S. 131. 

23 JJfei 1899. WETTEN, houdende naturalisa
tie van: 

Hi eronymns Kawczyn'ski. S. 132. 
Phi lip Ab r aham Kohnstamm. S.133. 
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Eduard Carl Emil Lübbers. S.134. 

Hermann Gerhard von Oven. S.135. 

Boy Michel Boysen. S. 136. 

Jacob n s H n be r t u s Joseph n s Rek k o. 
S. 137. 

Bernard G eo rg Bi erm an n, zich noe
mende Bernhard Georg Biermann. 

S. 138. 

W i I h e I m A r no I d Le o p o I d H o e t te. 

S. 139. 

23 Mei 1899. WET, tot bevordering van den 

aanleg van stoomtramwegen op cle Zuid-Hol

landsche eilanden. S. 140. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .• • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den aanleg van stoomtramwegen 

op de Zuid-Hollandsche eilanden t e bevorderen ; 

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

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist worden rentelooze 

voorschotten beschikbaar gesteld t en bedrage van 

één clerde der aanlegkosten, doch te zamen tot 

geen hooger bedrag dan van f 1,500,000, ten 

behoeve van den aanleg van stoomtramwegen: 

1°. van Middelharnis naar Ouddorp en van 

Middelliarnis naar een aanlegplaats aan het Vol
kenrak; 

2°. van Hellevoetsluis naar Iwtterdam, met een 

zijtak naar B,-iel le en Oostvoorne; 
3°. van Oud-Beijerland naar Goudswani·d; 
4°. van St,·ijen naar den Blaakschendijk en 

van J,fiddeldi,jk (gemeente Barendrecltt) naar het 

veer Zwijnd,·ecltt-lJordrecht. 
2. D~ in art. 1 genoemde rentelooze voorschotten 

4°. een aanlegplaats aan het Volkeni-ak. 
Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Königswinter, den 23sten Mei 1899. 

(get .) WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 6 Juni 1899). 

23 Mei 1899. WE•r , houdende toekenning van 

·een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 

voor den aan leg van een stoomtramweg van 

Hulst naar Walsoorden. S. 141. 

WJJ WILHELMINA, ENZ ..• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 

een stoomtram weg van Hulst naar Walsoorden; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een rente

loos voorschot beschikbaar gesteld ten bedrage van 

een derde der aanlegkosten, doch tot geen hooger 

bedrag dan van f 95,070.-, ten behoeve van 

den aanleg van een stoomtramweg van Hulst 
naar Walsoorden. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor

schot wordt onder voorwaarden, door Ons, of 

krachtens Onze machtiging te stellen, toegekend 

aan den concessionaris voor den aanleg van den 

aldaar genoemden stoomtramweg. 

Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven te Königswinter, den 23sten M•i J 899. 

(get .) WILHELMINA. 

De J,finister van 117 aterstaat, Handel en N/jverheid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 6 Juni 1899.) 

worden onder door Ons of krachtens Onze mach- 23 JJfei 1899. W ET, houdende toekenning van 

tiging te stellen voorwaarclen toegekend aan de 

concessionarissen voor den aanleg van de aldaar 

genoemde stoomtram wegen. 
3. Voor rekening van den Staat worden aan

gelegcl: 
] 0 • de havenwerken, welke te Middelharnis en 

te Hellevoeisluis noodig znllen blijken voor het 

onderhouden van een geregelden stoombootveer

dienst. tusschen de sub 1°. en sub 2°. van art. l 
genoemde stoomtramwegen; 

2°. eene overbrugging van de Oude Maas nabij 

Spijkenisse in den sub 2°. van art. 1 genoemden 

stoomtramweg; 
3°. eene overbrngging van het kanaal door 

Voorne in den zijtak van den sub 2°. van art. 1 

genoemden stoomtram weg; 

een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 

ten behoeve van den aanleg van een locaal

spoorweg van Leeuwarden over Stiens en 

IJokkum naar Metslawier en van Stiens over 

St. Jacobi Parochie naar Harlingen met een 
zijtak naar Franeker. ( oord-Friesche locaal

spoorweg.) S. 142. 
WrJ WILHELMINA ENZ . . . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is den aanleg te bevorderen van 
een locaalspoorweg · van Leeuwarden over Stiens 
en Dokkum naar J,fetslawier en van Stiens over 

St. Jacobi Parochie naar liarlingen met een 

zijtak naar Franeker; 
Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een rente-
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loos voorschot beschikbaar gestelu ten bdrage 

van / 462,500.-, ten behoeve van <len aanleg 
van een locaalspoorweg van Leeuwarden over 

Stiens en Dokkum naar Jfetslawier en van Stiens 
over St. Jacobi Paroc!tie naar Harlingen met 
een zijtak naar Franeker. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze voor

schot wordt, onder voorwaarden, door Ons of 

krachtens Onze machtiging te stellen, toegekend 
aan de concessionarissen voor clen aanleg van · den 

aldaar genoemden spoorweg. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Köuigswinter, den 23sten Mei 1899. 
(get .) WILHEL~fl NA. 

De Jfiuister van Waterstaat, Ilandet en Nijverl,eid, 
(get .) C. LELY. 

( Uilyeg. 6 J uni 1899.) 

23 .!Jfei 1899. BESLUIT, houdeU<le beslissing 

dat de toezending aan den J uspecteur van 

het ontwerp der beschikking, voorgeschreven 

bij art. l2bis der Hindenvet, ook dau moet 

pbats hebben als het gemeentebestuur van 
meening is, dat de bij de beschikking op 

te leggen voorwaarde buiten het kader der 
Veiligheidswet valt. 

WrJ WILHELM[NA, E~z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. BLANKERS te Gorinchem, tegen het besluit 

van b,ugemeester en wethouders dier gcmeeut0 
d.d. 31 October 1898, n°. 17-44/1716, waarbij 
aau H. VERHOEVEN aldaar voorwaardelijk ver 

gunning is verleend tot het oprichten van eene 

broodbakkerij in het perceel aan den Havendijk, 

wijk A, n° . 372; 
Den Raad van State enz.; 

0 ver1Vegende dat genoemcle VERHOEVEN bij 

adres d.d. 23 September 1898 aan bur11;emeester 
en wethoudet·s vau Gorinchem boveubecloelde ver
gunning heeft gevraagd; dat tegen het verleenen 
dier vergunning bij burgemeester en wethouders 
mondeling bezwaren zijn ingebracht door A. BLAN· 
KERS, eigenaar van twee naburige perceelen, 

waarvan het eene een stal, waarboven eene hooi
bewaarplaats, en het andere een pakhuis van 

granen, op groncl van vrees voor brandgevaar ; 
dat burgemeester en wethouders bij hun aan het 
hoofd dezes vermelde besluit, de gevraagde ver

gunning hebben verleend, onder de volgende 
voorwaarclen : enz. ; 

dat BLANKERS van dit besluit bij Ons in be
roep is gekomen , Ons verzoekende het te ver-

nietigen, en daarbij aanvoerende, dat de toe
gangen tot de bakkerij veel te wenschen over

laten, hetgeen, met het oog op de bestemming 
zijner naburige perceelen, ingeval van brand, 

groot gevaar oplevert; 
0. dat art. 12bis der Hiudenvet uitdrnkkelijk 

voorschrijft, dat, zoo de inrichting tevens zal 

zijn eene fabriek of werkplaats in den zin uer 

veiligheidswet (zooals hier het geval is) het ge

meentebestuur, indien het meent aan de te ver

leeneu vergunning voorwaarden te moeten ver

binden, het ontwerp der te nemen beschikking 

aan deu Inspecteur, bedoeld in art. 9 der veilig

heidswet, moet zenden ter beoordeeling of de te 
stellen voorwaarden de naleving van de eischen 
der veiligheidswet niet zullen onmogelijk maken; 

dat de toezending van het ontwerp der be

schikking aan den Inspecte,u hier niet heeft 
plaats gehad; dat, wel is waar, de Inspecteur 

zich met ééne der gestelde voorwaarden reeds 

vooraf had vereenigd, maar hij omtrent de andere 

voorwaarden niet de gelegenheid heeft gehad zich 
uit te laten en de meening van het gemeente

bestuur, dat die voorwaarden nllen buiten het 

kader der veiligheidswet , niet ontslaat van de 
verplichting om daarvan mededeeling te doen 

aan den Inspecteur, opdat door dezen de ont

worpen voorwaarden aan de eischen der veilig

heidswet kunnen worden getoetst; 
dat dus het bestreden besluit, op grond van 

het gepleegde verzuim behoort te worden ver

nietigd; 

Gezien de Hinderwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden beslnit te vernietigen. 

26 Jfei 1899. MISSIVE van deu Minister vau 

Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provinciën, houdende mede-· 
deeling vnn eene missive van den Minister 

van F inanciën betreffende de afgifte vau het 
bewijs, bedoeld in art. 51, eerste lid, sub c 

der wet op het lager onderwijs, in verband 

met het registreeren van het getuigschrift, 
genoemd onder litt. b eerste lid van dat 
wetsartikel. 

Naar aanleiding van die missive zijn de ge
meentebesturen gewezen op de wenschelijkheid 
om niet op de registratie der getuigschriften 
aan te dringen. 

De missive van den Minister van Financiën 
luidt als volgt: 
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's Gravenhage, 9 Maart 1899. 

Bij het ter zijde vermeld rekest worden in

lichtingen gevraagd of de getuigschriften bedoeld 
bij art. 51 b der wet op het lager onderwijs 

vrijgesteld zijn van het recht van registratie of 

ook van de formaliteit. 

In de bijgevoegde toelichtingen van bedoeld 

rekest wordt medegedeeld, dat het voor het bij
zonder onderwijs van belang is zulks te weten, 
daar verschillen,le gemeentebesturen weigeren het 

bewijs, bedoeld bij litt. c van gemeld art. 51, af 
te geven, wanneer niet vooraf evengemeld ge
tuigschrift is geregistreerd. Deze weigering zou 

gebaseerd zijn op de missive van mijn toeumaligen 

ambtsvoorganger, d .d. 13 Augustus 1858, afd . 

Registratie en Loterijen n°. 46, ,vaarbij in ant
woord op een schrijven van den toenmaligen 

ambtsvoorganger van U E. d.d. 2 Augustus 1858, 
5de afd., u0

• 119, werd medegedeeld, dat bij 
Koninklijk besluit cl.cl. 14 April 1858, n°. 62, 
voor de getuigschriften vermeld in art. 21 der 
wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), 

alleen vrijstelling was verleend van het recht, 
niet van de formaliteit van registratie. Eveneens 
waren de getuigschriften 'van goed gedrag, bedoeld 
in art. 37 der voormelde wet, overeenkomende 

met het tegenwoordig art. 51, op grond van het 
Koninklijk besluit van den 10 Juni 1858, n°. 57, 

alleen vrijgesteld van het recht en niet van de 
formaliteit. Dit laatste Koninklijk beoluit is na 

de wet vnu 17 Augustus 1878, n°. 127, vervan
gen door dat van 25 October 1880, n°. 21, 
waarbij eveneens alleen vrijstelling voor registratie

recht verleend wordt. 
Het is met het oog op bovenstaande dan ook 

niet twijfelachtig, dat ook thans nog de bedoelde 
getuigschriften aau de formaliteit van registratie 

zijn onderworpen. De weigering om de bewijzen 
in art. 51 sub c bedoeld af te geven, alvorens 

die getuigschriften geregistreerd zijn, is daarmede 

evenwel niet gerechtvaardigd. Immers, terwijl 
deze laatste stukken onder de wet van 1857 

werden afgegeven door burgemeester en wethouders, 
worden zij thans door den burgemeester en dus 
niet als vroeger door een .administration" afge
geven, zoodat zij niet onder de .actcs publics" 
vallen, die bij art. 20 der wet van 22 Frimaire 
VII aan een bepaalden termijn van registratie 

onderworpen zijn. De vraag blijft dan nog te 
beantwoorden of burgemeester en wethouders door 
het in art. 51 sub c bedoelde bewijs af te geven, 

vóórdat het getuigschrift van goed gedrag is ge

registreerd, eenige overtreding der registratiewet, 

hetzij van art. 41 of 42, hetzij van art. 47 

begaan. Naar het mij voorkomt is dit niet het 
geval. Art. 41, zoowel als art. 42, behelst slechts 

een verbod voor openbare ambtenaren, niet voor 
een college zooals burgemeester en wethouders. 
Op ben zott slechts art. 47 van toepussin~ kunnen 
zijn, doch het is niet twijfelachtig, dat het afge
ven van een bewijs, ,lat een stuk door burge
meester en wethouders is gezien, niet is: .prendre 
un arrêté en faveur de partictlliers". 

Daar voorts de administratie niet het minste 
belang heeft bij de registratie van bedoel<lc stukken, 
zou zonder bezwaar aan de belangen van het 
bijzonder onderwijs kunnen worden tegemoet ge

komen, indien U E. kou goed vinden eene aan

schrijving tot de gemeentebesturen te doen richten, 
waarbij werd voorgeschreven in 't vervolg niet 

op de registratie der bedoelde getuigschriften aan 
te dringen. 

De Minister van Financiiin , (get.) Prn1,s0K. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaat van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) DIJCKMEESTElt. 

27 JJfei 1899. BESLUIT, houtlende vaststelling 

van de kenteekenen van een Nederlandse!, 
oorlogsvaartuig en van onderscheidiugsteeke• 
nen, welke uitslnitend door Nederlandsche 

oorlo~svaartuigen mogen worden gevoerd. 
s. 143. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van den 9deu Febrnari 189\l, letter 
A 1 ,n°.33; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
14 l\Iaart 1899, n°. 19), en op de nadere ge
meenschappelijke voordracht van Onze i\l inisters 
van Marine en van Koloniën van 2 Mei 1899, 
Bnrean B, n°. 56 en 20 Mei 1899, letter A 1 , 

n°. 28; 
Overwegende, dat het wenschelijk is, de ken

teekenen van een Nederlandsclt oorlogsvaartuig 

en cle ouderscheidingsteekenen, welke uitsluitend 
door Nederlandsche ool'logsvaartuigen mogen worden 
gevoerd, vast te stellen bij eeneu zoo wel voor 
het Rijk als voor zijne koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen verbindenden nlgemeenen 
maatregel van bestunr; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
iet intrekking van het Koninklijk besluit van 

18 October 1897 (Staatsblad n°. 206) te bepalen: 
Art. 1. Als Nederlandsche oorlogsvaartuigen 

zullen worden beschouwd: 
1 °. alle Rijks- en part iculiere in dienst van 

het Rijk zijn<le vaartuigen, 
2°. alle vaartuigen, behoorende aan- of in dienst 

van een Nederlandscl, Koloniaal Gouvernement, 
die staan onder het bevel van een militair 

gezaghebber eu geheel of gedeeltelijk door mili
tairen ztju bemand. 

2. Een Nederlandscl, oorlogsvaartuig onder
scheidt zich van alle andere oncler Nederlandsclze 
vlag varende vaartnigen, door het voeren van 
een wimpel, of van een commando-vlag of een 
standaard. 

3. Onder wimpel wordt in het algemeen ver
staan éene lange, platte en zeer smalle gespleten 
of ongesplelen scheepsvaan van vlaggedoek of 
ander doek, welke o,,er de gansche lengte na

genoeg dezelfde breedte heeft. 
De wimpel wordt gevoerd op oorfogsvaart uigen 

met meer dan één mast aan den top van den 

grooten mast en op oorlogsvaartnigèn met slechts 
één mast aan den top van dien mast. 

De in artikel 2 bedoelde comruando-v lag is 
eene Nederlandsche vlag, die in het roode doek 
aan de broekingzijde voorzien is van 4, 3 of 2 
sterren van wit doek. Zij wordt gevoerd aan 

den grooten-, den voor- of den krnistop. 
De in artikel 2 bedoelde standaard is een 

Nederlan1kcl1e standaard, en wordt gevoerd aan 
den grooten top. 

Onze Ministers van Marine en van Koloniën 

zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

van State. 
Het Loo, den 27sten Mei 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De .llfinister van .llfarine, (get.) RöELL. 

De .llfinister van Koloniën, CREMER. 
( Uitgeg. 9 Juni 1899.) 

29 .llfei 1899. BESLUIT, houdende ongegrond
verklaring van de bezwaren van den gepen
sionneerden kok bij het Militair Hospitaal 
te Haarlem, A. J. MrTTENDO UFF, te den 
Helder , tegen de regelin~ van het hem, hij 
Koninklijk besluit van 24 Augustus 1898, 
n°. 27, toegekende pensioen. S. 144. 

. WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de reclame van den gepen

sionneerden kok hij het Militair Hospi taal te 
Haarlem, A. J . Mr'ITENDORFF, wonende te den 
Helder, betreffonde de regeling van zijn pensioen; 

Gezien het omtrent die regeling door den 
Militairen Pensioenraad uitgebracht advies van 
10 Augustus 1898, n°. 8 L.; 

Den Raad van State (Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur) gehoord, advies van 8 Maart 1899, 
n° . 260); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 20 Mei 18\Hl, lste Afd., n°. 31 ; 
Overwegende , dat de Militaire Pensioenraad 

in zijn bovenvermeld ad vies heeft bericht: 
dat de tijd door belanghebbende, na het be

reiken van den 16jarigen ouderdom in militairen 
dienst doorgebracht, tot 1 September 1898, 
volgens de wet tot regeling der militaire pensi
oenen bij de landmacht van 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 129), 30 jaren, 1 maand en 
25 dagen beloopt, waarvan 3 jaren, 4 maauden 
en 29 dagen in militairen dienst in 's Rijks 
overzeesche bezittingen en koloniën dubbel be

rekend zijn, doch wegens niet binnen 6 maanden 
gevolgd reëngagement, 10 jaren , 9 maanden en 
4 dagen slechts voor de helft in rekening kunnen 
komen, zoodat zijn militaire diensttijd een met 
pensioen te vergelden tijdvak uitmaakt van 24 
jaren, 9 maanden en 8 dagen , waarvan hij 4 
jaren, 10 maanden en 24 dagen in zijne laatst
bekleede betrekking van kok hij een militair 
hospitaal der 2de klasse heeft gediend ; 

dat bij, geboren 19 Februari 1848, den ouder
dom van 50 jaren heeft vervuld, en uithoofde 
van aanhoudend heven van rechterarm en heen, 
doofheid op beide ooren en rechterlieshreuk, door 
een band volkomen in te hotulen, tot de verdere 
waarneming van den militairen dienst voor altijd 
ongeschikt is, volgens rapport van den vorigen 
Inspecteur van den Geueesku ndigeu Dienst der 
Landmacht te 's Gravenhage d.d. 29 Jnni 1898, 
n°. 670 ; 

dat uit de overgelegde stukken de waarschijn
lijkheid niet blijkt, dat, gelijk de Inspecteur 
aanneemt, eerstgenoemd gebrek is ontstaan door 
den dienst; 

dat de tegenwoordige Inspecteur, d.d. 28 Juli 
1898, verklaart, dat genoemde gebreken, met 
name aanhoudend beven der ledematen en doof
heid op beide ooren , verband honden met den 
50jarigen leeftijd van belaughe½bende en hij ten-
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gevolge daarvan voor den militairen dienst voor 

altijd ongeschikt moet worden ge,icht. 

en dat derhalve, vermits het , voor den graad, 
waarnaar, volgens Koninkl ijk besluit van 28 De

cember 1894, n°. 18, het pensioen van belnng-
1\ebbende moet worden geregeld, op Staat B, 
behoorencle bij voormelcle wet, aangewezen be

drag / 360 beloopt, hem als pensioen toekomt 

24" • /, • 0 dertigste van clat bedrag ad/ 297 .26 '/ ,, 
zooclat hem, volgens de artikelen 25e en 40 der 

wet, met ingang van 1 September 1898 een 
jaarlijksch pensioen behoort te worclen verleend 
van f 298 ; 

0 ver 1Vegende : 

dat, nadat aan belanghebbencle, bij Koninklijk 
besluit van 24 Augnstus 1898, 11°. 27, met 
ingang van 1 September 1898, op groncl van 

50jarigen leeftijcl, in verbancl met ongeschiktheid 

voor de verdere waarneming van den militaÎl'en 
dienst, een pensioen was verleend van f 298 

's jaars, hij zijn verlangen heeft te kennen ge
geven, clat omtrent zijne bezwaren daartegen het 
gevoelen mocht worden ingewonnen van de Af
deeling van den Raat! van State voor de Ge
schillen van Bestuur; 

dat daarna, en 1vel bij nader bericht aan Onzen 

Minister van Oorlog, van 18/21 J anuari 1899, 
11°. 17 L., de Militaire Pensioenraad op deze be

rekening is ternggekomen, en heeft voorgesteld, 

den reclamant een pensioen toe te kennen berekend 

tegen f 360 met f 30 verhooging, en dus tot 
eeu bedrag van f 390, op grond dat de diensttijd 

door den reclamant bij de zeemacht doorgebracht, 
bij de berekening van zijn pensioen ten volle 

moet in aanmerking komen, en dat ook voor 
de berekening van het pensioen ten opzichte van 
den duur van den door reclamant in Indië door

gebrachten diensttijd en van de hoegrootheid der 
hem te dier zake toekomende pensioens verhooging 

de bepalingen van de wet tot regeling van de 
militaire pensioenen bij de zeema~ht zijn toe te 

passen; 
0 verwegen de: 

dat in het bestreden besluit terecht is aange

nomen, dat, op grond van artikel 30 der wet 
tot regeling der militairn pensioenen bij de lancl
macht, reclamants diensttijd bij de zeemacht 
cloorgebracht, slechts voor de helft in sijne pen

sioensberekening mag worden begrepen; 
dat, toch wel artikel 31 van de wet regelende 

de militaire pensioenen bij de zeemacht aan den 
schepeling het voonecht geeft, dat zijne vroegere 

diensten in de pensioensberekening worden be

grer,en, doch dit voorrecht afhankelijk maakt van 

twee voorw:ràrden, en wel 1 °. dat hij i.:ercëngageerd 
zij bij dell militairen dienst, waaronder in het 
zin verband van dat artikel onmogelijk iets anders 
kan word.en verstaan dan de dienst bij de zeemacht, 

en 2°. dat dat reëngagement plaats hebbe binnen 

2 jaren na zijn ontslag; 

dat nu door den reclamant aan deze voorwaarden 

niet is voldaan, en dat hij derhalve geen recht 
heeft, bij de berekening van zijn pensioen, de 

gunstige bepaling van genoemd artikel 31 op zich 
te zien toepassen; 

dat hij echter , bij de landmacht dienst ge

nomen hebbende, na verloop van 6 maanden na 
zijn ontslag uit den zeedienst en claaruit na ruim 
negentieujarigen diensttijd ontslagen, evenmin 

aanspraak kan maken op het voorrecht, bij artikel 
30. der wet tot regeling der pensioenen bij de 

landmacht toegekend aan hen die binnen den 
tijd van zes maanden na vorig ontslag wederom 

in dienst worden aangenomen , maar toch het 
recht heeft verkregen, om zijn vroegeren dienst 
bij de zeemacht bij de berekening van zijn pensi

oen voor de helft in aanmerking te doen komen, 
omdat genoemd artikel 30 niet uitsluitend spreekt 
van de landmacht alleen, maar van den militairen 

dienst in het algemeen, waartoe ook de zeemacht 
behoort; , 

Overwegende: 

dat, evenmin als ten aanzien van cle berekening 
van reclamants diensttijd , de wet, regelende de 
militaire pensioenen bij de zeemacht, toepasselijk 

is te achten ten opzichte van de berekening van 
eventueel aan hem toe te kennen verhoogingen 
van pensioen, vermits de berekening van hetgeen 
aan reclamant wegens pensioen en verhoogingen 
van pensioen toekomt, bij ontstentenis van eene 
wet, welke het tegendeel bepaalt of toelaat, be

hoort te geschieden naar de bepalingen rnn 

slechts ééne wet, en wel - op groncl van cle 
omstandigheid, dat hij laatstelijk bij de land
macht heeft gediend - naar die der wet tot 
regeling der militaire pensioenen bij de landmacht; 

dat de bepalingen van art. 44bis der laatstge
noemde wet op de berekening van het aan recla
mant toe te kennen pensioen niet van in vloed 
kunnen zijn, vermits de militaire dienst.en, door 

hem in 's Rijks overzeesche bezittingen en kolo
niën aan den lande bewezen, zijn geprrestcerd 
vóór 1 Juni 1877, terwijl de bepalingen van 
art. 28, voor zoover zij geen verband honden 
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met het - hier overigens niet toepasselijke -
artikel 2 dier wet, slechts in aanmerking kunnen 

komen bij bet bepalen van den diensttijd, r echt 
gevende op pensioen, doch geen grond opleveren 
voor het toekennen van eenc verhooging van 

pensioen; 
dat voorts cle '.11:ilitaire Pensioenraad in zij n 

advies van 10 Augustus 1898, n°. 8 L., terecht 
heeft aangenomen, dat de militaire diensten van 

den reclamant een met pensioen te vergelden 
tijdvak uitmaken van 24 jaren, 9 maanden en 
8 dagen, waarvan hij 4 jaren, 10 maanden en 
24 dagen in zijne laatstbekleede betrekking van 

kok bij een militair hospitanl der 2de klasse 
l1eeft gediend ; 

Overwegende mitsdien, dat reclamants pensi
oen met j nistheid is berekend; 

Gezien de wet van 28 Augustus 1851 (Staats 
blad n°. 129); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat de bezwaren van den recla

mant, betreffende de regeling van zijn pensioen, 

ongegrond zijn. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
co tegelijk met het rapport van genoemden Mi

n is ter in de Nederl(lndscl,e Staatscourant zal 

worden geplaatst , en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State (A.fdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur). 

Het Loo, den 29sten Mei 1899. 

(get .) WILHELM L A.. 

De JJfinister van Oorlog, (get .) ELAND. 

( Uitgeg. 21 Juni 1899.) 

mede open te stellen voor den doorvoer van accijns
vrije goederen. 

2 . Dit beslnit treedt in werking op l Julie. k. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit beslnit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Mei 1899. 
(get.) WIL HEL MINA. 

De Minister van Financiëu, (get.) PIERSON. 
(Uitgeg. 10 Juni 1899.) 

9 Juni 1899. BESCHIKKING van den Hoogen 

Raa,l der Nederlanden houdende beslissing 
dat art. 11 der kieswet de eenige wijze aan 

geeft, waarop de in won ers een er gemeente, 
die, gelijk de verzoeker, in eene andere ge
meente zijn aangeslagen en hnn aanslag 

voldaan hebben, op de kiezerslijst knnnen 

geplaatst worden; waarnit volgt, dat, indien 
zij de daarin voorgeschreven termijnen en 
formaliteiten niet hebben in acht genomen, al 

is het zonder een ig verzuim van hunne zijde, 

het niet in strijd is met, maar overeenkomstig 

de wet, indien hun naam ·niet op de kiezers
lijst voorkomt, en dat al is de verzoeker 

dientengevolge van de nitoefeninl( van het 
kiesrecht gedurende het dienstjaar 1899/1900 

verstoken, dit niet is eene schorsing van de 

uitoefening van het kiesrecht als in art. 5 
der kieswet bedoeld. 

De Hooge Raad enz. , 
Overwegende dat als geschonden of verkeerd 

toegepast door den verzoeker zijn aangewezen de 

artt. 1, 2, 5, 6, 11, 28, 29 en 33 der wet van 

7 September 1896 (Staatsblad n°. 154) ; 
0. dat blijkens de bestreden uitspraak de ver-

30 JJiei 1899. BESLUIT, hondemle openstelling zoeker, die op 25 Februari 1899 zijne vroegere 
van het kantoor Wolfhaag (gemeente Vaals) 
Yoor den doorvoer van accijusvrije goederen. 
S. 145. 

WJJ WILHELM! TA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen i\Iinister van 
Financiën van 25 Mei 1899, n°. 79, In voer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op art. 75 der Algemeene wet van 26 An
gnstus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Herzien het Koninklijk beslnit van 7 Janu
ari 1883 (Staatsblad n°. 1); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bij uitbreiding van opgemeld besluit, 

het kantoor van expeditie bij invoer van accijns
vrije goederen te Wolfhaag (gemeente Vaals) 

woonplaats Bergum verlaten en zich met der 
woon te Benedenknijpe, gemeente Schoterland, 
gevestigd had, eerst bij het bestuur van deze 
gemeente, en daarna bij deu kantonrechter ver

betering van en plaatsing op de voor de gemeente 
Schoterland vastgestelde kiezerslijst voor het dienst

jaar 1899/1900 heeft gevraagd, op grond dat hij, 
blijkens het door hem overgelegd voor voldaan 
geteekend aanslagbiljet, in de gemeente 'rietjerk
steradeel voor het laatstverloopen dienstjaar in 
de Rijkspersoneele belasting was aangeslagen, doch 
dat dit verzoek èn door het gemeentebestuur èn 
door den kantonrechter is afgewezen, uithoofde 

de verzoeker geen gevolg had gegeven aan de 
. nitnoodiging van den burgemeester van Schot.erland 
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ingevolge art. 11 ,ler kieswet, om vóór 15 Februari 

dezes jaars te doen blijken dat hij voor het 

laatstverloopeu dienstj aar in ecne andere gemeente 
in eenc der Rijks directe belastingen was aangeslagen; 

0. dat door den verzoeker hiertegen wordt 

aangevoerd, dat genoemd art. 11 in deze alle 

toepassing mist, daar de daarin bedoelde nitnoo
diging door den bnrgemeester vóór 8 Februari 

wordt gericht tot .de mannelijke inwoners der 

gemeente", om daaraan vóór 15 Februari gevolg 

te geven, en de verzoeker noch op 8 noch op 

15 l<'ebrnari was inwoner der gemeente Schoterland, 

dat hij mitsdien geen verzuim pleegde door aan 

die ni tnoodiging geen gevolg te geven, en dat 
)1ij, als bezittende de verei schten voor het kies

recht, door zijne vestiging op 25 Febrnari in de 

gemeente Scboterland door het bestuur van deze 

gemeente op den 22 Maart vastgestelde kiezerslijst 
lrnd behooren 1e worden geplaatst, en anders 

buiten de gevallen van art . 5 der wet in de 
uitoefening van zijn ki esrecht zou worden geschorst; 

0. te dien aanzien, dat al is .een ieder" be

rnegd overeenkomstig art. 29 der wet verbetering 

rnn de door het gemeentebestuur vastgestelde 

kiezerslijst te vragen, die verbetering toch slechts 

met het gcwenschte gevolg kan gevraagd worden, 

op grond, dat de verzoeker of een ander in strijd 
met de wet op de kiezerslijst voorkomt, niet 
voorkomt of niet behoorlijk voorkomt; 

0 . dat volgens art. 8 der wet de lijst, aan

wijzende de kiesbevoegde "i nwoners", door het 

gemeentebestum wordt opgemaakt "naar aanleiding 

van de opgaven en van het onderzoek in de 

artt. 10 en volgende vermeld", en, dat dos de 

verzoeker, om verbetering van de op 22 Maa1-t 

door het gemeentebestuur van Sehoterland vast

gestelde kiezerslijst en zijne pl aatsing daarop te 

kunnen vragen, had moeten aantoonen, dat hij 

behoorde tot de inwoners dier gemeente, omtrent 

wie overeenkomstig eene van de bepalingen van 

art. 10 en volgende gebleken was, dat zij op de 
kiezerslijst hadden bebooren te woràen geplaatst; 

0. ilat de verzoeker in gebreke is gebleven 
dit aan te toonen, - en dat hierin geen~ ver
andering wordt gebracht dom· de omstandigheid 
dat hij eerst op 25 Februari zich met der woon 
iu de gemeente Schoterland heeft gevestigd en 

der bal ve geen verzuim pleegde door geen gevolg 
te geven aan de ,loor den bnrgemeester van 

Scboterland ingevolge art. 11 der wet aan de 
mannelij ke inwoner• van die gemeente gedane 
uitnoodiging om vóór 15 }'ebruari van hun 

aanslag in eene der Rijks directe belastingen in 

eene andere gemeente te doen blijken; 

0. toch, dat art. 11 aangeeft de eenige wijze, 

waarop de inwoners eener gemeente, die , gelijk 

de verzoeker, in eenc an,lere gemeente zijn aan

geslagen en hun aanslagbiljet voldaan hebben, op 

de kiezerslijst kunnen geplaatst worden, waaruit 
volgt, dat, indien zij de daarin voorgeschreven 

termijnen en formaliteiten niet hebben in acht 

genomen, al is het zonder eenig verzuim van 

hunne zijde, het niet in strijd is met, maar, 

overeenkomstig de wet, indien bun naam niet op 
de kiezerslijst voorkomt ; 

0 . dat, al is de verzoeker die ntengevolge van 
de uitoefening van het kiesrecht, gedurende het 

dienstjaar 1899/1900 verstoken, dit niet is eene 

schorsing van de uitoefening van het kiesrecht 

als in art . 5 van de kieswet bedoeld, en dan 

ook de uitspraak van den kantonrechter niet met 

dat artikel, evenmin als met een van de overige 
als geschonden of verkeerd toegepast aangewezen 
artikelen der kieswet, in strijd is; 

0. dut mitsdien het verzoek tot cassatie is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

17 Juni 1899. BESLU IT, houdende nadere wij 

ztgmg van den nlgemeenen maatregel van 

inwendig bestuur, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 31 Augustus 1886 (Staatsblad 
n°. 159). S. 146. 

WIJ WILHELMINA, 1sNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Jus 

titie vnn 31 Mei 1899, 3de afdeeling, n°. 101 ; 

Overwegende dat het wenschelijk is den alge
meenen maatregel van inwendig bestuur, vastge

steld bij Koninklijk beslnit van 31 Augustus 1886 

(Staatsblad n°. 159) en gewijzigd en aangev uld 
bij cle Koninklijke besluiten van 20 Juli 1887 

(Staatsblad n°. 139), lil November 1889 (Staats
blad n°. 171) en 30 Juni 1891 (Staatsbladn°. 143) 
nader te wijzigen ; 

Den Raad van State geboord (ud vies van den 

13 Jnni 1899, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Jnstitie van den 15uen Juni 1899, 3dc afdee
ling n°. 136; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1 . Artikel 28 van voormelden algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur wordt gelezen 

als volgt: 
Aan het hoofd der drie Rijkswerkinri chtingen 
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Veenhuizen staat een hoofddirecteur op eenejaar
wedde vau ten minste / 3000.-; aan het hoofcl 
vau elk dier gestichten een directeur op eene 
jaarwedde van ten minste / 1800.-. 

De h()ofden van alle overige gestichten voeren 

den titel van directeur, directrice of cipier. 
Ter bepaling van den titel en de bezoldiging 

dezer gestichtshoofden worden die gestichten ver
deeld in zeven klassen. 

De rangschikking dezer gestichten in een der 
zeven klassen geschiedt door Ons op voordracht 
van Onzen Minister van Justitie . 

In de gestichten der eerste klasse geniet het 
hoofd eenc jaarwedde van ten minste/ 2250.-; 
in de gestichten der tweede klasse van ten minste 
/ 2000.-; in de gestichten clcr derde klasse 
van ten minste/ 1750.-; in de gestichten der 
vierde klasse van ten minste /1500 .-; in de ge
stichten der vijfde klasse van ten minste/1250.-; 
in de gestichten der zesde klasse van ten minste 
/ 1000.- en in de gestichten der zevende klasse 

van ten minste / 250.-. 
Aan het hoofd van verschillende onderling 

afgescheiden , doch nevens elkander gelegen ge
stichten kan door Ons één directeur of directrice 
worden gesteld. 

2. De aanhef van artikel 38 van voormelden 
algemeenen maatregel van inwendig bestuur, lui

dende: • De bewaarders, portiers en boodschap
loopers bij de gevangenissen, cle Rijksopvoedings

gestichten voor jongens en de Rijkswerkinrichting 

te Hoorn, zoomede", wordt gelezen: "De be
waarders, portiers, boodschaploopers en beambten 
in algemecnen dienst bij de gevangenissen, de 
Rijksopvoedingsgestichten en de Rijkmerkinrich
tingerr te Hoorn en te Leiden, zoomede". 

Dit besluit zal gelijktij,lig in het Staatsblad 
opgenomen en in de Staatscou,·ant geplaatst wor
den en treedt in werking op den tweeden dag 
na d ien der dagteekening van het Staatsblad 
waarin het is opgenomen en van de Staatscourant 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 17 den Juni 1899. 

(get .) 

(get.) 

WILHELMINA. 

De :!Jfinister van Justitie, 
CoRT v. n . LINDEN. 

(Uitgeg. 20 Juni 1899.) 

17 Juni 1899. BESCHIKKING van het gerechtshof 
te 's Hertogenbosch, betreffende de rechts
kracht van het besluit van den Souvereinen 
Vorst van 13 Februari 1815, S. 15 en van het 
Koninklijk besluit van 26 Januari 1822,S. l. 

Het Hof; 
Gelet op de daarbij overgelegde bijlagen; 
Gelet op het na de indiening van het verzoek

schrift ter kennis van het Hof gebracht adels

diploma, waarbij cle Koning Oll 12 }lei 1874 
aan Jhr. Mr. I-I. M. C. C. den titel van Baron 

heeft verleend, met bepaling dat deze titel zal 
o·,ergaan op zijne wettelijke mannelijke afstamme

lingen bij recht van eerstgeboorte en op eene 
verklaring van L. A. v . D., notaris te 's Graven
hage, waarbij deze verklaart zich ten volle te 
hebben verzekerd, dat de Hoog Welgeboren Heer 
G. H. Baron C. , overleden te ~falang 18 Janu
ari 1895, de oudste wettige zoon was van den 

HoogWelgeboren Heer Mr. H. M. C. Baron 0 . , 
in leven Oppcrhofmaarschalk van wijlen Z. i\1. 

den Koning der Nederlanden, geboren uit diens 
huwelijk met de Hooggeboren vrouwe A. F. Gravin 
v. L. S., en dat ten tijde der geboorte van ge
noemden heer G. R. Baron 0. geen mannelijk 
oir van een vroegeren overleden ouderen zoon 
bestond, - zijnde deze verklaring gedagteekend 
's Gravenhage 29 Mei 1899 en geteekend cloor 

voormelden notaris en voorts geregistreerd enz.; 
Gelet op de lijst behoorende bij het Koninklijk 

besluit van 15 Februari 1897 (Staatsbladn° . 24); 

Gelet op de conclusie van den procureur-gene
raal, hierboven schriftelijk gegeven; 

0. clat uit de overgelegde stukken voldoende 

is gebleken, dat in de onder n°. 219 in de regis
ters der akten van geboorten der gemeente Bergen
op-Zoom over clen jare 1884 voorkomende akte 
van geboorte van A. C. A. J . C. , ingeschreven 
den 24 Juni 1884, verzuimd is te vermelden 
den titel van Baron, destijds toekomende aan 
den vader van het kind, wijlen G. R. C. , als 
zijnde op hem wettig overgegaan door den op 
19 Juni 1878 plaats gegrepen dood van zijn 
vader i\fr. R. M. C. Baron C. ; 

0. dat de moeder-voogdes en haar tweede man 
als mede-voogd van voornoemde A. 0 . A. J. C. 
op 3 Maart 1899, bij de rechtbank te Breda 
aanvulling van voornoemde geboorte-akte hebben 
gevraagd in dier voege, dat voor den naam C. 
het woord Baron worde opgenomeu en voor den 

naam A. het woord J onkvron we, doch dat de 
rechtbank bij vonnis van 25 Maart 1899 dit 
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verzoek van de hand heeft gewezen , als zijnde 

dit in strijd met de wet; 

0. dat van dit vonnis de req uestranten den 

20 Mei 1899 bij dit Hof zijn gekomen in hooger 

beroep en zij, op de gronuen in hun verzoek

schrift aangevoerd, tot inwilliging van hun ver

zoek hebben geconcludeerd; 

0. omtrent dit hooger beroep, dat , volgens 

art. 63 der Grondwet van 1815, in overeen

stemming met de Grondwet van 1814 en de 

latere Grond wetten, de Koning in den adelstand 

verheft; dat van die bevoegdheid destijds een 

voornaam en thans het eenig gevolg is, dat de 

met adeldom begiftigde persoon het recht ver

krijgt om den hem toegekenden titel overal en 
dus ook in het openbaar te dragen; dat om die 

reden het Koninklijk besluit van 26 Januari 1822 
(Staatsblad n°. 1), gebiedende die titels in hunne 
stukken te vermelden aan hoven, rechtbanken, 
ambtena1·en vau den burgerlijken stand, notarissen 

en alle andere openbare beambten hoc ook ge
naamd, als bernstende op art. li3 der Grondwet 

van 1815 en als zijnde bij dit besluit in acht 
genomen de formaliteiten van art. 73 derzelfde 

Grondwet, rechtskracht bezit; 

0. clut, mocht clic rechtskracht met goccl ge

volg kunnen worden ontkend, het besluit van 

den Souvereincn Vorst van 13 Februari 1815 
(Staatsblad n°. 15), dat een uitvloeisel is van 

art. 42 der Grondwet van 1814 en genomen is 
in overeenstemming met art. 32 derzelfde Grond

wet kracht van wet bezit en bij dit besluit het 

bezigen van den adellijken titel in alle publieke 

en particnliere documenten voorgeschreven wordt; 

0. dat beicle besluiten niet in strijd zijn met 

art. 35 C. C. of met het naar het oordeel van 

het Hof, met dit artikel overeenstemmend art. 17 
van het tegenwoordig B. W., noch onder het 

bereik vallen van art. 1 wet 16 M:ei 1829 
(Staatsblad n°, 33), omdat de rechten vau edel 

lieclen vroeger ook politiek, doch thans zuiver 
honorifiek zijn en in het Burgerlijk Recht voor 
1848 niet tehuis behoor<len, noch thans behooren; 

0 . dat van het eenig overgebleven recht van 

met adeldom begiftigde personen om den hun 
tocbehoorenden titel te voeren, het gevolg is, 

dat die titel een aanhangsel wordt van den fa
milienaam en met dien naam een geheel uit
maakt, zoodat de ambtenaar van den bnrgerlijken 
stand, den familienaam van den vader van het 

wettig kind in de geboorte-akte vermeldende, den 
titel daarbij behoort te voegen, evenals de amb-

1899. 

tenaar voor het woord beroep eene zuivere uit

legging kiezencle, claaronder ambten en waardig

heden, ook universitaire titels, pleegt te verstaan; 
dat. voor de hierboven voorgestane uitlegging 

de wenschelijkheid pleit, dat de staat van . het 

kind zoo zeker mogelijk zij en daaraan stellig 

niet bevorderlijk zoude zijn, inclien cle ouders 

van het kind in het maatschap1ielijk leven en 
in andere authentieke akten, titels zouden voeren 

en van de hiervoor bedoelde ambten en waardig
heden de benaming zonden dragen en deze allen 

in de akten van den burgerlijken stand zouden 

worden geignorcercl; 

0. dat dus het verzoek voor zooverre dit op 

de plaats ing van het woord Baron voor den 

naam C. betrekking heeft zal behooreu te wor
den ingewilligd, doch dat dit niet het geval is 

met dat deel van het verzoek, waarbij de plaatsing 
van het woord Jonk vrouw vóór den naam A. 
wordt verzocht, omdat dit, zooals het Openbaar 
·Ministerie terecht opmerkt, niet past in de redactie 

der akte en het wijders rnlmaakt noodeloos is, 

omdat het recht op dien titel bij de dochter 

vol;(t, uit de vermelding van den t itel van Baron 

voor den familienaam van clen wettigen vader; 

0. dat derhalve op het eerste punt het be

roepen vonnis zal behooren te worden vernietigd 
en op het laatste, ofschoon op andere gronden 

bevestigd; 
Rechtdoende: 

Doet te niet het beroepen vonnis der Recht

bank te Breda van 25 Maart 1899, voor zooverre 

dat het hiervoren bedoeld deel van het verzoek 

heeft ontzegd; 

En opn ieuw rechtdoende: 

Gelast de aanvulling van het geboorte-register 

in 1884 gehouden in de gemeente Bergen-op-Zoom, 
in dier voege, dat in de geboorteakte van A. C. 
A. J. dochter van G. H. C. en Th. A. . L. v. T., 
vóór C. worde gelezen Baron en dat deze aan • 
vulling dadelijk na vertoon van dit arrest door 
den ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeente Bergen-op-Zoom worde ingeschreven in 

de loopende registers; 

Bevestigt het beroepen vonnis voor het overige. 

19 Ju11 i 1899. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Reglement voor het Koninkl ijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut. S. 116. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers vau 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Marine 

10 
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van 3 Mei 1899, L•. M, afdeeling Handel en 

Nijverheid en van 3 Mei 1899, Bureau D, n°. 31 ; 

Overwegende, dat het wen schel ijk is, nieuwe 

reglemen:taire bepalingen vast te stellen betreffende 
het Koninklijk Nederlandse!, Meteorologisch In
stituut; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

6 Juni 1899, n°. 16); 

Gezien het nader mpport van Onze voornoemde 

Ministers van 13 Juni 1899, L•. B, afdeeling 

Handel en Nijverheid en van 14 Juni 1899, 
Bureau D, n°. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

vast te stellen liet hieronder volgende Regle
ment voor het Koninklijk Nederlandsch Meteoro
logisch Instilunt. 

REGLEM.EN'r voor het Koninklijk Ne
derlandsclt Meteorologisclt I nstituut . 

1. Zetel, doel en werkkring van het Instituut. 

Art . 1. Het Koninklijk Nederlandsch Meteoro

logisch Instituut is gevestigd te de Bildt. 
2. Het Instituut heeft ten doel het onderzoek 

der natuurkundige verschijnselen in den damp

kring en aan de oppervlakte der aarde, zoowel 

te land als ter zee. 
3. De vaste dienst van het Instituut omvat: 
1 °. het verrichten, verzamelen en bewerken 

van weerkundige en magnetische waarnemingen 

aan het observatori nm te de Bildt; 
2°. het bevorderen, verzamelen en bewerken 

van waarnemingen, elders hier te lande verricht; 

3°. het bevorderen , verzamelen en bewerken 
van waarnemingen ter zee; 

4°. het zenden van waarschuwingen voor ver

moedelijk op de Nederlandsche kust te verwachten 
stormen, aan de stations, welke daartoe door 
Onze Min isters van Waterstaat, Handel en Nijver

heid en van Marine, zijn aangewezen; 

5°. het verschaffen van inlichtingen aan rceders, 
gezagvoerders en stuurlieden en andere belang• 
hebben den bij de scheepvaart, alsmede het bijwer
ken van zeekaarten; 

6°. het veri fieeren van , en het ad viseeren om
trent instrumenten betrekking hebbende op meteo
rologie, aardmagnetisme en scheepvaart; 

7°. het onderzoeken van scheepsseinlantaarns, 
waarvoor certificaten van deugdelijkheid worden 

gevraagd, en het afgeven van zulke certi ficaten, 
in den vorm door Onzen Min ister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid vastgesteld, wanneer de 

lantaarns voldoen aan de eischen, door Ons, den 

Raad van State geboord , gesteld. 
De in dit lid genoemde werkzaamheden be

hooren tot den werkkring der Filiaal-inrichtingen 

bedoeld in art. 4. 
Het Instituut kan voorts belast worden met 

zoodanige werkzaamheden en bemoeiingen he

treffonde meteorologie en scheepvaart, als Onze 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

wenschelijk ach t. 

4. Het Iustitunt bestaat uit: 
a. eene afdeeling • waarnemingen te land"; 
b. eene afdeeling • waarnemingen ter zee". 
Voorts behooren tot het Instituut: 
de Filiaal-inrichtingen te Amsterdam en te 

Rotterdam, bijzonder ten doel hebbende dage
lijks vereischte gegevens te verschaffen aan de 
scheepvaart; 

de stations voor meteorologische waarnemingen, 

op de door Onzen Minister van Waterstaat, Handel 

en Nij verheid aangewezen plaatsen van het land 
gevestigd. 

§ 2. Beheer en Personeel. 

5. Aan het Hoofd van het Instituut staat een 

Hoofddirecteur. 
6. Onder den Hoofddirecteur is aan elke der 

beide afdeel ingen en der Filiaal-inrichtingen een 

directeur werkzaam. 

Onder de directeuren kunnen adjunct-direc

teuren worden aangesteld . 

Aan den Hoofddirecteur kan tevens de waar
neming van de betrekking van directeur eener 

afdeeling worden opgedragen . 
7 . De Hoofddirecteur, de directeuren en adjunct

directeuren , zoomede de overige ambtenaren en 
bedienden aan het Instituut verbonden, worden 
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen . 

Voor elke te vervullen plaats wordt door het 
College van Curatoren, bedoeld in art. 9, eene 
met redenen omkleede aanbevelingslijst aan Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aangeboden. 

8 . De Hoofddirecteur, de directeuren, adjnnct
directenren en overige ambtenaren en bedienden 
oefenen hunne fnnctiën nit volgens eene instruct ie, 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid vast te stellen, het College van Cu
ratoren gehoord. 
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§ 3. Toezicl,t. 

9. De heha,tiging van de belangen van het 
Instituut wordt door Ous 011gedragen aan een College 

van Curatoren waarvan de leden door Ons worden 
benoemd en ontslagen en uit wier midden de 

Voorzitter door Ons wordt aangewezen. 

Om de twee jaren treedt beurtelings een der 
leden af, volgens een door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid te maken rooster. 

De aîtredende is weder benoembaar. 
De Curatoren genieten geene jaarwedde. Zij 

ontvangen vergoeding voor reis- en verl,lijfkosten. 

Het College van Curatoren wordt bijgestaan 

door een bezoldigden Secretaris, die zijne vaste 
woonplaats heeft in de gemeente, door Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

aan te wijzen. Hij wordt door Ons benoemd 
voor vijf jaar en is weder benoembaar. Bij elke 

vacature wordt door het College vau Curatoreu 
eene aanbevelingslijst aan Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aangeboden. 

Voor bureaukosten wordt den Secretaris een 
jaarlijksch abonnement toegestaan . Hij ontvangt 

vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

10. Het College van Cum toren stelt voor zijne 

werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast. 
Dit reglement behoeft, om in werking te treden, 

de goedkeuring van Onzen Minister van Water

staat, Handel en Nij verheid. 
11 . Over alle zaken van het Instituut, dient 

het College vau Curatoren Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nij verheid van bericht en 
raad , en geeft dezen, desgevraagd, alle verlangde 

opgaven en inlichtingen. 
Het ziet toe, dat het Instituut voortdurend 

aan zijne bestemming beantwoordt. 
Het brengt jaarlijks vóór 15 Juni aan Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
een verslag uit over den toestand van het Insti

tn ut geclurende het afgeloopen kalenderjaar en 
deelt daarin de beschouwingen en voorstellen 
mede, tot welke zijne bevindingen aanleiding 

geven . 
Het zendt vóór 15 Juni van elk jaar Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
eene begrooting van uitgaven voor het volgende 

dienstjaar. 
12. De leden van het College van Curatoren 

hebben ten allen tijde toegang tot het Instituut. 
De ambtenaren van het Instituut ziju verplicht 

aan het College en zijnen leden steeds de ge-

vraagde inlichtingen betreffende den administra

tieven en wetenschappelijken dienst te verschaffen. 

De H~ofddirectenr geeft aan Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid alle ge

vraagde inlichtingen. Andere mededcelingen als
mede voorstellen aan genoemden Minister doet 

hij dezen toekomen door tusschenkomst van het 

College van Cni-atoren. 

Hij biedt jaarlijks vóór 1 Maart aan het 

College van Curatoren een verslag aan over den 
toestand van het Instituut en de werkzaamheden 

in het vorige kalenderjaar. 
Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en van Marine zijn belast met de uit 

voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden gezon,len aan den Raad van State. 
Het Loo, den 19den Juni 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get.) C. LELY. 
De JJfinister van JJfarine, (get.) RöELL. 

(Uitgeg. 7 Juli ) 899.) 

20 Juni 1899. BESLUIT, tot onteigening van 

gronden in de Gemeente den Helder, welker 
bezit , ten behoeve van den vestingbouw, 
Yereischt wordt tot het maken van eene 
innndatiekade nabij l.lustion Dirks-Árlmiraal. 
s. 117. 

29 Juni 1899. WET, houdende bekrachtiging 

der onder dagteekening van 21 Maart 1899 
tnsschen den Staat der Nederlanden en de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen gesloten overeenkomst, tot regeling 
van de financieele gevolgen aan het ver

val len der concessie van de Spoorwegmaat

schappij Leiden- Woerden verbonden. S. 147. 
WIJ WILLEM III, ENZ .••. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de met Onze machtiging door Onze Ministers 
van Financiën en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, onder dagteekening van 21 Maart 1899, 

met de Maatschappij tot Exploitatie van Slaats
spoorwegen gesloten overeenkomst tot regeling 
van de financieele gevolgen, aan het vervallen der 
concessie van de Spoorwegmaatschappij Leiden
Woerden verbonden , bij de wet behoort te worden 

goedgekeurd; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd de in afschrift 

10* 
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bij leze wet gevoegde overeenkomst, tot rege

ling van de financ ieele gevolgen , aan het ver

vallen der concessie van de Spoorwegmaatschappij 
Leide11-Woerde11 vero~ndeu, door Onze Minis
ters van Financiën en van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid , als daartoe :loor Ons gemachtigcl, 

onder dagteekening van 21 '[aart 1899 met de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor

wegen gesloten. 
2. De overeenkomst, in art. 1 bedoeld, wordt 

vrijgesteld van het recht van registratie . 
3. Deze wet verbindt met den dag harer af

kondiging. 
Lusten en bevelen , enz. 
Gegeven op Het Loo, clen 2\lsteu Juni 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De ,llinister van Financiën, (get.) PIERSON. 

De ])fin. van Waterstaat, Handel en Nijverlteid, 
(get.) (). LELY. 

( Uitgeg. 2 Juli 1899.) 

AFSCHRIFT . 

OVEREE KOMST tot regeling van de 
jinanciee1e gevolgen, aan !,et vervatten 
der concessie van de Spoorwegmaatscl,appij 
Leiden- Woerden verbonden. 

Tnsschen 
den Staat der Nederlanden, ten deze ver

tegenwoordigd door den Minister van Financiën 

en den Minister van Waterstaat , Handel en 

Nijverheid, daartoe gemachtigd door Hare Ma

jesteit de Koning in ter eenre 

en 
de .Jlaatschappi,j tnt Exploitatie van Staats

spoorwegen, verlegen woordigd door haren directeur

generaal, ter andere zijde , 

is 
behoudens bekrachtiging bij de wet, het vol

gende overeengekomen: 
Art. 1. De Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen verbindt zich voor rekening van 
den Staat uit te betalen aan de Spoorwegmaat

schappij Leiden- Woerden: 
a. alle sommen , ten koste gelegd a:tn den 

aanleg en ue voltooiing van den spoorweg Leiden -
Woerden en alle zoodanige andere sommen als 
met voorkennis en goedkeuring der Regeering tot 
het doen vau uitbreidingen of verbeteringen aan 
dien spoorweg zullen zijn besteed; 

b. den bij wedcrzijdsche taxatie tusschen den 
Staat en de Spoorwegmaatschappij Leiden-

Woerden vast te stellen prijs van het materieel 

van dien spoorweg, met uitzondering van de 

voorhanden locomotieven en de rijtuigen van ver

schillenden aard tot vervoer vau personen en 

goederen dienende; 
voor zoover die bedragen krachtens art. 52 

van de gewijzigde conces~ie der Spoorwegmaat
schapp ij Leiden-Woerden, wegens het eindigen 

dier concessie op 31 December 1898 door den 
Statit aan die maatschappij zullen verschuldigd ziju. 

Dooi· den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid zal aan de Maatschappij tot Exploi 
tatie van Staatsspoorwegen worden opgegeven , 

hoeveel ter zake van het bovenstaande door haat· 
zal worden uitbetaald. 

2. De Staat draagt over en staat af aan de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
die deze overdracht en afstand aanneemt : 

a. de vordering op de Spoorwegmatifschappij 
Leiden-Woerden, groot f 932,750.71, welke 

krachtens art. 7 4, sub b, der overeenkomst van 

21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 

den 22sten Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) wegens 
het eindigen der concessie van de Spoorwe~

maatscbappij Leiden-Woerden, door den Staat 
van de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen zal worden overgenomen; 

b. de uitkeeringen, waarop bij liquidatie der 
Spoorwegmaatschappij Leiden-·w ocrJen de Staat 

recht zal hebben als eigenaar van de 14,880 

aandeelen in die maatschappij, welke krnchtens 
het hierboven sub a genoemde art. 74b, en wegens 
de daar genoemde reden, door den Staat van de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen zullen worden overgenomen. 

Voor het geval dit voor het in ontvangst 

nemeu van uc uitkecringen noodig is, zal cle 
Staat aan cle Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen deze aaudeelen verschaffen. 

3. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen opent per 1 Januari 1899, ter zake 
van _het bepaalde bij de beide voorgannde arti
kelen, clen Staat eene rekening , die zal worden 
gedebiteerd voor de bedragen, door haar inge

volge art. 1 betaald aan de Spoorwegmaatschappij 
Leiden--Woerden, en gecrediteerd voor de be
dragen, door haar van die maatschappij ont
vangen ingevolge de overdracht en den afstand 
bij art . 2 gedaan . 

In het debet dezer rekening zal voorts worden 
gebracht hetgeen de Staat wegens het eindigen 

der concessie van de Spoorwegmaatschappij Leiden-
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Woerden op 31 December 1898 aan de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoonvegen 
verschuldigd is geworden, krachtens art. 74, 
sub b, der in art. 2 genoemde overeenkomst van 
21 Jannari 1890. 

In het credit dezer rekening zal bovendien 
worden gebracht het door de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen aan den Staat 
verschnldigde bedrag wegens overneming van_ mate
rieel volgens de taxatie, vermeld in art. 1, sub b. 

Het saldo dezer aldus opgemaakte rekening 
zal door den Staat aan de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen worden betaald 
binnen ééne maand n:idttt het bedrag der uit

keering, welke ter z:ike van de liq nidatie der 
Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden op de 
aandeelen in die maatschappij wordt gedaan , 
vaststaat. 

Mocht dit saldo op 1 Juli 1899 nog niet zijn 
vastgesteld, dan betaalt de Staat, in mindering 
daarvan op dien datum, hetgeen bij op 31 De
cember 1898 aan de MalLtschappij tot Exploi 
tatie van Staatsspoorwegen verschuldigd is ge
worden ter z:ike omschreven in het 2de lid. 

4 . Tusscben partijen wordt overeengekomen, 
dat de in het vorig artikel bedoelde betalingen , 
voor zooveel mogelijk zullen geschieden door 
levering van obligatiën à / lvOO 3 pet. Natio
nale Schuld, wat termijnen van rentebetaling, 
aflossing en ver.wisselbaarheid in inschrijving op 
het Grootboek der Nationale Schuld betreft, ge
heel overeenkomende met die, welke ingevolge 
c1e wet van c1en 9deu Juni 1898 (Staatsblad n°. 142) 
zijn nitgegeven . 

De obligatiën worden voorzien van halfjarige 
conpons. De eerste, loopende over twee maanden, 
vervallen den lsten Maart 1899. 

De obligatiën, daaronder begrepen de bijbe

hoorende coupons, worden aan de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in rekening 
gebracht tot den koers van 97 ten honderd van 
het nominaal kapitaal der obligatiën. 

Mocht het saldo bedoeld in art. 3, meer be
dragen dan / 5,300,000 , dan zal de betaling in 
obligatiën slechts geschieden tot dat bedrag, ter
wijl het meerdere in geld zal worden voldaan. 

5. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen verbindt zich, noch deze obligatiën, 
noch de in schrijvingen op het Grootboek die zij 
in ruil daarvoor mocht hebben verkregen vóór 
1 Januari ]901 aan de markt te brengen of op 
cenigerlei wijze te verkoopen. 

Zij is echter bevoegd, deze obligatiën . of de 
daarvoor verkregen inschrijving te beleenen bij 
de _ ederlandsche Bank. Maakt zij van deze be
voegdheid voor een deel of voor het geheel ge

bruik, dan zal de bepaling van het lste lid geen 
inbreuk maken op het recht der Nederlandsche 
Bank om de verpande obligatiën of inschrijving 
te gelde te maken, wanneer de Maatschappij in 

gebreke mocht blijven aan hare verplichtingen 
uit die beleening voort vloeiende, te voldoen. 

6 . De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
s1ioorwegen verbindt zich bij de betaling in het 
voorlaatste lid van art. 3 bedoeld, ann den 
Staat over te dragen, bewijzen van kwijting af

gegeven door de Spoorwegmaatschappij Leiden
Woerden, waarbij die maatschappij erkent de be
dragen, bedoel cl in art. 1 van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen namens den 
Staat ontvangen en van den Staat der Neder
landen niets meer te vorderen te hebben. 

7. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen verbindt zich, binnen eene maand 
nà de betaling in het voorlaatste lid van art. 3 
bedoeld, mede te werken tot royeering mor bare 
kosten van de hypotheek, verleend krachtens 
art. 13 der overeenkomst tusschen haar en 
de Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden d.d. 
31 Oclober 1891. 
1 ~ ovember 

8. De bepalingen van de artt. 1- 7 dezer 
overeenkomst vervallen, indien de wetgever de 
machtiging weigert tot de uitgifte van de 3 per
cents obligatiën Nationale schuld, in cle over
eenkomst bedoeld. 

9. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen verbindt zich de vorderingen die zij 
wegens de voorschotten bedoeld in de artt. 12 

en 15 van het bij de overeenkomst d.d. :J~ Oclober 
1 r Oi'Cmber 

1891 gewijzigcle exploitatie-contract, bij liquidatie 
der Spoorwegmaatscliappij Leiden- Woerden tegen 
die maatschappij kan doen gelden, over het tijd
vak tot en met 31 December 1897 tot geen 
hooger bedrag in rekening te brengen dan 
f 148,999.64• wegens kapitaal-uitgaven en 
f 684,008.82' wegens gewaarborgd batig saldo 
der exploitatierekening. 

Nader zal door de maatschappij worden opge
geven , hoeveel deze bedragen verhoogd moeten 
worden ter zake van de bedoelde voorschotten over 
het jaar 1898. Deze opgave wordt binnen eene 
maand nadat zij is toegezonden, door den :11:inister 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid geverifieerd. 
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10. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in 
vier exemplaren, watlrvan elk der partijen één 
exemplaar zal behouden, één zal worden toe

gezonden aan de Spoorwegmaatschappij Leiden
Woerden en één aan de Nederlandsehe Bank. 

11. De kosten op deze overeenkomst vallende, 

komen voor rekening <Ier Maatschappij tot Exploi

tatie van Staatsspoorwegen. 
. . k 's GraYenhao-c 

Al<lus m viervoud opgemaa t te Utrecht 0 

op den 2lsten Maart 1899. 
De Jl[aatsc!,. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 

(get .) J. L. CLUYSENAER, 

Directeur-Generaal. 

(get.) .BEIJEN, Secretaris. 
De Jlfinister van Financiën, (get.) P1ERSON. 

De JJ[in. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secr .-Generaal van !,et Ministerie van Financiën, 

(get.) v. RANDWIJCK. 

29 Juni 1899. WET, betreffende het aangaan 
van eene geldleening len laste van den Staat. 

S. 148. 
WIJ WILHELMINA , ENZ. • . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

schulJ.bekentenissen aan toonder ten laste van 
den Staat zullen moeten worden uitgegeven ter 
voldoening van hetgeen de Staat schuldig is of 
zal worden, ingevolge de wettelijk goedgekeurde 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, onder dagteekening van 21 Maart 1899, 
gesloten overeenkomst, tot regeling van de finan

eieele gevolgen, aan het vervallen der concessie 
van de Spoorwegmaatschappij Leiden- Woerden 

verbonden; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën worclt ge

machtigd tot de uitgifte van zooveel schuldbeken
tenissen aan toonder ten laste van den Staat, elk 
groot duizend gulden, als noodig zijn om tegen 
den koers van zeven en negentig percent, eene 
waarde te verkrijgen van ten hoogste vi;;f mitlioen 
driehonderd duizend gulden. 

Deze schuldbekentenissen zullen tegen den in 
het vorige lid genoemden koers in betaling wor
den gegeven uan de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen ter voldoening van hetgeen 
de Staat schuldig is of zal worden, ingevolge de 
artikelen 3 en 4 der wettelijk goedgekeurde, 
met die maatschappij onder dagteekenin11: van 21 
Maart 1899 gesloten overeenkomst, tot regeling 

van de financieele gevolgen, aan het vervallen 
der concessie van de Spoorwegmaatschappij Lei
den- T/Toerden, ver honden. 

De schuldbekentenissen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer geregistreerd 

en van een bewijs dier registratie voorzien. 
De renten der sehulilbekentenissen, ad drie ten 

honderd in het jaar, worden gerekend te zijn 
ingegaan op 1°. Januari 1899 en zijn betaalbaar 
op halfjarige coupons, verse hij nende 1 °. Maart 

en 1 °. September; behoudens de eerste coupon, 
welke loopt over de maanden Januari en Febru

ari 1899. 
De coupons zijn betaalbaar te Amsterdam en 

in de verdere door Onzen Minister van Finan
ciën aan te wijzen plaatsen. Wanneer plaatsen 
in het hnitcnland gelegen voor die betaalbaar• 
stelling aangewezen worden, kan door Onsen Mi
nister van Financiën aan de met de uitbetaling 
te belasten bankiers eene provisie worden toege
kencl van ten hoogste één achtste ten honderd 
·over het nominaal bedrag der door hunne tL1s
schenkomst uitbetaalde coupons. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 der 
wet van den 30sten Daeember 1895 (Staatsblad 
n°. 236) en in artikel 2 der wet van Jen 9den 
Juni 1898 (Staatsblad n°. 142) wordt, totdat 
het geheele beclrag in artikel 1 bedoeld zal zijn 
geamortiseerd, jaarlijks op de begrootiug <Ier 
Staatsnit.gaven - voor het eerst in 1899 - voor 
inkoop van inschrijvingen in het Grootboek der 
drie ten honderd i-entegevende Nationale Schuld 

of van drie ten honderd 1·entegevende schnlil
bekentenissen of voor aflossing van drie ten hon

derd rentegevende schuldbeken tenissen, voor haar 

nominaal bedrag eene som uitgetrokken ten be
loope van één ten honderd van het geheele be
drag der krachtens deze wet in het leven geroepen 
drie ten honderd rentegevende schuld, vermeer
derd met het bedrag der door dezen inkoop en 

aflossing vrijgevallen ren te. 
De Staat is te allen tij,le bevoegd meer af te 

lossen dan in het eerste lid is bepaald. 
De ingevolge het eerste lid voor haar nominaal 

bedrag aflosbaar te stellen schnlclbekentenissen 
worden telkens vooraf bij uitloting aangewezen. 

Deze uitlotingen hebben plaats volgens door 
Ons vast te stellen regelen. 

De ingekochte en afgeloste schuldbekentenissen 
worden ter· vernietiging bij de Algemeene Reken
kamer overgebracht. 

3 . De rente der krachtens deze wet uit te ge-
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ven schuldbekentenissen loopt niet verder dan tot 

den dag waarop zij aflosbaar zijn. 

Het recht tot opvordering van het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaren 
na den eersten dag waarop zij betaalbaar zijn. 

4. De houders der bij deze wet bedoelde schuld
bekentenissen kunnen , zoolang die stukken ·niet 

zijn nitgeloot of aflosbarrr gesteld, daarvoor, in
dien zij dit verlangen, met inachtneming van 

door Ons te stellen regelen, i nscbr~ ving van ge
lijk bedrag bekomen op het Grootboek der drie 
ten honderd rentegevende Nationale Schüld, zonder 
betaling van andere kosten dan die van de des
wege vereischte formulieren. 

De aldus verwisselde schuldbekentenissen wor
den ter vernietiging aan de Algemeene Reken
kamer overgebracht. 

5. Het bedrag, waarvoor de in deze wet be
doelde schuldbekentenissen ingevolge artikel 1 zijn 
in betaling gegeven , wordt opgenomen onder de 
middelen ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1898, en die betaling zal beschouwd worden als 
eeue uitgave uit 's Rijks kas . 

6. In de eerste afdeeling van het VII de hoofd
stuk ..1. der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1899 wordt het volgende artikel opgenomen: 

..d.rt. lObis. Kosten vallende op de uitgifte en 
interesten van de drie percents schuld ten laste 
van den Staat, die in 1899 wordt geplaatst." 

Dat artikel wordt uitgetrokken tot een bedrag 
van / 112,000. 

Voorts wordt in de tweede afdeeling van boven
genoemd hoofdstuk artikel 11 (amortisatie en 

allossing van rentegevende Nationale Schuld, daar
onder begrepen de afkoop van tot het domein
beheer behoorende renten, vaste lasten en uit
keeringen) verhoogd met f 60,000 en daardoor 
gebracht op f 3,212,600. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt de som 
van de lste Afd. verhoogd tot/ 31,756,833.96, 
die van de 2de Afd. tot f 6,288,571, en die van 
het geheele hoofdstuk tot f 38,045,404,96 . 

7. In artikel 1 der wet van den 3lsten De
cember 1897 (Staatsblad n°. 284), houdende aan• 
wijzing van de middelen ter goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrootiug voor 
het dienstjaar 1898, wordt een nieuwe post op
genomen, luidende: 

.19°. de uitkeering van de zuivere opbrengst 
eener geldleening ten laste van den Staat, rentende 
drie ten honderd, die in 1899 wordt geplaatst, 

ten bedrage van ten hoogste vijf mitlioen drie 
lwnderd duizend gulden. 

8. Deze wet verbindt met den dag harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op Het Loo , den 29sten Juni 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De JJ[inister van Financiën, (get.) PIERSON. 

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

(Uitgeg. 2 Juli 1899.) 

29 Juni: 1899. WET, tot verruiming van het be
leggingsveld der aan het bij de wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79) opgericht 
fonds toebehoorende kapitalen en regeling der 

bestemming van het saldo. aanwezig in het 
bij art. 24 dier wet vermeld Weduwenfonds 

der geëmployeerden tot het Algemeen Be
stuur behoorende. S. 149. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 171, 1-6. 
Hand. id. 1898/99, bladz. 1171. 
Hand. 1 e Kamer 1898/99, bladz . 454, 458. 
WrJ WILHELMINA, ENZ . . ••• doen te weten : 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is een ruimer bevoegdheid tot be
legging te geven van de aan het pensioenfonds 
voor weduwen en weezen van b11rgerlijke ambte
naren toebehoorende kapitalen, en eene bestem
ming te geven aan het saldo aanwezig in het 
Weduwenfonds der geëmployeerden tot het Al
gemeen Bestuur beboorende; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 21 der bij de wet van 30 Sep

tember 1893 (Staatsblad n°. 145) gewij,igde wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79) wordt ge
lezen als volgt: 

De belegging der kapitalen van het fonds ge
schiedt tot een nominaal bedrag van acht en veertig 
millioen gulden in nationale schuld. 

Voor het meerdere kan deze belegging ge
schieden: 

a. in Nationale Schuld; 

b. in schuldbrieven ten laste vau Nederland
sche provinciën, gemeenten of waterschappen; 

c. in schuldbrieven door den Staat, Nedcrland
sche provinciën, gemeenten of waterschappen, recht
streeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing 
gewaarborgd; 

d. in schuldbrieven, uitgegeven door overeen
komstig de Nederlandsche wet opgerichte , uit
sluitend in Nederland werkende, hypotheekbanken 
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of maatschappijen voor grond-, gemeente- of polder

:krediet; 

e. in schuldbrie ven, uitgegeven door buiteu

landsche hypotheekbanken, voor zooveel deze laatste 

uitsluitend werken in het land, waar haar hoofd

kantoor is gevestigd; 

f. in schuldbr ieven, uitgeven door maatschap-

11ijen , welke spoorwegen in eigenclom hebben of 

exploiteeren; 

g. in schuldbrieven, welke door maatschappijen , 

als sub/ bedoeld, rechtstreeks en onvoorwaardelijk 

voor rente en aflossina zijn gewaarboq~d; 
lt. in schuldvorderingen, gewaa rborgd door het 

rech t van eerste hypotheek op onroerende goe

deren in Nederland gelegen, maar voor niet meer 

clan een vierde gedeelte van het te beleggen ka

Jiitaal eu onder de voorwaarden en waarborgen bij 

algemeencn maatregel van bestuu r vast te stellen; 

De lijst cler fondsen die voor belegging in 

aanmerking komen, wordt in de maand J uli van 

ieder jaar door het bestuur van het Weduwen

en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren vast

gest eld en ourlerworpeu aan de goedkeuring van 

Onzen Mi nister van Financiën. 

Deze lijst wordt, zoo nood ig, in den loop van 

het jaar door de genoemde directie, onder goed

keuring van Onzen genoemden Minister, herzien. 

De beleggingen, zoomede de tegeldemaking van 

inschrij vingen en effecten, geschieden door den 

directeur van het fonds na goedkeuring van 

On zen Minister van Financiën. 

2. De belanghebbenden bedoeld bij de arti

kelen 27 en 28 der in artikel 1 genoemde wet, 

voor wie het recht op pensioen verbeurd is wegens 

het niet tijdig indienen der aanvrage bedoeld in 

het 2de lid van artikel 14 dier wet, kunnen alsnog 

die aanvrage indienen. Maken zij van deze be

voegdheid gebruik, dan worden zij met ingang 

van den datum der invoering dezer wet gesteld 

in het genot van het pensioen hetwelk zij zouden 

gen ieten inuien zij tijdig eene aanv raag om pen

sioen hadden ingediend. 
Aan de ambtenaren genoemd in artikel 1 van 

het Konin klijk besluit van 5 November 1890, 

n°. 66, wordt, vuor zoovcrre deze tot 1 Januari 1891 

bevoegd wnren tot aan wijzing voor éénmaal van 
eene ongehuwde zuster om nà hnn dood pensioen 

te genieten uit het weduwenfonds voor de geëm

ployeerden tot. het algemeen bestn nr behoorende, 

alsnog toegestaan die aan wijzing te doen vóór 

den l sten Januari 1900. 

3. De pensioenen der na te laten betrekkingen 

van de ambtenaren en de gewezen ambtenaren, 

deelgerechtigd in het Weduwenfonds voor de ge

employecrden tot het algemeen bestnm behoo

rende, worden, met afwijking van het bepaalde 

b ij artikel 24 der in artikel 1 genoemde wet be

r ekend naar den laatstelijk voor hen vastgesteldcn 

pensioensgrondslag, zonder dat die ambtenaren 

deswege hoogere fournissementen zullen hebben 

te betalen dan ingevolge de bij de in voering 

dezer wet gelden.ie bepalingen verschuldigd zijn. 

De verplichting tot betaling der supletiefour

nissementen, bedoelcl in artikel 14 van het Konink

lijk beslui t van 23 Februari 1823 , n°. 26, vervalt. 

4. De pensioenen ten laste van het bij het 

vorig artikel bedoeld fonds toegekend , worden, 

met ingang van den · datum van de invoering 

dezer wet, verhoogd tot het bedrag waarop ze 

zouden zijn vastgesteld , indien bij de regeling 

daarvan de laatstelijk voor de betrokken ambte

naren bepaalde pensioensgrondslag als maatsta f 

van berekening had gegolden. 

5 . Het recht op pensioen ten laste van het 

bij artikel 3 genoemd fonds, van het weduwen

pensioenfonds van het korps ingenieurs bij den 

waterstaat en van dat der opzichters Yan den 

waterstaat, is onafhankelijk van ue wijze waarop 

de betrokken ambtenaar wor.lt ontslagen. 

6. Deze wet treedt in werking op den l sten J nli 

1899, met uitzondering rnn artikel 5, hetwelk 

geacht wordt met ingang van 1 Januari 1891 

in werking te zijn getreden. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 29sten Juni 1899. 

(g~t.) WILHELMINA. 

JJe JJfinister van Financiën, (get.) P rnttSON. 

( Uifgeg . 8 Juni 1899.) 

30 Juni 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 

het beslu it van burgemeester en wethouders 

van Tilbu,-g van 17 Maart 1897, n°. 597, 

waarbij aan M. CASTELEYNS ald aar vergun

ning is r erleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 150. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

0 p de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandschc Zaken van 19 Mei 1899, n°. 2:lS0, 

afd . . B. B., betreffende het besluit va n burge

meester en wethouders van Jïlburg van 17 Maart 

1897, n° . 597 , waarbij aa n 1\1. CASTELEYNS aldaar 

vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein; 

0 verwegende, dat burgemeester en wethouders 
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dit besluit gegrond hebben op de overweging, d~t 

in de locali teit, waarvoor bedoelde vergunning 

gevraagd werd, op 1 Mei 1881 zonder strijd met 
wet of verordening sterke drank in het klein werd 
verkocht en aan die localiteit de bestemming om 
voor verkoop _ van sterken drank in het klein te 
worden gebruikt, niet door een daad van den 

eigenaar of gebruiker is ontnomen en geen der 
gevallen bedoeld in art. 3, n°•. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

en 10 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97), 

gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 (Staats
blad n°. 54), 16 April 1885 (Staatsblad n°. 78)
en 15 April 1886 (Staatsbladn°. 64) aanwezig is; 

dat hier derhalve artikel 26, alinea 1 van 
genoemde wet is toegepast; 

dat dit artikel voorschrijft, dat voor localiteiten, 
waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet of 

verordening sterke drank werd verkocht, zoolang 
aan die localiteiten de bestemming om voo1· ver

koop van sterkén drank in het klein te worden 

gebruikt, niet door eene daad van den eigenaar 

of gebruiker is ontnomen. de vergunning, tenzij 
in de gevallen bedoeld bij artikel 3, n°'. 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9 en 10 niet kan worden geweigerd; 
dat in de localiteit, waarvoor vergunning is 

verl eend, sedert 1 Mei 1881 de verkoop van 
sterken drank in het klein is gestaakt en beha! ve 
kruidenierswaren alleen bier verkocht is geworden; 

dat hierdoor aan die localiteit de bestemming 
om voor verkoop van sterken drank in het klein 
te worden gebruikt, door een daad van den eige
naar of gebruiker is ontnomen; 

dat dus artikel 26, alinea 1 voornoemd ten 

deze niet toepasselijk is; 
dat, toen bedoelde vergunning werd verleend, 

het in artikel 2 van bovengenoemde wet be

doelde maximum van vergunningen reeds was 
overschreden; 

dat bovengenoemd bes] uit van burgemeester en 

wethouders van Tilburg derhalve is genomen in 

strijd met artikel 2 van bovenvermelde wet; 
Gelet op artikel 153 der gemeentewet; 
Geboord den Raad van State (advies van den 

13 Juni 1899, n°. 30); 
Gezien het nader ra1iport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1899, 

u0
• 3092, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovenvermeld besluit van burgemeester en wet
houders van Tilburg te vernietigen wegens strijd 

met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit bes] uit, hetwelk 

iu het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State medegedeeld zal worden . 
Het Loo, den 30.ten Juni 1899. 

~dJ WILHE L MINA. 
De Minister van Binnenla11dscl,e Zaken, 

(get .) H . GOEMAll BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 12 Juli 1899.) 

30 .Juni 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Tilburg van 24 April 1897, n°. 61? , 
waarbij aan G. BROKKEll aldaar vergunning 

is verleeud voor den verkoop van sterken 

drank in het klein. S. 151. 
WJJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 19 Mei 1899, u0
• 2380, 

afd. B. B., betreffende het besluit van burgemeester 
en wethouders van Tilburg van 2-4 April !897, 
n°. 613, waarbij aan G. BROKKEN aldaar ver

gunning is verleend voor den verkoop van ,terken 

drank in het klein; 
Overwegende, dat burgemeester en wethouders 

van Tilburg dit besluit gegrond hebben op de 

overweging, dat in de local iteiten, waarvoor 
bedoelde vergunning gevraagd werd, op 1 Mei 1881 
zonder strijd met wet of verordening sterke drank 
in be.t klein werd verkocht en aan die locali 
teiten de bestemming om voor verkoop van sterken 
draak in het klein te worden gebruikt niet door 

een daad van den eigenaar of gebruiker is ont

nomen en !(een der gevallen, bedoeld in art. 3, 
n°•. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 der wet van 

28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97), gewijzigd bij 

cle wetten van 23 April 1884 (Staatsblad n°. 54), 
16 April 1885 (Staatsblad n°. 78) en 15 April 1886 

(Staatsblad u0
• 64) ten deze aanwezig is; 

dat in een der loealiteiten, waarvoor 1·ergun

ning is ver_leend, 011 1 Mei 1881 zonder strijd 
met wet of v_erordening sterke drank werd ver
kocht eu een winkelnering werd uitgeoefend, welke 

winkelnering tijdens het verleeneu der vergunning 

nog bestond; 
dat Gedeputeerde Staten niet in dit geval krach

tens artikel 4, al inea 2, van genoemde wet ont

heffing hebben verleend van het voorschrift in 
artikel 3, 8°., hetwelk gebiedt de vergunning te 
weigeren: o. m. wanneer zij gevraagd wordt voor 
een loealiteit waarin een andere winkelnering 
wordt uitgeoefend of die met zoodanige localiteit 

binnenshuis gemeenschap heeft; 
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dat artikel 26, alinea 2, dier wet voo rschrijft, 1 

dat na 30 April 1885 voor local iteiten, waarin 
op 1 Mei 1881 zoncler strijd met wet of ver

orclening sterke drank wercl verkocht, waaraan 

de bestemming om voor verkoop van sterken drank 
in het klein te worden gebru ikt, niet door een 

daacl van den eigenaar of gebruiker is ontnomen 

en waarin een andere winkelnering worclt uitge

oefend of die met zoodanige locali teit binnenshuis 

gemeenschap hebben, cle vergunning, tenzij zij 

is verleend op grond van eene vrijstelling krachtens 
het 2de lid van artikel 4 dier wet, slechts 

wordt geacht verlengd te zijn onder de te di er 
plaatse genoemde voorwaarden; 

dat dus bij gebreke van genoemde ontheffing 
voor de hier bedoelde localite iten geen nieuwe 
vergunning mag worden verleend; 

dat derhalve bovengenoemd besluit van bur

gemeester en ,vetho11ders van Tilburg is genomen 

in strijd met art. 3, 8°. , en art. 26, alinea 2, 
van bovenvermelde wet; 

Gelet op artikel 153 der aemeentewet; 

Gehoord den Raad van State (ad vies van la 
Juni 1899, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Biunenlandsche Zaken van 27 Juni 1899 , 

n°. 3092, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

boven vermeld besluit van burgemeester en 

wethouclers van Tilburg van 24 April 1897, 
n°. 613, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Mini8ter van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad gepluatst e11 in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 30stcn Juni 1899. 

(get.) WILHELin r A. . 
De j}finister van Bin11enlandsclte Zalcen, 

(get .) H. GOEMAN BonGESTUS. 

( Uitgeg. 12 Juli 1899.) 

30 J u11i 1899. BESLUIT, tot vernictigiog vnn 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van 1'ilburg van 16 April 1898, u0

• 660, 
waarbij aan J. WEBER aldaar vergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
dmnk in het klein. S. 152. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binneulandsche Zaken van 19 Mei 1899, n°. 2380, 

afd. B. B., betreffende het besluit van burge
meester en wethouders van 'l.'itburg van 16 April 

1898, n° . 660, waarbij aan J. WEBE& aldaar 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken draak in het klein; 

Overwegende, dat burgemeester en wethouders 

van Tilburg dit besluit gegrond hebben op de 

overweging, dat in de localiteiten, waarvoor be

doelde vergunning gevraagd werd, op 1 Mei 1881 
zonder strijd met wet of verordening sterke drank 
in het klein werd verkocht en aan die locali

teiten de bestemming om voor verkoop van sterken 

drank in het klein te worden gebruikt, niet 

door een daad van den eigenaar of gebruiker is 
ontnomen en geen der gevallen bedoeld in art. 3, 

n°• . 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 9 en 10 der wet van 

28 Juni 188 1 (Staatsblad n°. 97), gewijzigd bij 

de wetten van 23 April 1884 (Staatsblad n°. 54), 

16 April 1885 (Staatsb lad n°. 78) en den 

15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) aanwezig is; 
dat hier derhalve artikel 26 , alinea 1, van 

genoemde wet is toegepast; 

dat dit artikel voorschrijft, dat voor locali

teiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met 
wet of verordening sterke drank werd verkocht, 
zoolang aan die localiteiten de bestemming om 
voor verkoop van sterken drank in het klein te 

worden gebruikt, niet door eene daad van den 
eigenaar of gebruiker is ontnomen, de vergunning, 

tenzij in de geva11en bedoeld bij artikel 3, 
n°•. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 niet kan worden 
geweigerd ; 

dat in een der localiteit.en, waarvoor de ver

gunning is verleend, op 1 Mei 1881 zonder str ijd 

met wet of verordening sterke drank werd ver

kocht en een winkelnering in kruidenierswaren 
werd uitgeoefend; 

dat na staking van den verkoop van sterken 

drank en na verplaatsing der winkelnering naar 
een ander buis, het huis , waarin zich cle locali

teiten bevinden , voor welke de vergunning is 

verleend, tot woonhuis is gebezigd; 

dat hierdoor aan die localiteiten de bestemming, 
om voor verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt , cloor een daad van 
den eigenaar of gebruiker is ontnomen; 

dat dus artikel 26, alinea 1 voornoemd, ten 
deze niet toepasselijk is; 

dat, toen bedoelde vergunning werd verleend, 
het in artikel 2 van bovengenoemde wet bedoelde 

maximum van vergunningen reeds was overschreden; 
dat dus bovengenoemd besluit van burgemeester 

en wethouders van Tilburg is genomen in strijd 
met artikel 2 van boven vermelde wet ; 
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Gelet op artikel lö3 der gemeentewet; 

Gehoord den Raad van State (ad vies van den 
13 J uui 1899, u0

• 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Biuueulaodsche Zaken van 27 Juni 1899, 
n°. 3092, afdeeling Biunenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
boven vermeld bes! uit van burgemeester en wet

houders van Tilburg van 16 April 1898, u0
• 660, 

te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State meclegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 30sten Juni 1899. 
(get .) WILHELMINA. 

De llfinister van Binnenlandse/te Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BollGESIUS. 
( Uitgeg . 13 Juli 1899,) 

30 Juni 1899. BESLUIT , tot int.rekking van de 
artt. 4 en 17 van het Koninklijk besluit van 
21 Maart 1828 (Staatsblad 11°. 6), houdende 
reglementaire bepalingen tot invoering der 
wet op de schutterijen van 11 April 1827 
(Staatsblad 11°. 17), alsmede van het Konink
lijk besluit van 24 Augustus 1873 (Staats
blad n°. 124), tot wijziging van art. 4 van 

evengenoemd Koninklijk besluit. S. l 53. 
w IJ WlLHELMIN A' ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 16 Februari 1899, 
n°. 178 S. , afdeeliug Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat als gevolg van Ons besluit 
van 17 October 1898 (Staatsblad n°. 220), intrek
king noodig is van de artt. 4 en 17 van het Ko
ninklijk besluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad 

n°. 6), hond ende 1·eglementaire bepalingen tot 
invoering der wet op de schutterijen 1•an 11 April 
1827 (Staatsblad n°. 17), alsmede van het Ko
ninklijk besluit van 24 Augustus 1873 (Staats
blad n°. 124), tot wijziging van art. 4 van laatst

genoemd Koninklijk besluit; 
Gelet op art. lö, tweede l id, van bovenver

melde wet; 
Den Raad van State gehoord. (ad vies van 9 Mei 

1899, n°. 11); 
Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 

Minister van 27 Juni 1899, n°. 1088 S., af

d~eling Militie en Schutterijen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

in te trekken de artikelen 4 en 17 van het 

Koninklijk besluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad 

n°. 6), alsmede het Koninklijk besluit van 24 
Augustus 1873 (Staatsblad n°. 124). 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan clen Raàd van State medegededd zal worden . 

Het Loo, den 30sten Juni 1899. 

(get.) WILHELMI A. 
De i1finister i·an Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 
( Uitgeg. 12 Juli 1899.) 

30 Juni 1899. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noordholland, waarbij een 
gemeentelijk geneesheer, o. a. belast met 
de kostelooze vaccinatiën, niet werd toegelaten 
als lid van den gemeenteraad. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. H . VAN BEUZEKOM, gemeente-geneesheer op 
J,farken, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, d.d. 5 April 1899, n°. 78, 
waarbij vernietigd is het besluit van den ge
meenteraad d.d. 25 Maart te voren , tot zijne 
toel1>ting als raad si id; 

Den Raad van State, afdeeliug voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van den 
14 Juni 1899, u0

• 134; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 J uni 1899, n°. 3146, 
afcl. Binneulandsch Bestuur; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten boven
bedoeld beslui t hebben genomen op grond, dat 
in de akte van aanstelling van den arts P. H. 
VAN BEUZEKOll tot gemeente-arts van Ma,·ken, 
d.d. 1 Juni 1892, beha! ve de bepaling omtrent 
jaarwedde en emolumenten, o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen: 

"Voor iedere verlossing zal hij tien gulden 
.kunnen vorderen, voor iedere visite vijftig cents"; 

de vaccinatiën, de armenpraktijk en de dood
.schouw znllen gratis door hem verricht moeten 
,, worden;" 

,,hij zal gehouden zijn aan zoodanige in structie, 

.als reeds is of later zal worden vastgesteld, 

.terwijl de verlossingen en de visites bovenbe

.doeld niet. uit de gemeentekas worden betaald;" 
dat cle gemeentewet i_n art. 23, sub .f het 

lidmaatschap van den raacl iu het algemeen 
onvereenigbaar verklaart met de betrekking van 
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ambtenaar, vanwege het gemeentebestuur aange
steld of daaraan ondergeschikt, maar in de slot
zinsnede van dat art. daarop eene uitzonderi ng 

maakt voor de genees-, heel- of verloskundigen, 

die met de armenpraktijk belast zijn; 
dat deze slotbepaling, gelijk elke uitzondering, 

niet mag worden uitgebreicl buiten de termen, 

door de wet zelve bepaald; dat zoowel door het 
opnemen onder de bepalingen in de akte van 

aanstelling van het tarief, waarnaar de gemeente
arts zich bij de uitoefening zijner bediening 

tegenover de gemeentenaren heeft te gedragen, 
als door het voorschrift dat de vaccinatiën en de 

doodschonw kosteloos door hem zullen worden 

verricht, niet alleen bij behoeftigen, maar bij 

allen, die zich daartoe aanmelclen, blijkt, dat de 
betrekking, door ·c1en verkozene bekleed, is een 

bezoldigd ambt, dat dezen in dienst stelt van de 

gemeente op de wijze als is bedoeld in art. 23, 

sub. / der geme~ntewet , en clc hem tegen het 
genot eencr bepaalde jaarwedde en verdere emoln
menten opgedragen werkzaamheden zich niet be

perken binnen de grenzen van de uitzondering, 

vervat in cle slotbepaling van dat artikel ; 

,lat P. H. VAN BEUZEKOM v.,n dit besluit bij 

Ons in beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, 

dat cle -errichtingen, voortvloeiende uit de wet 

op het begrnven van lijken en de ,vetten houdende 

voorziening tegen besmettelijke ziekten, eerst na 
het vaststellen der slotbepaling van art. 23 der 

gemeentewet, in het leven zijn geroepen en op 
kleine plaatsen, waar slechts één genees beer een 

bestaan kan vinden, deze van zelf aan den armen

dokter moesten worden opge<lmgen; dat in zijne 
akte van aanstelling geen tarief maar wel een 

ma.1:imum-tarief bedoeld is, omdat de bewoners 

voor de genees- , heel- of verloskundigen, die met 
de armenpraktijk belast zijn; 

dat cleze slotbepal ing, gelijk elke uitzondering 

niet mag worden uitgebreid buiten de termen, 
door de wet zei ve bepaald; 

dat het in dezen, feitelijk vaststaat, dat claar
gelaten appellants bovenbedoelde verplichting tot 

het vervullen van de doodschonw, hij, als ge• 

meeutegeneesheer op llfarken, behalve tot de 
armenpraktijk', ook tot het verrichten van andere 

diensten, bepaaldelijk cle kostelooze vaccinatiën, 

gehouden is, waartoe ingevolge art. 18 der wet 

van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), in 
elke gemeente door de zorg van het gemeente

bestuur gelegen heid moet worden gegeven, en 

welke verrichting in geen geval kan begrepen 

worden onder armenpraktijk, vermits bedoelde 

vaccinatiën zich geenszins bepalen tot armen of 
behoeftigen, maar van gemeentewege moeten ver

richt worden aan ieder clie zich daarvoor aanmeldt; 

clat VAN BEUZEKOM mitsdien eene betrekking 

bekleedt, vallende in art. 23 / cler gemeentewet, 

en . niet beperkt binnen de grenzen van de uit

zondering vervat in de slotbepaling van dat artikel; 

dat Gedeputeerde Staten het besluit van den 
gemeenteraad van llfarlcen tot toelating van den 

appellant als lid mitsdien terecht hebben ver
nietigd ; 

Gezien cle gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gede1rnteercle St,~ten van Noordholland, het daar
tegen ingesteld beroep ongegroncl te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 

van het eiland zeer wisselvallige, soms maanden 7 Juli 1899. BESLUIT, tot aanvuJling en wij-
achtereen geen, inkomsten hebben en het inroepen 

van genees•, heel- of verloskundige hulp voor de 
niet armlastige gemeentenaren daardoor geheel 
onmogelijk zon worden; en dat bebal ve deze 

bepalingen, voorkomende in zijne akte van aan
stelling, geen andere bindende bepalingen, samen

gevat in eene zoogenaamde instructie, hem ooit 
zijn voorgelegd, veel minder bij wijze van contract 
door hem zijn onderteekend; 

Over wegende, dat cle gemeentewet in art. 23, sub 

/, het lidmaatschap van den raad in het algemeen 
onvereenigbaar verklaart met de betrekking van 

ambtenaar vanwege het gemeentebestuur aangesteld 
of daaraan ondergeschikt, maar in de slotzinsnede 
van dat art. daarop cene uitzondering maakt 

ziging van artikel 23 van het bij Konink

lijk besluit van 30 Augustus 1864 (Staats
blad n°. 91) vastgesteld Reglement voor de 

Rijks Hoogere Burgerscholen, gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 13 Augus
tus 1873 (Staatsbltr,d n° . 121), van 9 April 

1879 (Staatsblad n°. 55), en van 9 April 
1892 (Staatsblud n°. 85). S. 154. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlanclsche Zaken van 6 Mei 1899, n°. 2492 3 , 

afdeeli ng Onderwijs; . 
Gezien het Koninklijk besluit van 30 Angns

tns 1864 (Staatsblad n°. 91), gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van la Augustus l 873 
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(Staaisblad u0
• 121), van 9 April 1879 (Staats

blad n°. 55) en van 9 April 1892 (Staatsblad n°. 85); 

Overwegende, dat de weuschelijkheid is ge

bleken om door aan vulling en. wijziging van 

art . 23 van het bij de bovengemelde besluiten 

vastgestelJ. Reglement voor de Rijks Hoogere Bur

gerscholen de gelegen beid tot het zonder be

taling van schoolgeld volgen der lessen op de 

Rijks Hoogere Burgerscholen uit te breiden; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 

20 Jun i 1899, n°. 16); 

Gezien het nader rnpport van Onzen voornoem 

den Minister van 4 Juli 1899, n°. 3582, af

deeling Ouderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bovenvermeld art. 23 te doen luiden als volgt: 

• Het bedrag van het schoolgeld, zoo wel voor 

• hen, die het geheele onderwijs volgen, als voor 

.hen, die slechts enkele lessen bij wonen, wordt 

• door den Minister voor elke hoogere burger

.school afzonderlijk vastgesteld . 

• Zij , die hetzij on vermogend zijn schoolgeld 

.te betalen, hetzij buiten de gemeente wonende, 

• waar de school is gevestigd, niet bij machte 

.zijn, het scboolgelcl, benevens de reis- en ver

.blijfkosten te betalen, kunnen, wanneer zij aan 

• het toelatingsexamen hebben voldaan en door 

.hunnen ijver daarvoor in aanmerking blijken te 

• komen, van de betal ing van schoolgeld door 

.den Minister op <le bij dit reglement gevoegde 

• voorwaarden worden vrijgesteld. 

.Aan hen , te wier behoeve vrijstelling van de 

• betaling van schoolgeld is verleend, kunnen 

.boeken en leermiddelen kosteloos van Rijks

• wege worden verstrekt". 

Onze Min is ter van Binnenlaudsche Zaken 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 7den Juli 1899. 

(get.) WIL HEL MINA. 

De JJfinister van B innenlandse he Zaleen, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 25 Jati 1899.) 

VOORWAARDEN betr~/J'ende de leostelooze 
toelating van leerli1tgen op de Rijles 
Hoogere Burgerscholen, bedoeld in a,·
tileel 23 van het Reglement voor de Rijles 
Hoogere Burgerscholen. 

ht. 1. Zij, die hetzij tot het volledig on

derwijs, hetzij tot het volgen van enkele lessen, 

zonder betaling van schoolgeld op eenc Rijks 

Roogcre Burgerschool wenschen te worden toe

gelaten, kunnen zich daartoe in de maand Juni 

van elk jaar aanmelden bij den directeur. 

Árt . 2. Om vrijstelliog van de betaling 1•an 

schoolgeld te erlangen wordt vereischt, fat: 

a. de ouders van den leerling doen blijken 

van hun eigen onvermogen, zoowel als van dat 

vau hun kind , en de voogcl van het onvermogen 

van zijn pupil, of wel dat zij aantoonen te 

wonen buiten de gemeente waar de school is ge

vestigd en niet bij machte te zijn het schoolgeld 

benevens de reis- en verblijfkosten te betalen; 

b. de leerling voldaan hebbe aan cle cischcn 

van het toelatingsexamen en uit een onJ.erzo ek 

blijke, dat hij van eeu goed gedrag is en door 
buitengewonen ijver uitmunt . 

De Minister rnn Binnenlandsche Zaken staat , be

houdens de bepaling van artikel 3, de vrijstelling 

toe voor hen, die aan <leze , oor waarden voldoen . 

Árt. 3. Mocht in verband met het aantal be

talende leerlingen, dat tot de school toegang 

heeft erlangd en met de beschik bare plaatsruimte 

en cle beschikbnre leerkrachten bezwaar bestaan 

tegen de toelating van alle bij het sub artikel 

2 bedoelde onderzoek geschikt bevonden canJi 

dateu, dan wordt uoor den Minister van Bin

nenlandsche Zaken bepaald tot welk maxi mum 

zij zullen worden toegelatea . 

De bij het toelatingsexamen behaalde cijfers 

beslissen in dit geval omtrent de volgorJ.e der 

plaatsing . 

.J,·t. 4 De dil'ecteor cloet iedere drie maanden 

aan deu inspecteur van het middelbaar onuerwijs 

een staat toekomen van de cijfers, die aan de 

leer ingen, te wier behoeve vrijstelling van de 

bet· ling van schoolgelcl is verleend , voor ieder 

vak of voor het enkele vak, dat zij volgen, 

zijn toegekend. Deze opgave doet hij vergezeld 

gaan van een verslag omtrent deu ij ver en het 

ged~ug dier leerlingen. De inspecteur zendt deze 

opg1ven met de opmerkingen, waartoe zij hem 

aanle id ing geven, aan den Minister van Binnen• 

Jan sche Zaken. 

rt. 5. Vrijstelling van cle betaling van school
gel wordt ingetrokken: 

a zoo de ouders van den leerling of deze zelf 

oph uden onvermogend te zijn, of tot de betaling 

van schoolgeld benevens cle reis- en verblijfkosten 

in staat geraken; 

b. zoo het blijkt, dat hij, die kosteloos onder

wijs ontmugt, zich aan wangedrag schuldig maakt. 
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Zij kan bovendien worden ingetrokken, wanneer 
de driemaaudelijksche rapporten over de vorde
ringen en den ij ver van den leerling daartoe 

aanleiding geven. 
Art. 6. De vrijstelling vervalt, wanneer aan 

het einde van een schooljaar de vorde1·ingen van 

den leerling niet van dien aard zijn, dat hij tot 
eene hoogere klasse kan worden bevorderd, tenzij 

uit de rapporten blijkt, dat de oorzaak daarvan 
een gevolg is van buitengewone omstandigheden, 
onafhankelijk van den aanleg of den ijver van 
den leerling, in welk geval de Minister hem 
kan vcrgnnnen andermaal een jaar in dezelfde 
klasse te vertoeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1899 
{Staatsblad n°. 154). 

Mij bekend, 
IJe jjfinister van Binnenlandscl,e Zaken , 

(get.) H. GOEMAN BoRGESJUS. 

8 Juli 1899. BESLUl'r, houdende machtiging tot 
uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist
promessen volgens de wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die van 

31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 155. 

ll Juli 1899. BESLUIT, houdende nadere bepa
lingen omtrent afgewerkte melasse en stroop. 
S. 156. 

W1J WILHELMINA, EN"Z . 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën van den 8sten Juni 1899, n°. 112, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op art. 2 der Snikerwet; 
Herzien het Koninklijk besluit van 5 Augus

tus 1897 (Staatsblad n°. 189), gewijzigd bij dat 
van 4 Juli 1898 (Staatsblad n°. 172); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
27sten Juni 1899, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 6 Juli 1899 , n°. 8, Invoer-
1·echten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. In art. 1 van het Koninklijk besluit 

van 4 Juli 1898 (Staatsblad n°. 172) wordt in 
plaats van: "in de raffinaderij zonder stoom ge
werkt wordt en de stl'Oop", gelezen: .zij". 

2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien dm· dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscoui-ant, waarin het is geplaatst. 

Onze Mini ster van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden Juli 1899. 

(get.) WILHELMI A. 
IJe jjfinister van Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 18 Juli 1899.) 

11 Juli 1899. BESLUIT, tot vernietiging der 
besluiten van Gedeputeerde Staten van Fries
land, d.d. 15 December 1898 en 19 Janu
ari 1899, n°. 47 en 35, waarbij aan het 
burgerlijk armbestuur te Schoterland mach
tiging is geweigerd voor den aankoop van 
grond en voor het bouwen van eene woning 
voor een geneesheer. S. 157. 

WIJ WJLHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
het burgerlijk armbestuur in Schotedand tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Stoten van Fries
land d.d. 15 December 1898, n°. 47 en 19 Ja
nuari 1899, n°. 35, waarbij machtiging is ge
weigerd voor den aankoop van grond en voor het 
bouwen van eene woning voor een geneesheer ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord (advies van 7 Juni 
1899, n°. 126); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Juli 1899, n°. 3011, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van Schoter
land naar aanleiding van een voorstel van het 
burgerlijk armbestuur op 27 Februari 1896 o.m. 
heeft besloten: 

voor de bediening der armenpraktijk in de 
dorpen Nieuweltorne, Oudehorne, J«bbega-Schurega, 
Hoomsterzwaag en Groot KatliJk te Nieuwe!torne, 
later veranderd in: ter standplaats Nieuwe!torne, 
Oudehorne of Jubbeya-Schurega een gemeente
geneesheer aan te stellen op eene jaanvedde van 
f 1750, waaronder begrepen de vergoeding voor 
het leveren van genees- en verbandmiddelen; 

dat dit besluit op 1 Januari 1897 in werking 
getreden is en voor de genoemde dorpen een 
geneesheer is benoemd, die echter reeds tegen 
1 Juli 1898 op zijn verzoek eervol ontslag ver
kregen heeft ; 

dat de arts J. W. DE Vnrns, op 28 Juli 1898 
in zijn plaats benoemd, de aanneming van die 
benoeming hiervan afhankelijk heeft gesteld , dat 
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voor hem eene woning te Nieuwehorne zou wor
den gebouwd; 

dat daarop de gemeenteraad - uit overweging, 

clat met het oog op particuliere praktijk Nieuwe

horne de aangewezen standplaats is voor den 

gemeen te-geneesheer; dat, indien aldaar voor hem 
geen woning worclt beschikbaar gesteld, het niet 

mogelijk zal zijn voor de genees- en heelkundige 

behandeling der armen in de bovengenoemde 
dorpen een geneesheer te behouden of te bekomen 

en dat het dus in het belang is der gemeente, 

uit wier kas het burgerlijk armbestuur subsidie 

geniet, voor di en ambtenaar eene woning te bou

wen - op 15 Augustus 1898 in beginsel heeft 
besioten: 

a. art. 9 der instructie voor den geneesheer 

te wijzigen als volgt: . Hij heeft woonplaats te 
Nieuwelwrne"; 

b. uit te spreken, dat het in het belang der ge

meente is, voor dien gemeente-geneesheer eene 
woning te bouwen, waarvan de jaarlijksche huur

waarde de som vnn f 300 nir.t te boven gaat ; 
c. het nrmbestnur daarvan en van de wijziging 

der instructie mededeeling te doen met uitnoo

diging tot de stichting der woning te Nieuwehorne 

over te gaan, zoodru de daarvoor geschikte grond 

knn zijn bekomen rn nadat cle geneesheer heeft 
nangenomen, zich gednrende de drie eerste jaren 
na den bouw voor ,le betaling van de huur te 

verbinden; 

d. enz.; 
e. dat met ingang van het tijdstip, waarop de 

woning zal zijn voltooid, de jaarweclde zal be

drngen f 1450 met genot van vrije woning; 

dat liet burgerlijk armbestuur vervolgens aan 

's raads uitnoodiging heeft gevolg gegeven en de 

geneesheer DE VRIES, met het besluit in kennis 

gesteld , zich overeenkomstig 1rnnt c verbonden 

en op 1 September 1898 zijne betrekking aan

vaard heeft ; 
dat het burgerlijk armbestuur alsnu aan Gede

puteerde Staten machtiging heeft gevraagd om 
voor f 250 een stuk grond aan te koopen, ter 
grootte van 12 are, 69 centiare, uitmakende het 

noordoostelijk cleel vau het kadastraal perceel ge
meente .ilfildam, sectie C, n°. 2436, daarbij te 
kennen gevende, dat zoodra aan dat verzoek zou 

zijn voldaan, machtiging zou worden gevraagd 
tot het bouwen van de woning en tot het aan
gaan van eene geldleening, teu einde daarmede 
de koopsom van den grond en de bouwkosten 
van de woning te dekken ; 

dat Gedeputeerde tuten echter op 15 Decem

ber 1898 hebben besloten, de gevraagde machti

ging niet te verleenen; clat zij daarbij hebben 
overwogen, dat het arm bestu nr had te kennen 

gegeven, dat eventueel te dezer zake eene geld

leening zou moeten worden aangegaan en alzoo 
de voorgenomen aankoop, bouw enz. niet te be

schouwen is als eene geldbelegging; dat waar dit 
niet het geval is, er nog veel minder termen 
bestaan om de gevraagde goedkeuring te verleenen 

dan indien voldoende fonds voor het aangewezen 
doel aanwezig ware; dat toch het bezit van wo

ningen in het algemeen een niet gewenscht bezit 

is voor corporatiën als armbesturen, maar dit 
allermi11st het geval is ten opzichte van woningen, 

welke eenige titularis ambt halve verplicht wordt 
(nog wel niet door het armbestuur, den eigenaar 

zelf, maar door de gemeente) te betrekken; dat 
voorts krachtens geen enkel wettelijk voorschrift 

op eenig burgerlijk armbestuur de 11licht of taak 
rust, om uitgaven te doen als die, welke uit deu 
voorgenomen aankoop en bon w zonden voortvloeien ; 

dat, nadat burgemeester en wethouders onder 

overle<>ging van een schrijven van het burgerlijk 
armbestnur aan Gedeputeerde Staten verzocht 

hadden, van bun besluit terug te komen en de 
tweeledige machtiging alsnog te verleenen, Gede

teerde Staten op 19 Januari 1899 verklaard heb
ben, dat daartoe geen termen bestonden ; 

dat het burgerlijk armbestuur alsnu van Gede
puteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen en 

Ons heeft verzocht met vernietiging van de beide 

besluiten van Gedeputeerde taten, alsnog machti

ging te verleeneu om het stuk grond aan te 

koopen en daarop een woning voor den genees
heer te bouwen ; 

Overwegende, dat de beslissing op dit beroep 
afhankelijk is vau de vraag of er voor het appel
leerend bestuur goede redenen bestaan, eeue woning 

voor een geneesheer te doen bouwen ; 

dat dit bestuur omtrent cleze vraag alsnog heeft 
aangevoerd, dat de voorganger van den genees
heer DE VRIES zijne betrekking hierom slechts 

zoo kort heeft bekleed, omdat bij geene geschikte 
woning kou vinden; dat laalstgenoemcle genees
heer cle aanneming vun zijne betrekking afhan
kelijk gesteld heeft van het bouwen van eeue 
woning voor hem te Nieuwehorne; dat het arm

bestuur met den gemeenteraad overtuigd is, dat, 
indien aldaar voor den geneesheer geen woning 
wordt beschikbaar gesteld, het niet mogelijk zal 
zijn, voor de genees- en heelkundige behandeling 
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der armen in de oostelij ke dor pen det· gemeente 

een geneesheer le behouden of te bekomen; dat de 
jaarwedde niet f 17 50, maar / 1450 met genot 

van vrije woning zal bedragen en ,lus wegens dat 

genot met f 300 verminderd is, waarmede de rente 
van de geldleen ing, benevens de kosten van het 

onderhon,l en de lasten der woning meer dan 
volcloende znllen knnnen worden bestreden; dat 

al moge de geneeskundige door den raad worden 

benoemd, zij beambten zijn van het armbestuur, 
dat. naar appelants oordeel krachtens zijn reglement 

verplicht is uii gaven te doen als die het hier 
geldt; eindelijk dat het gevolg van de handhaving 

van het bestreden besluit zijn zal, dat de genees

en heelknnd ige behandeling der armen in boven
genoemde dorpen evenals vroeger zal moeten wo1·
den opgedragen aan geneesheeren, buiten de ge

meente Schater/and gevest igd, waaruit eene stijging 
der uitgaven zal voortsprniten ; 

dat Gedeputeerde Staten , op het appellatoir 

adres gehoord eenerzijds hebben toegegeven, dat, 
zoo men ter uitoefening van de armenpraktijk in het 

oostelijk deel der gemeenteSchoterlandte Nieuwe
home een arts gevestigd wenscht te zien, dan zeker 

aldaar een woning voor of door hem gebouwd zal 

moeten worden, doch anderzijds de j nistheid der 
in deze door hen genomen beschikking in ieder 
opzicht hebben gehandhaafd en daarbij vooral 

hierop den nadruk hebben gelegd, dat de vestiging 

van een arts te Nieuwehorne niet nitslni tend in 

het belang cler armen, doch evenzeer ten behoeve 
van alle andere in het oostelijk deel der gemeente 

wonende ingezetenen van ,~clwterland wordt ver
langd, zoodat de aldaar voorgenomen bon w eener 

geneesheerswoning door den gemeenteraad bij zijn 
besluit van 15 Angn stns 1898 dan ook met zoo 

veel woorden is verklaard te zijn in het belang 
der gemeente; 

Overwegende, dat de uitgestrektheid der ge
meente Schater/and eene afzonderlijke voorziening 
der omvangrijke armenpraktijk in de oostelijke 
dorpen alleszins wettigt; 

dat vaststaat , dat voor die praktijk geen aldaar 
gevestigd .geneesheer te verkrijgen zal zijn, indien 
geen woning voor een geneesheer wordt gebouwd 
te Nieuwehorne, waar zoodanige woning thans 
ontbreekt; 

dat in dat geval die praktijk wel is waar kan 
worden opgedragen aan een buiten de gemeente 
Schoterland gevestigd geneesheer; 

dat echter het belang van een armenpraktijk 

van cenigen omvang in het algemeen medebrengt, 

Jat zij wor,U waargenomen door een bijzonderlijk 

daarvoor aange wezen geneesheer, die in de buurt 
van de armen in de gemeente woont en onder
geschikt is aan het armbestuur; 

dat bovendien volgens de door Gedeputeerde 

Staten niet weersproken verklaring van het appel

leerend armbestuur de uitgaven zouden stijgen, 

indien de armenpraktijk werd opgedragen aan een 
elders gevestigd geneesheer; 

dat deze verklaring bevestigd wordt door de 

ervaring, welke geleid heeft tot het in clen aanhef 

dezes genoemcl besluit van den gemeenteraad van 
27 Februari 1896; 

dat dus het belang der armenprnktijk vordert, 
dat er te Nieuwehorne eene woning voor den 
geneesheer wordt gebouwd; 

dat nu wel is waar tegen den voorgenomen 
bouw is aangevoerd, dat vestiging van den ge• 

neesheer te Nieuwehorne ook zou geschieden met 

het oog op de particuliere praktijk, zoodat het 

bouwen der woning niet zou liggen op den weg 
van het appelleerend bestuur; 

dat echter deze bij komende omstandigheid niet 
belet, dat de hoofdzaak, die aanleiding was tot 

het vormen van het bonwplan, blij ft de voor
ziening in de behoeften der armen praktijk; 

dat clus de voorgenomen bouw I igt op den 
weg vau het appelleerend bes tnnt· ; 

dat de financieele lasten , die uit clen bonw 

znllen voortspruiten, niet te bezwarend zijn, aange

zien, hoewel er geen voldoend fonds voor den bouw 

beschikbaar is, het bedrag van / 300, waarmede 
de j aarwedde van den geneesheer zal worden ver

minderd, ruimschoots voldoende is om de jaar
lij ksche kosten, die uit den bonw zullen voort
spruiten , te bestrijden; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten onrechte 
de machtiging voor den aankoop van grond heb
ben geweigerd; 

Gezien de wet tot regeling van het armbestuur ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het beslnit van Gedepn
teerde Staten van Friesland van 15 December 1898, 
n°. 47, het daartegen ingesteld beroep gegrond 
te verklaren en het burgerlijk armbestuur te 

Sclwterland alsnog machtiging te verleenen voor 
den aankoop van het boven aangeduide deel van 
hót kadastrale perceel gemeente Mildam, sectie C, 
n°. 2436, voor eene som van / 250. 

Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatsblad geplaatst en tegelijk met cle in hoofde 
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dezes vermehle voordracht van genoemden Minister 

in de Nederlandsche Staatscourant opgenomen 

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

Het Loo , den llden Juli 1899. 
(get .) WILHELMINA. 

IJe :Alinister van B innenlandsche Zaken, 
(get .) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 25 Juli 1899.) 

12 Juli 1899. BESLUIT, waarbij ongegrond wordt 
verklaard het beroep van het Bestu nr der 

Vrijmetselaarsloge "La Flamboyante" te 1Jord-
1·ecltt tegen eene beslissing van clen Directeur 

cler directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen te Rotterdam, in zake van perso

neele belasting. S. ló8. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Bescl,ikkencle op het beroep van het Bestuur 

der Vrij metselaarslogc "La Flamboijante" 1e IJord
recltt tegen de beslissing van den Directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnz;11,. te 
Rotterdam van 10 Maart 1898, waarbij is afge
wezen het verzoek om het ge bon w cler loge te 
plaatsen op de lijst, bedoeld bij art. 4, § 2, der 

wet van 16 April 1896 (Staatsblad n°. 72) tot 
regeling van de personeele belasting; 

Den Raad van State, afdeeliu~ voor de ge

schillen van bestuur, gehoord (advies van 22 Sep

tember 1898, n°. 140); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 4 Juli 1899, n°. 7, Directe be

lastingen; 
0 verwegencle: 

dat de vrijstelling van belasting, bedoeld bij 
art. 4, § 1, d der wet van 16 April 1896 

(Staatsblad n°. 72) ,' welke door het Bestnnr der 
loge .La Flamboy·ante" wordt gewenscht, alleen 

verleend kan worden voor perceeleu of gedeelten 
van perceelen, uitsluitend in gebruik als inrichting 

tot algemeen nnt; 
clat de omatandigbeid dat eene Vrijmetselaars

loge zich ten doel stelt het bevorderen van ont

wikkeling, beschaving en volkswelvaart, op zich 
zei ve geen grond oplevert om de bedoelde vrij
stelling voor de bij haar in gebruik zijnde lokalen 

te verleenen ; 
dat die vrijstelling in de eerste plaats afhankelijk 

moet worden gesteld van het bekend zijn van 
daden der loge, waaruit blijkt dat zij voortdurend 
werkzaam is tot bevordering van hetgeen zij beoogt; 

1899. 

dat, naar deze opvatting van cle wijze waaroi> 

de wet in dit opzicht moet worden toegepast, er 
geen termen bestaan om de vrijstelling van belas
ting voor lokalen der voormelde loge te verleenen; 

en dat de Directeur der belastingen voornoemd 
mitsdien terecht bezwaar heeft gemaakt om die 
lokalen of sommige daarvan te plaatsen op de 
lijst, bedoeld bij art. 4, § 2, der meergenoemde 

wet , hoewel niet geheel wordt ingestemd met 
cle gronden in zijne beschikking vermeld; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en tegelijk met zijn rapport in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan clen Raad van State, af

deeling voor de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 12,len Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

IJe -~finister van Financiën, (get .) PIERSON. 
(Uitgeg. 8 Áug. 1899.) 

14 Juli 1899. WÈT, tot wijziging van den 
achttienden Titel van het Wetboek van 

trafvordering. S. ló9. 

BiJ'l. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 78, 1-16. 
Hand id. 1898/99, bladz. 822-843, 846,847. 
Hand. l • Kamer 1898/99, bladz. 342, 343, 

363-366, 379-382, 385, 404-417. 
WIJ WILHELMINA ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hsbben, dat 

het wenschelijk is den achttienden Titel van het 
Wetboek van Strafvordering te wijzigen; 

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

Eenig artikel. 

De achttiende Titel van het Wetboek van Straf
vordering wordt gelezen als volgt: 

ACHTTIEN DE TITEL. 

/Tan herziening van arresten en vonnissen . 

.Jrt. 375. Herziening van een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest of vonnis kan plaats hebben 
op grond van eenige omstandigheid, die bij het 
onderzoek ter teregtzitting den regter niet bekend 
was en die, op zich zelve of in verband met de 
vroeger geleverde bewijzen , ernstigen twijfel doet 
ontstaan aan de juistheid der uitspraak en, ware 
zij bekend geweest, zonde hebben kunnen leiden 
hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij 

11 
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tot ontslag van regtsvervolging op grond dat deze 
niet strafbaar was, hetzij tot niet-ontvankelijk
verklaring van het Openbaar Ministerie, hetzij 
tot toepasselijkverklaring Yan eene minder zware 

strafbepaling. 
Indien twee of meer beklaagden bij onder 

scheidene arresten of vonnissen als schuld ig aan 

hetzelfde strafbare feit zijn veroordeeld en die 

beslissingen niet zijn overeen te brengen, kan 

op dien enkelen grond herziening rnn deze nit

s11raken plaats hebben, ook al mogten zij niet 
alle iu kracht van gewijsde zijn gegaan, maar 

een of meer daarvan zijn gewezen bij verstek. 
Art. 376. De aanvrage tot lierziening wordt 

bij den Hoogen Raad aangebragt door het in

dienen van eene vordering door den Procureur

Generaal of van een verzoekschrift door een of 
meer der veroordeelden, te wier aanzien liet arrest 

of vonnis is gegaan in kracht van gewijsde, of 

door een bijzonder daartoe schriftelijk gemugtigde. 
Art. 377. De vordering of het verzoekschrift 

houdt, op straffe van niét-ontvankelijkheid, in 
de omstandigheid, waarop de aanvrage steunt met 
opgave der bewijsmiddelen, waaruit van die om

standigheid blijken kan. 

Árt. 378. De Hooge Raad, gehoord ter open
bare teregtzitting den Procureur-Generaal en den 

gemagtigde, indien deze er is, of dezen behoorlijk 
opgeroepen, en indien het nader onderzoek om
schreven in artikel 379 of 379 a bevolen is ge
weest, in plaats van den gemagtigde den gekozen 

of tocgevoegden raadsman_ of dezen behoorlijk op
geroepen , spreekt de met redenen omkleede be
sli ssing in het openbaar uit. 

De gemagtigde of de raadsman kan vóór de 
openbare behandeling ter griffie inzage nemen van 

de stukken. 
Voldoet de aanvrage niet aan de vereischten 

bij artikel 37 7 gesteld, dan verklaart de Hooge 
Raad haar niet ontvankelijk. 

Acht hij de aanvrage niet voldoende geregt
vuardigd, dan wijst hij die af. 

Acht hij de aanvrage voldoende geregtvaardigd, 
dan w01·dt in het geval van het eerste lid van 
artikel 375 de tennitvocrlegging van de beslissing, 
waarvan de herziening gevraagd is, opgeschort 
of geschorst en verwijst hij de zaak naar een ii;e
regtshof, dat van haar nog geen kennis heeft 
genomen , ten einde haar op nieuw te onder
zoeken en , naar gelang daartoe termen zijn , de 

uitspraak te handhaven of, met vernietiging van 
h et arrest of vonnis of wel van beide, hetz ij 

den veroo,·deelJe vrij te spreken, hetzij diens 
niet-strafbaarheid of de niet-ontvankelijkheid van 

het Openbaar Ministerie uit te spreken, hetzij 

den veroordeelde op nieuw te veroorJeelen. In 
het geval van het tweede lid van artikel 375 

vernietigt hij de arresten of vonnissen en ver

wijst de beklaagden naar een gercgtshof, dat van 

geen der zaken nog kennis heeft genomen en 
zulks ten einde die op nieuw te onderzoeken en 

daarin bij een en hetzclftle arrest regt te doen. 
Acht hij, alvorens eene beslissing te nemen, 

een nader onderzoek noodig, dafi beveelt hij dit. 
Zijn bij het gewijsde meerJere personen .cr

oordeeld, dan bes! ist de Hooge Raad tot welke 

personeu de herziening zich zal uitstrekken. 

Mogt vóór of gedurende de behandeling der 

door den Hoogen Raad verwezen zaak een ver

oordeelde overlijden, dan wordt het geding niet
temin voortgezet en door den regter, voor wien 

de zaak dient of zal dienen, een curator ad !wc 
benoemd. 

Alle beslissingen van den Hoogen Raad in dit 
artikel bedoeld, worden binnen veertien dagen na 

de uitspraak van wege den Ptocurenr-Geueraal bij 
den Hoogen Raad aan den veroordeelde beteekend. 

Art. 379. In het geval bedoeld bij het . zesde 

lid van artikel 378 draagt de Hooge Raad het nader 

onderzoek op aan een door hem uit zijn midden 

benoemden raadsheer-commissaris, of aan een door 
hem met name aan te wijzen lid eener regtbank, 

d ie nog geen kennis van de zaak heeft genomen. 
Op dat onderzoek zijn de artikelen 102, 103 

en 298 van toepassing. Geschiedt het onderzoek 
door een !iel eener regtbank, dan heeft dit lid 

dezelfde bevoegdheden als een raadsheer-commis

saris. Het verlof tot huiszoeking en de magtiging 
tot het onderzoeken en in beslag nemen van ge
schriften, boeken en andere zaken worden ver

leend hetzij door den Hoogen Raad, hetzij door 
het college waartoe de met het onderzoek belaste 
regtcr behoort. 

Na afloop van dit onderzoek deelt de raadsheer
commissaris of de met het onderzoek belaste regter 
de stukken mede aan den Procureur-Generaal bij 
den Hoogen Raad, die ten spoedigste zij u verslag 
en requisitoir bij dit college indient. 

De Procurenr-Generaal doet zijn requisitoir aan 
den veroordeelde beteekenen binnen acht dagen 
na de indiening. 

De veroordeelde kan binnen veertien dagen na 
de beteekening in het vorige lid vermeld, eene 
memorie ter griffie van clen Hoogen Raad in-
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leveren. De bevoegdheid daa)'toe wordt hem bij 

die beteekening op straffe van nietigheid hnbaar 

gemaakt. Hrj kan zich in alles wat die memorie 

betreft beraden met een raadsman, die door hem 

met inachtueming van artikel 133 gekozen of 
anders aan hem door den presideu t van den 

Hoogen Raad toegcvoegrl wordt. De artikelen 
122-125 zijn ten deze toepasselijk. 

Árt. 379a. Acht de Hooge Raad de zaak nog 

niet voldoende toegelicht dan beveelt hij een 
nader onderzoek, des noodig met aanwijzing van 
eenen anderen raadsheer-commissaris of anderen 
regter. Op deze beslissing is het !natste lid van 

artikel 378, en op het nader onderzoek artikel 379 
van toepassing. 

Árt. 379b. In geval van het eerste Jid ,an 
artikel 375 kan de Hooge Raad bij de verwijzing 
bevelen, dat ilc veroordeelde, die zijn straf onder

gaat, naar een huis van bcwa!·ing overgebragt en 

tot de eindbesliss ing op den voet van een voor

loopig aaugehoudene behandeld worde, met dien 

verstande dat hij in geen geval langer dan den 
nog niet vol bragten straftijd mag worden aange

houden. Wordt de vernordeeling gehandhaafd of 
eene nieuwe vcroordeeling uitgesproken, dan wordt 
het er voor gebonden, dat de straf onafgebroken 
is teu uitvoer p:elegd. 

In geval van het tweede lid van artikel 375 

kan de Hooge Raad bij de verwijzing bevelen, 
dat de beklaagden in verzekerde bewa:·ing zullen 
worden genomen. Bij de eindbeslissing zal worden 

bepaald, dat de reeds vroeger ondergane straf 
alsmede de uit kracht van clit artikel ondergane 
preventieve hechtenis in mindering zal worden 

gebragt bij cle uitvoering van de 01JO'elegde straf. 
Art. 379c. Zoodra de Hooge Raacl cle zaak 

naar een geregtshof heeft verwezen, wordt de 

veroordeelde, die buiten de plaats waar het ge
l'egtshof gevestigd is in verzekerde bewaring is, 

ten spoedigote overgeb1·agt naar de gevangenis 

bestemd tot be1varing van beklaagden, ter plaatse 
waar het geregtshof is gevestigd. 

Zoodra de veroordeelde zich in bedoeld huis 
van bewaring bevindt, heeft zijn raadsman toe
gang tot hem en kan hij hem, behoudens het 
vereischte toezigt, zoo dikwijls hij dit verlangt, 

alleen spreken. 
Het geregtshof doet regt met zes raadsheeren. 

Geene beslissing wordt uitgesproken dan met 
meerderheid van stemmen. Bij het staken der 

stemmen wordt het anest gewezen ten voordeele 
van den beklaagde. 

Op de behandeling voor het geregtshof ziju 

-.an toepassing de artikelen 236, 237 lste, 2de 

en 3de lid, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 
245, 250 en 251 eerste zinsnede en n°•. 4 en 5, 

met dien verstande d9t artikel 191 buiten toe
passing blijft, clat in artikel 240 in plaats rnn 
"vonnis" wordt gelezen "uitspraak", en. dat waar 
in deze artikelen de woorden "hooger beroep" 
voorkomen, daarvoor wordt gelezen "herziening". 

In de ge,•allen, voorzien bij de artikelen 193 
en 213, wordt cle instructie gevoerd door een 
raadsheer-comm issaris, daartoe door het geregtshof 
aangewezen. Na afloop van het bevolen onder
zoek deelt deze de stukken mede aan den Procureur
GeteranL 

De beraadslaging, bedoeld bij artikel 211, ge
schiedt naar aanleiding, zoowel van het onderzoek 
op de teregtzitting in herziening als van het 

onderzoek op de vorige 1eregtzittingen waarop de 

zaak werd .behandeld, zooals clit volgens de proces
sen-verbaal dier teregtzittingen heeft plaats gehad; 

het p:eregtshof mag zijne uitspraak mede gronden 

op hetgeen in die processen-verbaal is vermeld. 

'fen aanzien van bij de verwijzing vernietigde 

uitspraken doet het geregtshof op nieuw regt ; 
ten aanzien van eene bij de verw~zing niet ver

nietigde uitspraak handhaaft het geregtshof deze 

met overneming, aanvulling of verbetering der 

gronden of doet met geheele of gedeeltelijke ver
nietiging cler uitspraak op nieuw regt met in
achtneming van artikel 378. 

Indien nit het nieuwe onderzoek blijkt, dat 
de beklaagde schuldig is aan een ander strafbaar 
feit , dan waarvoor hij veroordeeld is, en dit 
strafbaar feit hem bij akte van dagvaarding in 
eersten aanleg mede was te last gelegd, zal het 

geregtsbof te dier zake · uitspraak doen en hem 
wegens dat feit kunnen veroordeelen, zonder dat 

echter de straf de bij het vernietigd arrest of 
vonnis opgelegde mag te boven gaan. 

Ái·t. 379 d. De aanvrage tot herziening kan 
na het overlijden van den veroordeelde gedaan 
worden door zijne overlevende echtgenoot, een 

zijner bloedverwanten in de regte linie of in den 
tweeden graad · der zijlinie en door den Pl'Ocureur
Generaal bij den Hoo/(en Raacl. 

Deze aanvrage strekt tot herstelling van den 

veroordeelde in zijne eer. Zij wordt met inacht
neming van de in de vorip:e artikelen voorge
schreven prncedure toegewezen, indien den regter 
blijkt, dat de veroordeelde had behooren te zijn 
vrijgesproken of niet-strafbaar verklaard. 

11* 
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Art. 379 e. Geen regter, die, anders dan in 
cassatie, op eenigerlei wijze deelgenomen heeft 
aan het onderzoek of de beregting der zaak, 
waarin herziening is aangevraagd, mag aan het 
onderzoek of aan de lieregting deelnemen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 14den Juli 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
De Jfinister van Justitie, 

(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 18 Juli ]899.) 

14 Juli 1899. BESLUIT, betreffende vrijdom van 

briefport. 
Bij dit besluit is bepaald, dat de vrijstellin~ 

van port, toegekend bij Koninklijk besluit van 
23 Mei 1892, n°. 25, voor de briefwisseling 

over dienstzaken van de bnrgemeesters met de 
directiën van stoombootdiensten, spoor- en trarn
wegmaatscbappijen, alleen betreft de verzending 
van stokken in zake militair vervoer. 

18 J uli l899. BESLUIT, betreffende de aanwij 
zing der kringen van de commissiën van 
aanslag voor de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten en van hare stand plaatsen. 

S. 160. 
WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Op de voordracht vun Onzen Minister van Fi
nanciën van den 20sten Mei 1899, n°. 96, Directe 
belastingen ; 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 Or.to
ber 1893 (Staatsblad n°. 157), gewijzigd bij cle 
Koninklijke besluiten van 22 April 189 5 (Staats
blad n°. 73), 21 Mei 1896 (Staatsblad n°. 85) 

en 6 Augustns 1896 (8_taatsblad n°. 148); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

27 Juni 1899, n°. 14); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van J<'iuanciën van 13 Juli 1899, n°. 7, Directe 
belasti ogen; 

Hebben besloten en besluiten, 
Art. 1. De staat, behoorende bij het Koninklijk 

besluit van 28 October ] 893 (Staatsblad n°. 157), 
zooals die is gewijzigd bij nrt. 1 van het Koninklijk 
besluit van 22 April 1895 (Staatsblad n°. 73), 
art. 1 van het Koninklijk besluit van 21 l\fei 1896 
(Staatsblad n°. 85) en art. 1 van het Koninklijk 
beslni t van 6 Augustus 1896 (Staatsblad n°. 148), 
wordt nader gewijzigd als volgt in hetgeen voor
komt onder het opschrift . Provinciale Inspectie 
Rotterdam" : 

a. De commissie met de standplaats Zwijndrecht 
vervalt; 

b. Van de gemeenten, genoemd bij de commissie 
met standplaats .Alblasserdam, vervalt Dubbeldam, 
en worden aan die gemeenten toegevoegd Ridder
kerk en IJsselmonde; 

c. Van de gemeenten, genoemd bij de commissie 
met standplaats Gouda (de eerstvermelde) ver
vallen: Hillegnsberg, Bergscl,e»hoek, Berkel, Bleis
wijk, Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d 
IJssel; 

d. In den staat wordt opgenomen eene commissie 
met standplaats Dordrer.ltt, voor de gemeenten: 
Zwij11drecht, He11drik-Ido-Ambackt, Heerjansdam, 
Barendrecltt en Dubbeldam; 

e. In den staat wordt opgenomen eene nieuwe 
(v ierde) commissie met standplaats Rotterdam, voor 
de gemeenten: Hitlegersberg, B ergschenhoek, Ber
kel en Rodenrijs, Bleiswijk, Capelte a/d IJssel, 
Nieuwerkerk a/d IJssel, Pernis, Hoogvliet, Rkoo11 
en Poortugaal. 

2. Dit besluit treedt in werkinp: op den tweeden 
dag na dien der dagteekening waarop het in het 
Staatsblad en in de Staatscourant is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den Juli 1899. 

0rlJ WILHELMINA. 
De l!finister van Financiën, (ge/..) PIEllSON. 

( Uitgeg. 2 Aug. 1899.) 

18 Juli 1899. .BESLU IT, tot wijziging van het 
lste lid van artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van den 15den April 1893 (Staats
blad u0

• 76), betreffende de pensioenen van 
ambtenaren, geëmploieerden en werklieden, 
verbonden aan het Koloniaal Etablissement 
te Amsterdam. S. 161. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat. het wenschelijk is het Ko
ninklijk besluit van 15 April 1893 (Staatsblad 
n°. 76), voor zoo ver het betrekking heeft op 
ambtenaren, ten laste van de begrooting van 
Nederlandsck-Indië aan het Koloniaal Etablisse
ment te Amsterdam verbonden, in algemeene 
bewoordingen te stellen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ko
loniën van 27 Mei 1899, Litt. ]<', n°. 22; 
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Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
20 Juni 1899, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport vau Onzen Minister 

van Koloniën van 13 Jn li 1899, Litt. F, n°. 59; 

Gelet op artikel 4 der wet van 9 April 1897 
(Staatsblad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het éérste lid van artikel 1 van het 

Koninklijk besluit van den 15den April 1893 

(Staatsblad n°. 76) wordt gelezen als vo:gt: 

De van eene vaste aanstelling voorziene, onder 
het genot van bezoldiging ten laste van de Indische 
geldmiddelen, aan het Koloniaal Etablissement 

te Amsterdam verbonden ambtenaren, zoomede de 

onder het genot van toelagen of van dag- of uur
loon ten laste van de Indische geld111iddelcn aan 

voornoemd Etablissement verbonden geëmploieer
den (assistenten bij de keuringen) en werklieden 

hebben na bekomen eervol ontslag aanspraak op 

burgerlijk pensioen ten laste van de begrooting 

van Nederlandsch-Indië, ook voor den diensttijd 

dien zij bij het in werking treden van dit besluit 

reeds bij genoemd Etablissement hebben vervuld, 

en wel de ambtenaren volgens de bepalingen der 

Burgerlijke Pen ioenwet en de geëmploieerden en 

werklieden volgens de bepalingen der wet van 18 Juli 

1890 (Staatsblad n°. 109), een en ander behou

dens de in dit besluit te vermelden afwijkingen. 
2. Dit besl1tit treedt in werking op tl en tweeclen 

dag na de dagteekening van het Staatsblad en de 

Staatscourant waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig .in het 

Staatsblad en in de Staatscoura11t zul worden ge

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan Onze Ministers van Financiën, van Marine 

1 

en van Oorlog en aan de Algemeene Rekenkamer. 
Het Loo, rlen 18den Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De jJfinistcr van Koloniën, ( gP.t.) CJ!EMER. 

( Uitgeg . 4 Áug. 1899). 

19 Juli 1899. BESLUIT, tot aanwijzing van de 
gemeente Harlingen als losplaats van ruw 

zont, bij in voer langs ri ,ieren en kanalen. 
s. 162. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Fi

nanciën van den lóden Juli 1899, n°. 3, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 5 der wet van 27 September 1892 

(Staatsblad n°. 227); 

Gelet O]l de Koninklijke besluiten van 10 De

cember 1822 (Staatsblad n° . 50), 15 April 1872 

(Staatsblad n°. 47) en 21 November 1876 (Staats
blad n°. 233); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Augustus 1899 de gemeente 

Harlingen aan te wijzen als losplaats v11n r uw 

zont bij in voer langs rivieren en kanalen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatshlad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 19den Juli 1899. 
(get. ) WILHELMINA. 

De JJ[i11ister i·an Financiën, (get.) PrEnsoN. 

( Uitgeg. l Aug. 1899.) 

19 Juli 1899. BESLUIT, tot vernietiging van het 
besl uit van den rund der gemeente Ruurlo van 

24 April 1899, n°. 14, waarbij G. J . EEN INK 

is benoemd tot hooft! rler openbare lagere 
school in den Winkelerhoek aldaar. S. 163. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn Bin

nenlandscbe Zaken van 7 Juni 1899, n° 2820•, 

afdeeling Onderwijs, tot vernietiging van het be

sluit van den raad der gemeente Ruurlo van 
24 April 1899, n°. 14, waarbij G. J. EENINK 

is benoemcl tot hoofd der opèn bare lagere school 

in den Winkelerhoek aldaar; 

0 verwegen de : 

dat ingevolge artikel 28 der wet tot regeling 

van het lager onderwijs de benoeming van een 

onderwijzer, aan het hoofd eener school geplaatst, 
behalve in het geval , voorzien in het zevende 

lid, moet geschieden hetzij volgens het tweede 
lid uit eene voordracht van minstens drie be

voegden, opgemaakt door bnrgemeester en wet
houders en den districtsschoolopziener, hetzij vol

gens het. vijfde lid nit eene voordracht bestaande 

uit _ minstens drie bevoegden, opgemaakt door den 

districtsschoolopziener en door dezen aan den 
raad in te zenden ; 

dat de benoeming, bij besluit van den raad der 
gemeente Ruurlo van 24 April 1899, van G. J . 

EENINK tot hoofd der openbare lagem school in 
den ,Winkelerhoek aldaar is geschied buiten de 
door burgemeester en wethouders en den districts
schoolopziener, krachtens het tweede lid van art. 28 
der wet tot regeling van het lager onderwijs opge

maakte voordracht; 
dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is 

met de wet; 
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Gelet op artikel 28 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs; 

Gezien de artikelen 153 en 158 der wet van 

29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85) en het Konink

lijk besluit van 19 Mei 1899 (Staatsblad n°. 120) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

4 Juli 1899, n°. 11); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlaudsche Zaken van 15 Juli 1899, 
n°. 3952, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengemeld besluit van den raad der gemeente 

Ruurlo wegens strijd met de wet te vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal word.en. 

Het Loo, den l 9den Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De Jfinister van Binnenlandsclie Zaken , 
(get.) H. GoEMA.~ BoRGESJUS. 

(Uitgeg. 8 Aug. 1899.) 

20 J,di 1899. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent de meting van binnenvaartuigen. 

s. 164. 

WIJ WILHEL:\fIN A, En. 

Op de voonlracht van Onzen :Minister van 

l<'inanciën van den 3lsten :\fei 1899 , n°. 71, 
Invoerrechten en Accijnzen en van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 
lsten Juni 1899, L•. M., afdeeling Handel en 

Nij verbeid; 
Overwegende, <lat tengevolge van de te Br·ussel 

op 4 Februari 1S98 tusschen Nederland, l!uitsck
land, België en Frankrijk gesloten overeenkomst 
betreffende de meting van binnenvaartuigen, goed
gekeurd bij de wet van 2 Januari 1899 (Staats 
blad n°. l), de bestaande regelingen betreffende 
de meting dier vaartuigen moeten worden herzien 
en dat het wenscbelijk is, in verband daarmede, 

voor die meting in het algemeen nieuwe bepa

lingen vast te stellen ; 
Gelet op art. 55 der wet van 2 October 1893 

(Staatsblad n°. 149); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

4 Juli 1899, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 15 Juli 1899, n°. 5, 
Invoerrechten en Accijnzen en van 17 Jnli 1899, 
L•. G., afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan: 

onder binnenvaartuigen, alle vaartuigen, welke 
niet of slechts bij uitzondering buiten de tonnen 

in zee varen ; 
onder Bijlage, de bijlage der bij ile wet van 

2 Januari 1899 (Staatsblad n°. l) goedgekeurde 

overeenkomst, op 1 Februari 1898 te Brussel, 
tusschen Nederland, l!uitsckland, België en 
Frankrijk gesloten. 

2. Te beginnen met 31 Juli 1899, geschiedt 
de meting van binnenvaartuigen overeenkomstig 
de bepalingen van de Bijlage en met inachtneming 
van het bepaalde bij de volgende artikelen. 

3. Bij het meten van lengten, breedten en 

hoogten worden on<lerdeelen van centimeters, 

wanneer zij vi:ff millimeter of minder bedragen, 

verwaarloosd en anders voor één centimeter ge
nomen. 

Bij de berekeningen worden breuken van 

duizendste cleelen, wanneer zij vijf tienduizendste 

of minder bedragen, verwaarloosd en anders voor 
één duizendste genomen. 

Bij de bepaling van het laad vermogen worden 

onderdeelen van een kilogram verwaarloosd. 
4. Als vlak van den grootsten diepgang wordt 

aangenomen : 

a. voor schepen, geheel of hoofdzake!ijk inge
richt tot vervoer van personen, met venster

gaten in de zijden van het schip, het vlak ter 
hoogte van den onderkant dier gaten; 

b. voor open vaartuigen het vlak ter hoogte 
van het laagste punt van het _vaste boord; 

c. voor andere vaartuigen het vlak ter hoogte 

van den grootsten diepgang, toegelaten bij § 2, 
2°. en 3°., eerste lid van het reglement van 

politie voor de scheepvaart en vlotvaart op den 
Rijn, bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 
9 October 1897 (Staat,blad n°. 204). 

5. Het nulpunt der ijkschalen, bedoeld bij 
art. 5 der Bijlage, moet overeenkomen met het 
vlak van inzinking van het ledige vaartuig. 

6. De metingen geschieden door ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen, door Onzen 
Minister van Financiën aangesteld als scheeps• 
meter of adsistent-scheepsmeter. 

Deze Minister regelt hunne benoeming, be
vordering en ontslag en bepaalt het district, 
waarin zij werkzaam zijn. 

Hunne belooning wordt door Ons vastgesteld. 
7. De meting geschiedt op de plaatsen, door 

Onzen Minister vau l<' inanciën aan te wijzen. 
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In bijzondere gevallen kan de directeur der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 

in wiens directie de meting wordt gevraagd, op 

verzoek van belanghebbenden toesta au, dat de 

meting op een andere plaats geschiedt. 

In dat geval worden ,loor hem, die de meting 

heeft gevraagd, aan den scheepsmeter en de 

adsistent-scheepsmeters reis- en verblijfkosten ver

goed, volgens de vierde klasse van het tarief, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Jau11-

ari 1884 (Staatsblad n°. 4). 

8. De meting geschiedt op schriftelijke aan

vraag van belanghebbenden bij den scheepsmeter 

over de plaats waar de meting verlangd wordt. 

Zij leggen daarbij over een door hen onder

teekenden inventaris van alle gereedschappen en 

losse voorwerpen , die zich aan boord bevinden 

en volgens art. 6 der Bijlage moeten bevinden. 

In de aan vraag worden opgegeven de naam , 

de soort en cle lengte van het vaartuig , alsmede 

het hoofdbonwmateriaal. 

9. De schippers zijn gehouden gedurende de 

rneting alle voorschriften van den scheepsmeter 

met betrekking tot de ligging van het vaartuig en 

tot de plaatsing der losse voorwerpen op te volgen. 

Bij weigering of nalatigheid om aan die voor

schriften te voldoen, wordt de meting niet ver

richt of wordt zij gestaakt. 

10. De ligplaats van het te meten vaartuig 

moet zijn ten genoege van den scheepsmeter, in 

stil zoo mogelijk zoet water en zoodauig dat het 

van alle zijden toegankelijk is . 

De schipper verleent de noodige hulp bij de 

meting en hij het aanbrengen van de ijkplaten 

en ijkschalen en stelt daartoe een stevige roeiboot ' 

met ten minste één man beschikbaar. 

Hij zorgt dat de aanwijzingen, bedoehl bij 

art. 8 der Bijlage, op den achtersteven van het 

vuartnig worden geschilderd. 

11. Zoo spoedig mogelijk na de meting, uiterlijk 

_den derden dag daarna, en na dat het meetloon 

en cle verschu ldigde kosten zijn voldaan, wordt 

door den scheepsmeter aan den schipper een 

meetbrief afgegeven, ingericht volgens een door 

Onzen Minister van Financiën vast te stellen 
formulier. 

De meetbrief wordt onderteekeud door tlen 

scheepsmeter en door ucn schipper. 

Behalve de bijzonderhe1len, bedoeld bij art. 9 
der Bijl•ge, vermeldt cle meetbrief den naam en 

de woonplaats van den eigenaar van het vaartnig 

en den naam van den schipper, die het bevaart. 

De toeneming der verplaatsing van het vaar

tuig (art. 9, 9°. der Bijlage) wordt in den meet

brief aangewezen bij elken decimeter inzinking. 

12. In afwijking in zoover van het bepaalde 

bij de vorige artikelen kan voor vaartuigen, die 

niet naar het buitenland varen, het aanbrengen 

van ijkschalen worden nagelaten. De belangheb

bende geeft zijn verlangen daartoe te kennen bij 

de aan vraag bcdoehl bij art. 8. 

In dat geval wordt in den meetbrief de toe

neming der verplaatsing van het vaartuig bij 

elken decimeter inzinking niet vermeld. 

13. Het meetloon, door den belanghebbende 

aan het Rijk te voldoen, bedraagt voor elke 

1000 kilogram laacl vermogen : 

a. tot en met 400,000 kilogram . . f 0.05 
b. boven 400,000 kilogram. . " 0.025. 
Het meetloon bedraagt voor elk vaartuig ten 

minste f 1.50 en ten hoogste f 40 .-. 
De kosten van de ijkplaten zijn in het meet

loon begrepen. 

Tegelijk met het meetloou wordt voor elke 

geplaatste ijkschaal / 0.7 5 voldaan . 

Het mcetloon en de kosten worden tegen 

quitantie betaalcl aan den scheepsmeter, die 

daarvoor, al vorens tot de meting over te gaan, 

zekerheid kan vorueren . 

14. De belanghebbende, die met de uitkomst 

der meting van zijn vaartuig geen genoegen 

neemt, kan binnen acht dagen ua de afgifte van 

den meetbrief bij den scheepsmeter in een ander 

district schriftelijk hermeting vragen. 

De hermeting is beslissend. 

De hermeting en zoo noodig de vernieuwing 

der ijkschalen geschieden kosteloos, indien het 

verschil met de eerste meting meer dan 1/40 van 

het :aad vermogen bedraagt. 

De scheepsmeter, die de hermeting verricht, 

stelt in dat geval van hare uitkomst uanteekening 

op den meetbrief en geeft daarvan kennis aan 

den scheepsmeter, die de meting heeft verricht, 
ten einde van die uitkomst aanteekening te 

stellen in den ligger, voorgeschreven bij art. 19. 
Is het verschil met de eerste meting kleiner 

dan 1/40, dan wordt deze als juist aangemerkt 
en betaalt belanghebbende voor de hermeting 
meetloon eu kosten volgens het vorig artikel. 

15. De meetbrief vervalt indien het vaartuig 

eene vertimmering ondergaat, welke op het laad
vermogen of op de aanwijzi ng der ijkschalen van 

invloed is. 
16. Wanneer een gemeten vaartuig door een 
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nieuwen schipper wordt bevaren, wordt op diens 

verzoek zijn naam op den meetbrief aangeteekend 
door den scheepsmeter voor de plaats waar het 

vaartuig zich bevindt. Die aanteekening wordt 

door beiden onrlerteekend. 

Wanneer een gemeten vaartuil<' van eigenaar 

verandert, worden naam en woonplaats van den 

nieuwen eigenaar op den meetbrief aangeteekend, 
indien de belanghebbende zich daartoe, onder 

vertoon van het bewijs van eigenJornsovergang, 

vervoegt bij den scheepsmeter voor de plaats, 

waar het vaartuig zich bevindt. 
Die scheepsmeter geeft van de aanteekening 

kennis aan zijn ambtgenoot voor het district, 

waar het vaartuig is gemeten, ten einde clie 
aanteekening over te nemen in den ligger. 

Op gelijke wijs zal worden gehandeld indien 
de naam · van het vaartuig verandert. De aan
teekening moet in dit geval schriftelijk worden 
aangevraagd. 

De bij dit artikel bedoelde aanteekeningen ge

schieden kosteloos . 

17 . Wanneer de meetbrief verloren geraakt of 

versleten is, zal aan den belanghebbende op zijn 

verzoek kosteloos een afschrift van den meetbrief 
worden afgegeven door den scheepsmeter voor het 

district waar het vaartuig gemeten is. Het ver
zoek moet schriftelijk worclen gedaan ; de versleten 

meetbrief wordt daarbij overgelegd. 

18. De ijkplaten en ijkschalen moeten door 

de schippers steeds duidelijk zichtbaar worden 

onderhouden. Bij gebreke hiervan wordt de meet
brief niet erkend . 

Zijn een of meer ijkplaten of ijkschalen ver
loren geraakt, versleten of onzichtbaar geworden, 

dan zullen deze op verzoek van den belangheb

bende door nieuwe vervangen worden te!a(en be
taling voor de ijkschalen van de kosten volgens 
art. 13. 

19. In elk district wordt door den scheeps
meter een ligger aa·ngelegd en bijgehouden tot 

inschrijving van de gemeten vaartuigen, overeen
komstii:,; art. 7 der Bijlage. 

Zijn in een clistrict meerdere scheepsmeters 
aangesteld, dan geschiedt znlks door een hunner, 
daartoe aan te wijzen door den inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen, onder wien het district 
ressorteert. 

In dien ligger worden ook ingeschreven, mits 
de belanghebbende zich daartoe vóór den 3 lsten 

Juli 1900 aanmeldt bij den scheepsmeter voor 
de plaats waar het vaartuig zich bevindt, de 

ijkbrieven voor de Rijnvaart, die vóór het in 

werking komen van dit besiuit in ~ederland 

zijn afgegeven. 
Het formul ier voor den ligger, de voorschriften 

omtrent de bijhouding en de letters aanwijzende 

het district van inschrijving worden door Onzen 

Minister van Financiën vastgesteld. 

20. Onverminderd het bepaalde bij art. 3 der 
in art. 1 vermelde overeenkomst, omli·ent de 

Nederlandsche ijkbrieveu voor de Rijnvaart, 
blijven de meetbrieven afgegeven volgens het 

Koninklijk besluit van 30 Juli 1894 (Staatsblad 
n°. 141), hier te laude van kracht, gedurende 

vijf jaren na den dag hunner afgifte. 

Gedurende dien tijd wordt elke kubieke meter 

inhoud van het vaartuig als 1000 kilogram laad

vermogen aangemerkt. 
Die meetbrieven vervallen zoorlm het vaartuig 

volgens de regelen van het tegenwoordig besluit 

wordt gemeten. In dat geval wordt het meet

loon, berekend volgens art. 13, met de helft 

verminderd . 

21. Het toezicht op de metingen en de hande

lingen der scheepsmeters en adsistent-scheepsmeters 

wordt opgedragen aan de inspecteurs der invoer
rechten en accijnzen, ieder in zij ne inspectie . 

22. De ambtenaren met de uitvoering der 

vorenstaande bepalingen belast, ontvangen hunne 

voorschriften van Onzen Minister van Financiën. (1) 

23 . Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag m, dien der dagteekening van het 

Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 

is ,i(eplaatst. 
Met ingang op 31 Juli 1899 vervallen de 

Koninklijke besluiten van 30 Juli 1894 (Staats 
blad n°. 141) en van 28 November 1894 (Staats
blad n°. 17 4). 

Onze Ministers van Financiën en van Water

staat, Handel en 'ij ve rheid zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal wordel} 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad vnn State. 

Het Loo, den 20sten Juli 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIERSON . 

De Min. van Waterstaat, Handet en Nij"verkeid, 
(get.) . C. LELY. 

'( Uitgeg. 29 J,tf.i 1899.) 

(1) Bij resolutie van den Minister van Finan
ciën van 29 Juli 1899, is ter uitvoering van de 
bedoelde bepalingen eene instructie vastgesteld. 
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20 Juli 1899. M1SSTVE van den Minister van 

Financiën a:m de betaalmeesters, betreffende 

vrijstelling van de verplichting tot overlegging 
eener attestatie de vita, door gepeusionneerden. 

Het heeft de aandacht getrokken dat personen 

zijn overleden die pensioen genoten zonder dat 

dit ter gemeente-secretarie hunner woonplaats be

kend wns, weshalve geen ge vol/:( kon worden ge

geven aan het bepaalde bij het Koninklijk besluit 

van 16 Februari 1891 (Staatsblad n°. 30) en de 

namen van de bedoelde personen niet voorkwamen 
op den staat vnn overleden gepensionneerden der 

betrokken provincie. 
Dit is een zijdelingsch gevol/:( van de bepalingen 

vun het Koninklijk besluit van 16 November 1894 

(Staatsblad n°. 173), volgens welke de gepensi
onneerden, wier pensioen ten laste van de Staats

begrooting wordt gekweten , ouder zekere voor

waarden vrijgesteld kunnen worden van de ver

plichting om eene attestatie de vita over te leggen 

bij de incasscering van hun pensioen. Immers, indien 
een gepeusionneerde, die nog geen pen ioen ontvan
gen heeft, van den betaalmeester, te wiens kantore 
zijn pensioen betaalbaar is, al dadelijk vrijgesteld 

wordt van de verplichting eene attestatie de vita 

over te leggen, kan hij al licht in de meening 
komen te verkeeren, dat hij niet meer gehouden 

is, zich ingevolge art. 3 van het Koninklijk be

sluit van 16 Februari 1891 (Staatsblad 11°. 30) 

als gepensionneerde te laten inschrijven ter secre

tarie van cle gemeente zijner woon plaats. Hetzelfde 

kan zich voordoen, indien een gepensionneerde 

van de eene gemeente naar eene andere verhuist. 
Ten einde de moeilijkheden te ontgaan, voort

sprnitende nit het niet bekomen van volledige 

opgaven omtrent overleden gepensionneerden, deel 

ik heereu betaalmeesters mede clat zij in het ver

volg het verzoek eens gepensionn eerden om vrij

stelling te bekomen van de verplichting eene 

attestatie de vita over te leggen, alléén dun mogen 

inwilligen, indien die gepensionneerde reeds vroe
ger zijn pensioen ontvangen heeft tegen overleg
ging cener attestatie de vita, afgcge1·en door de 

bevoegde autoriteit in de gemeen te, waar hij tijdens 
de indiening van het verzoek woont, of wel -
door eene verklaring van het bestuur der gemeente 

zijner woonplaats of van den ambtenaar, tot het 

afgeven van attestatiën bevoegd - aantoont, dat 
hij als gepensionneerde ter secretarie zijner woon
plaats is ingeschreve ,1 in het register, bedoeld bij 
art. 3 van het Koninklijk besluit van 16 Feûm
ari 1891 (Staatsblad n°. 30). 

Van zelf spreekt dat het vorenstaande mede van 

toepassing is op hen , die de even bedoelde vrij 
stelling verzoeken door tusschenkomst van een 

ontvanger der belastingen. 

De JJfinister van Financiën, (get.) PrERSON . 

21 Juli 1899. WET, tot wijziging van het vi.Jfde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst

jaar 1899. S. 165. 
Bij deze wet worclen de na volgende artikelen 

van dit houfdst11k: 

a. verhoogd: 
Árt.145 met /1041.67. Art. 146 met /500.-. 

Árt. 169 met/ 345.84. 

b. verminderd: 
Art. 170 met/1208.33 . 

Tengevolge van voorschreven Yerhoogingen en 

vermindering wordt het totaal der 6de Afd. van dit 

hoofdstuk en het eindcijfer verhoogd met /679.18. 

2 1 Juli 1899. WET, houdende nadere wijziging 

en aanvulling der wet van 4 December 1872 
(Maatsblad n°. 134), tot voorzieu;ng tegen 

besmettelijke ziekten. S. 166. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 179, 1-6. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 1168. 

Hand. l• Kamer 1898/99, bladz. 472. 481. 

W1J WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wet van 4 December 1872 

(Staatsblad u0
• 134) , tot voorziening tegen be

smettelijke ziekten, gewijzigd bij de wetten van 

3 December 1874 (Starttsb /ad n°. 188), 28 Maart 

1877 ( Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 (Sta,atsblad 
u0

• 64) en 8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 

nader te wijzigen en aan te vullen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. In de artikelen 1, 11, 14, 16, 21, 22 

en 24 <l.er wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
~•. 134), tot voorziening tegen besmettelijke 

ziekten, gewijzigd bij de wetten van 3 Decem
ber 1874 (Sluatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64) en 8 April 1 '-93 (Staatsblad n•. 64), 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

.Artikel 1. In dit artikel wordt in de plaats 

van de woorden : ./. mazelen; g . dysenterie", 
gelezen: ./. dysenterie; g. pest". 

Artikel 11. In het eerste lid van dit artikel 
wordt, in de plaats van ,le woorden: .dysenterie 
of diphtheritis", gelezen: .diphtheritis, dysenterie 
of pest". 
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Artikel 14. Het derde lid van dit artikel 
vervalt. 

Artikel 16. In het eerste lid van dit artikel 
wordt, in de plaats van de woorden: .Aziatische 

cholera of aan pok ken", gelezen : "Aziatische 

cholera, pokken of pest" . 

Artikel 21. Het tweede lid van dit artikel 
wordt gelezen als volgt : 

• Van dit tijdstip af maakt de burgemeester 
wekelijks, de week gerekend van Maandag tot en 

met Zondag, het aantal der aangegeven aange

tasten en dat der aan de ziekte overledenen 

bekend." 

Artikel 22. In dit artikel wordt, in de plaats 

van de woorden : " pokken of rood vonk", gelezen: 

"pokken, roodvonk of pest"'. 
Artikel 24 . Dit artikel wordt gelezen als volgt : 

• Wanneer in eene gemeente Aziatische cholera 
of pest voorkomt, maakt de burgemeester, onver
mindercl het bepaalde in het tweede Jid van 

artikel 21, dit onmicldellijk aan de ingezetenen 

bekend. 

• Vervolgens maakt hij dagelijks bekend, hoeveel 

personen in de verloopen 24 uren als aan de 
ziekte overleden zijn aangegeven." 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 2lsten Juli 1899. 

(get .) WILHELM:IN A. 
De JIJinister van Binnenlaudscl,e Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BmtGE JUS . 

(Uitgeg . 8 Aug. 1899 .) 

21 Juli 1899. WET, tot goedkeuring van den 

ouderhandschen verkoop van domeingrond 

ouder Prinsenl,age aan C. J. L. VAN Scmrm, 
administrateur der Del i-Batav ia-maatschap pij 

te Deli ( ederlanusch-ludië) . S. 167. 

21 Juli 1899. WET, tot verhooging en wijziging 

van het vi,Jfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het cl ienstjaar 189\l. S. 168. 

Bij deze wet worden de bewoordingen van Art. 61 
gewijzigd en dat artikel, het totaal der 2cle Afd. 
en het eindcijfer, i-edt0ogd met f 4650.-. 

22 Juli 1899. WET , tot beschikbaarstelling van 
gelden wegens verstrekkingen door het Depar
tement van Marine gedaan voor den clienst 
van 1899. S. 169. 

Bij deze wet worden cle gelden tot een bedrag 
van f 50,309 .07, voorhanden zijnde in 's Rijks 

schatkist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van gemeld 

Departement voor clen dienst van 1899 beschik

baar gesteld. 

22 Juli 1899. WET, houdende naclere bepalingen 

omtrent den accijns op den wijn. S. 170. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 70, 1-6 . 
Hand. id 1898/99, bladz. 1086-1090. 

Hemd. l • Kamer 1898/99, bladz. 455 , 469, 482. 

WIJ WJLHELMIN A, ENZ •. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, nadere bepalingen omtrent 
den accijns op cleu wijn vast te stellen; 

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

Art. 1. Art. 2 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad 1) 0 • 127) worc1t gelezen als volgt: 

.On,ler wijn worden begrepen alle g~giste dran
ken, die o-eheel of gedeeltelijk bereid zijn uit het 

sap of de aftreksels van drni ven, rozijnen, krenten 

en alle andere verse be of gedroog,le boomvruchten . 

Onder boomvruchten worden ook verstaan aal

bessen, kruisbessen, hoschbesseu en frambozen . 

Ook worden als wijn belast vloeibare moeren 
en droeven, alsmede ongegiste sappen of aftreksels 

van c1e hierboven genoemde vruchteu, geschikt 

om wijn te vervaarcligen, te versnijden of aan 

te lengen. 

Van den accijns zijn vrijgesteld gegiste of on

gegiste dranken, die hier te lande worden ver
vaardigd uit versche boomvruchten met uitzon

cl ering van druiven." 

2. Het is verboden in bergplaatsen, clienende 

tot opslag van wijn onder verlengbaar krediet, 

in te slaan of voorhanden te hebben versche of 

gedroogde boomvrnchten, ongegióte sappen en 

aftreksels van druiven, gegiste of ongegiste sappen 

en aftreksels van andere boomvruchten. 
Overtreding van dit verbod wordt gestraft met 

eene boete, ten laste van clen handelaar die de 

bergplaats in gebruik heeft, van ten minste/200 
en ten hoogste f 1000. 

Bovendien kno Onze Minister van Financiën 
clen hanclelaar , die het gebou heeft overtreden, 
het recht ontzeggen om wijn onder verlengbaar 
krediet op te slaan. 

3. In art. 29 der genoemde wet van 20 Juli 
1870 worclt in de plaats van: , rozijnen, krenten 

en alle andere versehe of gedroogde boomvruchten, 
behalve aalbessen en frambozen", gelezen: .of 
gedroc,gde boom vruchten". 

4. De fabrikanten van dranken, clie volgens 
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art. 1 dezer wet van den accijns zijn vrijgesteld, 

zijn gehouden ten kanto,·e van den ontvanger 

eene ondcrteekende aangifte in te leveren van de 
panden, die de fabriek uitmaken, waaromler mede 

te begrijpen zijn nie, welke met de fabriek ge
meenschap hebben, met verme!aing van de kadas

trale omschrijving en van de soort der vruchten, 

die verwerkt zullen worden . 

Voor de fabrieken, die bij het in werking treden 

dezer wet bestaan, geschiedt die inlevering binnen 

eene maand daarna, voor later op te richten fa
brieken, róórrlat zij worden in werking gebracht. 

Bij hlt in gebrnik nemen van andere panden 

of bij wijziging van hetgeen verder is aangegeven 

worclt daarvan op gelijken voet vooraf aangifte 

gedaan. 

Het niet inlereren dei· aangifte, bij dit artikel 

voorgeschreven, wordt gestraft met eenc boete ten 

laste van den fabrikant van ten minste f 25 en 

ten hoogste f 400. 

5. Het laatste lid van art. 30 der voormelde 
wet van 20 Jnli 1870 wordt ingetrokken. 

6. Aan art. 11 der wet van 7 Mei 1878 (Staats
blad n° . 34) ,rordt het volgende lid toegevoegd: 

"Onze Minister van Financiën kan onder de 
noodige Yoorzieningen vergunnen, dat de rekening 

ook worde aangeznivercl ,loor uitvoer van den 

wijn naar het buitenland." 

7. Wij behouden Ons voor om, bij algemeen en 

maatregel van bestuur, onder de nood ige voor

zieningen tegen misbruik, vrijdom van accijns te 

verleenen voor wijn, die gebezigcl wordt om daaruit 

cognac te stoken . 

8. De feiten, strafbaar volgens de bepalingen 
,lezer wet, ,rnrden beschonw,1 als misdrijven, 

behalve voor de toepassing van de artikelen 57 

en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 

plaats waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 

62, l ste en 2de lid, van dat Wetboek voor over

tredingen is bepaald. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen th,ins 

geldende bepalingen voor het geval va n wanbe

taling van geldboeten zijn ook bij de toepassing 
van deze wet van kracht. 

9. Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel van "Vruchtenwijn wet" . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, clen 22sten Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De Jlfinister van Financiën, (get .) PrnasoN. 

(Uitgeg. 18 Aug. 1899.) 

22 Juli 1899. WET, tot wijziging van het tweede 

hoofdstuk cler Staatsbegrooting voor het diensi

jaar 1898. S. 171. 

22 Juli 1899. WET, tot wijziging en verhooging 

en verhooging van het zevende hoofdstu k À 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1898. 

S. 172. 
Bij deze wet wordt na verhooging en vermin

clering van een artikel, het totaal cler lste Afd. 

van dit hoofdstuk gebracht op / 30,844,163.28 

en het totaal van het hoofdstuk nader vastgesteld 
f 33,482,263.28. 

22 Juli 1899. WET, houdende afschaffing van 

de rechten die de Slaat heft voor het gebruik 
van wegen, kanalen, havens, sluizen en 

bruggen. S. 173 . 

Bijl. Iland. 2• Kamer 1898/99, n°. 147, 1-10. 
Hand. id. 1898 99, bl.1090-1107,1 110-1114. 

Hand. l• Kamer 1898/99, bladz. 469-473 , 

482-490 . 

WIJ WILHEL;\HNA, ENZ .•• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de afschaffing wenschelijk is van cle rechten, die 

de Staat heft voor het gebruik van wegen, ka

nalen, havens, sluizen, en brnggen; 

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

Art. 1. De heffing van de rechten nie , onder 

welke benaming ook, door den Staat geheven wor

den mor he\ gebrnik van wegen, kanalen, havens, 

sluizen en bruggen worclt afgeschaft. 

2. De afschatfing gaat in met den eersten Mei 
1900, behalve voor de bruggen over de Jlfark 

te Standdaarbuiten, over de Di11tel bij Stam
persgat en in clen weg van Dinteloord naar Willem

stad en voor de militaire brnggen en sluizen te 
-~fttiden, te Naarden en bij het fort Uitermeer. 

Het tijdstip, waarop de afschaffing voor elk 

dier bruggen en sluizen, in ,erband met loopende 

niet opzegbare pachtovereenkomsten 7,,i l ingaan, 
zal nader door Ons worden bepaald. 

3. Voor de provincie Noordbrabant vervalt met 
] ~fei 1900 de verplichting tot verdere betaling 

aan den Staat va:,: 
a . de afkoopsom vn.n ,/ 28,000 's janrs, die zij, 

krachtens de tet nitvoering vt1n de wet van 16 Juni 
1872 (Staatsblad n°. 62) gesloten ak te van den 
20 J nli 1872, verleclen voor den notaris mr. J . DE 
BERGH te 's Hertogenbosch., ve1·schuldigd is voor 
de opheffing der Rijkstollen in die provincie; 

b. de som van f 489.16 's jaars, die zij, krach-
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tens eene in 1875 met wijlen Z. K. H. PRINS 
FmrnERlK DER NEDERLANDEN getroffen regeling, 
uitkeert voor de stak ing der tolheffing op den 
tot het voormal ig dotatiedomein behoorenden grint

weg va n Klundert naar Moerdijk. 
4. Op de door den Staat onderhouden wegen, 

welker tollen op 1 Mei 1900 nog verbonden 
zijn voor rente en aflossing van geldleeningen, 

wordt de tolheffing afgeschaft op den dag, waarop 
de Staat de vrije besch ikking over de tollen op die 

wegen vcrkrij1;t, of, voor zoover op dat tijdstip 
1iacbtovereenkomsten mochten loopen , bij het eind 
dier overeenkomsten door opzegging of tijdsverloop. 

5. Wanneer tollen op de bij het vorig artikel 

bedoelde wegen , die door tolgaarders bediend 

worden, ter vrije beschikking van den Staat komen 

en dus vervallen, zal de Minister van Financiën 
aan de buiten functie komende tolgaai·ders een 

naar zij n oordeel billijk wachtgeld ten laste van 

den Staat toekennen. 
Dit wachtgeld_ zal echter voor geen hunner het 

bedrag van f 300 's jaars mogen overschrijden, 
dat voor Rijkstolgaarders is vastgesteld bij de 

Koninklijke besluiten van 21 April 1864, n°. 60, 
en 20 Maart 1867, n°. 63. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 189 9. 

(get.) WILHEL){INA. 

De .~finister van Financiën , (get.) PrEllSON. 

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

JJe Jlfinister van Oorlog, (get.) ELAND. 
De Jlfinister van Binnenlandscl1e Zaken, 

(get.) H. GOElIAN BoRGES!US. 

De JJ[inister van l,farine, (get.) RöELL. 

( Uitgeg. 30 Aug. 1899.) 

22 Juli 1899. WET, tot wijziging der wet van 

den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) 

betrekkelijk de Nationale Militie, laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 

2 Juli 1898 (Staatsb lad n°. 170). S. 17 4. 
Bijl. Hand. 2° Kamer 1898/99, u0

• 150, 1-9. 
Hand. id. 1898/99 , bladz. 1043-1054. 
Hand. 1° Kamer 1898/99, bladz. 467-469, 

478 , 491-494. 
W1J WJLHELMIN A, ENZ ... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is, de goede werking van de wet, 
houdende afschaffing van de bevoegdheid tot dienst
vervanging bij tle Militie, te verzekeren; 

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

Benig artikel. 

De wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) 

betrekkelijk de Nationale Militie, laatstelijk gewij

zigd en aangevuld bij de wet van 2 Juli 1898 (Staats
blad n°. 170), wordt nader gewijzigd als volgt : 

Art. 1. De zinsnede luidende: "De militie wordt 
zooveel mogelijk uit vrijwill i[!;ers zamengesteld", 

vervalt, terwijl in de daarop volgende zinsnede in 
plaats van "Bij gebrek aan genoegzame vrijwil
ligers voor de militie wordt zij voltallig gemaakt" 
gelezen wordt: • De militie wordt zamengesteld". 

Hoofdstuk lI vervalt. 

Àrt. 88 wordt gelezen als volgt: 

Voor den militieraad moet verschijnen de lote
ling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke 
gesteldheid of gebreken of wegens gemis van de 

gevorderde lengte. 

Art. 111 , eerste zinsnede . In plaats van "vol
tallig maken" wordt gelezen: ,,zamenstellen". 

Tweede zin.mede. De woorden : "en elk vrijwil
liger voor tl e militie" vervallen. 

Art. 112. De woorden: .en van de vrijwilli
gers voor de ligting van dat jaar" vervallen. 

Árt. 120, tweede zinsnede. In plaats van " vrij
willigers bij de militie te land, zoomede de lote
lingen" wordt gelezen : • De lotelingen". 

Art. 121, derde zinsnede. In plaats van .en 
d~ vrijwilligers" wordt gelezen: .ingelijfd". 

Árt. 127bis , vierde zinsnede. In plaats van • in 
de gevallen, omschreven in de luatste twee num
mers van art. 51" wordt gelezen : .i n het geval, 

omschreven in het laatste nummer van art.. 51". 

Art. 149. De woorden: .en vrijwilligers voor 
de militie" vervallen. 

Art. 172, eerste zinsnede. In plaats van • De 

ter inlijving opgeroepen vrijwilliger voor de militie 
en bij" wordt gelezen: . Hij". 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

IJe l,finister van Oorlog, (get.) ELAND. 
De nfinister van Jlfarine, RöELL. 

De l,finister van Binnenlandsclte Zaken, 
(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 

(Uitgeg. 26 Áug. 1899.) 

22 Juli 1899. WET, tot nadere wijziging der 

wet van 14 September 1866 (Staatsblad 
n°. 138) , houdende bepalingen betrekkelijk 
de inkwartiering en het onderhoud van het 
krijgsvolk, enz. S. 175. 
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Bijl. Hand. 2• Kamer 1898/99, n°. 151, 1-4. 

Hand. id. 1898/99, bladz. 1040, 1041, 1043, 
1054, 1055. 

Hand. l • Kamer 1898/99, bladz. 469, 494. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
artikel 13 der wet van l4September 1866 (Staats
blad n°. 138), houdende bepalingen betrekkelijk 
de inkwartieringen en het onderhoud van het 
krijgsvolk en de transporten en leverantiën voor 
Onze legers of vestingen gevorderd, zooals zij is 
gewijzigd bij de wet van 29 Maart 1877 (Staats
blad n°. 53), bij die van 15 April 1886 (Staats 

blad n°. 64) en bij die van 10 Mei 1890 (Staats
blad n°. 83), ten gevolge van de invoering der 
wet van 16 April 1896 (Staatsblad u0

• 72), be
hoort te worden gewijzigd; 

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

Benig artikel. 

A,·ti!cel 13 dei· wet van 14 September 1866 
(Staatsblad u0

• 138), zooals die is gewijzigd bij 
de wet van 29 Maart 1877 (Staatsblad n°. 53), 
bij die van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) 
en bij die van 10 Mei 1890 (Staatsb lad n°. 83), 

wordt aldus gelezen: 
.De vordering van inkwartiering en onderhoud 

geschiedt: 
• voo1· het krijgsvolk, bij de bewoners van huizen 

of van gedeelten van huizen - · wat de bewoners 
der laatste betreft in gemeenten met meer dan 
tw intig duizencl zielen slechts voor zoover zij over 
meer dan twee vertrekken kunnen beschikken -
ter zake waarvan aans!ag in de personeele belas
ting plaats heeft, met uitzondering van die, 
welke volgens de artikelen 15 en 18 der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), tot regeling 
cler personeele belasting, niet belast worden voor 

haardsteden en mobilair; 
• voor de dienstpaarden, bij alle personen, die 

over gebouwen of getimmer ten beschikken, bruik
baar tot stalling van 1iaarden en waarin onbezette 

plaatsen zijn." 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

])e :Afiuister vau Oorlog , (get.) ELAND. 

])e JJ.finister van Bi,menlandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg . 17 Àug. 1899.) 

22 Juli 1 99. WET, tot beschikbaarstelling van 

gelden, wegens door het Departement van 

Oorlog gedane verstrekki ngen, voor den 
dienst van 1899. S. 176. 

Bij deze wet worden van de gelden, wegens 
door het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, ten bedrage van/ 151,761.51, in 
's Rijks schatkist voorhanden, ten behoeve van 
dat Departement, tot het doen van betalingen voor 
den dienst van 1899, eene som van/151,736.56' 
beschikbaar gesteld. 

22 Juli 1899. \l'ET, tot verhooging van het 
IIde hoofdstnk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1899 ten behoeve van den aanleg van een 
spoorweg ter verbinding van het station 
Goebeng met den oostelijken oever van het 
de Kalimas te Soerabai,ja. S. 177. 

22 Juli 1899. Wl!lT, houdentle maatrngelen om 
aan den omloop van duiten op Java en 
JJfadura een einde te maken. S. 178. 

Bijt. Hand. 2• Kaine1· 1898/99, n°. 188, 1-6. 
Hand. id. 1898/99, bladz. 1178-1182. 
Hand. l • Kamer 1898/99, bladz. 466,467,494. 
WJJ WILHEL)l:INA, ENZ ••. cl.oen te weten: 

Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben, dat, 
in strijcl met artikel 3 der wet van den 20sten 
April 1855 (Staatsblad 11°. 12), op Java en ]Jfadura 

nog koperen duiten in omloop zijn, zoodat het 
noodig is eene nadere voorzieni ng daaromtrent 
te treffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Het is verboden op Java en JJfadura 

duiten van welke soort ook, of koperen plaatjes, 
al of niet gestempeld, geschikt om voor duiten 

te woruen aangezien, en in het algemeen koperen 

muntspeciën, niet behoorende lot de in Neder
landsc/1-Indië wettige koperen pasmunt, in betaling 
te geven of te nemen, te vervoeren of te bezitten. 

2. De Gouverneur-Generaal bepaalt voor de 
ve1·schillende gewesten of gedeelten van gewesten 
op de genoemde eilanclen, wanneer dit verbod in 
werking treedt. 

2 . Gedurende een door den Gouverneur-Gtmeraal 

te bepalen termijn, onmiddellijk aan de inwer
kingtreding van het. ,·erbod voorafgaande, wordt, 
op nader door hem vast te stellen wijze aan 
bonders van dubbele , heele en halve duiten van 
Nedcrlandschen of Nederlandseh-Indisehen munt· 
slag gelegenheid gegeven om die munten in te 
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wisselen tegen wettig betaalmiddel in de verhou

ding van ::es duiten voor viJJ cents , mits het 

aangeboden bedrag is drie duiten of een veel vo nd 
daarvan. 

3. Ind ien en voor zoover hij daartoe op gron

den van billijkheid termen zal vinden, kan de 

Gouverneur-Generaal ook voor vreemde, mits op 
1 J uni 1899 in omloop zijnde dni tsoorten, de bij art i
kel 2 bedoelde gelegenheid tot iuwisseliog geven. 

4. De Gou verneur-Generaul is bevoegd om, 

waar en wanneer hem zulks raadzaam voorkomt, 

premiën uit te loven voor de aanbieding ter 

inwisseling van belangrijke bedragen duiten door 

één persoon. 

5. H et in artikel 1 bedoelde verbod van ver

voer of bezit geldt niet voor munten, behoorende 
tot of bestemrl voor eene muntverzamelin!!; . 

6. 1. Het is verboden wettige ederlandsch

Indische koperen muntspeciën anders dan ten 
behoeve van of vanwege het Gouvernement op 

Java en Jl[adura i n te voeren. 
2. Van di t verbod zijn uitgezonderd koperen 

muntspeciën, al s in het vorige lid bedoeld, die 

door de opvarenden van Java en JJ[adura aan

doende schepen aldaar aan wal worden gebracht 

tot een bedrag van niet meer dan / 1 (één 
gulden) per hoofd . 

3. Het is mede verboden koperen en bronzen 
muntspeciën, die elders dan in Nederland,;ch- I ndië 
wettig zij n, duiten van welke soort ook, koperen 
plaatjes, al of niet gestempeld, geschikt om voor 

d uiten te worden aangezien, alsmede platen koper 

of brons, van muntteekens voorzien of bl ijkbaar 

tot vermunting bestemd , op Java en JJ!adura in 

te voeren. 

4. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om ver

bodsbepalingen als bij dit artikel zijn gesteld 
voor Java en Al adura, uit te vaardigen voor 
andere gewesten of gedeelten van gewesten. 

7. De strafbepalingen tegen overtredi ng van 
de art.ikelen 1 en 6 worden door Ons of krachtens 
Onze machtiging door den Gonverneur-Generaal 
vastgesteld. 

8. Artikel 15 der wet van 1 Mei 1854 
(Staatsblad n°. 75) vervalt. 

9. Deze wet treedt in werking op een nader 
bij ordonnantie te bepalen datum. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 1899. 

(get.) WILH ELM l NA. 
IJe llfinister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Uif.geg. 10 Áug . 1899. 

22 Juli 1899. WET, houdende aanvulling van 

het IIde hoofdstuk cl er begrooting van uit 

gaven van Nederlandscl, -Tndië voor het dienst

jaat· 1899. S. 179. 

22 J1tli 1899. WET, tot het verleenen van eene 

bijdrage uit 's Rijks schatkist voor den aan 
leg van een kanaal uit den zijtak van het 
Oranjekanaal bij Odoorn naar en in de Weer

di ngervenen, aansluitende aan het Groninger 

tadskanaal met zijkanaal in zuidelijke rich

ting naar de Emrner-Veenmarke. S. 180. 

22 Juli 1899. WET, houdende toekenning van 

een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 

voor den aanleg van een tram weg van Win

schoten naar Bellingwolde. S. l 81. 

22 Juli 1899. WET, tot bevorder ing der ver

hooging van de Waaldijken iu verband met 
de afsluiting der H eerewaardensche overlaten. 

S. 182. 

22 Juli 1899. WET, houdende overcenkomstmet 

J . BERGF,R, echtgenoote van W. TB IJWISSEN 

te Neuss, betreffende rechten van eigendom 

en van gebruik van gronden en van water 

in het riviervak der 1l[aas beneden Venlo. 
S. 183. 

22 Juli 1899. WETTE1", houdende naturalisat ie 

van: 

J anna Elisa b eth Bo m , weduwe van 

Piet r o Si I v i o C h i a p us s o. S. 184. 

Cornelins Wi lh e l mus W inten. S.185 . 

Friedrich Adolf Paul Rcimaun . 

S. 186. 
W i I h el m J n m per t z. S. 187. 

G u sta v C r o n he i m. S. 188. 
A 1 ex ander Bernhard G n sta v F r ie

d er ic h . S. 189. 

Anton Carl L udwig H akewessell. 
s. 190. 

Pa u I F e Ik e 1. S. 191. 
N i n n a J u s t u s , ook genaamd N i n a 

J u s z t u s, wedn we van B e n j a m i n 

G r ü n. S. 192. 

Arnold Pete r Steffens. S. 193. 

24 Juli 1899. WET , tot aanleg en onderhoud 
van cene visschershaven te Scheveningen. 
s. 194. 
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WIJ v\' ILHELMI A, EliZ. doen te weten: 

Alzoo Wij in overw<•ging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is, het tot stand komen en on• 

derhouden van eene visschershaven te Scheve• 
ningen van Rijkswege te bevorderen; 

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

Art. 1. Voor rekening van den Staat wordt 
tot toegang naar eene door de gemeente 's Graven• 
/,age, ten zuid westen van Scheveningen, aan te 

leggen visschershaven, gemaakt en onclcrhoud en 

cene buitenhaven gevormd door twee havenhoofden. 

2. De bodem van de in art. 1 bedoelde buiten• 

haven wordt op geen meerdere blijvende diepte 

onderhouden dan van 2 M. onder Amsterdamsch peil. 

3. Met de uitvoering van het in art. 1 be

bedoelde werk wordt niet aangevangen, dau nadat 

de gemeente 's Graveuhage de verpli chting op 
zich heeft genomen de visschershaven volgens 

door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid goerl te keuren plannen aan te leggen 

en ten genoegen van dien Minister te onderhouden. 
L~sten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 24sten Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De J,fin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) U. LELY. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1899.) 

24 Juli 1899. WET, tot verbetering van bet 

Noordzeekanaal. S. 195. 

daartoe tot Onzen Minister van Financiën, met 

opgaaf van de gemeente, waar de fabriek is 

gelegen , de kadastrale sectie en het nommer der 

fabriek en de hoeveelheid collodion, welke jaar• 
lijks noodig wordt geacht. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoeveel• 

heid, welke per jaar met vrijstelling kan worden 

in!J:eslagen, alsmede het minimnm voor eiken inslag. 
3. Bij den invoer van collodion, waarvoor de 

vrij stelling wordt vei-langd, wordt van dat ver• 

langen melding !J:emaakt in de aangifte, voorge• 
schreven bij art. 120 der Algemeene wet van 

26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt nadat voor het invoerrecht 

zekerheid is gesteld, een volg brief afgegeven, 

waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 
Het vervoer der vloeistof naar cle fabriek ge• 

schiedt onder verzegeling. 

4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeistof 

dadelijk wordt vermengd met 50 gram houtgeest 
op elk kilogram collodion. 

De am bteuaren stellen op den volgbrief eene 

verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 

de vermenging. 
De door de vermenging benoodigde houtgeest 

wordt op kosten van den fabrikant geleverd door den 
ontvanger, ouder wiens kantoor de fabriek gelegen is. 

5. De vermengde stof mag tot geen ander" doel 
worden gebezigd dan tot cle vervaardiging van 

25 Juli 1899. BESLUIT, houdende bepalingen de voormelde kousjes en mag niet uit de fabriek 

omtrent de vrijstelling van invoerrecht voor 
collodion, benoodigd bij de vervaardiging 

van gasgloeilichtkonsjes. S. 196. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 29sten Juni 1899, n°. 100, 

Invoerrechten en Accijnzen; 

Gtzien de wet van 11 December 1893 (Staats• 
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij• 
stelling van belasting voor bnitenlandsche goederen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

11 Juli 1899, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 2lsten Juli 1899, n°. 77, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Collodion, benoodigd bij de vervaar· 
diging van gasgloeilichtkousjes, wordt onder de 
volgende bepalingen vrijgesteld van invoerrecht. 

2. Hij, die de vrijstelling verlangt, richt zich 

worden uitgeslagen. 
6. De ontvanger, onder wiens kantoor de 

fabriek gelegen is, houdt van de met vrijstelling in• 
geslagen collodion met den fabrikant eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel· 

heid, waarvoor over het loopend jaar vrijstelling 

kan worden genoten, wordt voor dat meerdere 

de volgbrief niet gezuiverd en het invoerrecht 
op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 

van het jaar ten kantore van den ontvanger eene 

schriftelijke en onderteekende opgaaf in van de 

hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht inge• 
slagen collodion, die bij den afloop an dat tijd
vak nog onverbruikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgende jnar beschouwd en als zoodan ig op 
de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 
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8 . De ambtenaren zijn bevoegd, met machtiging 

van den ontvanger, binnen acht dagen na afloop 
van het jaar de voorhanden collodion in de 

fabriek op te nemen, onverschillig of de bij het 

voorgaand artikel voorgeschreven opgaaf al dan 
niet reeds is ingeleverd. 

9. Onze Minister van Financiën kan bij gebleken 

misbruik of po0 ing daartoe, alsmede bij niet nako
rning ·van de bepalingen vau dit besluit, den fabri 

kant verderen vrijen invoer van collodion ontzeggen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 

zal worden geplalitst en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State. 
Hel Loo, den 25sten Jnli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
Oe -~f inister .-an Financiën , (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 17 Aug. 1899.) 

25 Juli 1899. BESLUIT, betreffende de Rijks

bijdrage ingevolge art. 54bis der wet op het 
lage,· onderwijs in verband met de op~af 
ingevolge nrt" 1 van het Koninklijk besluit 
van 19 Februari 1890 (Staatsblad u0

• 26). 
WrJ WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingestelJ door 

Onzen Commissa1·is in Limburg tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten dier provincie d.d. 6 April 
1899, n°. 2104/4, 0/1 , l ste af<l. A, genomen 
op de aanvrage van het bestuur der bijzondere 

lagere school te P'al!ren',,.,-g, achter de Bogen, 
van het Parochiaal armbestuur, om de Rijksbij
drage bedoeld in art. 54bis de,· wet tot regeling 

van het lager onderwijs , over 1898; 
Den Raad van State, afdeeling voor de geschi lllen 

van bestuur, gehoord, ad vies van 28 Juni 1899, 
n°. l 54; 

Op de voordracht van Onzen Mimster van Bin

nenlandsche Zaken van 21 Juli 1899, n°. 6836, 
afd. Alg. Zaken en Compt.; 

Overwegende, dat voor deze school, die volgens 
de aanvrage op 15 Januari 1898, 142 leerlingen 
telde, eene bijdrage is aangevraagd van/291.66; 

dat Gedeputeerde Staten hebben besli st, dat 
deze school voldoet aan de eischen en voorwaarden 
in art. 5-J.b · der wet tot regeling van het lager 
onderwijs gesteld, en de bijdrage hebben bepaald 
op het bedra~ in de aanvrage genoemd; 

da t zij daarbij hebben overwogen, dat wel is 
waar in de opgave - ingevolge art. 5 van het 
Koninklijk besluit van 19 Februari l890 (Staatsblad 

n°. 26) door den districtsschoolopziener verstrekt -

is' yermeld, clat het getal kinderen op 15 J anuari 
1898 bed roeg 148 kinderen in totaal en 139 kin
deren boven de zes jaren, maar (lat, zooals blijkt 
nit de rapporten van den districtsschoolopziener 
en den ,irrondissementschoolopziener van 16 Maart 
1899 en 31 Mei 1898, de indertijJ door het be

stnur gedane opgave van evengemeld getal kinderen 
aan eene vergissing moet worden toegeschreven, 

vermits in werkel ijkheid die getallen hebben be

dragen 142 en 135; 
dat Onze Commissa ri s in de provincie Limburg 

van dat besluit bij Ons in beroep is gekomen, 

en daarbij heeft te kennen gegeven dat, daarge
laten het al of niet juiste van het beweren van 

het schoolbestuur, als zon de schoolbevolking op 

15 J anuari 1898, 142 kinderen hebben bedrugen 

en niet 148, de oorspronkelijke opgave, als basis 

moet worclen aangenomen voor het berekenen van 
de Rijksbijdrage; dat toch, indien aan de school

besturen wordt vrijgelaten te bewijzen dat hunne 

oorspronkelijke opgave fontief is geweest, door 
de ambtenaren van het schooltoezicht niet langer 
kan worden ingestaan voor dejuistheül hunner, in
gevolge art. 5 van het Koninklijk besluit van 19 Fe

brnari 1890 (Staatsblad n°. 26), in te zenden op
gave, welke o. a. is voorgeschreven ten einde de 
dool' het schoolbestuur in te zenden aanvrage vnn 
de Rijksbijdrage te kunnen vel'ifieeren; 

dat meermalen in hooger beroep is beslist, dat 
het hel'roepen of wijzigen van krachtens de gegeven 
voorschriften gedane mededeelingcn niet kan wor

den toegelaten ; 
dat mitsdien moet worden aangenomen, dt1t 

deze school op 15 Januari 1898 werd bezocht 

door 148 leerlingen, waarvool' nevens het hoofd 

twee ondel'wijzel'essen werkzaam waren, alzoo één 

minder dan het krachtens art. 2 , an het Koninklijk 
besluit van 18 Apl'il 1890 (Staatsblad n°. 64) 
gevorderd aantal, terwijl in het te kort aan onder

wijzend personeel op 10 Mei 1898 werd voorzien 
door benoeming van eene onderwijzeres, zoodat 
er eene vacature in het onderwijzend personeel 
is geweest, welke eerst vel'vuld is na het verstrijken 
van clen termijn, gesteld in het tweede lid, snb c, 
van art. 54bis der wet op het lager onderwijs, 
weshalve geen aanspraak bestaat op eene Rijks
bijdrage voor 1898; 

Overwegende, dat Gedeputeel'de Staten te !'echt 
hebben aangenomen , dat deze scl100J , volgens de 
aanvrage op 15 Jannal'i 1898 142 leerlingen 
tellende, aanspraak heeft op eene Rijksbijdrage 
over het jaar 1898 ; 
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dat wel is waar in de opgave ingevolge art. 1 

vnn het Koninklijk besluit van 19 Februari 1890 

(Staatsblad n°. 26) door het schoolbestuur aan den 

districtsschoolopziener verstrekt abusievelijk een 

hooger cijfer was genoemd, maar dat de onjuistheid 

,lier opgave reeds in Mei 1898 uit een door het 

schooltoezicht ingestehl onderzoek was ~eblekeu , 

en de jnistheid van het cijfer in de aanvrage 

vermeld, ,im btelij k reeds vaststond op het tijdstip 

toen de aan vraag werd ingedien ,l ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder

wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Limburg, het daartegen 

ingesteld bernep ongegrond te verklaren en mits

dien het bedrag der Rijksbijdrage over 1898 aan 

de voornoemde school te verleen en, vast te stellen 

op f 291.66 . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last enz. 

26 Juli 1899. MISSIVE van den Minister van 

Binnenlandsehe Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de proviuciën, betreffende 

inschrijving, naloting enz. voor cle schutterij. 

Door burgemeester en wethouders eener gemeente 

is bij schrijven van 7 Juli j.l . , - alzoo vóór cle 

uitgifte va11 het Staatsblad n°. 153 van clitjaar -

inlicbt.iogen gevraagcl hoc er, on bij Koninklijk 

besluit van 17 October 1898 (Staatsblad n°. 220) 

is beslist, êlat er geen verplichting tot aangifte 

ter inschrijving voor rle schutterij bestaat buiten 

die in artikel 6 der schntterijwet bedoeld, moet 

worden gehancleld ten opzichte van: 

1 °. vrijwilligers bij land- of zeemacht, clie op 

of na hun 26ste levensjaar worden gepasporteerd; 

2°. hen, die zich in de gemeente hebben ge

vestigcl na bereikten 25jarigen leeftijcl en verzuimd 

hebben zich voor de schutterij te doen inschrijven 

in de gemeente, al waar zij te voren woonden ; 
3°. hen, die uit anclere gemeenten zijn over

gekomen en in hunne vorige woonplaats voor

waardelijk vrijstelling verkregen op grond van 

artikel 3i der schutterijwet. 
Naar mijne meening is op deze vragen het 

volgencle te antwoorden: 

nel l uin. Artikel 6 der schutterijwet legt de 

verplichting om zich voor de schutterij te doen 

inschrijven al leen op aan de ingezetenen, die op 

1 Januari van het ,iaar hun 25ste levensjaar zijn 

ingetre<l.en. Nu bij Koninklijk besluit vau 30 Juni 

1899. 

1899 (Staatsblad n°. 153) o. a. art. 4 van het. 

Koninklij k besluit van 21 :Maart 1828 (Staats

blad n°. 6) is ingetrokken, kan het niet aangaan, 

op den wettelijken regel van inschrijvings-plich

tigheid uitzondering te maken ten aanzien van 

personen, die vóór 1 Juni van het i 11 art. 6 cler 

schutterij wet becloelde jaar overeenkomstig de 

circulaire van mijn Departement van 21 April 1828, 

n°. 30, nithoofde van hun v1·ijw il l igen krijgscl ienst 

gehouden zijn geen ingezeteueu eener bepaalde 

gemeente in den zin van art. 2 van genoemcle wet 

te wezen en mitsdien niet aan inschrijving voor 

cle schutterij onderworpen te zijn, rn die op of 

na l Ju:1i van bedoeld jaar en vóór het intreden 

van het 35ste levensjaar opgehouden hebben in 

vrijwilligcn krijgsclienst te zijn. Uit deze beschou

wing volgt, dat de personen, van wie hier sprake 

is, niet voor de schutterij mogen worden inge

schreven, al zijn zij ingezetenen naar art. 2 der 

schutterij wet. 

Tn verband hiermede worden door den Minister 

van Oorlog bevelen gegeven tot intrekking van 

de aanschrijving van zijn Departement van 21 Fe

bruari 1850, n°. 15 13. 

ad 2uin. Artikel 9 der schnlterijwet verzet zich, 

ook naar het oorcleel van den Minister van Justitie 

er niet tegen, dat het toegepast worde in de ge

meente waar de schutterplichtige bevonden wordt 
zich niet vóór 1 Juni vau het artikel 6 de,· wet 

bedoelde jaar in zijne toenmalige woonplaa ts voor 

de schutterij te hebben doen inschrijven. 

Waar tot clusver in dezen zin gehandeld werd, 

kan mijns inziens hiermecle wor den voortgegaan 

eu de . inschrijving ambtshalve" al,oo plaats heb

ben in cle gemeente waar de nalatige woont op 

het oogenblik, clat zijn in eene vorige woon plaats 

begaan verzuim van aangifte ontdekt wordt. 

Van naloting in eerstbedoelde !(emeen te kan 

geen sprake zijn. Niet alleen ar t . 9 , maar ook 

art. 12 der schutlerijwet verzet zich tegen nalating 

ten cleze. Laatstgenoemd artikel toch beperkt nalo

tin!( tot hen, clie buiten hun toecloen niet in cle ge

wone loting begrepen mochten zijn !(eworclen. Aan 

deze beperking heeft men zich thans te meer te 

houden, nu bij het Koninklijk besluit van 30 Juni 
l.i. (Staatsblad n°. l 53) ook art. 17 van het 

Koninklijk besluit van 21 Maart 1828 (Staats

blad u0
• 6) is ingetrokken. 

ad 3mn. Eene der rechtsoverwegingen van het 

Koninkl ijk besl uit van 17 October 1898 (Staats
blad u0

• 220) luidt: .clat de wet alzoo de ver
plichting tot aangifte bepe1·kt tot ingezetenen, clie 

12 
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op 1 Januari van het jaar hun 25ste levensjaar 
zijn ingetreden, en zij geene bepaling bevat, waarbij 
of op grond waarvan verplichting tot aaugifte 
gelegd wordt of gelegd kau worden op ingezetenen, 
die zich in eene andere gemeente des Rijks vesti
gen, en in hunne vorige woonplaats voor de 
schutterij ingeschreven te ziju en daar of vau den 
schutterlijken dienst vrijgesteld of uitgesloten te 
zijn, of er bij de loting een nummer te hebben 
getrokken, dat hen tijdens de overbrenging hunner 

woon1ilaats naar eene andere gemeente niet tot 
dieust gehouden deed zijn." 

Waar in die overweging gesproken wordt van 
vrijstelling van schutterlijken dienst, wordt geen 
onderscheid gemaakt ruet betrekking tot de reden 
waarom vrijstelling is verleend. Mitsdien is hij, 
die op grond van art. 3i der schutterijwet voor
waardelijk is vrijgesteld, evenmin als hij, wieu 
op grond van eene andere wetsbepaling Vl"ijstel
ling is toegekend, verplicht, bij overbrenging 
van zijne woonplaats naar eene andere gemeente 
zich in deze laatste gemeente voor de schutterij 
te doen inschrijven. 

Voor hen echter, die tot eene schutterij behooren 
en dus ook voor de rnorwaardelijk vrijgestelden, 
die bij de schutterij ingelijfd en krachtens art. 24 
der schntterijwet bij de reserve ingeschreven zijn, 
geldt in geval van verandering van woonplaats 
art. 27 dier wet. 

Wat de vraag betreft, hoe ten opzichte van 
voorwaardelijk vrijgestelden op grond van art. 3i 
der wet, die van elders zijn gekomen en in hunne 
nieuwe woonplaats nageloot hebben , en teu aan
zien van in Mei l.i. ingeschreven gepasporteerde 
krijgslieden, die op 1 Januari van het jaar een 
ouder levensjaar dan hun 25ste waren ingetreden 
en nageloot hebben, gehandeld moet worden, 
indien zij bij het opmaken van de algemeene 
schuttersrol in aanmerking zouden moeten komen, 
meen ik dat het, in de gegeven omstandigheden 
de meest eenvoudige wijze van handelen ware, 
hen niet op die rol te brengen. Immers, naar 
het beginsel, gehuldigd bij het Koninklijk besluit 
vnn 17 October 1898 (Staatsblad n°. 220) en 
hetgeen hierboven met betrekking tot de eerste 
en derde vraag is gezegd, waren deze personen 
volgens de wet niet aan inschrijving voor de 
schutterij onderworpen. Het bes! uit van burge
meester en wethouders, dat tot hunne inschrijving 
leidde, zon derhalve evenzeer wegens strijd met 
de schntterijwet vernietigd kunnen worden, waar
door art. 158, eerste lid, der gemeentewet toe-

passing zon moeten vinden. Deze omslag wordt 
vermeden, indien de personen, van wie hier sprake 
is, bij het opmaken van de schuttersrollen buiten 
aanmerking worden gelaten . 

U H .E.G. gelieve het bovenstaande zoo spoedig 
mogelijk ter kennis te brengen van burge:neester 
en wethouders der gemeenten in Uwe provincie , 
en door hunne tusschenkomst, aan de commissiën 

vermeld in art. 11 der schntterijwet. 

28 Juli 1899. BESLUIT, waarbij met vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zeeland d.d. 29 April 1899, u0 • 44, lste 
Afdeeling, op de aanvrage van het bestuur 
der bijzondere lagere school iu de Jozinastraat 
te Ter Neuzen van de Vereeniging voor 
Christelijk onderwijs aldaar, om Rijksbijdrage 
bedoeld hij art. 54bis der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, over 1898, het 
bedrag dier bijdrage wordt vastgesteld op 
.f 1200. S. 1117. 

WrJ WILHELMINA, uz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Onzen Commissaris in de provincie Zeeland en 
door het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Onderwijs te Ter Neuzen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 29 April 
1899, n° 44, lste afdeeling, genomen op de 
aanvrage van het bestuur der bijzondere lagere 
school in de Jozinastraat van genoemde vereeni
ging om de Rijksbijdrage, bedoeld in artikel 
54bis der wet tot regeling van het lager onder
wijs, over 1898; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, ad vies van 5 J nli 1899, 
n°. 156; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Juli 1899, n°. 7020, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

0 verwegen de, dat Gedeputeerde Staten hebben 
beslist, dat deze school, waarvoor eene bijdrage 
was aangevraagd van f 1200 over 1898 niet 
had voldaan aan de eischen en voorschriften in 
artikel 54bis gesteld en mitsdien niet voor de 
bijdrage in aanmerking kan komen; 

dat hun besluit steunt op de volgende over
wegingen; 

dat genoemde school voor het jaar 1897 ge
opend, over dat jaar niet in aanmerking is 
gekomen voor de Rijksbijdrage, zoodat het Konink
lijk besluit van 24 December 1897 (Staatsblad 
n°. 265) daarop niet van toepassing is; dat de 



28 JULI 189V. ·l 71 

school daarom moet voldoen, wil zij voor eene 

Rijksbijdrage in aanmerking komen, wat het ge
tal onderwijzers betreft, aan het Koninklijk besluit 
van 18 April 1890 (Staatsblad n°. 64); 

dat de school op 15 Januari 1897 had 257 
en op 15 Januari 1898 236 leerlingen, zoodat 
het hoofd op 1 Januari 1898 had moeten zij n 
bijgestaan door ten minste vier onderwijzers; 

dat dit niet het geval is geweest, daar de 
vierde onderwijzer eerst den 26sten April 1898 
is in dienst getreden, terwijl de vacature den 
16den Juni 1897 is ontstaan; dat bij artikel 
ti4bis, sub c, der wet tot regeling van het lager 
onderwijs is bepaald, dat voor de Rijksbijdrage 
niet in aanmerking komen de bijzondere scholen, 
wanneer bij vacature in het onderwijzend per
soneel tusscben het ontstaan daarvan en de 
aanvaarding zijner betrekking door den benoemde, 
een langer tijd verloopt, dan, wat een onderwijzer, 
geen hoofd der school betreft, van vier maanden; 

dat Onze Commissaris in Zeeland van dat 
besluit bij Ons in beroep is gekomen, en daarop 
heeft aangevoerd, dat, vermits voor deze school, 
welke over 1897 geene bijdrage genoten beeft 
de verplichting om aan artikel 54bis, 2de lid, 
snb c der wet te voldoen, eerst op 1 Januari 1898 
ontstaan is, de termijn van vier maanden, welken 
de wet toelaat voor de vervulling eener vacature 

vau ouderwijzer, met dien datum is ingegaan en 

het personeel dus tijdig is voltallig gemaakt; 
fat het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 

Onderwijs mede beroep heeft ingesteld, en daarbij 
heeft te kennen gegeven dat het eerst in den 
loop van 1898 bericht heeft ontvangen van het 
bezwaar tegen het nitkeeren van de Rijksbijdrage 
over 1897 op grond van dezelfde vacature, waarin 
in 1898 is voorzien; dat als de school zich had 
aangemeld als op 1 Januari 1898 geopend, de 
bijdrnge wèl zou zijn verleend, en dat alleen dan 
als de school over 1897 eene bijdrage had ge
noten, de tijd waarover de vacature in 1897 
zich uitstrekte in aanmerking had moeten zijn 

genomen; 
Ovenvegende, dat aan de school welke het 

hier geldt op 16 Juni 1897 eene vacature is 
ontstaan in het onderwijzend personeel tot bijstand 
van het hoofd, welke vacature na verloop van 
den bij de wet voor de vervulling gestelden 
termijn bleef voortbestaan; dat alzoo ingevolge 
het bepaalde bij het 2de lid, sub c, van artikel 
54bis der wet tot regeling van het lager onder
wijs voor die school de aanspraak op Rijksbijdrage 

over 1897 was verloren ~egaan en dat die bijdrage 

over dat jaar dan ook niet is genoten; 
dat derhalve de termijn, gesteld bij eveugemelde 

wetsbepaling voor de onderwerpelijke school moet 
geacht worden opnieuw te zijn ingegaan op 1 Janu
ari 1898; dat hoewel het aantal onderwijzers op 

dien datum niet voldeed aan de eischcn gesteld 
bij het Koninklijk besluit van 18 April 1890 
(Staatsblad n°. 64j door de indiensttreding op 
26 April 1898 van den onderwijzer J. VAN 
HERP de aanspraak op de Rijksbijdrage krachtens 
evengenoemde wetsbepaling voor het jaar 1898, 
niet is verloren gegaan; 

Overwegende, dat de bijclrage door het school
bestuur in zijne aanvrage met juistheid is berekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zeeland, de daartegen ingestelde 
beroepen gegrond te verklaren en de Rijksbijdrage 
over 1898 aan het bestuur van de bijzondere 
lagere school in de Jozinastraat te Ter Neuzen 
vast te stellen op f 1200. , 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en tegelijk met het rapport van 
vooruoemden Minister in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezouden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 28steu Juli 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJfinister van Binnenlandse he Zake Il, 
(get.) H. GoEMAN BoRGESlUS. 

( Uitgeg. 22 Aug. 1899.) 

28 Juli 1899. BESLUIT, houdende beslissing dat 
de drukkosten van stemkaarten voor alle 
gemeenten van een kiesdistrict uitsluitend 
kolllen teu laste der gemeente die hoofd
plaats is van het kiesdistrict. 

W1J WILffELMJNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Brenkelen
Nijeurode, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, d.d. 18 Mei 1899, n°. 32, 
waarbij art. 225 der gemeentewet is toegepast 
met betrekking tot de betaling van de drukkosten 
van stembiljetten voor de verkiezing van leden 
der Provinciale Staten; 

Den Raad van State enz. ; 
12* 
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Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij bovenvermeld beslnit hebben bevolen: 

I . dat de ontvanger der gemeente Brenkelen
Nijenrode uit den post vau hoofdstuk I, afd. 1, 
nrt. 11 van de Legrooting dier gemeente, voor 
hit dienstjaar 1898, goedgekeurd door hun college 
bij hun besluit van 23 December 1897, n°. 35 , 
aange,wezen tot kwijting der kosten van het aan: 
leggen en bijhouden der kiezerslijsten en van het 
uitoefenen der kiesverrichtingen voor en in de 

gemeente, zal betalen aan de maatschappij "de 
Vecht" de som van f 72.04• voor het drnkkeu 
van stemkaarten voor diverse gemernteu en te 
bepalen, dat clit bevelschrift, mits behoorlijk 
voor voldaan geteekencl , in de rekening van 
voornoemde gemeente over het jaar 1898 zal 

worden geleden ; 
II. dat voor zooveel noodig, rnn hoofdstuk X 

der uitgaven van de begrooting voor 1898 zal 
worden overgeschreven op hoofdstuk I, afd. I, 
art. 11 der uitgaven , zoodanig bedrag als zal 
blijken noodig te zijn tot voldoening van voor
noemd bevelschrift; 

daarbij overwegende , dat de betaling der druk
kosten van de stemkaarten volgens ingeleverde 
nota, voor de gemeenten in het kiesdistrict, 
Provinciale Staten, behalve Breukelen-Nijenrode, 
door het bestuur vau Breukelen- ijenrode wordt 
geweigerd, op grond dat bij art. 70 der wet van 
7 September 1896 (Staatsblad n°. 154) niet be
paald is wie die kosten moet dragen en art. 205 k 

der gemeentewet in casn niet toepasselijk zonde 
zijn; dat die weigering echter geen grond vindt 
in de cloor burgemeester en wethouders aange
haalde artikelen omilat, waar art. 70 der wet 

van 7 September 1896 (Staatsb lad n°. 154) aau 
den burgemeester van de hoofdplaats van het 
kiesdistrict de zorg opdraagt dat de stembiljetten 
tijdig worden in gereedheid gebracht en aan de 
burgemeesters der gemeenten van het kiesdistrict 

worden toegezonden, daaruit volgt, clat de ge
meente die de hoofdplaats is van het kiesdistrict 
ook de drukkosten moet betalen , omdat, waar 
art. 200 k der gemeentewet de kosten van het 
aanleggen der kiezerslijsten en van het uitoefenen 
der kiesverrichtiugen als verplichte posten op de 
gemeentebegrooting voorschrijft en uitdrukkelijk 
bepMlt, dat de gemeente de kosten drage der 
verrichtingen waarvoor haar bestuur beeft te 
zorgen, welk geval in casu aanwezig is, daaruit 
volgt dat ook de drukkosten der stembiljetten 
voor de verkiezing van leden ,ler Provinciale 

Staten daaronder zijn begrepen; dat op de be
grooting der gemeente Breukelen- Nijenrode voor 
1898 een post voorkomt onder hoofdstuk J, afd . I, 
art. 11, hlidende: " Kosten van het aanleggen en 
bijhouden der kiezerslijsten en van het uitoefenen 
der kiesverrichtingen voor en in de gemeente", 

uitgetrokken tot een bedrag van f 110, en dat 
die post. is toegelicht als volgt: "Alle kosten van 
drukwerk, benoodigd voor de ten uitvoerlegging 
der kieswet, worclen uit dit artikel voldaan. In 
afwachting van eene beslissing of de gemeente al 
dan niet de kosten der stemkaarten voor alle ge
meenten van het kiesdistrict moet dra.!!en, zijn deze 
toch uitgetrokken en worden gereken cl op f 80 ;" 

dat bovendien het artikel bij de begrooting is 
aangewezen om bij eventneel te kort te kunnen 
worden verhoogd door afschrijving van hoofdstnk X 

,,Onvoorziene uitgaven;" 

dat burgemeester en wethouders van Breukelen
Nijenrode van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen, Ons verzoeken.ie het te vernietigen en 
daarbij aanvoerende, dat art. 70 der kieswet het 
bestuur der gemeente ongemoeid laat en alleen 
den burgemeester blijkbaar in q ualiteit van Rijks
ambtenaar eene opdracht doet zelfs niet veriler 
strekkende dan de zorg voor het iu gereedheid 
brengen en verzenden der stemkaarten , zoodat 
art. 205 k der gemeentewet ten deze niet van 
toepassing kan zijn; dat elke gemeente van het 

kiesdistrict de kosten van de voor haar bestemde 
· stemkaarten dient te betalen en Gedeputeerde 

Staten derhalve ten onrechte art. 225 der ge
meentewet hebben toegepast; 

0. dat terecht door Gedeputee,·cle Staten is 
aangenomen, dat uit art . 70 der kieswet in ver
bnnd met art. 205 Ic der gemeentewet voortvloeit 
dat de gemeente, die hoofdplaats is van het 
kiesdistrict, ook de drukkosten der stembiljetten 
moet betalen ; 

dat die opvatting ook steun vindt in de ge

schiedenis der behandeling van de kieswet; dat 
toch naar aanleiding der opmerking in het voor
Joopig verslag der Tweecle Kamer gemaakt, dat 
het niet billijk is de kosten van het drukken 
der stembiljetten te brengen ten laste van de 
gemeente, die de hoofd plaats is van het kies
district - in de memorie van antwoord is te 
l:ennen gegeven: "Eene repartitie der trouweni, 
geringe kosten van het drukken van stembiljetten 
tusschen cle verschillende gemeenten van het kies
district schijnt niet van genoegzaam belang om 
baar bij de wet in te voeren;" 
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dat ook, indien het tegendeel bedoelt! ware, 

de wet eene regeling omtrent den omslag der 

bedoelde kosten over meer dan één gemeente had 
moeten bevatten; 

Hebben gocdgevonrlen en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, het daartegen 

ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

28 Juli l 99. BESLUIT, honJende hand ha ving 

van een besluit van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een besluit van den raad 
der gemeente Steenwijk tot verkoop eener 

inschrijving op het Grootboek om daarmede te 

dekken de kosten van overname en uitbreiding 

eener gasfabriek. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Steenwijk tegen het besluit 

van GedeputeerJe Staten van Ove,·i,jssel d.d. 27 
April 1899, 2de afd . n°. 1459/1177, waarbij 

goedkeuring is onthouden aan het besluit van 

dien raad van 30 Maart te voren, n°. 2, tot 
verkoop van inschrijvingen Grootboek tot een be• 

drag van ongeveer f 60,000, om daarmede te 
dekken de kosten van overname en uitbreiding 

der gasfabriek in de gemeente Steenwijk; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord , advies Yan 12 Juli 1899, 
n°. 162; 

Op de voordracht van Onzen Jl,'lir,ister van 

Binnenlandscbe Zaken van 25 Juli 1899, n". 3817, 
afd. B. B. ; 

Overwegende, dat bedoelde gemeenteraad even

vel'melJ. beslnit heeft genomen, daarbij ovenve• 
gen de, dat de wenschelijkheid is uitgesproken 
om genoemde kosten te dekken door verkoop tot 

bovenaangegeven bedrag van de ten name der 

gemeente op het Grootboek ingeschreven gelden 

en dat hiertegen geene beiwaren kunnen bestaan ; 
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij hun 

aan het hoofd dezes voormelde besluit aan voor

meld gemeente!'aadsbeslnit hunne goedkeuriug 

hebben onthouden, op grond dat bovenbedoelde 
verkoop niet geacht wordt te zijn in het finan
cieel belang der gemeente; dat dit belang meer 
zal worden bevordel'd door de kosten van aankoop 
en uitbreiding cler gasfabriek te bestrijden uit de 
opbrengst eener leening, in welk geval het gelde• 
lijk vermogen der gemeente iu stand blijft, en 

dat bovendien eene behoorlijke administratie der 

gasfabriek medebrengt dat de gasverbruikers in de 

eerste plaats voor de betaling der renten en af

lossing eene,· aan te gane lecnin g zorgen , zoodat 

de gasprijs daarnaar zal geregeld behooreu te 
worden; 

dat de raad der gemeente Steenwijk van dit be
sluit bij Ons in beroep is gekomen, Ons verzoe

kencle het te vernietigen eu alsnog aan boven
vermeld raadsbesluit goedkeuring te verleeneu , 

daarbij aan voerende dat door het besluit van 

Gedeputeerde Staten ue belangen van de gemeente 
Steenwijk worden benadeeld; 

Overwegende, dat het in strijd is te achten met 
ee!l goed fina ncieel gemeentelijk beheer, kapitalen 
ten name der gemeente op het Grootboek inge· 

schreven, te verkoopen om met de opbrengst daar• 

van de kosten van ovemame en uitbreiding eener 
inrichting te dekken, welke, daa1·gelaten nog de 

voortdurende waardevermindering, bij eene nieuwe 

wijze van verlichting, zóó zeer aan de mogelijk

heid eener belangrijke daling in waarde onder• 
hevig is, als eene gasfabl'iek; 

dat tegen dit nadeel niet opweegt het voordeel 

eener ren tebesparing, welke de gen,eenteraad van 
Steenwijk berekent meer aan interest voor eene 
eventueel te sluiten leening te zullen moeten be

talen, dan de rente welke de gemeen te zou del'· 
ven bij verkoop van ongeveer f 60,000, insehrij• 

ving op het Grootboek, overmits de gemeente 
bedoelde lcening zou moeten sluiten tegen een 

hoogere reu te dan die inschrijving haar oplevel't -, 

te minder, aangezien het voordeel van bovenbe

doelde rentebesparing voor een goed deel ver
loren zou knnneu gaan, wanneer bij het later op• 

nieuw aankoopen van inschrijving op het Grootboek, 
daarvoor een hoogere koers zou moeten worden 
besteed; 

dat tengevolge mu het besluit van den gemeen• 
teraad van Steenwijk d. ,l. 30 Maart 1899, n°. 2, 

de belangen van het toekomend geslacht mitsdien 

aan die van het tegenwoordige te zeer zouden 

worden opgeofferd; weshalve Gedeputeerde Staten 

van Overijssel te recht hunne goedkeuring aan 
dat besluit hebben onthouden; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 
u0

. 85); 

H ebben goedgevonden eu verstaan: 
met handhaving van het bestrden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het daartegen 
ingestelcl beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit , waarvan 
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afscJtrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur . 

Het Loo den 25sten Juli 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

ne jJfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BORGESIFS. 

3 Àugustus 1899. BESLUIT , waarbij met vernie
tiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland d.d. 29 April 1899, n°. 41, 
lste Afdeeling, genomen op de aanvrage van 
het bestuur der bijzondere lagere school in 
de Gravenstraat te JJ[iddelburg van de Ver
eeniging voor Gereformeerd onderwijs aldaar, 
om Rijksbijdrage bedoelcl bij art. 54bis der 

wet tot regeling van het lager onderwijs, het 
bedrag dier bijdrage wonlt vastgesteld op 
f 1250. S. 198. 

WIJ WILHELMINA, l!lNZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
Onzen Commissaris in cle provincie Zeeland en 
door het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Onderwijs te 'niiddelburg tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 29 .April 
1899, n°. 41, lste afdeeling, genomen op de 
aanvrage van het bestuur der bijzonclere lagere 

school in de Gravenstraat van genoemde vereeni
ging, om de Rijksbijdrnge bedoeld in artikel 54bis 

der wet tot regeling van het lager onderwijs 
over 1898 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor ue ge
schillen van bestuur gehoord (ad vies van 5 Juli 
1899, n°. 157); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 29 Juli 1899 , n°. 7178, 

afdeelin11: Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 
Overwegende, dat Geclepnteerde Staten hebben 

verklaard dat deze school, waarvoor eene bijdrage 
was aangevraagd van / 1250, niet voldoet aan 
de eischen en voorschriften in artikel 54bis der 
wet tot regeling vau het lager onderwijs tot het 
verleenen van eene Rijksbijdrage gesteld en mits
dien niet voor die bijdrage in aanmerking kan 
komen; en zulks na te hebben overwogen: dat 
boven11:enoemde school, voor het jaar 1897 ge
opend, over dat jaar niet in aanmerking is ge
komen voor de Rijksbijdrage, zood at het Koninklijk 
besluit van 24 December 1897 (Staatsbladn°. 265) 
daarop niet van toepassing is; dat de school daar
om moet voldoen , wil zij voor eene Rijksbijdrage 
in aanmerking komen, wat het getal onderwijzers 
betreft aan het Koninklijk besluit van 18 April 

1890 (Staatsblad n°. 64); ht de school op den 
15 Januari 1897 247 en op 15 Januari 1898 
244 leerlingen had, zood at het hoofd op l Ja
nuari 1898 had moeten zijn bijgestaan door ten 
minste vier onderwijzers; dat dit niet het geval 

is geweest, daar de vierde onderwijzer eerst op 
1 Mam-t 1898 is in dienst getreden, terwij l de 
vacature over het geheele jaar 1897 heeft geduurd; 
dat bij art. 54bis, sub c, der wet op het lager 
onderwijs is bepaald, dat voor de Rijksbijdrage 
niet iu aanmerking komen de bijzondere scholen 
wanneer bij vacature in het onderwijzend personeel 
tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding 
van zijne betrekking door den benoemde ecu langer 
tijd verloopt uan, wat een onderwijzer, geen boofcl 
der school betreft, van vier maanden; 

dat Onze Commissm·is in Zeeland van dat be
sluit bij Ons in beroep is gekomen eu daarbij 
heeft aangevoerd, dat, vermits voor deze school 
welke over 1897 geene bijdrage genoten heeft, de 
verplichting om aau artikel 54bis, 2de lid, sub c 
der wet te voldoen, eerst op 1 Januari 1898 ont
staan is, de termijn van vier maanden welken de 
wet toelaat voor de vervulling van eene onder
wijzersvacature, met dien datum is ingegaan en 
het personeel dus tijdig is voltallig gemaakt; 

dat het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Ontlerwijs, mede in beroep gekomen, heeft 
aangevoerd, dat alleen dan aan ue bedoeling der 
wet uiet zou zijn voldaan als de school over 1897 
wel de Rijksbijdrage genoten had; dat de Rijks
bijdrage niet geweigerd zon zijn, als de school 
zich als eene nieuwe school hadde aangemeld en 
clat het eer,t in April 1898 bericht heeft ontvangen 
van het bezwaar tegen de uitkeering der Rijks

bijdrage over 1897; 
Overwegende, dat aan de school welke het hier 

geldt gedurende het geheele jaar 1897 eene vaca
ture heeft bestaan in het onderwijzend personeel 
tot bijstand van 1et hoofd, zoodat ingevolge het 
bepaalde bij het 2de lid, sub c, van artikel 54bis 
der wet tot regeling van het lager onderwijs voor 
die school de aanspraak op de Rijksbijdrage over 
1897 was verloren gegaan en dat die bijdrage 
over dat jaar dan ook niet is genoten; 

dat derhalve de termijn gesteld b\j evenge
melde wetsbepaling voor de onderwerpelijke school 
moet geacht worden opnieuw te zijn ingegaan op 
1 Januari 1898; 

dat hoewel het aantal onderwijzers op dien datum 
niet voldeed aan de eischen , gesteld tij het Ko
ninklijk besluit van 18 April 1890 (Staatsblad 
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n°. 64) door de indiensttreding op 1 Maart 1898 

van den onderwijzer A. VAN EDEN, de aanspraak 

op de Rijksbijdrage krachtens evengenoemde wets
bepaling voor het jaar 1898 niet is verloren gegaan; 

Overwegentle, dat de bijdrage doo r het school

bestuur in zijne aanvrage met juistheid is berekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zeeland de daartegen ingestelde 

beroepen gegrond te verklaren en cle Rijksbijdrage 
over 1898 aan het bestnnr van cle bijzondere 

lagere school in de Gravenstraat te Äfiddelburg 
vast te stellen op / 1250. 

Onze ::11inister van Binnenland sche Zaken is 
belast met de uitvoering van clit besluit, clat in het 

Staatsblad en tegelijk met het rapport van voor
noemden Minister in cle Staatscourant zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonclen 

aan den Raad van State, afdceling voor de ge

schillen van bestuur. 

Het Loo, Jen 3clen Augustns 1899. 

(get.) WILHELMI. A. 

De Jfinister van Binnenlandsche Zaken, 
(g t.) H. GOE.IIAN BoRGESlUS. 

( Uitgeg. 1 Sept. 1899 .) 

11 Augustns 1899. BESLUIT, tot vernietiging 
van het esl uit van burgemeester en wet

houders v n Groningen, d.d. 6 Febrnari 1899, 
n°. 4, w· a1·bij aan S. CAZE!IIER te Helpma11 

vergunn i is verleend tot het oprichten van 
eene azij fabriek. S. 199. 

W1J WILH LMINA, ENZ. 

dracht van Onzen )finisier van 

Waterstaat, andel en Nijverheid van HO Juni 
1899, L'. G, Afdeeling Arbeid en Fabriekswezen, 

tot vernietigi van het besluit van burgemeester 

en wetboude1 van Groningen, d.d. 6 Februari 

1899, n°. 4, waarbij aan S. CAZEMIER te lf.tlp
ma11 vergunn ng is verleencl tot het oprichten 

van eene azij fabriek; 

Overwegen e, dat door burgemeester en wet
houders van roningen aan P . P IETERS, eigenaar 

eener cichore - en peekofliefabriek onmi,ldell ijk 
grenzende aan het perceel, waar de in richting zou 
worden opgeri ht, niet is gezonden de kennisgevin3, 
bedoeld in ar ikel 6 , lste lid der Hinderwet; 

dat diente gevolge genoemde PrnTERS geene 
bezwaren bij burgemeester en wethouders van 

Groningen h eft ingebracht, waardoor hij niet-

ontvankelijk is verklaard in zijn op grond der · 

Hinderwet ingesteld beroep; 

dat hnrgemeester en wethoude,·s van Groningen 

onder mededeeling, dat eene fout ieve opneming 
van het terrein , voor de inrichting bestemd , en 

van de aangrenzende perceelen hen tot eene on
juiste beschouwi ng had geleill, het gepleegde 
verzuim hebben erkend; 

dat het besluit van burgemeester en wethouders 
van Groningen d.d. 6 Februari 1899, n°. 4, 
mitsdien is genomen in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 cler Gemeentewet en ar

tikel 6 der Hinderwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
25 Juli 1899, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Hanclel en Nijverheid van den 
8 Augustus 1899, L•. G, Afdecling Arbeid en 

Fabriekswezen: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovengenoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Groni11gen te vern ietigen wegens st rijd 

met c1e wet; 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en "Nij

verheicl is belast met cle uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge

plaatst en waar van afschrift zal worc1en gezonden 

aan den Raad van State. 

Het Loo, clen Uden Augustus 1899. 

(get.) WILHELMIN A. 

De jJ[i11. uan Waterstaat, Handel e11 Nijverheid , 
(get.) C. LELY . 

(Uitgeg. 26 Aug. 1899.) 

11 .Jugustus 1899. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van het op 22 Sep
teru ber 1897 te jJf;xico tusschen Nederland 

en de Vereenigde ,lfexicaa11sche Staten ge
sloten tractaat van handel en Vl'iendschap. 

s. 200. 
WIJ WILHEL)UNA, ENZ. 

Gezien het op 22 Septem her 1897 te Äfexico 

tusscheu Nederland en de Vereenigde !lfex icaan
sche Staten gesloten tractaat van handel en vriend
schap, goedgekeurd bij de wet van 8 April 1899 
(Staatsblad n°. 92), van welk tractaat een afclrnk 

aan dit besluit gehecht is; 
Gelet dat de uitwisseling der akten van be

krachtiging mede te Ä[e:rico den 12 J nli 1899 

heeft plaats gehad; 
Op de voordracht van Onzen Minister van Bni-
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tenl andsche Zaken van 7 Augustus d .a.v . n°. 8522, 

Directie van het Protocol; 
H ebben goedgevonden en verstaan de bekend

making van voorzegd tractaat te bevelen door 

plaatsing van dit besluit in liet Staatsblad. (1) 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoeriug der bepa

lingen, in meergenoemd tractaat vervat. 

Het Loo, den llden Augustus 1 99. 

(get .) w IL HEL )fl T A. 

De Minister van Bnitenlandsche Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAfü'ORT. 

( Uitgeg. 25 Aug. 1899.) 

Kronijk van het Historisch Genootschap, deel 15, 
pag. 87 vlg. en pag. 103) wordt melding gemaakt 

van "12 Goodtseameren in Payenburchsteech 

gefundeerd door een burgemeester van de stad1 

van Utrecht, geuaempt FRANCHOIS VAX SNEECK 

en daarbij nog wordt medegedeeld "Elcke camere 

h eeft XXV gulden 's iaers toe aan gelt."; 

dat volgens het boekwerk vun J. Gir.nonuLus 

"Waerachtich verhael van den staet cler Gerefor

meerde Kercke. 1603" pag. 50, de voormelde 

stichting te di en tijde bestond uit 10 kamereu , 

ie,ler gedoteerd met eene jaar] ij ksche reven ue van 

20 guldens en dat zij in dat werk voorkomt onder 

de volgende omschrijving: ,,Er is noch bin nen 

Utrecl,t grote gelegenheijt om de armen te helpen 

door de fuodatie van vele en de verscheijden cleijne 

12 Augusflls 1899. BESLUIT, tot vaststelling behnysingen , die men met eenen gemeynen naem 

van een termijn, binnen welken het gebruik 

der bezittingen en inkomsten van de "Fun

datie van Sneeck" te Utrecht, wier doel 

ver vallen is, 111oct zijn geregeld door degenen, 

welke daartoe volgeus artikel 9, letter c, der 

armenwet bevoegd zijn, met bepaling, dat 

anders zulk eene regeling door Ons zal ge-

schieden. 201. 

WJJ WILHELM INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen M inister vau Bin

neulandsehe Zaken van 23 Juni 1899, n°. 2684, 
afdediug Biunenlandsch Bestuur, betreffende een 

verzoek van burgemeester en wethouders van 

Utrecht aan Onzen Commissaris in Utt-eckt 01ll 

te bevorderen, dat met toepassing van artikel 9 

der armenwet het gebruik der nog overgebleven 

bez it ti ngen en inkomsten van de te Utrecht ge

vestigde Fundatie van Sneeck worde geregeld; 

0 verwegende, dat volgens bericht van burge

meester en wethouders van Utrecht tu sschen de 

jaren 1597 en 1599 ~f daaromtrent door den 

toenmaligen burgemeester der stad Utrecht, FRAN

CHOIS VAN SNEECK eene stichting werd in het 

leven geroepen, aan welke hij den naam gaf van 

Fundatie van Sneeck en dat omtrent die stichting 
uit een door voormeld gemeentebestuur ingesteld 

onderzoek alsnog het volgencle is gebleken; 

dat door J. LAPP VA1' WAYERE~ in zijne· 

" )fomorie van sommighen en de verscheijden pro
vensghasthuysen en de Goodtscamereu, die binnen 

de stadt van Utrecht den armen gehaudreijckt 

en de gedeij lt worclen. 1603" (uitgegeven in de 

(1) Zie dit tractaat opgenomen bij de wet van 
8 Apr il 1899 S. 92. 

d'armen camcren noemt van dewelckc vele also 

van haerc fundateurs gedoteerd sijn, dat de Arm ~ 

daarin wonende grote toebaet hebben, om haer 

in de hnishoudinghe te stijven en te versterckeu ."; 

dat niet is knnnen worden besl ist, welke van 

beide voormelde opga ven de juiste is, wijl uoch 

een stichtingsbrief noch het testamen t van den 

stichter gevonden i ; 

dat volgens een protocol van den notaris G. VAN 

L9CHEM van 10 J nli 1671 de Fundatie van Sneeck 
te dien tijde in het bezit was van 10 kamere n 

en een kapitaal van 5225 p;uldcn, bestaande uit 

"gevestichde plichten en de obligatiën"; 

dat het eollatierecht van deze stichting werd 

toegekend aan de erfgenamen in rechte lijn van 

FRANCHOIS VAK SNEECK voornoemd, welken ook 

het beheer toekwam, dat vermoedel ijk indertijd 

door een administrateur werd uitgeoefend; 

dat van voormelde erfgenamen in 1819 overig 

waren F11ANS HOPMA N, metselaarsknecht, PIETER

NELLA HoFMAN, breister, en JAN W 1LLm1 HAAK, 

kuiper; 

dat deze personen, die on vermogend waren en 

zelven de voormelde karneren of woningen had

den betrokken, op 5 Maart 1819 ten overstaan 
van den notaris KLAAS J A:-iSZE SLAGT die woningen, 

welke nog ten getale van 10 het eigendom der 
onderweqielijke stichting waren gebleven, deden 

verkoopen en wel 4 aan hen ze] ven en 6 aan de 

firma THEODORUS ScHUUI!MAN I<:N ZOON ' die later 
ook de 4 eerstvennelde kocht; 

dat de voormelde geldelijke bezitting der Fun
datie ,·an Sneeck intusscheu belangrijk was ver

minderd en daarvan in 1820, mor zoover bekend, 

nog over was eene inschrijving op het Grootboek 
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der Nationale chnld groot / 1500, in 1815 op 

naam dier fun tie genomen; 

dat de geno de nakomelingen van FRANCHOIS 

VAN SNEECK oo deze inschrij ving wilden verkoopen 

en dat daartoe voornoemde notaris KLAAS J ANSZE 

SLAGT, die zie als .administratenr der goederen 

en effecten, ehoorende tot de fnudutie van 

FRANÇOIS VAN SNEECK" uit11:af in den aanvang 

van 1820 aan commissarissen van het Grootboek 

der Nationale Schuld autorisatie zonder overleg

ging van fun atiebrieven of :rnllere akten van 

bedoelde stich ing verzocht op grond van den 

verkoop der 1 woningen; 

ebt bnrgem estereu van Utrecltt omtrent dit 

verzoek door gemelde commissarissen gehoord, 

d.à . 15 Febr ari 1820 te kenneu gaven, dat 

naar hunne eening de erven van F&ANCHOIS 

VAN SNEECK een recht hadden de blijkbaar tot 

• pieuse einde " ingestelde fundatie op te heffen 

en hare bczi iugen te vervreemden, terwijl zij 

het van hela g achtten, dat .de nog aanwezige 

gelden en elf eten onder publieke atlmiuistratie 

werden gestelc , ten einde daarmede in den nood 

\'RD ar me lied u te kunnen voorzien"; 

dat overeenkomstig dit advies commissarissen 

van het Grootboek de gevrnagde macht iging tot 

verkoop der inschrijving weigerden en tevens aan 

burgemeesteren van Utrecht o. a. het volgende 

berichtten: 

"Te,,.elijkertijd hebben wij den opper boekhouder 

van het Grootboek als belast met de rentebetaling 

op cle Nationale Schuld Yan cleze dispositie ge

ïnformeerd met in vita tie om 11rovisioneel en tot 

zoolange daaromtrent nader door eene bevoegde 

anthoriteii zal zijn gedisponeerd, de rentebetaling 

op het kapitaal van vijftien honderd guldens 

Werkelijke Schuld te surcheereu. De eer heb

bende Uw Edel Achtbare hi ervan door dezen te 

informeeren, zoo hebben wij gemeend ·om daar

door , zooveel van ons heeft afgehangen, bevor

derlijk te zijn aan het oogmerk van U IV Edel 

Achtbare om de nog voorhanden 1.ij nde gelden 

en effecten dier fundatie te brengen onder publieke 

administratie."; 
dat burgemeesteren van Utrecht deze mede

deeling bij provisie O'ehoudeu hebben voor infor• 

maiie en daaraan geen verder gevolg hebben 

gegeven; 
dat dientengevolge nog steeds een kapitaal van 

f 1500 op het Grootboek der Nederlundsche 

Werkelijke Schuld ten name der Fundatie van 
Sneec/,; staat ingeschreven zonder dat de renten 

daarvan in ontvang worden genomen, terw ijl die 

stichting sedert ongeveer 1820 geheel onbeheerd 

is gebleven; 

Overwegende, dat door Ouzeu Commissaris in 

Utrecltt hij schrijven van 25 April 1895, n°. 5, 

A. Z., bij den toenmaligen Min is ter van Binnen

landsche. Zaken werd overgebracht een verzoek 

van bu1·gemeester en wethouders van Utrecht, 
die daarbij het vorenstaande mededeelden, om te 

bevordernn , dat met toepassing van artikel 9 

der armen wet het gebrnik der nog overgeble,'en 

bezittingen van de z;•,.mdatie van Sneeck worde 

geregeld; 

dat de Fundatie van Sneeck door het bestuur 

der gemeente Utrecl,t bij besluit van 2 l Mei 1 95 
is gebracht op de lijst, bedoeld in artikel 3 der 

armenwet, en geraugschikt onder de instellingen 

vermeld in littera c van artikel 2 dier wet, wijl 

uit het hiervoren vermelde duidelijk blijkt, dat 

cle Fundatie van Sneeck is gesticht met bet doel 

voortdurend armen te verzorgen cloor het ver

strekken van vrij e woning en eene geldelijke 

toelage aan daanoor door gerechtigden aan te 

wijzen behoeftigen, zoodat die stichting als eene 

instelling van weldadigheid in den zin cler armen• 

wet is te beschouwen ; 

dat burgemeester en wethouders von T.itrecht 
blijker.s hun brief van 8 Octoher 1895, n°. 52, 

F. Z., ingevolge een desbetreffend verzoek van den 

toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken 

door middel van eene advertentie in het Utrechtsclt 
Provinciaal- en Stedelijk Dagblad de mogelijk 

nog hes taande erfgenamen van FRANCHOIS v AN 

SNEECK hebben opgeroepen; 

dat zich dientengevolge wel verscheidene per

sonen bij burgemeester en wethonders van Utrecht 
hebben aangemeld, doch dat geen hunner kon 

aantoo nen werkelijk een nakomeling van FRANCHOIS 

VAN SNEECK te zijn en eveu min een hunner be

reitl was in het beheer van diens fundatie te 

voorzien; 
dat met het oog op de bez1varen, verbonden 

aan eeu nader onderzoek tot verkrijging van 

zekerheid omtrent het bestaan van zoodanige erf

genamen äan het onderwerpelij k verzoek van 
bur:,.-emeester en wethouders van Utrecht op hun 
ad vies toenmaals geen verder gevolg is gegeven ; 

dat burgemeester en wetbonders van Utrecht 
echter bij brief van 27 Februari 1899, n°. 94, 

F . Z., op deze aangeiegenheid zijn teruggekomen 

en hun ve1•zoek hebben herhaal,!, daarbij de 

wenschelijkheid te kennen gevende, dat de over-
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gebleven bezittingen der Fundatie van Sneeck aan 
.de Zuijlenskameren" of eene andere dergelijke 

stichting te Ut,·ecl,t werden toegewezen; 

dat ook Gedepnteerde Staten · van Utrecht 
artikel 9 der armenwet in casu toepasselijk achten; 

Overwegende, dat blijkens het hiervoren ver

melde, de bezittingen en inkomsten der F,endatie 
van Sneeck door wederrechtelijke vervreemding 

vóór of in 1819 in verkeerde handen zijn geraakt 

en voor het overige van ongeveer 1820 af on 
behëerd zijn gebleven, doordat de erfgenamen 
van den stichter dezer instell ing van weldadigheid 
en hare bestnurders, voor zoo ver zij bestaan 

hebben of nog bestaan, sedert tttl vau jaren 

hebben nagelaten die bezittingen en inkomsten 

aan te wenden voor het doel, waartoe zij bestemd 
zijn ; 

dat derhalve het doel dezer fundatie is ver
vallen in den zin van artikel 9 der armenwet 
en er termen zijn voor toepassing van dit wets

ar t ikel; 
Gelet op artikel 9 der wet van 28 Juni 1854 

(Staatsblad u0
• 100), gewijzigd bij die van 1 Juni 

1870 (Staat.rblad u0
• 85); 

Den Raad van State gehoord , advies van den 

21 Juli 1899, n°. 4; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlaudsche Zaken van 9 Augustus 1899, 
n°. 3965, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebb,m goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

1°. dat vóór 1 Augnetus 1900 het gebruik 
der bezittingen en inkomsten van de Fundatie 
van Sneeck, gevestigd te Utrecht, tot eene andere 

aan de laatst bekende zoo nabij mogelijk komende 
bestemming moet zijn geregeld door degenen, 

welke daartoe volgens artikel 9, letter c, der 
wet tot regeling van het a1·mbestuur bevoegd zijn; 

2°. dat , zoo di e regeling niet vóór genoemd 
tijdstip heeft plaats gehad, zij door Ons zal 

geschieden . 
Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad en in de Staatsco,er..tnt geplaatst 

en iu afschrift aan den Raad van State mede

gedeeld zal worden. 
Het Loo, den 12den Augustus 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
IJe ilfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) H. GOEMAN BoRGESlUS. 
( Uitgeg. 2 Sept. 1899. 

22 Augustus 1899. BESLUlT, houdende wijziging 
van het. Koninklijk besluit van 31 Decem

ber 1896 (Staatsblad n°. 266) tot instelling 

van Raden van beroep voor de ui tspraak op 

bezwaarschriften betrekkelijk de personeele 

be1asting en aanwijzing van hunne stand

plaatsen . S. 202. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat wijziging van het Koninklijk 
besluit van 31 December 1896 (Staatsblad n° . 266) 

noodig is, wegens opheffing en instell ing van 
inspecti ën der directe belastingen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van l<'i
nanciën van 12 Juli 1899, n°. 76, Directe 

Belastingen; 
Gelet op art . 58 der wet van 16 April 1896 

Staatsblad n°. 72), tot regelin11; der personeele 

belasting; 
Gezien het Koninklijk besluit van 31 Decem

ber 1896 (Staatsblad n°. 266); 
Den Raad van State geboord (ad vies van den 

1 Augnstns 1899, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 

Minister van 18 Augustus 1899, n°. 111, afdee

ling Directe Belastingen; 
Hebben besloten en besluiten: 

Art. I. In het een ig artikel van het Koni nkl ijk 
besluit van 31 December 1896 (Staatsblad n°. 266) 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

onderdeel 7 wordt gelezen : 
.het gedeelte der provincie Zuidholland, be

hourende tot de inspectiën der directe belastingen 

te 's Gravenhage lste, 2de en 3de afdeeling, IJeift 
en Vlaardingen, stand plaats 's Gravenhage;" 

onderdeel 9 w01·dt gelezen: 
.het gecleelte der provincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectiën der directe belastingen 
te Dordrecl,t, Rotterdam (buitengemeenten), Helle
voetsluis en Gorinchem , standplaats IJord,·ecltt ;" 

Art II. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening , waarop 
het in het Staatsblad en in de Staatscourant is 
geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, clat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 

Raad van State. 
Het Loo, den 22sten Augustus 1899. 

(get .) WILH l!JLM I N A. 
IJe Minister van Financiën, (get .) PrnnsoN . 

( Ditgeg. 8 Sept . 1899.) 



2G-:J0 AUGUSTUS [899. l 79 

26 Aug,,st,,s l 99. BESLëIT, houdende vrijstel

ling van briefport. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 19 December 1892 (Staatsblttd n°. 284); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 22 Au

gustus 1899, n°. 2900, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Vrijstelling van port te verleencn voor de brief
wisseling over dienstzaken van de linie- en stelling

commandanten met de gemeentebesturen, de be
waarders der hypotheken en vau het kadastei:, 

de besturen van spoor- en tra;uwegmaatschappijen 

en stoombootdiensten, de waterscbaps·, dijks- en 

polderbesturen en hoogheemraadschappen, alsmede 

met de inspecteurs, hoofdingenieu1·s, ingenieurs 

en adspirant-ingenieurs van den waterstnat. 

Onze voornoemde Minister is belast met cle 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift. zal 

worden gezonden aan Onze Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1899. 

(get .) WILHELM IN .\. 

De .l1i1z. van TfTflterstattt, Handel en Niji·erheid, 
(get.) C. LELY. 

28 Augustus 1899. BESLUIT, tot nadere IVIJZl

ging van het Koninklijk besluit van 11 No

vember 1856 (Staateblad n° . 114), houdende 

bepalingen omtrent de di enst der rijksveld
wachters, zooals dit is gewijzigd laatstelijk 

bij dat van 24 Maart 1897 (Sttttttsblad 
n°. 7 4). S. 203. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 

Op de voorclracht "an Onzen Minister van 

Justitie van den l 6 Juni 1899, 2de afdeeling C, 
n°. 162 ; 

Gezien de Koninkl~ke besluiten van 11 No

vember 1856 (Staatsblad n°. 114), van 15 Mei 
1893 (Staa tsblad n°. 84) en van 24 Maart 1897 
(Staatsblad n°. 74); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

8 Augustus 1899, n°. 24); 
Gelet op het nacler rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 18 A ugnstus 1899, 
2de afdeeling C, n°. 135; 

Heb ben goedgevonclen en verstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 11 Novem

ber 18ó6 (Staatsblad n°. 114) wordt nader ge
wijzigd als volgt: 

I. In artikel 2, eerste Jid , W!Jrdt in plaats 

van .inspecteurs" gelezen: .,listricts-comman• 
danten, tevens in specteurs". 

II. In alle overige artikelen, waarin voorkomen 

de woorden : "inspecteur" of »inspecteurs", voor 

zooverre daarmede wordt bedoeld: .inspecteur· 
of inspecteurs der rijksveldwacht", wordt in de 

plaats daarvan respectievelijk gelezen: .clistricts• 

commandant, tevens inspecteur" of .dist1·ict-com

mandanten, tevens inspecteurs". 
2. Dit besluit treedt in werking up den tweeden 

clag na de dagteekening van het Staatsblad en 

van de Staatscourant waarin het geplaatst is. 
Onze 1finistcr van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in cle Staatscourant zal worden 

geplaatst, en waarvan afsch rift zal worden ge

zonden aan den Raacl van State, aan Onze 

Ministers van Binnenlandsche Zaken, vun Marine, 

van Financiën en van Oorlog, alsmede aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1899. 
(get.) WILHELM! A. 

De J[inisler van Justitie, 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

(Uilgeg . 9 Sept. 1899.) 

30 AugustWJ 1899. BESLUIT, honcleude aan wij 

zing van heerbanen en vestiging van een 
kantoor van in-, nit- en doorvoer te Hazel
donk (gemeente Ri,jsbergen). S. 204. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle voordracht van Onzen Minister van Fi

nanciën van 26 Au~ustus 1899, n°. 99, Invoer

rechten en Accijnzen en Personeel; 

Gezien cle artt. 37, 38, 42, 63, 64, 66 en 75 
cle,· Algemeene wet van 26 Angustns 1822 (Waats

blad n°. 38), art. 97 der wet van 20 Jnni 1862 

(Staatsblad n°. 62), art. 35 der wet van 20 Juli 

1870 (Staatsblad n°. 127) , art. 51 der wet van 

25 Jnli 1871 (Staatsblttd n°. 92) en de nrtt. 1 , 

43 en 53 van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n°. i9), gewijzi~d bij clat van 
12 Maart 1876 (Staatsblad n°. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van l 2 J uni 
1839 (StMlsblad, n°. 22), 20 April 1863 (Staats
bltul n°. 23), 15 September 1870 (Staatsblad 
n°. 161), 19 December 1871 (Staatsblad n°. 130) 
en op de artt. 4 en 5 van het Koninklijk besluit 
van 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47); 

Mede gelet op art. 8 van het Koninklijk be
sluit van 20 Mei 1869, n° . 29, gewijzigd bij dat 
van 3 November 1887, n°. 29; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. D ~ spoorwe_g (tramweg), loopende van 

de Belgische grens over het gehucht Hazeldonk naar 

Rijsbergen en aldaar aansl ui tende aan den steen

weg van Antwerpen over Wernhout, Zundert, 
Rijsbergen en Princenl,age op Breda, wordt aan 

gewezen als heerbaan voor den in roer van goe

deren met spoor(tram•)wagen!=. 

2. Te Hazeldonk (gemeente Rijsbergen) wordt 

gevest igd een kantoor: 

a. voor de inklaring van goederen, di e langs 

den in art. 1 genoemden spoorweg worden inge

voerd overeenkomstig het voormeld gewijzigd Ko
ninklijk besluit vau 26 Maart 1872 en voor de 

lossing van goederen met. v!'acht- of volglijst 
volgeus de artt. 4 en 5 van het voormeld Ko

ninklijk besluit van 15 April 1872 ; 

b. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 

van alle goederen (met inbegrip van ged istilleerd, 

bier en wijn), ook met afschrijving of teruggaaf 

van den accijns; 

c. voo!' doorvoer langs dien spoorweg. 

3. Het in art. 2 bedoeld kantoor wordt aan

µ;ewezen voo1· waameming door een kommies-ont

vanger der 2Je categol'ie. 

4. Dit besluit treedt in werking op 15 Sep

tembe!' 1899. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

nitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30steu Augustus J 899. 

(get .) WILHELMTK A. 

De Minister van Financiën, (get.) PTERSON, 

( Uitgeg. 3 Sept. 1899.) 

1 September 1899. BESLUIT, tot nadere wijziging 

van het bij Koninklijk besluit van 30 Janu

ari 1894 (Staatsb ad n°. 8) vastgesteld bij 

zonder reglement van politie voor het kanaal 

van Amsterdam naa r de JJferwede. S. 205. 

WIJ WJLHELMINA' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, H andel en Nijverheid van 28 Jnli 
1899, n°. 152, nfdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
15 Augustus 1899, n°. 19); 

Gelet op de nadere voordracht van voornoemden 

M inister van 26 Augustus 1899, n°, 177 , af
deeliug Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verataan: 

het bij Koninklijk besluit vau 30 J anuari 1894 

(Staatsblad n°. 8) vastgestelde, en bij Koninklijk 

besluit van 12 Juni 1897 (Staatsblad n°. 165) 

g~w ijzigde bijzonder reglement van polit ie voor 

het kanaal van Amsterdam naar de l!f erwede 

alsnog nader te wijzigen als volgt : 

Aan artikel 5 wordt toegevoe.gd de volgende 

alinea: 

• De Minister is gemachtigd , afwijking hiervan 

toe te staan of te bevelen." 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in 

afschrift aan den Raad van State zal worden 

medegedeeld. 

Het Loo, den lsten September l 899. 

(get.) WIL H ELMINA. 

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

( Uitgeg . 15 Sept. 1899.) 

4 September 1899. BESLUIT , tot bekrachtiging 

van eene wijziging van het reglement van 

politie voor de scheepvaart en de vlotvaart 

op den Rijn, met inbegrip van de Waal en 

de Lek, bekrachtigd bij Konink l ijk besluit 

van 9 October 1897 (Staatsblad n°. 204). 

s. 206. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 23 Jnni 

1899, n°. 156, Afdeeling Waterstaat, en van 

Buitenlandscbe Zaken van 1 Juli 1899, n°. 7308, 
2de Afdeeling; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 

de R\invaart in hare zitting van 16 Mei 1899 

vastgestelde wijzigingen van het regle ment van 

politie voor de scheepvaart en de vlotvaal't op 

den Rijn, met inbegrip van de Waal en de Lek, 
bekrach tigd bij Koninklijk besluit van 9 October 
1897 ( Staatsblad n°. 204); 

Gezien de artikelen 1 , 32 en 46 der Herziene 

akte omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, 

voor zooveel noodig goedgekeurd bij de wet van 
4 April 1869 (Staatsblad n°. 37); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 Augustus 1899, n°. 13): 

Gelet op de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van den löden Augustus 1899, 
n° . 124, Afdeeling Waterstaat en van den 24sten 

daaraanrnlgende ,- n°. 9223, IIde Afdeeling; 
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Hebben goedgevonden en v~rstaau : 

te bepalen, dat met ingang van 1 October 1899, 

met wijziging in zoover van § 22 van het regle

ment van politie voor cle scheepvaart en de 

vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van de 

Waal en cle Lek, bekrachtigcl bij Koninklijk 

besluit van 9 October 1897 (Staatsblad n°. 204) : 

1 °. de in § 22, s,1b 4, bepaalde hoogten voor 

de merken I, II en III voor de na te noemen. 

plaatsen worden vastgesteld als volgt : 

I. IL IIr. 
Afaxau . .. . .. 6,00 M. 
Spiers . . . . . 6,30 • 

Ludwigshafen. 6,40 " 
11la1mlteim . 6,,10 

Tiel . .. 

6,50 M. 
7,00 

7,40 

7,40 

7,00 )L 

7,60 " 

8,00 " 
8,00 

9,07 

Bommel. . . 6,75 

2°. de in § 22, sub 5, bepaalde waterstanden, 

waarbij vlotten niet mogen vertrekken, worden vast

gesteld voor Mannheim-Lnd wigshafen op 5,80 )f. 

bij wassend en op 6, 10 'i\1. bij vallend water. 

Onze Ministers van Wate1·staat, Handel en 

:Nijverheid en van Bniteulandsche Zaken zijn be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad g~plaatst en aan den Raad van 

State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 4den Septem her 1899. 

(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Handel en N,jverheid, 
(get.) C. LELY. 

De lflinister van Buitenlandsche Zaken, 
(get .) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg . 24 Sept. 1899.) 

4 September 18\J9. llfrssrvE van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën, betreffende 

het in rekening brengen van reiskosten. 

Volgens art. 19 vnn het Koninklijk besluit van 

5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4), moet op de 

declamtiön wegens reis- en verbllifkosten door de 

cleclaranten de verklaring worden gesteld, clat 

wegens reiskosten, de vracht van goederen en 

an<lere bijkomende kosten hieronder begrepen, niet 

meer in rekening is gebrncht, dan hetgeen daar
voor door hen is uitgegeven, terwijl het voor

schrift van art. 22 in zich sluit, dat bij het docu 

van reizen cle noodige spaarzaamheid moet wor
den in acht genomen. 

Hieruit volgt, dat indien voor het rloen van 

reizen gebruik wonlt gemaakt van een kilometer

boekje, de alsdan betaalde vrachtprijs en dus niet 

die voor retonrbiljetten in rekening mag worden 

gebracht, ten ware de kosten van een retourbiljet 

mintler bedragen, dan cle reiskoste n zijn, berekend 

volgens het kilometerboekje. 

Ik heb gemeend op het vorenstaande Uwe aan

dacht te moeten vestigen, vermits mij is geble

ken, dat sommige ambtenaren in de meening 

verkeeren, dat hoezeer de reiskosten volgens het 

1 
kilometerboekje, waa1· va n zij gebruik maken , 

minder bedragen, dan de kosten van retourbil

jetten, alleen de prijzen van deze laatste mochten 

wonlen gecleclareerd. 

De J/ ini•ler van Bi,menlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEYAN B01WESIUS . 

6 September 1899. BESLUIT, hondende, met ver 

nietiging van een besluit van Gedeputeerde 

Staten van de pro•1incie Drent/te, goedkeuring 

van een besluit van clen raad der 1temeente 

Assen tot machtiging van burgemeester en 

wethouders dier gemeente om tijdelijk ecne 

geldleening aan te gaan. 

W1J W[LHELMINA, E:-IZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door den 

raad Jer gemeente Assen tegen het besluit van 

Gedeputeerde Staten van /'1·enthe d.d . 7 April 1899, 

n°. 25, waarbij goedkeuring is onthouden aan 

het besluit van den raad d.cl. 29 December 1898, 

n°. 280; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestuur, gehoord, advies van 9 Au

gustus 1899, n°. 171; 
Op de voordracht van Onzen 'illinister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 September 1899, 

n° . 4527, afd . B. B. 
Overwegende dat door den gemeenteraad van 

Assen in zijne vergadering van 29 December 1898 

is besloten: met intrekking van het besluit d.d. 
25 October 1898, n°. 230a, burgemeester en 

wethouders te machtil(en om, zoo het hun noodig 

,•oorkomt en tegen zoodanige renten als zij billijk 

zullen oordeelen , tot ten hoogste 5 pCt. ten 

behoeYe van den dienst 1899 gelden op te nemen 

tot een bedrag van ten hoogste / 15,000, - en 

telkens tot zoodanig bedrag als cle behoefte van 
den dienst zal eischen, mits het op elk gegeven 

oogenblik tijdelijk opgenomen bedrag de som van 

f 10,000 niet te boven ga, en de geheele som 

voor 1 Januari 1900 afgelost zij, met uitnoodiging 

van burgemeester en wethouders om, zoo dikwijls 

door hen !(Cid is opgenomen, daarvan mededeeling 
te doen in de eerstvolgende raadsvergadering, 
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met opgave van de voorwaarden, waaronder de 
leening is gesloten, voor de rente en aflossing 
van welke leening alle middelen en inkomsten 

der gemeente worden verbonden; 
dat Gedeputeerde Staten van JJrenthe, bij hun 

besluit van 7 April 1899, n°. 25, hebben besloten, 

voorschreven raadsbesluit van 29 December 1898, 

n°. 280, voor zooveel dit de intrekking van het 

beslu it van 25 October 1898, n°. 230a, betreft, 

aan te nemen voor informatie, en het ol'erigens 
niet goed te keuren; daarbij overwegende: 

l•. dat ingevolge het beslnit van 29 Dccem

be,· 1 98 de beslissing op de vragen : of er al of 

niet gelden zullen worden opgenomen° hoe groot 

het rentebedrag der op te nemen ,!Zei rlen beneden 

het gestelde maximum van 5 pCt. zal zijn? hoe 

groot het telkenmale op te nemen bedrag zal 

wezen? en voor hoe lang die 01,neming binnen 

den daanoor gestelden nitersten termijn van 

l Jan uari 1900 zal plaats hebben ? door den 

J'aad aan burgemeester en wethouders is opge
dragen; dat ,lie punten evenwel als makende de 

essentialia uit van een plau van geldleening dat 

tot grondslag zal liggen aan eene tijdelijk tot 

st ijving der gemeentekas aan te gane leening, 

hunne regeling moeten vinden in bet door den 
gemeentcrnad ingevolge art. 136 der gemeentewet 

te nemen raausbesluit tot het aangaan dier geld

leening; dat mitsdien eene opdracht als boven
bedoeld niet in overeenstemming is met het stelsel 

der gemeentewet, die slechts uitvoering van raads

besluiten door blll'gemeester en wethouders voor

schrijft en geen opdrachten kent van handelin!);en 
die tot den werkkring van den mad behooren 
en daardoor alzoo eene ongeoorloofde delegatie 
van bevoegdheid heeft plaats gehad; 

2'. dat voorts het eerste lid van art . 146 der 

Grond wet, bepalende dat de door de wet aangewezen 
burgerlijke rechtshandelingen aan de goedkenring 

van Gede putee rde Staten zullen worden onderwor

pen, niet gedoogt. eene zoodanige uitlegging van 
nrt. 194 der gemeentewet, als waardoor, in plaats 

van eene der in dat artikel opgenoemde bnrgerlijke 
rechtshandelingen ze] ve, een besluit tot het ver
leen en van machtiging om die handelingen te 
verrichten aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring 
zonde worden ingediend, vooral niet, wanneer 
gelijk in casu is geschied, de machtiging in dier 
voege wordt verleend, dns daardo,ir de voornaamste 
punten, die regeling behoeven, aan de beoordeeling 

van Gedeputeerde Staten, die de rechtshandeling 
moeten goedkeuren, wordt ontirokken ; 

3• . dat ,·erder uit niets de noodzakelijkheid 
blijkt, dat er voor de behoefte van den clienst 

voor 1899 tot een maximum liedrag van/15,000, 
gelden zullen moeten worden opgenome11; dat 
toch - daargelaten dat er op de begrooting van 

de gemeente Á.ssen voor 1899 ter zake slechts 

een bedrag van/ 10,000 is geraamd - nit een 
schrijven van burgemeester eu wethoucle1·s van 

28 Februari 1899, n° . 263 en uit de daa rbij be

hoorende staten A en B slechts is gebleken dat 

er op 1 April 1899 hoogstens / aOOO had 
behoeven te worden gelee nel, welk bedrag boven
dien reeds op 1 Juli e. k. zon kunnen zijn af

gelost, aangezien op dit tijdsti p ue ontvangsten 

de uitgaven stellig met meer dan dat bedrng 
zullen overtreffen ; 

4•. dat eindelijk eene rente van 5 pCt. alo 

maximum te hoog voorkomt, :daar met het oog 

op den tegenwoordigen rentestandaard - ook in 

verbancl met hetgeen op dit 1rnnt in anàerll 

gemeenten geschiedt - eene rente van 4-} ]lCt. 
voldoende is te achten, weshalve het in strijd 

met het gemeentebelang wordt geacht om voor 

de gemeente Assen bij uitzondering de mogelijkheid 

te openen om, gelijk in 1897 O\'er 199 en 1898 
over 208 dagen is geschied, tijdelijk geld tot 
eene hoogere rente op te nemen; 

dat van voornoemd besluit der Gedeputeerde 
Staten van JJrenthe de raad cler gemeen Ie Asse,, 

tijdig bij Ons in beroep is gekomen, Ons ver

zoekende, met vernietiging van dnt besluit alsnog 
goed ·te keuren zijn besluit van 29 December 1898, 

n°. 280, daarvoor aan voerende: 

l '. dat door den raad - zij het besl~it dan 
ook iu andere woorden geformuleerd - is be

sloten tot het aangaan van eene geldleening groot 

f 15,000, tegen eene rente van 5 pCt. aflosbaar 

voor 1 Januari 1900 - voor de rente en aflos
sing van welke leening alle middelen en inkomsten 

der gemeente zijn verbonden - dit een en ander 

echter, indien en voorzoover de behoefte voor 
den dienst het zal eischen en indien en voor 
zoover niet tegen lagere rente kan worden !);e• 
]eend; dus de uitvoering van di t besluit, cle 
beoordeeling der vraag, of en voor hoever de 

behoefte van den dienst opneming van geld eiscbt, 
e.n of en tegen welke rente, lager dan vijf ten 
honderd, kan worden geleend, uit den aard der 
zaak de taak van burgemeester en wethouders is, 

als behoorende tot het dagelijksch bestuur der 
gemeente, tot het uitvoeren der verordeningen 
van den raad, tot het beheeren der inkomsten en 
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uitgaven van de gemeente, aan dat college in 
art. 179 der gemeentewet opgedragen; dat deze 
stand van zaken nu in het geheel niet verandert 

door het feit, dat in het onderwerpelijk raads
heslnit is gesproken van eene machtiging aan 

burgemeester en wethouders, waar reeds volgens 
de voorschriften der gemeentewet aan dat college 
de uitvoering van het besluit is opgedragen; dat 

de punten, welke in het bestreden beslnit .an 
Cledeputeeràe Staten de essentialia worden ge

noemd van een plan van geldleening, hetwelk tot 
grondslag zal liggen aan cene tijdelijk tot tijving 

der gemeentekas aan te gane leening, geenszins 
de essentialia uitmaken van eene regeling, ·om 

aan de gen,eente te verzekeren de beschikking 

over de noodige kasmiddelen, zoo vaak, voor zoo 
lang en voor zooverre cleze in den loop van het 
dienstjaar 1899 mochten ontbreken, maar veeleer 

zijn ondergeschikte punten, behoorende tot cle 
aan burgemeester en wethouders in de gemeentewet 
opgedragen uitvoering der besluiten van den raad; 

dat het toch de behoefte van den dienst is, 
welke uitmaakt of, en zoo ja, hoeveel en voor 

hoelang zal worden geleend; dat voor korte credieten 

de rentestand van ieder oogenblik uitmaakt, tegen 

welke rente zal worden geleen,l; 
dat het de behoefte van den dienst is die het 

tijdstip, den duur en de hoegrootheid der leening 
bepaalt; dat echter binnen vrij enge grenzen deze 

punten zijn beperkt; dat achtereenvolgens meer 

dan / 15,000 te samen niet mag worden opge

nomen; dat meer dan/ 10,000 op elk gegeven 
oogenblik ten laste der gemeente niet mag zijn 

opgenomen ; dat tegen hooger rente dan 5 pCt. 

niet mag worden geleend; dat in het jaar van 
de opname het geheele bedrag weei- moet zijn 

afgelost; 
2'. dat, vermits art. l 36, juncto 194 der 

gemeentewet steunt op art. 146 der Grondwet, 
zoo het rradsbesluit is in overeenstemming met 
het bepaalde in art. 136 der gemeentewet, dit 
ook niet in strijd kan wezen met art. 146 der 

Grondwet; dat de hoef(rootheid der leening, de 
hoegrootheid der rente en de duur der leening, 

die ongetwijfeld als de allervoornaamste punten 
zijn aan te merken, door de in het onderwerpelijke 
raadsbesluit genoemde maxima zijn aangegeven; 

3'. dat de twee door burgemeester en wethou
ders bij missive van 28 Febru

0

ari l.i. ingezonden 
staten A en B aangevende de vermoedelijk te 
ontvangen en uit te geven sommen in de maanden 
tot 1 Juli e. k. werden ingezonden om te dienen 

tot bewijs, dat vermoedelijke opname van geld 

noodig zou zijn, maar dat geenszins daaruit met 
zekerheid kan worden geconcludeerd, hoeveel er 

noodig zou zijn, dat daarenboven de cijfersramingeu, 
geen vaststaande bedragen zijn; dat o. m. wordt 

geraamd dat in Juni wordt ontvangen ¼ van het 
geheele in 1899 te ontvangen bedrag aan hoofde

lijken omslag ad / 7000, maar dat, indien -

hetzij door de onmogelijkheid om tijdig het kohier 

vast te stellen, hetzij door andere bijzondere omstan

digheden - die som van hoofdelijken omslag niet 

wordt ontvangen, of indien op andere posten niet 

die bijdragen worden ontvangen welke worden 

verwacht, of indien grootere uitgaven te doen 
zijn dan waarop wordt gerekend, alsdan de nood
zakelijkheicl zal blijken om een grooter bedrag 
dan / 3000 te leenen; 

àat de ramingen loopen tot 1 Juli; dat voor 
zoover betreft den tijd ·na 1 Juli, geene inlich
tingen van gemeentewege zijn verstrekt , en het 
ontbreken der noodzakelijkheid eener tijdelijke 
kasvoorziening na dien tijd alzoo niet kan wo:·den 

aangetoond; dat het bij gemis aan stellige gegevens 

te dien aanzien, voor het minst praematnur schijnt, 
reeds in April nit te maken dat de bevoegdheid 

tot het opnemen van een grooter bedrag dan 
f 3000 in de laatste helft van het dienstjaar 1 99 

niet nog noodig zal blijken; 

4•. dat in de jaren 1897 en 1898, tegen eene 

rente van 5 pCt., bij eene leening van dag tot 
dag, een minder bedrog aan rente is uitgegeven 

dan het geval zou zijn geweest, indien voor een 
bepaalden tijd het vereischte bedrag was opgeno
men, zelfs al ware daarbij de rentevoet 4!- pCt. 

geweest; 

Overwegende dat blijkens het bovenstaande, 
Gedeputeerde Staten van IJrent!,e aan het gemeente
raadsbesluit van Assen, ,l.d. 29 December 1898, 
n°. 280, hnnne goedkeuring hebben ontbonden, 
omdat inhoud en strekking daarvan hun voor
kwamen te zijn, noch in overeenstemming met de 

wet, noch in overeenstemming met het geldelijk 
belang der gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten het voornoemde raads
besluit onwettig hebben geoordeeld, 1 °. omdat 
daarbij aan het inzicht van burgemeester en wet
houders zou zijn overgelaten, wat volgens art. 136 
der gerueentewet door den gemeenteraad behoorde 
geregeld te zijn, en 2°. op grond dat , waar art. 146 
der Grondwet aan de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten wil zien onderworpen de rechtshan
delingen, welke in art. 194 der gemeentewet zijn 
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opgesomd, de gemeenteraad van Assen zon hebben 
gehandeld in strijd met de Grondwet en de ter 
uitvoering daar van in laatstgenoemd artikel ,ler 

gemeentewet voorkomende bepaling, door met zijn 
besluit van 29 December 1898 tot het aangaan 

eencr geldleening ten laste der gemeente niet tevens 

die rechtshandeling 'elve aan de goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten te onderwerpen, doch slechts 

eene aan burgemeester en wethonders verl eende 
machtiging om deze af te sluiten, zoo dit h un 

noodig mocht voorkomen en op zoodanigen voet, 

als zij binnen zekere grenzen billijk mochten oor

cleelen ; 
,lat echter uit den ondubbelzinnigen inbond zoo

wel van art. 146 der Grondwet als van art. 194 der 

gemeentewet duidelijk volgt, dat aan de goedkeu
ri ng vau Gedeputeerde Staten behooren te wonlen 

onderworpen de besluiten der gemeentebesturen 

• rakende" of • betreffende" de in laatstgenoemd 

artikel opg:esomde rechtshandelingen en niet die 
rechtsliandc)ingen zelve, zoodat het voornoemd 

raadsbesluit door Gedeputeerde Staten, op dien 
laatstver,:nelden grond, zeker ten onrechte in strijd 

met ,le wet is genoemd; 

dat zoodan ige strijd evenmin is aan te nemen 

op f(rond, dat be,loeld raadsbesluit in menig be

langrijk opzicht aan het nader oordeel van bmge

meester en wethooders heeft overg:elaten, wat bij 
art. 136 ,ler gemeentewet uitsluitend aan den ge

meenteraarl te regelen zou zijn opgedragen; 

da.t toch nit de volstrekt algemeene wijze, waaro11 
in art. 136 der gemeentewet is bepaald dat , de 

raad de geldleeningen regelt en hetf(een verder de 

geldmiddelen der i(emeente aangaat," allerminst 
valt af te leiden, dat de raad, zonder in strijd 

te komen met den inhoud of de strekking van 

dit of eenig ander voorschrift der gemeentewet, 
aan de hem verleende wettelijke opdracht tot regelen 

niet ook in dier voe;;e zon mogen gevolg: geven, 
dat burgemeester en wethouders bij het uitvoeren 
der ,loor den raad gestelde regelen, toch nog in 

hoofdzaak naar ei11:en inzicht en oordeel de voor
waarden zouden hebben vast te stellen , waarop 
binnen de bij raadsbesluit bepaalde maxima omtrent 
het bedrag, den dnur en de te vergoeden rente, 
de overeenkomst van geldleening ten laste der ge
meente door hen zal kunnen worden afgesloten; 

dat vermits alzoo tef.(en de wettigheid van het 
op 29 D ecember 1898 door den gemeenteraad van 

Àssen genomen leeningsbesluit geene gegronde be

zwaren door Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn 

aangevoerd, noch ook uit anderen hoofde eenige 

bedenking bij Ons is gerezen, thans ,lerhal ve nog 

zal moeten worden onderzocht, of Gedepnte.erde 

Staten niettemin terecht om doelinatiglteidsrcdene11 

hunne goedkeuring aan dat raadsbesluit hebben 

onthouden, op grond, dat, 1 °. de noo,l zakel ij k

heid niet zon gebleken zijn, om gednrende den 

loop van het jaar 1899, ten laste der gemeente 
.Assen een bedrag van / 15,000 tijdelijk op te 

nemen, en 2°. eene rentevergoeding van 5 pCt. 
's jaars te boog zon zijn te achten; 

dtit evenwel ook die vraag ontkennend is te 
beantwoorden, aangezien vooreerst vaststaat dat 

het, in den vorm een er machtiging: aan burge

meester en wethouders, genomen leeningsbeslnit 
feitelijk alleen de strekking had, om indien en 

voor zoolnng als, binnen den loop van het dienst

jaar 1899 voldoenrle kasmiddelen mochten bl ij ken 
te ontbreken, aan burge111eester en wetho uders de 

beschikking te verzekeren over het noodige geld, 

ten einde in de behoeften van den dienst gere
geld te knnnen blijven· voorzien, zoodat de in 

het rnadsbesluit voorkomende cijfers omtrent het 

bed rag en den rentevoet der leening slechts be

oogen aan het dagelijk_sch bestuur te dien aanz ien 

een uiterste grens te stellen, geenszins eene ver
plichting op te leggen - en vermits bovenrlien 
de laatstbedoelde max imale cijfers alleszins worden 

gerechtvaardigd zoowel door de ervaring, welke 

ten opziclite der wisselende verhouding tusschen 

de inkomsten en de uitgaven der gemeente Á.sse11 

in vorige dienstjaren was opgedaan, als cloor de 

omstandigheid, dat ook in die jaren, over de 
tijdelijk tot staving der gemeentekas nu en cl an 
opgenomen gelden , eene ren te van 5 pCt. 's jaars 
vergoed was moeten worden; 

dat mitsdien geen der redenen welke Gedepu

teerde Staten hunne goedkeuring aan het voormeld 
gemeenteraadsbesluit hebben doen onthonrlen, Ons 
gegronrl voorkomen; 

dat Ons evenmin is gebleken van eenige andere 
reden , welke daartoe had moeten leiden; 

Gezien de Grondwet en de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het ingestelde beroep gegrond te verklaren en, 

met vernietiging cler bestreden beschikk ing van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, d.d. 7 .April 
1899, n°. 25, het beslnit van den raad der ge
meente .Assen cl.d . 29 December 1898, n°. 280, 
alsnog goed te ken ren . 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken i& 

belast enz. 
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14 September 1899. BESLUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 207. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 (Staatsbtadn° .164), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen, noodzakelijk 
is wegens het voorkomen van pest en andere der 

bedoelde ziekten op enkele plaatsen in het 

buitenland; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 18 Augustus 1899, 
n°. 1710, afdeeling Medische Politie, en v:in 
Onzen Minister van Financiën van 21 Angnstus 
1899, n°. 55, Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 A.n
gustus 1898 (Staatsblad n°. 203); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5 September 1899, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 9 September 1899, 
n°. 1855, afdeeling Medische Politie, en vr,n 

Onzen Minister van Financiën van 11 September 
1899, n°. 84, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ju-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstnkken en ongewasschen lijf
en beddegoed zijn verboden uit landen of plaatsen 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 

en Financiën aan te wijzen. 
De aanwijzingen wor-len, telkens ten minste 

één dag voordat zij in werking treclen, door 
plaatsing in de Nederlandscke Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd, die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de om• 
staudigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen of en in hoever de bagages, 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onde1·werpen worden 
ook in de Nederlandscke Staatscourant geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de Aziatische 
cholera ten doel , dan gedragen zich . Onze ge
noemde Ministers bij aanwijzingen betreffende den 

1899. 

in- of doorvoer uit landen, die toegetreden zijn 
tot de op 15 April 1893 te Dresden gesloten 
en bij de wet van 9 Jnli 1894 (Staatsblad n°. 94) 
goedgekeurde internationale overeenkomst tot we
ring der cholera, naar de bepalingen van die 

overeenkomst. 
Heeft het verbod afwen ·ng van de pest ten 

doel, dan gedragen zich Onze genoemde Ministers 
bij aanwijzingen betreffende den in- of doorvoer 
uit landen, die toegetreden zijn tot de op 19 Maart 
1897 te Venetië gesloten en bij de wet van 
14 Jnli 1898 (Staatsblad u0

• 175) goedgekeurde 
internationale sanitaire conventie, naar de bepa• 
lingen van die conventie. 

3. Het tegenwoordig besluit, dat gedurencle 
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. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van F inanciën zijn belast met de uitvoering van 
dit bes!nit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst , en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 14clen September 1899. 

(get .) WILHELMINA.. 

De JJ1inister van Binnenlandse/te Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

De Jlfinister van Financiën, (get.) PIERS0N. 

( Uitgeg. 17 Sept. 1899.) 

16 September 1899. BESLUI'l', houdende beslis
sing dat bij de voorwaarden eener vergunning 
ingevolge de hinderwet niet reecls bij voor
baat mag voorzien worden in het geval dat 
zij mochten blijken onvoldoende te zijn en 
dat de nadere uitwerking en verklaring eener 
voorwaarde niet geheel aan burgemeester en 
wethouders mag overgelaten worden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. RIETBEilG te IJsselmuiden, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Kampen, 

dd. 17 April 1899, n°. 28, waarbij bem voor• 
waardelijk vergunning is verleend tot het oprichten 
van eene smederij in het perceel, gelegen aan cle 
graafschap n°. 17 te Kampen; 

Den Raad van State, enz.; 
Overwegende dat burgemeester en wethouders 

13 
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bij het verleenrn der vergunning als derde voor

waarde hebben bepaald: 
3°. dat de schoorsteen moet worden gemetseld 

van steen, eene hoogte moet hebben van ten 

minste 25 M. gemeten boven de kruin van de 
aanslu itende straat en zoodanig moet worden ge
metseld, dat hij des noodig nog vijf meter hooger 
kan worden opgetrokken ; daartoe zal moeten 
worden ingezonden ter goedkeuring aan burge
meester en wethouders eene teekening op geen 
kleiner schaal dan 1 : 100 van de wijze waarop 
de schoorsteen zal gebouwd worden; zullende met 
den bouw niet mogen begonnen worden alvorens 

de teekening voornoemd is goedgekeurd ; de bouw 
moet alsdau geschieden overeenkomatig de goed
gekeurde teekening; 

dat de aauvrager tegen het besluit vau burge
meester en wethouders bij Ons beroep heeft in
gesteld, daarbij te kennen gevende, dat hij die 
voorwaarde niet kan aanvaarden, wij l zij door 
haar eisch, in verband met bodem en huis be
schouwd, financieel de bereiking van het doel 
onmogelijk maakt, technisch bezien geheel excep
tioneel en overbodig is, en veel beter door eene 

min kostbare en min exceptioncele inrichting het 
beoogde doel, om hinder voor de buren te voor
komen, kan worden bereikt; 

0 . dat uit een pluatselijk onderzoek is gebleken, 
dat, wanneer bij het smeden door den schoor
steen fijne sintels worden uitgestootcn , zulks zeer 
ten nadeele zal zijn van de belendende perceelen, 
vooral van de in de nabijheid zich bevindende 

stoomzuivelfabriek; 
dat toch de sintels, wanneer zij in de boter 

of melk neervallen, waarvoor in dezen alleszins 
gevaar bestaat, deze bederven; 

dat burgemeester en wethouders alzoo terecht 
hebben opgelegd aan den concessionaris de ver
plichting tot het bouwen van een hoogen schoor

steen; 
dat echter de hoogte van dien schoorsteen niet 

behoeft te bedrogen 25 M., maar gelijk kan zijn 
aan die van de stoomzni velfabriek, zijnde 20 M.; 

dat verder ten omechte burgemeester en wet
houd ers bij de door hen opgelegde voorwaarde 
de bepaling hebben gevoegd dat de schoorsteen 
zoo moet, worden gemetseld dat die nog 5 M. 
kan worden verhoogd; 

dat het toch niet aangaat nn reeds voorwaarden 
te stellen voor het geval cle den concessionaris 
opgelegde hoogte van den schoorsteen niet vol
doende mocht zijn, omdat nu die meerdere hoogte 

niet noodzakelijk wordt geacht om aan de ge
oppe,·de bezwaren te gemoet te komen, en de op 
te leggen voorwaarden zich toch altijd tot het 
noodzakelijke moeten beperken; 

dat , wanneer later mocht blijken, dat de hoogte 

van den schoorsteen te gering is om aan den 
overlast der buren te gemoet te komen, art. 17 
der hinderwet aan burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid geeft door nieuwe voorwaarden 
aan de dan gebleken bezwaren tegemoet te komen; 

dat het verder niet aangaat de nadere uit
werking en omschrijving een er voorwaarde aan 
burgemeester en wethouders over te laten , gelijk 
in de bestreden voorwaarde is gesch ied door de 
bepaling, dat de teekening van den te bouwen 
schoorsteen aan hun college moet worden inge
zonden en met den bouw niet mag worden aan
gevangen voordat door hen de teekeniug is goed
gekeurd; 

dat het toch de duidelijke bedoeling der hinder
wet is, dat de aan den concessionaris op te leggen 
voorwaarden zoo duidelijk en volledig mogelijk 
bij de verleende vergunning worden omschreven , 
zoodat zoowel de concessionaris nis de bezwaarde 
buren weten wat is opgelegd, opdat zij zich, 
wanneer zij zich daarmede niet kunnen vereenigen, 
bij Ons daartegen in hooger beroep kunnen 
voorzien ; 

dat eene bepaling als cleze de nadere uitwerking 
en verklaring der voorwaarde geheel aan burge
meester en wethouders zoude overlaten , zoodat 
feitel ij k eerst later zoude blijken welke de juiste 

zin der voorwaarde geacht wordt te zijn, zonder 
dat daartegen een ig hooger beroep is toege!a ten , 
waardoor dat recht van beroep in strijd met de 
bedoeling der hinderwet inderdaad zoude worden 
verkort; 

dat in dezen geene nooclzakelijkheid bestaat den 
te bouwen schoorsteen nader te omschrijven dan 
door vermelding van de hoogte, en de bepaling 
dat hij van steen moet worden vervaaYdigd; 

Gezien de hinderwet; 
Hebben goedgevonclen en verstaan : 

te vernietigen de 3de voonvaarde den appellant 
opgelegd bij besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Kampen, dd. 17 April 1899, 
n°. 28, en verder als derde voorwaarde aan die 
vergunning te verbinden de bepaling: dat de 
schoorsteen moet worden gemetseld van steen en 
eenc hoogte moet hebben van minstens 20 M. 
boven de kruin van de aansluitende straat. 
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18 September 1899. BESLUIT, houdende nadere 

bepalingen omtrent de meting van zeeschepen. 

S. 208. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

0 p de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 24 Junij 1899, n°. 97, Invoer

rechten en Accijnzen ; 

0 verwegen de, dat het in het belang van de 

N ederlandsche scheepvaart wenschelij k is, de re

gelen , waarnaar hier te lande de zeeschepen 

worden gemeten , meer in overeenstemming te 
brengen met die , geldende voor de meting van 

zeeschepen in andere landen ; 
Herzien de Koninklijke besluiten van 21 Au

gustus 1875 (Staatsblad n°. 146) en 13 December 

1887 (Staatsblad n°. 216); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

25 Juli 1899, u0
• 9); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 September 1899, n° . 6, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 21 Augus

tus 1875 (Staatsblad n°. 146) tot regeling der 

meting van zeeschepen wordt gewijzigd, zooals 

bij de volgende paragraphen is aangewezen. 

§ 1. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
De volgende inrichtingen op het bovendek 

worden niet in den bruto-inhoud begrepen: 
a. inrichtingen, uitsluitend bestemd voor en 

ingenomen door machineriën, zoomede de stuurhut, 
mits zij niet grooter zijn dan voor het doel ver

eischt wordt; 
b. inrichtingen om dekpassagiers op korte reizen 

tegen wind en weder te beschutten; 

c. de kookplaats en de plaats voor het maken 
van drinkwater voor de passagiers en de beman

ning, mits niet grooter dan noodig tot beschutting 
van den kok bij het bereiden van spijzen of 

dranken en van den machinist bij het maken 

van drinkwater; 
d. de privaten of closets voor de bemanning, 

eene redelij·ke grootte niet overschrijdende en voor 
schepen, in het bijzonder voor het ..-ervoer van 

passagiers ingericht, bovendien één voor elke 
50 personen; in het geheel niet meer dan twaalf; 

e. hoofden van luiken, te zamen tot een bedrag 
van ten hoogste een half percent van den bruto
iuhoud. Het meerdere wordt in dien inhoud 

begrepen. 
§ 2. Het 2de hoofdstuk wordt vervangen door 

het volgende : 

2de H O O F D S T U K. 

Netto-inhoud. 

À rt. 16. Ter bepaling van den netto-inhoud 

worden van den bruto-inhoud afgetrokken de in 

de twee volgende artikelen omschreven ruimten, 
voor zoover deze·iu den bruto-inhoud begrepen zijn. 

Àrt. 17. Van den bruto-inhoud worden af
getrokken : 

1 °. de ruimten zoo wel op als onder het boven

dek, uitsluitend bestemd voor de bemanninj!;. 
Ruimten, die, ook met het oog op het getal 

personen, waarvoor zij moeten dienen, niet vol 

doen aan de eischen, welke aan verblijfplaatsen 
van dien aard gesteld behooren te worden, komen 
niet voor aftrek in aanmerking. 

2°. de ruimte , uitsluitend bestemd voor het 
persoonlijk gebruik rnn den gezagvoerder; 

3°. de ruimten, uitsluitend bestemd voor de 

behandel ing van het roer, van het spil en van 
andere ankertoestellen en voor het bergen van 
kaarten, signaaaoestellen , zeevaartkundige instru
menten en bootsmansgoed; 

4°. de ruimte ingenomen door de b.ulpmachine 

(donkey) met ketel, voor zoover zij met de hoofd
pompen vnn het schip verbonden zijn; 

5°. bij schepen, uitsluitend door zeilen voort

bewogen, de ruimte, enkel bestemd voor de 
berging van zeilen. De aftrek voor deze ruimte 
gaat 2} percent van den brnto-inhoud niet. te 

boven. 
Voor de meting der volgens dit artikel af 

te trekken ruimten gelden de voorschriften van 

art. 11. 
Àrt. 18. Bij stoomschepen wordt verder van 

den bruto-inhoud afgetrokken de rnimte, inge
nomen voor de beweegkracht. 

Die aftrek wordt op de volgende wijze bepaald. 
a. Bij raderstoombooten wordt, wanneer de 

machine-ruimte, dat is de ri1irnte, die uitsluitend 
door de werktuigen en ketels wordt ingenomen 
of voor hunne behandeling noodig is, meer dan 
20 percent en minder dan 30 percent van den 

bruto-inhoud bedraagt, 37 percent van dien in
houd afgetrokken. 

Bij schroefstoombooten wordt, inclien de ma
chine-ruimte meer dan 13 percent. en minder dan 
20 percent van den bruto-inhoud bi,draagt, 32 per

cent van dien inhoud afgetrokken; 
b. Bedraagt de machineruimte voor rader

stoombooten 20 percent of minder en voor scbroef-
13* 
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stoombooten 13 percent of minder ~an den 
bruto-inhoud, dan wordt de aftrek bepaald voor 
raderstoombooten op l½ maal en voor schroef
stoombooten op l ¾ maal den gemeten inhoud 
dier ruimte; 

c. Bedraagt de machineruimte voor raderstoom
booten 30 percent of meer en voor schroefstoom
booten 20 percent of meer van den bruto-inhoud, 
dan wordt de aftrek bepaald volgens a of volgens 
b, ter keuze van den belanghebbende, en indien 
deze geen keus doet, volgens a • 

.Art. 19. De ruimte, bedoeld in het vorig ar
tikel, wordt volgenderwijs gemeten. 

Vooreerst wordt de gemiddeltl.e hoogte gemeten 
van de ruimte, ingenomen door de werktuigen 
en de stoomketels van af het dek, dat daarover 
gaat tot op de bnikdenning terzijde van het zaad
hond; daarna worden drie of, zoo noodig, meer 
breedten gemeten op de helft der hoogte van ge
noemde ruimten. Een van deze breedten wordt 
genomen in het midden en een op elk der uiteinden 
dier ruimte; vervolgens wordt het gemiddelde van 
al de gemeten breedten bepaald . 

Daarna wordt de gemiddelde lengte der zelfde 
ruimte tnsschen de vom·- en achterschotten ge
meten , onder aftrek van die ged~elten, welke 
niet noodwendig vrij behooren te blijven voor 
de behandeling der werktuigen en ketels. 

Uit deze drie afmetingen wordt de inhoud be
rekend van de ruimte onder het dek, dat over 
de werktuigen gaat. 

Bevinden zich de werktuigen en ketels in af
zonderlijke afdeelingen, dan wordt ieder dezer 
afueelingen op dezelfde wijs gemeten, en worden 
haar inhouden bij elkander geteld. 

Bij den inhoud, bepaald volgens de vorige 
zinsneden, wordt gevoegd die der ruimte tusschen 
de overige dekken of in besloten en in den bruto
inhoud begrepen getimmerten op het bovendek, 
welke gevorderd wordt voor de behandeling der 
werktuigen en voor den aan voer van licht en 
lucht, alsmede die der 1·uimte, ingenomen door 
den tunnel in schroefstoombooten. Deze ruimten 
worden bepaald door hare gemiddelde lengte, 
breedte en hoogte met elkander te vermenig
vuldigen. 

Bestaat de tunnel uit verschillende afdeelingen, 
dan wordt elke afzonderlijk gemeten en worden 
haar inhouden bijeengeteld. 

§ 3. Aan het eerste lid van art. 34 wordt de 
volgende volzin toegevoegd : 
• 'fen aaczien van de ruimten, bedoeld bij art. 17, 

1°., wordt op gelijke wijze aangewezen voor hoe
veel personen ieder lokaal bestemd is. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de artt. 7, 
8 en 9 van het Koninklijk besluit van 21 Au
gustus 1875 (Staatsblad n°. 146) worden bij de 
meting van schepen met dubbelen bodem voor 
waterballast , - indien de ruimte tusschen de 
twee bodems niet geschikt is tot het bergen van 
ading, provisie of brandstof - , de volgende 
voorschriften in acht genomen. 

a. De holte wordt gemeten van af het meetdek 
tot op den bovenkant van den binnensten bodem. 

Van die holte worden af11:etrokkcn een derde 
van de bocht der dek balken en de gemiddelde 
dikte van de wegering boven dien bodem. 

b. Loopt de dubbele bodem niet over de geheele 
lengte van het schip door, maar is hij onder
broken of wel is de binn enste bodem iu sommige 
gedeelten van het schip hooger dan in andere, 
dan wordt het schip voor de meting der ruimte 
onder het meetdek in de lengte verdeeld in zoo
veel afdeelingen als met het oog op de afwisse
lende holte noodig is om eene juiste uitkomst te 
verkrijgen. 

Elke afdeeling wordt dan, ook voor de toe
passing van art. 7 van evengenoemd besluit, als 
afzonderlijk schip gemeten . 

Het totaal der verkregen inhouden van de ver
schillende afdeelingen is de brnto-inhoud van het 
schip onder het meetdek. 

c. Op plaatsen, waar de bovenkant van den 
binnensten bodem niet over de breedte van het 
schip horizontaal ligt, worden de oppervlakten 
van de dwarsdoorsneden, bedoeld bij art. 8 van 
voormeld besluit van 21 Angustns 1875 (Staats 
blad n°. 146), gemeten als volgt. 

De hoogte der dwarsdoorsnede , niet grooter 
zijnde dan 5 meter, wordt in vijf gelijke deelen 
verdeeld. 

Op elk der vier deelpunten en op het bovenste 
eindpunt wordt dan de wijdte van het schip 
binnen de wegering gemeten . Die wijdten worden 
van bovenaf met 1, 2, 3, enz. genommerd. 

De wijdten 2 en 4 worden met 4, ,ie wijdte 3 
met 2 vermenigvuldigd en bij de som dier pro
ducten worden de wijdten 1 en 5 gevoegd. Het 
totaal, vermenigvuldigd met een derde van den 
afstand tusschen de deelpunten der hoogte, geeft 
de oppervlakte van het bovenste gedeelte der 
dwarsdoorsnede aau. 

Om de oppervlakte te vinden van het p;edeelte 
der dwarsdoorsnede beneden de wijdte ö, is de 
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afstand tnsschen het punt, waar die wijdte ge
nomen is, en het laatste pnnt der hoogte in 
4 gelijke deelen te verdeelen. Op de 3 deel
punten en op het hoogste en het laagste punt 
worclen cle wijdten gemeten en overigens cle 
oppervlakte berekend overeenkomstig art. 8 van 
voormeld besluit. 

De som der beicle oppervlakten geeft de opper
vlakte van cle geheele dwarsdoorsnede aan. 

Is de hoogte der dwarsdoorsnede echter grooter 
dan 5 meter, dan wordt zij in zeven gelijke 
deelen verdeelcl en worden de zes middelste en 
de bovenste wijdten gemeten. De wijdten worden 
van bovenaf met 1, 2, 3, enz. genommerd. 

De tweeàe, vierde en zesde wijdten worden 
met 4, de derde en vijfde met 2 vermenigvulcligd 
en bij het totaal der producten worden de eerste 
en de zevende wijdte gevoegd. Het totaal, ver
menigvuldigd met een derde van den afstand 
tusschen de deelpunten der hoogte, geeft de 
oppervlakte van het bovenste gedeelte der dwars
doorsnede aan. 

De oppervlakte beneden de wijdte 7 wordt 
gemeten op dezelfde wijze als hiervoren is aan
gegeven voor de oppervlakte beneden de wijdte 5 
in het dáár bedoeld geval. 

De som cler beide oppervlakten geeft de-opper
vlakte van de geheele dwarsdoorsnede aan. 

3. De eigenaars, reed ers of gezagvoerders van 
zeeschepen, gemeten volgens meergemeld Konink
lijk besluit van 21 Augustus 187 5 (Staatsblad 
n°. 146) , kunnen die schepen kosteloos doen 
hernrnten. 

De hermeting behoeft niet verder te worden 
uitgestrekt dan noodig is om de bepalingen van 
de beide voorgaande artikelen toepassing te doen 
erlangen. Overigens kunnen de gegevens der 
vroegere meting in den nieuwen meetbrief wor
den overgenomen. 

4. Indien de hermeting, bedoeld bij het vorig 
artikel , een anderen bruto- of netto-inhoud van 
het schip aangeeft dan in den Nederlandschen 
zeebrief vermeld is, wordt van de bij hermeting 
bevonden inhou,len door clen scheepsmeter eene 
ouderteekende verklaring op den zeebrief gesteld. 

5. Het Koninklijk besluit van 13 December 
1887 (Staatsblad n°. 216) wordt ingetrokken. 

De be1vijzen, volgens dat besluit afgegeven, 
blijven van kracht tot dat het schip is her
meten. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
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 18den September 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe JJ[inister van Financiën, (get.) P!ERSON. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1899.) 

28 September 1899. BESLUIT , betreffende de 
standplaatsen van districts-commandanten der 
marechan ssee. 

WIJ WILHELMINA, uz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 18 September 1899, Kabinet, Litt. 0"; 
Gezien het rapport van Onzen Minister van 

Justitie van den 23sten September 1899, 2de af
deeling C, n°. 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijziging 
in zooverre van de tabel, bijlage B, behoorende 
bij het Koninklij k besluit van 30 Maart 1894 , 
n°. 9, zooals deze tabel is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 19 Maart 1895, n°. 27, 
en van 1 Juli 1895, n°. 28, te bepalen: 

1°. In de 3de kolom van genoemde tabel, zal 
in de plaats van .Zwolle, Álmelo en Zutphen" 
worden gelezen: . Zwolle , Zutplie-n en Árnhem". 

2°. De wijziging, sub 1°. genoemd , zal in
gaan op 1 Mei 1900. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze Ministers vau Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
alsmede aan de Algcmeene Rekenkamer. 

's Gravenhage , den 28sten September 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe JJ[inister van Oorlog, ( get.) ELA.lfl>. 

28 September 1899. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Z,iken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provinciën, betref
fende militie-, schutter- en inkwartierings
plichtigheid van in Nederland gevestigde 
burgers van de Vereenigde Staten van Mexico. 

Bij het 2de lid van artikel I van het bij de 
wet van 8 April 1899 (Staatsblad n°. 92), goed
gekeurd op 22 September 1897 tnsschen Nederland 
en de Vereenigde Staten van Mexico gesloten trac
taat van handel en vriendschap is bepaald, dat de 
wederzijdsche onderdanen en bnrgers der beide 
Hooge contracteerende Partijen onder alle andere 
(niet in het lste lid vermelde) opzichten volkomen 
gelijkgesteld worden met de onderdanen der meest 
bevoorrechte vreemde natie. 
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Deze bepaling brengt, naar het oordeel van den 

Minister van Buitenlandsche Zaken en van mij, 

mede, dat de h ier te lande gevestigde burge~s 

van de Vereenigde Staten van Mexico ten aan

zien o. a, van verplichtingen met betrekking tot 

de militie, de schutterij en het verstrekken n n 

inkwartiering en onderbond van k,ijgsvolk en 

vun transporten en levernntiëu voor de legers of 

verdedigings werken van het Rijk gevorderd, moeten 

deelen in de voorrechten, bij het bij cle wet van 

2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 129) goedgekeurd 

verilrag van handel en scheepvaart, tusschen 

ederlancl en Japan gesloten, aan de in eder

land gevcstigJe onderdanen van Japan toegekend . 

'l'en opzich te van eerstbedoelde personen is 

mitsdien, voor zoo veel bo,·envermelde betreft, te 

handelen overeenkomstig hetgeen bij mijn brief 

van 15 Augustus 1898, afd. M. S., n° . 11 98 1 

M. S. , gezegd is omtrent onderdanen van de 

Staten, genoemd in de voorlaatste alinea van dien 

brief. 

Vermits de uitwisseling der akten van be

krachtiging va n het tractaat met de Vereenigde 

)fexicaansche Staten blijkens het Koninklijk be

sl uit van 11 Augustus 1899 (Staatsblad n°. 200) 

op 12 J 11li 1899 heeft plaats gehad, treeilt dat 

tractaat ingevolge zijn X Vilde artikel met 12 Oc

tober eerstkomende in werk ing. 

Ik heb de eer U H .E.G. te verzoeken, een en 

ander ter kennis te brengen van Burgemeester 

en Wethouders der gemeenten in Uwe provincie. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BonGESIUS. 

30 September 1899. BESLUIT, waarbij ongegrond 

wordt verklaard het beroep van Jhr. Mr. 

K. A. GoDIN DE BEAUl'ORT te Maarsbergen 
tegen eene uitspraak van den Directeur der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 

te Amsterdam, in zake per oneele belasting. 

s. 209. 
WrJ WILHELMINA , ENZ. 

Besrhikkende op het beroep, ingesteld door 

Jhr. Mr. K. A. GODIN DE BEAUFO ltT, te Maars
bergen, tegen de uitspraak van den Directeur der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 

te Ámsterdam van 20 Maar t 1899 op zijne aan

gifte tot verkrijging van teru!(gaaf van personeele 

belasting over 1898 wegens het perceel JJomsteeg 
n°. 4 te Utrecht, hetwelk in clat jaar niet meer 

dan tien dagen bewoond zou zijn geweest; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge-

schillen van bestuur, gehoord , ad vies van 

19 foli 1899, n°. 168; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 27 September 1899, n°. 35 , 

Directe Belastingen; 

Overwegende , dat teruggaaf der belasting is 

geweigerd op grond, J at adressant in voornoemil 

perceel om de veertien dugen à clrie weken zitting 

zou hebben gehouden; dat ingevolge art. 63 § 2, 

der wet tot regeling der personeele belasting ge

vorderd wordt, dat het perceel niet meer dan 

tien dagen bewoond is; dat bedoeld gebruik der 

woning als bewonen zon zijn aan te merken; 

dat appellant erkent op meer dan tien dagen 

van het jaar 1898 zijne woning JJonuteeg n°. 4 te 

Utrecht te hebben gebruikt, immers gedurende 

eenigen tijd in die woning te hebben ver toefd, 

doch voor de onjuisthe id der genomen beslissing 

aan~oert: 

1°. dat met de nitdrnkking .bewonen" iets 

anders zou zijn bedoeld dan .gebrniken" , daar 
de wet in art. 2 spreekt van ,gebruiken" van 

g:ebouwen en in art. 63, § 2 , van .bewonen" 

van eene woning ; 

2°. dat naar het gewoon spraakgebruik het 

wooril • wonen" zekere continuïteit zou onder

stellen, en wel zoodanige, dat de woning voor 

dag- en nachtverblijf worde gebruikt; 

3°. dat, indien het gebruik van eene woning 

over dag gedurende een paar uren als • wonen" 

mocht kunnen worden geq ualificeerd, dan oog 

zijne woning niet meer dan tien dagen of 240 

uren zou zijn bewoontl.; dat toch de wet, sprekende 

van .meer dan tien dagen" niet de bepaling bevat, 

dat gedeelten van dagen als dagen wm·den 

beschouwd; 

Overwegende ten aanzien van deze gronclen 

van appellant: 

ad 1°. dat het aangeduide verschil tusschen 

art. 2 en art. 63, § 2, niet bewijst, dat de 

wet voor een zelfde perceel met "bewonen" iets 
anders zou bedoelen dan .gebruiken", verm its 

dat verschil reeds hiermede voldoende it te ver

klaren , dat in het eeue geval sprake is van 
gebouwen in het algemeen , in ~et andere geval 

echter nitslnitend van woningen; 

ted 2°. dat het niet de vraag :s wat bet 3praak

gebruik in het algemeen onder "wonen" ver

staat, doch hoogstens zon zijn te onderzoeken 
wat het spraakgebruik zou bedoelen met: . het 

bewoond zijn van eene woning" en wel in liet 
bijzonder: op één bepaalden. dag, aangezien toch 
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de dagen, bij de wet bedoeld, niet op elkaar ' af genoemd denkbeeldig gebruik, bestaande in de 
behoeven te volgen ; 

ad 3°. dat het reeds · moeilijk valt aan te 
nemen, dat de wet.gever aan het woorcl .dag" 
cle beteekenis zou hebben gehecht van clen ge
heelen dag van 24 uren en alclus eene met het 
oog op de practijk zeer bedenkelijke bepaling zou 
hebben willen maken; dat echter geheel onaan
nemelijk is, clat hij claarbij de gedeelten van 
dagen zou hebben vergeten ; dat echter cle woor
den: . niet meer dan tien dagen" ook niet in 
de eerste plaats tl oen denken aan de 240 uren 
van tien dagen; dat cle voor de hand liggende 
en natuurlijke verklaring deze is, dat het aantal 
dagen, waarop eene woning bewoond mag zijn, 
tot tien beperkt is; 

Overwegende voorts: 
dat art. 63 , § 2, teruggaaf van belasting ver

leent, indien eeue woning (afgezien vau ten 
hoogste tien ,lagen) niet bewoond is; 

dat naar het beginsel van art. 3 reeds de 
enkele aanwezigheid van meubelen een beletsel 
zou zijn voor die teruggaaf , vermits volgens dat 
artikel een gemeubeld perceel beschouwd wordt 
als in gebruik te zijn, terwijl de heffing der 
belasting volgens art. 2, § 1, rust op het ge
bruiken van perceel en; 

dat art. 63, § 2 , hierin voorziet door de 
woorden: .al is zij (de woning) gedurende het 
geheele ja:ir gemeubeld geweest" en aldus eene 
afwijking IJevat van art. 3 , waar dan ook uit
drukkelijk naar deze afwijking wordt verwezen; 

dat het onmogelijk is, dat dezelfde bepaling, 
die om teruggaaf var. belasting te verleenen het 
bloot denkbeeldig gebruik als een beletsel ter 
zijde stelt, geen beletsel voor die teruggaaf ziet 
in het werkelijk gebruik; in datgene, hetwelk de 
woning 11iet cloor middel van eene fictie , doch 
rechtstreeks :um de belasting oude rwerpt; 

dat omgekeerd , indien zelfs feiteliik gebruik 
der woning met behoud cler aanspraak op terug
gaaf was toegelaten, het slechts fictief gebruik 
zeer zeke, geen bezwaar zou opleveren; r1at dus 
in dit geval de woorden: .al is zij gedurende 
het geheele jaar gemeubeld geweest" geen zin 
zouden hebben, maar dat dan ook de verwijzing 
naar eene afwijking zou moeten staan in art. 2. 
§ 1, en niet ;_n art. 3 ; 

dat om deze :eden en het woord "bewonen" in 
art. 63, § 2, niet eene bepaalde wijze van ge• 
bruik kan aandlliden , doch moet uitdrukken het 
werkelijk gebruik, in tegenstelling met het voor-

aanwezigheid van meubelen ; 

dat overigens ook op andere plaatsen in de 
wet, waar in 't bijzonder sprake is van wonin
gen, het woord "bewonen" voorkomt met de 
beteekenis van .gebruiken", zooals b. v. in 

art. 11, § 1, en in art. 33 § 3, waar het door 
plaats eo aard der bepaling geen andere uitlegging 
toelaat dan dat het vervangt het .gebruiken" 

van art. 2 , § 1 ; 
Overwegende, clat mitsdien appellant, nu bij 

zijne woning Domsteeg n°. 4 te Utrecht op meer 
dan tien dagen van het jaar 1898 heeft gebruikt, 
geen aanspraak kan maken op teruggaaf cler 
belasting over dat jaar; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Finauciën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en te gelijk met zijn rapport in de Staatscourant 

zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonclen aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, den 30sten September 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
De JJ.[inister van Financiën , (get.) PrERSON. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1899.) 

3 October 1899. BESLUIT, houdende nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 27 Juli 
1887 (Staatsblad n°. 140), betreffende het 
houden van bevolkingsregisters. S. 210. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 29 Augustus 1899, 
n°. 3152 1 , afdeeling Binnenlaudsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 September 1899, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 
Minister van 29 September 1899 , n°. 5449, 
afdeeling Binnenlandsch Bestu nr; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad n°. 67) en op art. 140 der Gemeentewet; 

Hebben goedge,·onden en verstaan : 
te bepalen : 
Art . 1. Artikel 231,, eerste lid, van het Ko

ninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
n°. 140) , gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 12 Februari 1889 (Staatsblad n°. 32) wordt 
gelezen als volgt: 
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"Het ambt, beroep of bedrijf worden zoo 
nauwkcurii:( mogelijk eu niet door algemeenc be

woordi ngen in kolom 12 nangeduid, met vermel

ding, wat het bedrijf betreft , of de 11ersoon 

daarin als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij voor 

andrrer rekening) werkzaam is dan wel als onder

geschikte ; voor allen, die geen ambt, beroep of 
bedrijf hebben, wordt de kolom oni ngevuld gelaten". 

2. Het opsch rift van kolom 12 van model 

n°. 1 en van kolom 9 van model n°. 2 behoorende 

bij het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(StaatsUad u0

• 140), gewijzigd bij het Koninklijk 

besluit van 12 Februari 1889 (Staatsb lad n°. 32) 
wordt gelezen als volgt: 

.Ambt, beroep of bedrijf. Bij bedrijven ver

melden of de persoon daarin als hoofd (hetzij 

voor eigen, hetzij voor anderer rekening) (H ) 
werkzaam is, dan wel al s ond ergeschikte (0)". 

Onze Minister van Binncnlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit bes lu it, hetwelk 

in het StaatsUad zal worden geplantst en wnarvan 

kennis zal worden gegeven nau den Raad van State. 
Het Loo, den Sdcu October 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De JJ1inister van Binneiilaudscl,e Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESlUS. 

( Uitgeg . 14 Oct. 1899.) 

3 October 1899. BESLUIT, houdende nadere wij 

ziging van het Koninklijk besluit van 27 Juli 

1887 (Staatsblad n° . 142) tot regeling der 

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

staande onder bestuur of toezicht van Rijks
wege. S. 2ll . 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 September 1899, 

n°. 3152', afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

26 September 1899, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoem
den Minister van 29 September 1899, n°. 5450, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van ·17 April 1887 (Staats• 
blad u0

• 67) en op artikel 140 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 

Benig artikel. 

Artikel 4, 4°., van het Koninklijk besl uit van 
27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), laatstelijk i:(e-

wijzigd bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1899 

(Staatsblad n°. 89) wordt gelezen als volgt : 

• De groep van personen volgens de onderschei

ding in artikel 1, waartoe de ingeschrevene be

hoort, met opgave voor de 11ersonen behoorende 

tot de groepen n°•. 2 en 3, in dat arti kel aan

gewezen van de betrekking waarin zij werkzaam 

zijn of waarin zij staan tot dengene, tot wiens 

huishouding zij behooren, met vermelding, voor 

zooveel het bedrijf betreft of de persoon daarin 

werkzaam is als hoofd (hetzij voor eigen, hetzij 
voor anderer rekening) of als ondcrgesch ikte". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

kennis zal worden gegeven aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den October 1899 . 

(get.) WIL HELM INA. 
De JJf inister van Binnenlandse/te Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 
( Uitgeg . 14 Oct . 1899.) 

5 October 1899 . BESLUIT, houdende beschikking 

op het beroep, ingesteld door den Raad der 

gemeente Weerselo, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 

13 April 1899 , 2dc afd . , n°. 1144/1036, 

waarbij aan het hoofd der openbare lagere 

school te Dulder, gemeente Weerselo, wegens 

gemis van vrije woning eene vergoeding voor 

hui shuur van / 200 is toegekend. S. 212. 
WIJ WlLHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente TfTee,·selo, tegen het be

sluit van Gedeputeerde Staten van OveriJsseZ d.d. 

13 .ipril 1899, 2de afd., n°. ll44/103 6, waarbij 

aan het hoofd der openbare lagere school te Dulder, 
gemeente Weerselo, wegens gemis van vrije woning 

eene vergoeding voor huishuur van / 200 is toe
gekend ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestnur,gehoord (adv ies van 30 Augustus 1899, 
n°. 186); 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandschc Zaken van 2 October 1899, 
n°. 5029, afdeeling Onderwij s; 

Overwegende, dat, nadat de Raad der gemeente 
Weerselo op 22 November 1898 afwijzend had 

beschikt op het verzoek van 1'H. J . TRIEN, hoofd 
der openbare lagere school te Dulder, om bij die 
school eene onderwij zerswoning te bouwen, welk 
verzoek gegrond was op adressan ts voornemen om 
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in het huwelijk te treden , deze zich tot Gedepu

teerde Staten van Overi,jssel gewend heeft en hun 
heeft verzocht te bevorderen, dat in de nabijheid van 

de school eene woning voor hem gebon wd worde; 
dat Ge,leputeerde Staten naar aanleiding v:in 

dit verzoek bij besluit van 13 April 1899, 

2de afd . , n°. 1144/1 036 hebben goedgevonden 

met wijziging van hun besluit van 27 Januari 
1881, 3dc afd., n°. 186/192 (Pi·ovinciaal Blad 

n°. 6) te bepalen, dat te rekenen van 1 Mei l 899 

de onderwijzer, hoofd der lagere school te Dulder, 
gemeente TfTeersèlo, wegens gemis van vrije woning 

eene vergoeding zou genieten van f 200; dat zij 

daarbij hebben overwogen, dat in de buurtschap 

Dulder geene enkele woning is te huren, en de 
Raad, uitgenoodigd om in het belang niet alleen 
van het schoolhoofd, maar ook in dat van het 
onderwij s eene woning te laten bouwen, daartoe 
ongenegen is bevonden ; dat er onder deze om

standigheden termen best.aan de vergoeding van 
huishuur - thans f 100 bedragende - te ver
hoogen tot zoodanig bedrag, dat het hoofd der 
school in staat worde gesteld eene voor hem ge
schikte woning, waar dan ook, te huren; 

dat de Raad der gemeente Weerselo zich daarop 
tot Ons heeft gewend met het verzoek, dat het 
Ons moge behagen, met vernietiging van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Ovei·ijssel , 
d.d. 13 April 1899 , 2de afd., n°. 1144/1036, 
te verstaan, dat er geene termen aanwezig zijn 

om in het bij beslu it van dat college, d.d. 27 Ja

nuari 1881, 3de afd., n°. 186/192 vastgestelde 
bedrag der vergoeding voor huishuur Yoor het 

hoofd der lagere school te Dulder, gemeente 
Weerselo, verandering te brengen; dat appellant 
daarbij heeft te kennen gegeven, dat het niet in 
de bedoeling van art. 26, al. 5 der wet tot rege

ling van het lager onderwijs kan gelegen zijn om 
aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te 
kennen eene eenmaal door dat college geregelde 
vergoeding voor huishuur willekeurig te ver

anderen, zonder dat er nie1twe omstandigheden 
voorhanden zijn, welke ecne dergelijke wijziging 

noodzakelijk maken, als hoedanig het voornemen 

van het tegenwoordig hoofd der school om in 
·het huwelijk te treden niet kan gelden , terwijl 
de wetgever ongetwijfeld nog veel minder met 
die bepaling aan Gedeputeerde Staten een wapen 
heeft in handen willen geven, ten einde door 
het hepalen van eene bovenmatig hooge vergoe

ding voor huishuur, feitelijk eene gemeente te 
dwingen tol het bouwen van onderwijzerswoningen; 

dat in deze streken op het platte land nooit meer 

dan / 100 vergoeding 1ier jaar voor gemis van 
vrije woning is toegekend; dat Tb. J. 'l'HIEN bij 

zijne sollicitatie wist, dat er te Dulder geene 

geschikte woning beschikbaar was, en de wet tot 
regeling van het lager onderwijs geene bepaling 
kent, welke de gemeente verplicht onderwijzers

woningen beschikbaar te stellen; dat het gemeente

bestuur het met cle belangen der gemeente ,en 
veelal ook met die der onderwijzers" strijdig acht 
in de verschillende buurtschappen onderwijzers

woningen te bouwen; dat sedert 21 Januari 1881 
de huishuren in Weerselo niet zijn gestegen, maar 
veeleer gedaald, en dat / 200 voor die gemeente 
bu itensporig hoog zo u zijn; 

Overwegende, dat in art. 26 der wet tot rege

ling van het lager onderwijs is bepaald, dai het 
hoofd eener lagere school boven zijne jaa1·wedde 
vrije woning geniet, zoo mogelijk met een tuin, 
en dat, ingeval hem geene vrije woning kan 
verschaft worden, hij eene billijke vergoeding 

voor huishuur ontvangt, waarvan het bedrag 
door Gedeputeerde Staten wordt bepaald; 

dat Gedeputeerde Staten ongetwijfeld bevoegd 

zijn dit bedrag, eenmaal vastgesteld, te allen 
tijde te wijzigen, indien zij meenen, dat daartoe 

termen bestaan; 
dat de wetgever, sprekende van eene vrije woning 

met tuin, blijkbaar bedoeld heeft aan het hoofd 

eener lagere school te verschaffen eene woning 

voor een gezin , en dat derhalve de vergoeding 

voor huishuur eveneens moet worden berekend 
naar de huurprij s een er dergelijke woning; 

dat niet behoeft te worden nagegaan, of het 

door Gedeputeerde Staten in 1881 vastgestelde 
bedrag al of niet was eene billijke vergoeding 

voor huishuur, maar slechts, of het thans be

paalde bedrag op dit oogenblik eene billijke 
vergoeding is; 

dat, blijkens de berichten van Gedeputeerde 
Staten en van het schooltoezicht dienaangaande 
als vaststaande mag worden aangenomen, dat voor 

geen lager bedrag dan f 200 in de nabijheid der 
school eene geschikte woning is te huren, en 
dat het zich ook niet laat aanzien, dat dit binnen
kort het geval zal zijn ; 

dat wel door adressant is beweerd, dat eene 
huurprijs van / 200 bovenmatig hoog is, maar 
dat hij in gebreke is gebleven deze bewering door 
feiten te staven, en bovendien zelf erkent , dat 
te Dulder voor / 100 geene ook maar eenigszins 
geschikte woning te verkrijgen is; 
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dat derhalve het door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij besluit van 13 April 1899, 2de afd., 
n°. 1144/1036, vastgesteld bedrag van .f 200 is 
te beschouwen als eene billijke vergoeding voor 
huishuur voor het hoofd der openbare lagere 
school te IJulder; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onclerwijs. 

Hebben goedgevonden en verslaan : 
met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten het daartegen ingesteld hoo
gei· .beroep te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederlandsche Staatscourant op
genomen zal worden, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raacl van State, af
deeling voor de geschillen van bestuur. 

Het. Loo, den 5den October 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

gesteld bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1891 
(Staatsblad n°. 76) wordt gelezen als volgt: 

" De leden en plaatsvervangende leden der in 
het vorige artikel genoemde Commissie worden 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij verheid telkens voor den tijd van een jaar be

noemd, door wien tevens uit hun midden een 
Voorzitter, plaüsvervangentl Voorzit.ter, Secretaris 
en plaatsvervangend Secretaris wordt aangewezen. 

. De plaatsvervangende leden treden in geval 
van ontstentenis van leden op en worden daartoe 
door den Voorzitter opgeroepen.'' 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezondeu aau clen Raacl van State. 

Het Loo, den 6den October 1899. 

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

(get.) 0. LELY. 

( Uitgeg. 25 Oct. 1899.) 

De lllinister van Binnenlandsche Zaken, · 6 October ·1899. BESLUIT. tot nadere wijziging 
(get.) H. GOEMAN BoRGESJUS. van het algemeen reglement voor den dienst 

( Uit.geg. 20 Oct. 1899.) op de spoorwegen, vastgesteld bij Konink

6 October 1899. BESLUIT, hoU<lende wijziging 
van het reglement voor de examens ter 
verkrijging van een diploma als machinist 
aan boord fän koopvaardij schepen, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 18 Maart 
1891 (Staatsblad n°. 76) en gewijzigcl bij 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1893 (Staats
btad n°. 81). S. 213. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat , Handel en Nijverheid van 8 Sep
tember 1899, n°. 174, Afdeeling Handel en 
Nij ver hei cl; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
26 September 1899, n°. 17) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 3 Oc
tober 1899, n°. 209, Afdeeling Handel en Nij-
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt.: 

Eenig artikel. 

Art. 3 van het Reglement voor de examens ter 
verkrijging van een diploma als machinist aan 
boord van /;oopvaardi,jschepen, zooa ls het is vast-

lijk besluit van 27 October 1875 (Staats 
blad n°. 183) , zooals dit laatstelijk werd 

gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Febru
ari 1899 (Staatsblad n°. 69). S. 214. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, . Handel en Nijverheid van 6 Septem
ber 1899, n°. 209, Afd. Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 27 Octo
ber 187 5 (Staatsblad u0

• 183), zooals dit laatste
lijk werd gewijzigcl bij Koninklijk beslnit van 
9 Februari 1899 Staatsblad u0 • 69); 

Den Raad van State gehoorcl (advies van den 
26 September 1899, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van ~ Oc
tober 1899, n°. 210, Afcl. Handel en Nijverheid.; 

Hebben p:oedgevonden en verstaan: 
De artikelen 45 en 46 van het algemeen 

reglement voor den dienst op de spoorwegen, 
· vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 Octo• 
ber 1875 (Staatsblad n°. 183), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 11 September 1882 (Staats
blad n°. 126), aangevuld bij Koninklijk beslnit 
van 25 Januari 1884 (Staatsblad n°. 10) , nader 
gewijzigcl bij Koninklijk besluit van 25 Novem
ber 1885 (Staatsblad n°. 196) en bij clat van 
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26 Maart 1887 (Staatsblad n°. 44), nader aan
gevuld en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
1 Juli 1890 (Staatsblad n°. 104), nader gewijzigd 
bij Kon inklijk besluit van 19 April 1892 (Staa ts

blad n°. 89), nader aangevuld bij Koninklijk be

sluit van 26 Maart 181!8 (Staatsblad n°. 68) en 
nader gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Fe

bruari 1899 (Staatsblad n°. 69), te vervangen 
door de volgende bepalingen: 

Árt. 45. De ketel moet voorz ien zijn van ten 
minste twee veiligheidskleppen, die op den ketel 
of op Jen stoomhouder zoodanig worden geplaatst 
dat zij, wanneer de ketel in werking is, gemakke
lijk ktrnnen onderzocht worden en waarvan ten 
minste één doo1· den machinist van zijne stand

plaats kan worden ontlast. 
Árt. 46. De kl einste waarde te nemen voor 

de middellijn van elk der klepopeningen, zoo er 
niet meer dan twee aanwezig zijn, wordt be

rekend met de formule: 

w 
d = 2.fi V p + 0.621 

waarin worcl t voorgesteld door : 
d. de middellijn in centimeters, 
p. de werkelijke drukking van den stoom in 

kilogrammen per vierkanten centimeter, 
w. het verwarmingsoppervlak in vierkante 

meters, waartoe geacht moet worden te behooren 

het geheele oppervlak dat met de verbrandings

producten in aanraking komt. 
Heeft een stoomketel meer dan twee veilig

heidskleppen, dan moet de som van de door
sneden der klepopeniugen ten minste gelijk zijn 
aan de som van de doorsneden, die de openingen 
zouden moeten hebben bij slechts twee kleppen, 
en de middellijn van elke klepopening niet kleiner 
zijn dan drie vierde (-}) van de met de formule 

berekende waarde. 
De middellijn eener klepopening mag echter 

nooit kleiner dan twee centimeter zijn. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit , hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worclen. 

Het Loo, den 6den October 1899. 

(get.) WIL HEL MINA. 
IJe jjfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

v;et.) C. LELY. 

(Uitgeg. 25 Oct. 1899.) 

6 October 1899. BESLUIT , houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist
promessen volgens de wet van 4 April 1870 
(Staatshlad n°. 62), gewijzigd bij die van 
31 December 1897 (Staatsb lad n°. 281), en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 

n°. 185). S. 215. 

6 October 1899. BESLUlT van den Minister van 
Waterstaat, Handel en ij verbeid, betreffenJ.e 
vaststelling van het goedkeuringsmerk voor 
den ijk en he,·ijk der maten en gewichten 
enz. voor 1900. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid, 

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1880 (Staatsbfad n°. 167), houdende vast
stelling van de stempelmerken en het afkeurings
merk voor de maten en gewichten, zooals het is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 15 October 1873 
(Staatsblad n°. 137) en op art. 9 van het regle
ment betreffende de samenstelling, het onderzoek 
en den ijk der gasmeters, vastgesteld bij Ko
ninklijk beslui t van 12 September 1874 (Staats 
blad n°. 128); 

Heeft goedgevonden: 

1 °. te bepalen , dat het goedkeuringsmerk ge
durende het jaar 1900 te bezigen, zal zijn: 

bij den ijk en herijk van maten en gewichten, 
de letter k in den gewonen scbrijfvorm; 

bij den ijk en herijk van gasmeters, cle Konink

lijke K roon ; 

2°. ter algemeene kennis te brengen, dat, in
gevolge art. 1 van de beschikking van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, van 23 Janu
ari 1873, n°. 174, 12de afdeeling, laatstelijk ge
wijzigd bij beschikking van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 12 Maart 
1898, litt. I, afdecling Handel eu Nijverheid, 
(lste onderafdeeling) als merk bij · eet·ste stempe

ling aan de nagenoemde ijkkantoren gebezigd 
wordt, het cijfer achter den naam van elk kan
toor geplaatst: 

's Hertogenbosch 1 , Arnhem 3 's C:.ravenba<>e 5 
Rotterdam 6, Leiden 7, Dord:.echt 8, Am:ter~ 
dam 9, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 14, 
Leeuwarden 15, Zwolle ] 6, Groning~n 17, Assen 18, 
Maastricht 1.9 . 

's Gravenhage, den 6den Oc tober 1899. 

IJe Minister voornoemd, (get.) C. LELY. 
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6 October ] 899. BESLUIT, houdende beslissing 
dat op een verzoek van een burgerlijk arm• 
bestuur om de door opheffing eener inschrij
ving in een der grootboeken beschikbare' 
gelden weder te beleggen in clen aankoop 
van landerijen, zonder aanwijzing der lande
rijen die het voorwerp van dien aankoop 
zullen zijn, de machtiging van Gedeputeerde 
Staten niet kan worJen verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het burgerlijk armbestuur, te Barradeel tegen 
het besluit mu Gedeputeerde Staten van Friesland 
dd. 2ö Mei 1899, n°. 60, waarbij machtiging is 
geweigerd voor den verkoop van inschrijvingen 
op het Grootboek der 2} pCt. ederlandsche 
Werkelijke Schuld. en voor aankoop van land 
uit de opbrengst; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen vau bestuur, gehoord , ad vies van 20 Sep• 
tember 1899, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Octob.:r 1899, 
n°. ö477, afd . B. B.; 

Overwegende, dat op het Grootboek der 2! pCts. 
N ederlandsche Werkelijke Schuld staat ingeschreven 
ten name der armvoogdij van 'l'zummarum 

f 1200.-, ten name der armvoogdij van Klooster• 

Lidlum f 200.- en ten name der armvoogdij 
van Pietersbierum /2800.-, te zamen/4200.-; 

dat het burgerlijk armbestuur te Barradeel, 

van oordeel, dat van die gelden meer voordeel 
te trekken ware , indien zij besteed wierden voor 
aankoop van landerijen, bij Gedeputeerde Staten 
de vereischte machtiging heeft aangevraagd; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
25 Mei 1899, n°. 60, dat verzoek hebben afge
wezen, d1tarbij overwegende, dat, volgens art. 15 
der wet tot regeling van het arlllbestuur de be
schikbare gelden moeten worden belegd door 
aankoop van inschrijvingen in een der Grootboeken 
der Nederlandsche Werkelijke Schuld en datalleen 
bij wijze van uitzondering daarmede anders kan 
worden gehandeld; dat , waar nu gelden in een der 
Grootboeken zijn belegd, gelijk hier het geval is, 
er inderdaad zeer ernstige redenen moeten bestaan, 
die tegeldemaking ,an de bestaande inschrijvingen 
kunnen rechtvaardigen; dat zoodanige redenen 
noch door het burgerlijk armbestuur, noch noor 
het gemeentebestuur zijn aangevoerd; 

dat het armbestuur zich hierop nogmaals tot 
Gedeputeerde Staten heeft gewend, aanvoerende , 

dat bij gelijken waarborg door aankooi> van land 
f 80 's jaars meer winst kan worden gemaakt, 
en dat college verzoekende, de aanvraag in nadere 
overweging te nemen; 

dat Gedeputeerde Staten eçhter op 8 Juni 1899 
hebben besloten, aan het armbestuur te kennen 
te geven, dat er voor hen geen termen bestonden 
om aan dat verzoek te voldoen; 

dat het burgerlijk armbestuur, alsnu Onze beslis
sing heeft ingeroepen, daarbij aanvoerende , dat 
het weliswaar nog eene som van / 1360.
beschikbaar heeft, maar dat die som onvoldoende 
is, 'om daarvoor lande.rijen aan te koopen; 

Overwegende, dat in art. 15 der wet tot re• 
geling van het armbestuur wordt bepaald dat de 
beschikbare gelden van burgerlijke en gemengde 
instellingen van liefdadigheid worden belegd 
door aankoop van 
Grootboeken der 

inschrijvingen in een der 
Nederlandsche Werkelijke 

Schuld, terwijl art. 16 onder meer bepaalt, dat 
dergelijke inschrijvingen met machtiging van 
Gedeputeerde Staten kunnen verkocht worden; 

cl.at door Gedeputeerde Staten in ieder voor
komend geval behoort onderzocht te worden, of 
zoowel de opheffing van eene bestaande geldbe
le!!'ging als de wijze der wederbelegging van de 
daardoor beschikbaar gewo1·den gelden moet geacht 
worden met het belang der instelling en de 
voorschriften der wet overeen te komen; 

dat nu, waar ten aanzien van die wederbelegging 
alleen wordt opgegeven, dat zij bestaan zal in deri 
aankoop van landerijen , maar niet landen die het 
voorwerp van dien aankoop zullen zijn worden 
aangewezen en dus de gegevens ontbreken, welke 
noodip; zijn voor eene beuordeeling van de vraag, 
of de verandering Vlln de wijze van geldbelegging 
voor het armbestuur voordeelig zal zijn reeds 
uit dien hoofde de vereischte machtiging niet 
kan worden verleend; 

Gezien de wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad 
n°. 100), gewijzigd bij die van 1 Juni 1870 
(Staatsblad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 

9 October 1899. Arrest van den Hoogen Raad 
der ederlanden, houdende beslissing dat 
ingevolge art. 5 der wet van 22 J nli 1814 
(Staatsblad n°. 86) de gemeentebesturen vol
komen bevoegd zijn bij verordening zoo• 
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danige beperkingen te maken als zij oodig 
oordeelen om tegen het misbruik v n de 

dáár bedoelde loterijen te waken, ook n den 
vorm van een algemeen verbod van de· lote
rijen, waarvan in bijzondere gevalle1 vrij
stelling door burgemeester en weth uders 
kan worden verleend. 

De Hooge Raad enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie doo · den 
requiraut voorgesteld bij memorie : 

Schending der wet door verkeerde toepassing 
van de artt. 211, 216 en 253 Strafvordering, 
in verband met de artt. 81 en 85 der alge
meene politieverordening van Epe; 

Overwegende dat aan den gereq nireerde bij de 
dagvaarding is ten laste gelegd : . dat hij op 
9 Februari 1899 - althans in de maanden 
Januari of Februari 1899 - in zijne woning 
te Oene onder Epe eene verloting beneden de 
waarde van f 100 van manufacturen en andere 
voorwerpen heeft gehouden en in het gemeld 
tijd vak, te Oene ond,ir Epe voor eene dergelijke 
verloting gelden heeft ingezameld o. a . van P. B 
en H. B., ieder 35 cents voor één lot"; 

dat de kantonrechter deze feiten bewezen heeft 

verklaard , doch niet strafbaar heeft geoordeeld, 
op grond dat art. 81 van de algemeene politie
verordening voor de gemeente Epe, blijkens het 
verband van dit artikel met art. 82 der veror
dening , niet bedoelt het honden van de daar 
bedoelde verlotingen on voorwaardelijk te ver
bieden, hetgeen ook in strijd zou zijn met art. 5 

van het besluit van den Souvereinen Vorst van 
22 Juli 1814 (Staatsblad n°. 86), doch de be
doeling blijkbaar is het houden van de- bedoelde 

verlotingen te verbieden zonder vergunning van 
burgemeester en wethouders ; 

dat alzoo het gemis van zoodanige vergunning 
had moeten zijn ten laste gelegd , en , nu dit 
niet is geschied, het ten laste gelegde feit niet 
valt onder art. 81, eu ook bij geene wet of an
dere wettelijke verordening met straf is bedreigd ; 

0. dat hiertegen tot ondersteuning van het 
middel van cassatie bij de memorie in hoofdzaak 
is aangevoerd, dat de woorden van art. 81 der 
politieverordening duidelijk zijn en ondubbelzin
nig aantoonen, dat het cle bedoeling was daar
bij een algemeen verbod te geven om te Epe cl.e 
bedoelde loterijen te houden, en de ontheffing 
daarvan te doen beschouwen als fait d'excuse, en 
do.t di e voorschriften niet in strijd zijn met 
art. 5 van het genoemd besluit ; 

0. daaromtrent, dat de bedoelde artikelen van 
de algemeene politieverordening der gemeente 
Epe luiden: 

Art. 81: Het is verboden verlotingen beneden 
de waarde van f 100, op welke wijze ook gere
geld, aan te leggen, te houden, de aankondiging 
daarvan in zijne woning toe te laten, daarvoor 
gelden in te zamelen of lij sten ter inteekening 
aan te bieden; 

Burgemeester en wethouders kunnen van het 
bovenbedoelde verbod ontheffing verleenen"; 

Àrt. 82: • Verlotingen moeten gehoudel! wor
den overeenk2mstig de voorwaarden door burge
meester en wethouders aan hunne vergunning 
verbonden. De aanvrage van deze vergunning 
moet schriftelijk worden ingediend, met opgaaf 
van hetgeen men verlangt te doen verloten, het 
getal uit te geven loten, den prijs van elk lot, 
de bijzondere voorwaarden daarbij gesteld, de 
plaats wáár en den tijd waarop men voornemens 
is de verloting te houden ; 

De toestemming van burgemeester en wethou
ders moet op cle plaats der verloting voorhanden 
en leesbaar zijn"; 

en overtreding dier artikelen bij art. 85 met 
geldboete wordt gestraft; 

0. dat de eerste alinea van art. 81, blijkens 
de duidelijke bewoordingen, bevat een algemeen . 
verbod om de daar bedoelde loterijen aan te leg
gen enz. en de tweede alinea aan burgemeester 
en wethouders de bevoegdheid geeft ontheffing 
van dien re11:el te verleenen ; 

dat dus die ontheffing is eene uitzondering op 
den regel van het verbod in alinea 1, eu cle be
palingen van art. 82 omtrent de wijze waarop 
die ontheffing moet worden aangevraagd , kan 
worden verleend en moet worden bekend gemaakt, 
daarin geene verandering brengen, al wordt de 

ontheffing daarbij • vergunning" of .toestemming" 
genoemd; 

dat het niet aanwezig zijn dier uitzondering 
niet is een bestanddeel yan het feit in art. 81 
in ·verband met art. 85 der verordening straf
baar gesteld, en daarvan dus in de dagvaarding 
geene melding behoefde te worden gemaakt ; 

0. dat die regeling omtrent het verbod van 

particuliere loterijen beneden de waarde van/ 100 
in de artt. 81, 82 en 85 der verordening op~e
nomen, geheel in overeenstemming is met het 
voorschrift van art. 5 d.er wet van 22 Juli 1814 
(Staatsblad n°. 86); 

dat toch in dat artikel aan de gemeentebesturen. 
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de verplichting wordt opgelegd om zorg te dra
gen dat van het honden van kleine loterijen be
neden de waarde van f 100, geen misbrnik worde 
gemaakt, en deze volkomen bevoegd zijn om bij 
verordening zoodanige beperkende bepalingen te 

maken als zij daartoe noodig achten; ook in den 

vorm van een algemeel' verbod van alle dergelij

ke loterijen waarvan in bijzondere gevallen vrij
stelling door burgemeester en wethouders kan 
worden verleend ; 

0. dat derhalve de kantonrechter door in het 

bestreden vonnis het ontbreken der ontheffing 
van het algemeen verbod als een bestanddeel van 
het strafbaar feit aan te nemen, en wegens het 
niet vermelden daarvan in de dagvaarding het ten 
laste gelegde feit niet strafbaar te verklaren, de 
artt. 81 en 85 der algemeene politieverordening 
voor de gemeente Epe door niet-toepassing heeft 
ge~chonden, zoodat het cassatiemiddel gegrond is; 

Vernietigt het vonn is door den kantonrechter 
te Apeldoorn den 20 April 1899 in deze zaak 
gewezen, voorzoover het bewezen feit daarb ij 
niet strafbaar is verklaard en de gereqnireerde 
-0ntslagen van alle rechtsvervolging; 

En krachtens art. 10n R. 0. rechtdoende op 
het bij dat vonnis als bewezen aangenomen feit; 

Verklaart dat dit feit moet worden geqnali

fir.eerd als: het in de gemeente Epe honden van 

eene verloting beneden de waarde van / 100 en 
het inzamelen van gelden daarvoor; 

Verklaart den gereq uireerde schuldig aan die 
overtredingen ; 

Gezien de artt. 81 en 85 der algemeene poli
tieverorclening voor de gemeente Epe, 23, 62 en 
9 l Strafrecht; 

Veroordeelt den gerequireerde tot betaling van 
twee geldboeten, ieder van f 0.50; 

Bepaalt dat elke boete bij gebreke van betaling 
binnen 2 maanden na den dag waarop dit arrest 
kan worden ten uitvoer gelegd , zal worden ver
vangen door hech len is van 1 dag. 

-12 October 1899. BESLUIT, hondende bepalingen 
tot invoering van een zelfstandig beheer van 
den gevangenis-arbeid. S. 216. 

WIJ WILHELMINA, enz. 
Gezien de wet van 14 April 1886 (Staats -

1Jlad n°. 62) en het Koninklijk besfoit van 31 Au
gustus 1886 (Staatsblad n°. 159); 

0 verwegende dat het wen schel ijk is, ten be
hoeve van de uitoefening der leiding van den 
gevangenis-arbeid van wege het Departement van 

J nst itie, bepalingen tot invoering van een zelf
standig beheer van dien arbeid te treffen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,Tnstitie van den 3 October 1899, Algemeen 

Secretariaat, n°. 120; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Onverminderd het algemeen opperbeheer van 

Onzen Minister van Jnstitie met inachtneming 
van de bepalingen omtrent het plaatselijk beheer 
van de Colleges van Regenten, wordt het centraal 
beheer over clen arbeid in de gevangenissen, rijks
werkinrichtingen en rijksopvoedingsgestichten ge
voerd, naar voorschriften door Onzen Minister 

van J nstiti e te stellen, door den Hoofd-Inspecteur 
van het Gevangeniswezen . 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den October 1899. 
(get.) WILH EJLMIN A. 

(qet.) 

De Minister van Justitie, 
ÜORT V. D. LINDEN. 
( Uitgeg . 25 Oct. 1899.) 

12 October 1899. BESLUIT, tot intrekking der 
voorwaarden, waaronder Rijkstelegraafkan
toren en van nadere bepal ingen, waaronder 

Rijkstelephoonkantoren kunnen worden op
gericht . S. 217. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet OJl de wenschelijkheid, om de voor
waarden, waarop Rijktelegraafkantoren en Rijks
telephoonkantoren kunnen worden opgericht en in 
stand gehouden, te herzien; 

Gezien artikel 1 van het reglement voor den 
dienst der Rijkstelegrnaf, goedgekeurd bij Konink
lijk besluit van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 157); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Octo
ber 1899, n°. 3435, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
Art. 1. In gemeenten, welke daarvoor naar 

het oordeel van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid in aanmerking komen, 
kan, op verzoek van het gemeentebestuur, aan
sluiting aan het Rijkstelegraafoet, door middel 
van een Rijkstelephoonkantoor, worden verkregen 
op de volgende voorwaarden: 

a. de verbindingslijn wordt van Rijkswege 
aangelegd en onder houden ; 

b. de gemeente levert en onderho.ud ten ge
genoegen van Onzen ;\Iinister van Waterstaat , 
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Handel en Nijverheid een behoorlijk gemeubeld , 

verlichte en verwarmde lokaliteit tot uitoefeni 

van den dienst. 
De uoodige toestellen, alsmede alle ·formuliere 

of bescheiden, benoodigd ,·oor de behandeling va 
de telegrammen en voor de verantwoording va 
de ontvangsten en uitgaven, worden van Rijk -
wege geleverd en onderhouden; 

c. de gemeente stelt ten genoegen van Onze 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverhei 
den kantoorhouder en diens vervanger aan. Hnnn 
bezoldiging is voor rekening van de gemeente 

d. in de bestelling van de telegrnmmen binne 
den kring, waarin volgens de bepalingen va 
het Rijkstelegraafreglement de bezorging van ni 
de telegraafkantoren kosteloos geschiedt, word 
door en voor rekening van de gemeente voorzien 
Zij is bevoegd de, in het Rijkstelegraafreglemen 

bepaalde, vergoeding van de. geadresseerden t 

heffen . 

2. Telegraafkantoren op plaatsen, waar naa 
het oordeel van Onzen Minister van Waterstaat 
Handel en Nijverheid een telephoonkantoor vol 
doende is, kunnen tot telephoonkantoren warde 

teruggebragt. Alsdan wordt, met afwijking va 
bovenstaande bepalingen , in de uitoefening van de 

telephoondienst ran Rijkswege voorzien en draagt 
het Rijk de kosten. 

3. De Koninklijke besluiten van 15 Septem
ber 1886 (Staatsblad n°. 164), van 14 Septem
ber 1892 (Staatsblad n°. 219) en van 16 October 

1897 (Staatsblad n°. 205) worden ingetrokken 
met den dag waarop dit besluit in werking treedt, 
met bepaling fat over 1899 geene bijbetaling van 
gemeenten betreffenue het eventueel tekort in de 
opbrengst van telegraafkantoren wordt geheven. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
ijverheid is beslast met de uitvoering van dit 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den October 1899. 
(get .) WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 27 0ct. 1899.) 

16 0ctober 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Heer, 
van 10 Augustus 1899, waarbij G. REGOUT 
is benoemd tot wethouder. S. 218. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 21 September 1899, 

n°. 5096, afdeeling Binnenlandseh Bestuur, be

treffende het besluit van den raad der gemeente 
Heer van 10 Angnstus te voren, waarbij G. REGOUT 
is benoemd tot wethouder; 

Overwegende dat A. A. RUTTEN ontslag heeft 
gen_omen als wethouder bij schrijven van 16 Juli 
1899 en als lid van den gemeenteraad bij schrijven 
van 17 Juli d. a. v., welke beide brieven aan 
den burgemeester zijn ter hand gesteld op 
27 Juli d. a.v.; 

dat lrier alzoo het open vallen van de plaats 
van een wethouder gepaard ging met het open
vallen een er plaats in den raad; 

dat art. 84 der gemeentewet voorschrijft, dat 
in zoodanig gem! de verkiezing ter vervulling 
van de opengevallen wethoudersplaats moet ge
schieden binnen veertien dagen , nadat het ter 
vervulling der in den raad opengevallen plaats 
benoemcle lid is toegelaten; 

dat den l0den Augustus 1899 nog geen lid, 
benoemd ter vervulling der in den raad open

gevallen plaats , was toegelaten; 
dat mitsdien bovenvermeld besluit van den 

raad der gemeente Heer is genomen in strijd 

met art. 84 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

3 October i899, n°. 13); 
Gezien het nader rapport van Onzen ~inister 

van Binnenlandsche Zaken van 12 October 1899, 
n°. 5810, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op art. 158 der gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van den raad der gemeente Heer 
van 10 Augustus 1899, waarbij G. REGOUT is 
benoemd tot wethouder, te vernietigen wegens 

strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 

van State. 
Het Loo, den l0den October 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De JJlinister van Binnenlandse/te Zaken, 

(.get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 
( Uitgeg . 26 Oct . 1899.) 

16 0ctober 1899. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
de bevoegdheid die de wet uitsluitend aan 
burgemeester en wethouders verleent, u iet 
bij gemeenteverordening aan een ander kan 
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worden opgedragen, zoodat art. 9 der politie
verordening van de gemeente Maastricht, 
waar alleen aan den burgemeester bevoegd
heid is toegekend, is in strijd niet alleen 
met art. 179, Jitt. a, maar ook met art. 179, 
litt. lt der gemeentewet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende voor zoover het beroep ontvanke

lijk is, dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat de gerequireerde den l0den Maart 
1899 in de gemeen te Maastri cht , zonder verlof 
van den burgemeester, op den openbaren weg, 
de Nieuwstraat, zijnde geen plaats of markt van 
wege de gemeente daartoe aangewezen, met twee 
met bokkingen gevulde manden is blijven stil
staan; 

0. dat de kantonrechter geoordeeld heeft, dat 
dit feit wel verboden wordt bij art. 9 der ver
ordening op de openbare veiligheid en orde voor 
de gemeente Maastricht van 8 April 18ó6, ge
wijzigd bij besluit van den gemeenteraad van 
4 April 1882, doch dat dit artikel niet ver
bindend is; 

dat deze beslissing in hoofdzaak hierop berust, 
dat het artikel de daarin vermelde handelingen 
niet onvoorwaardelijk verbiedt, maar a11leen dan 
wanneer zij geschieden zonder verlof van den 
burgemeester; dat het geven van zoodanig verlof 
behoort tot het uitvoeren der verordening en 
alzoo, l'Olgens art. 179, Jitt. a der gemeentewet, 
tot de taak van burgemeester en wethouders; 

dat voorts bij hetzelfde artikel onder litt. 1, 
de zorg voor de instandhouding, bruikbaarheid, 
vrijheid en veiligheid der publieke wegen mede, 
zoover van hen afhangt, aan burgemeester en 
wethouders is toevertro,nvd; dat met het een 
noch het ander de bij art. 9 der verordening 
aan den burgemeester verleende bevoegdheid is 
overeen te brengen , ter wij I het onderwerp ook 
niet behoort tot die, waaromtrent ingevolge 
art. 188 der gemeentewet de politie behoort aan 
den burgemeester; dat mitsdien de voorwaarde, 
waaronder het verbod is vastgesteld, het gemis 
namelijk van het verlof van den burgemeester, 
niet verbindend is en dat, vermits die voor
waarde met het verbod één geheel uitmaakt, 
ook aan het verbod zelf verbindende kracht moet 
worden ontzegd ; 

0. dat deze beslissing bij de memorie van 
cassatie wordt bestreden op grond : 

Vooreerst, dat art. 9 der ,erordening !(eens
zins aan den burgemeester uitvoering der bepa-

Jing opdraagt, daar, naar de kennelijke bedoeling 
der verordening , het verlof door den burgemees ter 
wordt gegeven niet als uitvoerder der verorde
ning, maar als hoofd der gemeentepolitie; 

ten tweede: dat art. 179 , litt. lt der gemeente
wet, aan burgemeester en wethouders alleen op• 
draagt de zorg voor de publieke wegen en plaatsen 
en derhalve alleen wijst op beheer en toezicht 
op weg en werken, zonder inbreuk te maken 
.op de bevoegdheid van den burgemeester om 
als hoofd der politie een verlof te verleenen 
binnen cle grenzen zijner bevoegdheid"; 

0 . ten aanzien van den eerst.en dezer gronden, 
dat het aangehaald art. 9 , na de wijziging van 
1882, aldus luidt: • Buiten de daartoe van wege 
de gemeente bestemde plaatsen en markten, is 
het verboden zonder verlof van den burgemeester, 
goederen op of boven de straten , stoepen en 
wandelplaatsen te· monstering of ten verkoop 
neder te leggen, uit te stallen, te hangen, neder 
te laten liggen, te laten hangen of uitgesta ld te 
laten, of met dezelve op eeuige wijze te blijven 
stilstaan"; 

0. dat, zooals door den kantonrechter met 
juistheid is beslist, het geven van het verlof, 
dat is: het geven van vrijstelling van het verbod 
voor een bepaald geval, waar dit krnchtens ver
ordening geschiedt, is eene daad van uitvoering, 
die ingevolge art. 179, Jitt. a der gemeentewet, 
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van 
burgemeester en wethouclers, tenzij uit eenige 
wetsbepaling, zooals het in deze niet toepasselijk 
art. 188, het tegendeel volgt; 

0. dat, vermits eene bevoegdheid, die de wet 
uitsluitend aan burgemeester en wethouders ver
leent, niet bij eene gemeenteverordening aan een 
ander kan worden toegekend, het onverschillig 
is, in welke hoedanigheid, naar de bedoeling 
van den gemeenteraad, de burgemeester het ver• 
lof zon geven, daar toch in ieder geval de op
dracht aan den burgemeester alléén in strijd is 
met de uitsluitende bevoegdheid van burgemeester 
en wethouders; 

0. wat betreft hetgeen in de tweede plaats tot 
ondersteuning van het middel is aangevoerd, dat 
daarbij is voorbijgezien dat, volgens ,irt. 179, 
litt. !, der gemeentewet , de daarbij aan burge
meester en wethouders toevertrouwde zorg niet 
is beperkt tot cle gesteldheid der publieke wegen, 
maar ook omvat de zorg voor de vrijheid en 
veiligheid dier wegen, dat art . 9 der verordening 
door de daarin ve,·melde handelingen te verbieden 
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strekt tot bevoru.ering van de vrijheid en de 

veiligheid voor zoodanige wegen in de gemeente 
Maastricht en dat derhalve, gelijk mede te recht 
door den kantonrechter is aangenomen, de daarbij 
aan den burgemeester gegeven bevoegdheid ook 
met dit onderdeel van het artikel in strijd is; 

dat mitsdien het. middel van cassatie is on

gegrond ; 
Verwerpt het beroep. 

19 October 1899. BESLUIT, tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor de 
scheepvaart door de Koningshaven en de 

Nieuwe ]J[aas, onder _cle gemeente &tterdam. 
s. 219. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vnn 
Waterstaat, Handel en Nijverheid 18 Juli 1899, 
n°. 144, Afcleeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats

blad n°. 69); 
Gelet op het bij Koninklijk besluit van 13 Au

gnstus 1891 (Staatsblad u0
• 158) vastgesteld 

Algemeen Reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en d11artoe 
behoorende werken , onder beheer van het Rijk; 

Den Raad van State gehoord, (advies van den 

15 Augustus j.l., n°. 21); 
Gelet op de nadere voordracht van voor

noemd.en Minister van 14 October 1899 , n°. 164, 

afdeeling Waterstaat ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met intrekking van het bij Koninklijk besluit 
van 25 Mei 1892 (Staatsblad n°. 128) vastge
steld bijzonder reglement van politie voor de 
scheepvaart door de Koningshaven en de Nieuwe 

Maas, onder de gemeente &tterdam, vast te 
stellen het navolgende reglement van politie; 

Bijzonder Reglement van politie voor de scheep
vaart door de Koningshaven en de Nieuwe ]Jfaas, 
onder de gemeente Rotterdam. 

§ 1. Van het vai·en. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing: 
1 °. op de Koningshaven te Rotterdam, met 

uitzondering van een strook ter breedte van 
25 meter langs de kaden, gelegen meer dan 
100 meter boven de spoorwegbrug en meer dan 

100 meter beneden de gemeentebrug; 
20. op de rivier de Nieuwe JJfaas, van de lijn 

getrokken uit. een punt op den linkeroever, ge-

1899. 

legen 100 meter boven den Oostmo11d van het 

JJ[allegat onder de gemeente &tterda1n, op hoek
puntpaal CCCXXXI der herziene rivierkaart, op 
den rechteroever onder die gemeente, tot de 
westelijke grens der gemeente Rotterdam bij cle 
westpunt der Ruigeplaat, en het tot den linkeroever 
doorgetrokken zuidelijk verlengde dier grenslijn. 

Dit reglement is evenwel niet van toepassing 
op de vaartuigen die, buiten de in art. 9 be

schreven ankerplaatsen, aan kaden, aanlcgstt'igers 
of meerpalen , aan de gemeen te Rotterdam be
hoorende, liggen. 

2. Vaartuigen, waarvoor de golfslag gevaar! rjk 
kan zijn, mogen niet dieper zijn geladen dan tot 
eene lijn, die bij geheel open vaartuigen op 
50 c.M. onder het boord, en bij vaartuigen die 
met luiken worden gesloten, op 30 c.M. onder 
het boord I igt. 

3. Het is verboden de stoomfluit voor andere 
doeleiuden te gebruiken, dan tot het geven van de 
seinen bij dit reglement voorgeschreven, van die 
bij gemeenteverordening vastgesteld voor het 

binnenvaren van B innenhaven en Spoorweghaven, 

en van die opgenomen in de bepalingen tot Vt>or
koming van aanvaring of aandrijving op de open
bare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaa, t 
openstaan. 

4. De schipper van elk zeeschip draagt zorg 
dat des nachts steeds een man op het dek aan
wezig zij, die de wacht handt, en die bij het 
aanroepen van het vaartuig door de havenpolitie 
verplicht is antwoord te geven . 

5. Elk zeeschip moet van een voldoend aantal 
goede trossen, ankers en kettingen voorzien zijn. 

De ankers moeten zoodanig bezorgd zijn, clat 
geen hand langs de zijde van het vaartuig uit
steekt; de ankers kunnen voor de kluizen gevierd 
worden, mits de handen zoodanige plaats in
nemen dat zij bij aanvaring niet lichtelijk op of 

beneden de waterlijn in het vaartuig kunnen dringen. 
6. Wanneer door de ligging van eenig vaartuig 

of vlot, de beweging ,·an een der bruggen ver
hinderd wordt, moet de schipper dadelijk zoo
danige maatregelen nemen, als door cle haven
politie worden noodig geacht om de beweging te 
kunnen bewerkstelligen. 

7. Vaartuigen, die geheel of grootendeels ge
laden zijn met buskruit of andere ontplofbare 
of licht ontvlambare stoffen, of J.ie eeue, naar 
het oordeel der havenpolitie, belangrijke hoeveel
heid dier stoffen aan boord hebben, moeten tus
schen den Oostmond van het Atallegat en de 

14 
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schutsluis in de Ruigeplaat, door stoomkracht 

worden voortbewogen. 

Zij llloeten bij het bevaren van het bovenolll

schreven ri viervak, hun weg nemen ouder door 

de vaste bruggen over de Nieuwe J,faas, tenzij 

zij hun mast niet kunnen strijken, in welk geval 

zij hun weg mogen nemen door de Koningsluiven. 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 

vaartuigen mogen , bij mistii:i; of duister weder , 

noch op de rivi er tusschen de daar genoemde 

punten, noch door de Koningshaven varen. 

8. Bij aankomst te Rotterdam moeten de vaar• 

tuigen, die meer dan 30,000 liter petroleum , 

teq,entijn, naphta of dergelijke licht ontvlambare 

stoffen MU boord hebben, hiervan onmiddellijk 

kennis geven aan de havenpolitie. 

Vaartuigen met bo,·eugenoemde stoffen geladen 

moaen alleen liggen aan de kade voor de petro

leum-bergplaatsen en op de plaatsen door de 

haven1iolitie daartoe nader aan te wijzen, onder 

nakoming van de door haar te stellen voor

waarden. 

9 . Het is verboden, tenzij met vergunning 

der ' havenpolitie, om voor anker te komen of te 

meren, of voor anker of gemeerd te liggen buiten 

de hieronder beschreven en op de aan dit regle

ment gehechte kaart (1) aangeduide plnát sen, waar 

het ankeren of geankerd liggen, of het meren 

of gemeerd liggen, behoudens het in art. 10 be

paalde, geoorloofd is. 

1. Boven de bruggen over de Nieuwe J,[aas . 

Á. Aan den liukeroever, beneden de afgeba

kende ankerplaats ten dienste der Rijnvaart, van 

100 meter boven den Oostmond van het J,faltegat, 

tot 350 meter beneden dien mond, iandwaarts 

van de lijn aangeduid door de twee witte anker

bakens gemerkt 1, geplaatst bij de scheepswerf 

en machinefabriek Feijenoo1'd. 
De land waartsche grens bevindt zich op 25 meter 

ri vierwaarts van- en evenwijdig aan den oever 
bij middelharen ebbestand . 

B. Aan den rechteroever, benedenwaarts van 

de lijn aanged uid door de twee witte aukcrbakens 

gemerkt 2, geplaatst bij de zwavclzuurfabriek, 

tot 50 meter boven het /l'rouwenbrugje, en land

waarts van de lijn aangeduid cloor de twee wit

te anker bakens gemerkt 3 , geplaatst bij de Oude 

Plantage, of van de lijn aangeduid door de twee 

(1) Deze kaart wordt hierna niet opgenomen. 

witte ankerbakens gemerkt 4, geplaatst bij het 

drink waterleidingbassi n. 

Voor het deel bovenwaa1·ts van den bovensteu 

leidam van het toeleidingskanaal der drinkwater

leiding, bevindt zich cle landwaartsche grens op 

25 meter rivierwaarts van• en evenwijdig aan 

den oever bij middelharen ebbestand. 

C. Aan den linkeroever, benedenwaarts van de 

lijn aanged nid door de twee witte ankerbakens 

gemerkt 5, geplaatst even beneden het Vrouwen

brugje, tot de lijn aangeduid door de twee wille 

ankerbakens gemerkt 6, geplaatst tnsschen het 

Vrouwenbrugje en het Boe1'enyat, en land waar(s 

van de lijn aangeduid door de twee witte anker

bakens gemerkt 7, geplaatst één bij de zwavelzuur

fabriek en één bij het driukwaterleidingbassin; 

de land waartsche grens bevindt zich op 25 meter 

ri vierwaarts van- en evenwijdig aan den oever 

bij middelharen ebbestand, of den kaaimuur. 

D. Aan den linkeroever, benedenwaarts van de 

lijn gaande door het groene licht op het boven

einde van het Noorde1'eiland en door den schoor

steen der margariuefabriek van VAN DEK BERGH 

op Feijenoord, tot aan de spoorwegbrug over de 

Nieuwe J,faas, en landwaarts zoowel van de lijn 

aangeduid door de twee witte ankerbakens, ge

merkt 8, geplaatst tusschen het Vrouwenbrugje 
en het Boerengat, als van de lijn gaande door 

het noord westelijk vlak van den tweeden pijler 

der spoorwegbrug over de Nieuwe J,Jaas van af 

Feijenoord. De land waartsche grens wordt gevormd 

door eene lijn op eeu afstand van 25 meter 

rivierwaarts van- en evenwijdig aan den kaaimuur, 

tot op 150 meter boven de spoorwegbrug, waar 
die lijn aan,·angt zich geleidelijk van den kaai

muur te verwijderen, tot de afstand bij de brug 

70 meter bedraagt. 

2. Beneden de bruggen over de Nieuwe !,faas. 

E. Aan den linkeroever, van 100 meter be

nedenwaarts van de gemeentebn1g over de Nieuwe 

Maas tot 50 meter hoven het verlengde van den 
benedensten kaaimuur van het Noordereiland, 
en landwaarts zoowel van de lijn gaande door 

het noordwestelijk vlak van clen tweeden pijler 

der gemeentebrug over cle Nieuwe JJfaas van af 

Feijenoord , als van de lijn aangeduid door twee 

witte ankers gemerkt 9, geplaatst op de voor

noemde gemeentebrug. De landwnartsche grens 

bevindt zich op 2ö meter rivierwnarts van- en 
evenwijdig aan den kaaimuur. 

F. Beneden de beneden punt van het Noorder-
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eiland, begrensd bovenwaarts door de lijn, ge 

trokken van de bovenste boei n°. 5 naar een 

punt op 100 meter afstand benedenwaarts van 

den benedensteu kaaimuur van het Noordereiland, 

gemeten in het verlengde van den kaaimuur 

langs de Koningshaven; aan de zijde der Konings
haven, door het verlengde van de kade langs die 
haven op het Noordereiland, en aan de zijde 

van de rivier, door de lijn aangeduid door de 
sub E vermelde ankers, gemerkt 9, op de ge
meente brug. 

10. Vaartuigen, op de in art. 9 beschreven 
plaatsen, of met vergunning der havenpolitie 

buiten die plaatsen liggende, zijn verplicht te 

verhalen volgens de aanwijzingen van de haven

politie. Zeesche11en, op de in artikel 9 beschreven 
plaatsen ten anker of geweerd liggende, moeten 

steeds klare kluizen hebben. 
11 . De schipper van een ten anker of gemeerd 

liggend vaartuig moet toestaan, dat een ander 

vaartuig langszijde van zijn vaartuig ten anker 

kome en daaraan vastgemaakt warde. 

Een vaartuig mag nimmer aan een zeeschip, 
dat op de boeien ligt of gaat liggen, worden 

vastgemaakt, vóórdat het zeeschip vooruit en 
achteruit behoorlijk vastgemeerd ligt. 

12. Zonder schrift.elijke vergunning van de 

havenpolitie, mag geen vl0t de Koningsltaven 
bevaren. 

Die vergunning houdt in de afmetingen, die 

worden toegestaan, en de verdere voorwaarden , 

waaronder die verleend worclt. 

13. Vlotten mogen op de Nieuwe Maas, be

neden het Vrouwenbrugje , geen grootere afmeti ugen 
hebben dan 70 M. lengte en 18 M. breedte. 

Vlotten van grootere afmetingen, die van boven 
komen, moeten tegen den rechteroever der Nieuwe 

Maas, boven het Vrouwenbn,gje, achter elkander 
blijven ligµ;en, en aldaar worden gebrnken tot 
bovenstaande of kleinere afmetingen, al vorens zij 
hunne reis mogen vervolgen. 

De eerste Rijkshavcnmeester is bevoegd, schrif
telijke toestemming te verleenen, om met vlotten 

van iets grooter afmetingen dan de hierboven 

genoemde, bij gunstige gelegenheid, te zijner 
beoordeeling, langs Rotterdam te varen. 

14. Vaartuigen, op de in artikel 9 beschreven 

plaatsen, of met vergunning der havenpolitie, 
buiten die plaatsen liggende , moeten zoodanig 

geankerd of gemeerd zijn dat zij hij tijkentering 

niet zwaaien. 
15 . Geen trossen of kettingen mogen over het 

vaarwater worden uitgezet, dan in buitengewone 

gevallen en alleen met schriftel ijke verf(nnning 
van de havenpolitie. 

Bij het naderen van vaartuigen moeten d ie 

t rossen of kettingen losgegooid en zoover worden 

uitgestoken , dat de doorvaart onbelemmerd zij. 

De havenpolitie is bevoegd, trossen te kappen 
en kettingen los te gooien, die over het vaar 

water zijn uitgezet, wanneer die niet dadelijk 
op haar bevel genoegzaam worden uitgestoken en 
desgevorderd ingenomen. 

16. Bij lossing of lading moeten , ten genoegen 

der havenpolitie, de noodige voorzorgen worden 
genomen, opdat niets van de lading of van andere 

zinkende stoffen in het water kan vallen. 

17. D6jvende of opgevischte voorwerpen, waar
van de eigenaar onbekend is, moeten aan de 
havenpolitie worden afgegeven. 

2. Van de Koningshaven. 

18, Het is, behoudens uitzondering, toe te 

staan door de havenpolitie, verboden in de 
Koningshaven: 

a. met vaartuigen te drijven, te roeien , te 
verhalen, te boom en , te zeilen, of die door 
roei booten te laten boegseeren; 

b. met een vaartuig, varende of liggende, zoo
danige richting ten opzichte van dien vaarweg 
te nemen, dat de vaart van andere vaartuigen 

kan worden bemoei el ijkt, ter beoordeeling van 
de havenpolitie. 

Met roei booten , waarvan het laad vermogen 
niet meer bedraagt dan 25 ton, mag alleen dan 
in de Koningshaven worden geroeid, als zij op 

de grens blijven van de strook in artikel 1, 
sub 1 °., genoemd, en niet door de middenope
ningen der bruggen varen. 

Zij mogen slechts dan dwars over de Koningshaveii 

varen, als een aankomend vaartuig er geen be
lemmering door kan onclervin clen. 

19. Aan alle vaartuigen, die door de bepalingen 
van het vorig artikel belet of belemmerd worden 

in de Koningshaven te varen, ter beoordeeling 
der havenpolitie, wordt door hare zorg gelegen

heid gegeven om kosteloos door die ha,·en te 
worden gesleept. 

20. Zonder vergunning der havenpoli tie, mag 
door de Koningsl,aven eenc sleepboot niet meer 
te gelijk op sleeptouw hebben dan één zeeschip 
of drie binnenvaartuigen of vier baggeraken. 

21 . In de Koningshaven moeten de in ooste
lijke richting gaande vaartuigen de zuidelijke-, 

14* 
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en de in westelijke richting gaande vaartuigen de 

noordelijke zijde van het vaanvater houden, voor 

zoovcr zij niet door de geopende noordelijke 

draaibrug in de gemeentebrug kunnen worden 

doorgelate11 . 
De vaartuigen mogen niet naast elkander vast

gemaakt viiren, wanneer zij te zamen eene breedte 

innemen van meer dan 16 M. 
De zeeschepen mogen niet meer vaart hebben 

clan nooclig is om te sturen. 
Geen vaartuig ma" in htt vaarwater der Konings-

1,aven, vooral niet in of nabij de bruggen, het 
geval van overmacht uitgezonderd, stoppen of 
zooveel langzamer varen dat daardoor gevaar of 
belemmering voor een achteropkomend vaartu ig 
kan ontstaan, ter beoordeeliug der ha venpol itie. 

Een vaartuig mag de richting van den alge

meenen vaarweg der Koningshaven niet kruisen 

of overgaan vóór den boeg van een ander vaar

tuig, dat dien vaarweg houdt. 
22 . Schippers vau zeeschepen, die c1e Spoorweg

haven of de Binnenhaven aandoen, moeten, in 
verband met het voorschrift in artikel 21, de 
n11odige maatregelen nemen, om de vaart in de 
Koningshaven zoo kort mogelijk te belemmeren. 

Zij moeten van eene sleepboot gebruik maken, 
die aan het gedeelte van het vaartuig, dat in 
het doorgaande vaarwater uitsteekt, is vastge
maakt, ten einde het besturen van het vaartuig 

gemakkelijk te maken . 
De havenpolitie is bevoegcl, vooral bij kleinere 

zeeschepen, vrijstelling te verleenen van deze 

hrntstc bepaling. 
Het in de Koningshaven komen vau uit die 

havens is alleen geoorloofd bij gesloten stand der 
gemeeutebrng over de Koningshaven, of wanneer 
geen vaartuigen in aantocht zijn, die daardoor 
belemmering kunnen ondervinden. 

23 . Het is, behoudens voor zoo veel noodig bij 
het in- en uitvaren der Spoorweghaven of der 
Bi11nenl1ave11, verboden , in den algemeencn vaar
weg der Koningshaven met een vaartuig te zwaaien. 

Alleen iu de volgende gevallen wordt nnn vaar
tuigen, die verhinderd zijn buiten de Koningshaven 

te zwaaien, bij omstreeks stil water zwaaien 

toeges I ua n : 
a. des unchts, van anderhalf uur nn zonsonder

gung tot anderhalf uur vóór zonsopgang; 
b. voor den overigen tijd, gedurende de tijden 

wannerr de spoorwegbrug, volgens de aankondiging 

iu de dagblatlen, bedodcl bij artikel 29, ten 

minste een half uur gesloten is. 

De schipper van het te zwaaien vaartuig moet 

bij het zwaaien twee sleepbooten bezigen, en zijne 

maatregelen zoodanig nemen, dat het zwaaien in 

den kortst mogelijkeu tijd geschiedt, en dat in 

het sub b genoemde geval, het vaartuig, bij het 
opendraaien der spoorwegbrug, weder geheel binnen 

de lijn van 25 M. van den oever verwijderd is. 

De schipper moet van zijn voornemen om te 
zwaaien, ten minste één uur te voren , kennis 

geven aan den onder havenmeester, aan àe Konings

haven gestationneerd. 

Binnenvaartuigen, met bestemming door de 

bruggen der Koningshaven te varen , die door 
het sluiten der bi-uggen of door een belemmering 

in den vaarweg tijuelijk verhinderd worden hunne 
reis te vervolgen, mogen, wanneer, ter beoor
deeiing der havenpolitie, de veiligheid dit vordert, 
in de Ko11ingsltave11 rondzwaaien. 

§ 3. Van de bruggen. 

24. Het is verboden, in een uer brngopeningen 

langer te vertoeven dan voor de doorvaart nood

zakelijk is, of te beproeven door eene niet geheel 
geopende brug te varen met eene grootere hoogte 

van schip of tuig, dan de afstand bedraagt van 

de brugoverspanning tot het wat.er. 

25 . Bij het varen door de middelste doorvaart

openingen der brugi,i:en over de Nieuwe .~faas, 
houden de oostwaarts varende vaartuigen de zijde 

van den zuidelijken pijler, en de westwaarts 

varende, die van den noordelijken pijler. 
26 . Bij het doorvaren der bruggen over de 

Koningsl,aven gann de oostwaarts varende vaar

tuigen door de midclijke, en de westwaarts 
varende door de noordelijke openingen der dt·aai
brug:gen; tenzij bij voorkomende belemmering, 

de vaart door een der openingen is gestremd, in 
welk geval gehandeld moet worden volgens arti
kel 31. 

27 . De noordelijke draaibrug in de gemeente
brng over de Koningshaven wordt alleen geopend 
tusschen een half uur vóór zonsopgang en een 

half uur na zonsondergan"', en is bestemd voor 
vaartuigen die met gestreken tuig of schoorsteen 
niet onder het draaiend gedeelte der spoorweg
brug kunnen doorvaren, doch wel onder het vaste 
gedeelte dier brug. 

Met vaartuigen, die hun mast of schoorsteen 
niet kunnen strijken en in bovengenoemd geval 
verkeeren, kan mede van de noordelijke draaibrug 
gebruik worden gemaakt. Schippers van vaar
tuigen in dat geval verkeerencle, den wil hebbende 



19 OCTOBER 1 899. 205-

van die opening gebruik te maken, geven daarvan 
bij het binnenkomen der Koningsltaven sein, door 
het toonen eener roode vlag aan een stok, die 
op het voorschip in beweging wordt gehouden. 

iet voordat de brugwachter der gemeentebrug 
toont het sein te hebben gezien, door het toonen 

eencr witte vlag op de noordelijke draaibrng, 
ma" men met het vaartuig naderen. 

Wan neer schippers van twee in tegengestelde 
richting komende vaartuigen den wil hebben van 
die draaibrug gebruik te maken, stopt het vaar
tuig dat het in stroom heeft, en bij stil water 
het opvarende. 

28. Bij het bevaren der Koningshaven moeten 

de schippers letten op de seinen, die van de 
bruggen worden gegeven, en zich dienovereen
komstig gedragen. 

Nachtseinen worden gegeven van een half uur 
na zonsondergang tot een half uur vóór zonsop
gang. Schippers van stoomvaartuigen die door de 
brugopeningen in de Koningshaven willen varen, 
mogen van hun voornemen kennis geven door de bel. 

Bij besloten water of bij ijsgang, kan de vaart 
door de bruggen over de Koningsl,aven worden 
verboden, zoolang, naar het oordeel van de 
havenpolitie, gevaar bestaat dat het vaartuig in 
de brugopeningen kan worden opgehouden. 

Het is verboden, in strijd met zoodanig ver

bod te handelen . 
Bij zwaren mist worden op de bruggen nacht

seinen gegeven. 
Wanneer de seinen op de hoogte van de hand

wijzers niet zichtbaar zijn, moeten de schippers 
hunne vaartuigen met de meest mogelijke behoed
zaamheid de bruggen doen naderen, totdat de 

seinen zichtbaar worden. 
Door het luiden met de bel en andere geluid

seinen, wordt de doorvaart aan den brugwachter 
· gevraag<l., en het vaartnip; inmiddels gestopt, 

totdat de brugwachter zijne orders gegeven heeft. 
29. De tijdstippen van openen en sluiten der 

spoorwegdraaibrug, die een gevolg zijn van de 
vastgestelde dienstregeling, worden in de dag

bladen bekend gemaakt. 
De seinen voor de scheepvaart worden op de 

spoorwegdra..'librug over de Ko11,ingsltaven gegeven 

aan twee seinpalen, staande bij de brughuisjes, 
op den middelsteu pijler. 

Aan den seinpaal bewesten de brug , worden 
de seinen gegeven voor de oostwaarts varende, 
en aan dien beoosten de brug, voor de west

waarts varende vaartuigen. 

Tot verlichting der doorvaartopeningen, ten 
dienste der scheepvaart, wordt aan de seinpalen, 
op zeven meter boven de spoorstaaf, een wit 
licht geplaatst, en langs de draaibrngzijden, 
beneden het vlak van de draaibrug, in het 
midden uer doorvaartopeningen, mede een wit 
licht. 

Is de doorvaart vrij, dan wordt. dit aangeduid: 
bij dag, door den {!;eheel opgehaa\den rooden 

bol aan de seinpalen; 
bij nacM, door het groene licht van de 

lantui,rn, aangebracht onder het bovenste witte 

licht. 
Op 200 meter afstand boven en beneden Je 

draaibruggen, zijn op de beide oevers handwijzers 
geplaatst, waarop zijn gesteld de woorden: 

Niet voorbij varen. 
30. De sluiting der ~poorwegdraaibrng wordt 

aangekondigd, doordat drie minuten vóór met 
het sluiten wordt aangevangen , aan de beide 
seinpalen , bij dag, de roode bol wordt neerge
laten, en bij nacht, een rood Jicht gevende 
!an taarn het groene licht vervangt. 

Wordt het aankondigingssein getoond, dan 
mogen de vaartuigen die niet onder de gesloten 
spoorwegdrnaibrug kunnen of willen doorvaren, 
de handwijzers, iu artikel 29 bedoeld, niet 
voorbij varen in de richting naar de brug. 

Vaartuigen, die bij het vertoonen van dat 
sein de brug reeds tot 200 meter zijn genaderd, 

varen nog door de brug wanneer de vaargelegen
heid zoo gunstig is, dat de schippers zeker zijn, 
binnen het tijdsverloop van drie minuten, de 

spoorwcgdraaibrug te kunnen doorvaren. 
Alle overige vaartuigen stoppen buiten de 

handwijzers. 
3 1. Is het vaarwater door een der brngope

ningen onbevaarbaar, dan wordt dit kenbaar 
gemaakt door het vertoonen van een rooden bol 
bij dag, en een rood licht gevende lantaarn biJ 
nacht, aangebracht beneden de spoorwegdraaibrug, 
tusschen de pijlers der spoorwegbrug, midden 
over het vaarwater, waarin de belemmering 

aanwezig is. 
De vaart mag dan alleen plaats hebben door 

de beschikbare cloorvaartopening, volgens nnn

wijzinp; van de havenpolitie, met inachtneming 
der hierna vermelde seinen. 

Bij den geopenden stand eener spoorweg draaibrug, 
is de nadering der brug toegelaten aan die zijde, 
waar de roode bol bij dag, of de groene lantaarn 
bij nacht aan den seinpaal is geheschen. De nadering 
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is alsdan verboden van die zijde, waar bij dag 
de roode bol is neergelaten, en bij nacht het 

roode licht aan den seinpaal getoond wordt. 
Bij gesloten stand der b,-ug en bij het openen 

en sluiten, is de nadering der brng bij dag toe

gelaten voor vaartuigen, die onder de gesloten 
draaibrug kunnen doorvaren, doch slechts van 
die zijde waar geen groene vlag aan den seinpaal 
is geheschen. De nadering is dan verboden van 
die zijde, waar een groene vlag aan den seinpaal 

is geheschen. 
Bij nacht is bij gesloten spoorwegdra'.l.ibrug en 

bij het openen en sluiten, aan elke zijde de 
nadering verboden; de vaartuigen moeten dan 

wachten, totdat de spoorwegdraaibrug weder ge
opend is en aan hunne zijde groen licht aan den 
seinpaal wordt getoond. 

In geval van belemmering in een der door
vaartopeningen, mag des nachts dus nimmer een 
vaart.uig de brug naderen van die zijde, waar 
rood licht aan den seinpaal wordt getoond. 

Vaartuigen, aan welke de nadering der brug 
is verboden, stoppen buiten de handwijzers. 

32. De gesloten stand der gemeentebrng over 
de Koningshaven wordt aangeduid: 

bij dag, door vertoon van een roode vlag op 
de brug, in het midden van elke doorvaartopening; 

bij nacht, door :ildaar geplaatste lichtgevende 
lantaarns. 

De geopenden stand wordt aangeduid door de 
afwezigheid van die seinen. 

Bij geopenden stand wordt, drie minuten nadat 
het sein van gesloten zijn geheschen is, de brug 
dicht gedraaid. Voor losse sleepbooten en kleine 
ri vierstoom vaartuigen wordt de brug alleen 

dan tijdig geopend, wanneer dit, naar het 
oordeel van den brugwachter, met het belang 
van het gewoon verkeer over de brug is over
een te brengen. 

33. In de Koningshaven mogen in dezelfde 
richting varende vaartuigen elkander niet voorbij 
varen tusschen de ter wederzijde der bruggen 
geplaatste hand wijzers. 

34. Aan de schippers van groote zeeschr.pen 
kan de vaart vóór stroom door de bruggen, door 
de havenpolitie worden verboden. Het in strijd 
handelen met zoodanig verbod is verboden. 

Wanneer die vaart wordt toegelaten, moeten 
alle zeeschepen vóór stroom eene sleepboot achter 
zich hebben, in staat en gereed om het vaar
tuig, bij de bestaande gelegenheid van wind 
en stroom, spoedig genoeg te kunnen stoppen, 

wanneer eene belemmering in den vaarweg zich 

mocht voordoen. 

Bij het doorvaren der bruggen moeten de raas 
zooveel mogelijk aangebrast of getopt zijn, en de 
over de boorden uitstekende deelen , zoo veel 

mogelijk, zijn ingenomen. 

4. Àlgemee12e bepalingen. 

35 . Met af1Vijking van artikel 91 van het 

Algemeen Reg!ement, wordt bepaald dat het 
proces-verbaal eerst wordt gezonden aan den eersten 
Rijkshavenmeester, die, met toezending van het 

proces-verbaal, van elke schade on verwijld kennis 
geeft aan den ingenieur. 

36. Met uitbreiding van artikel 88 van het 
Algemeen Reglement, is de handhaving van clit 
bijzonder 1·eglement ook opgedragen aan de haven
politie, waaronder, beha! ve de havenmeesters, ook 
verstaan w01·den de adjunct-havenmeester, de onder
ha,enmeesters, hnlphavenmeesters en tijclelijke hulp
havenmeesters; op welke ambtenaren en beambten 
het eerste en het tweede lid van genoemd arti
kel 88 mede van toepassing zijn; alsmede voor
zooveel betreft de bepalingen ter beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug over de Koningshaven 

met hare seinmiddelen, telegraafleidingen en vaar
tuigen, aan de brugwachters, daarbij door de 
exploitecrende spoorwegonderneming aangesteld. 

37 . Met uitbreiding van artikel 90 van het Alge
meen Reglement, zijn de schippers verplicht te 
gehoorzamen aan alle bevelen, die tot uitvoering 

van het reglement of in het belang der goede 
orde of veiligheid , door een der ambtenaren, bij 
gemeld artikel en bij artikel 36 van dit reglement 
bedoeld , worden gegeven. 

Onder die bevelen zijn ook te verstaan de 
tijdelijke, algemeene voorschriften, die in bijzondere 
gevallen in het belang der goede orde of veilig
heid door den eersten Rijkshavenmeester, bij 
openbare aankondiging, vooraf aan de schippers 
zijn bekend gemaakt. De wijze, waarop die aan
kondiging moet geschieden, wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

38. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of bij het Algemeen Reglement 
is voorzien , gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 7, 8 
en 9; 
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b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden , de overtreding van de artikelen 2, 4, 

6, 10, eerste lid, 12, eerste litl, 13, eerste en 

tweede lid, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, eerste, vijfde, zevende en achtste litl, 

30, tweede en vierde lid, 31, tweede en laatste 

lid, 34, eerste lid, en 37; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en zeventig 
gulden, de overtreding van de artikelen 10, tweede 

Jid, 18 en 34, tweede lid; 

d. met geltlboete van ten hoogste vijftig gulden, 

de overtreding van de artikelen 5, 11, 15, 

eerste en tweede _liil, en 33 ; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden, de overtreding van <le artikelen 3, 16, 

17 en 34, derde li<l. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit <lat in het Staatsblad geplaatst en in af

schrift aan den Raad van State zal worden ge

zonden . 

Het Loo, den 19den October 1899. 

(get.) W I L HE L M I N A. 

De JJfin . van Waterstaat, Handel e,i Ni:fverheid, 

2. De grintweg van Lobitl,, langs den Ossen
waardschen sclmtdam naar de Pruisische grenzen 

in de richting van Ellen, wordt aangewezen als 
heerbaan. 

3. Aan den Ossenwaardschen sckutdam (gemeente 

Herwen en Áerdt) wordt gevestigd een kantoor 

van expeditie bij invoer van accijns vrij e goede,ren, 

tevens geriefka ntoor op den voet van artikel 38 

der Algemeene wet van 26 A ngustus 1822 ( Stoats
blad n°. 38). 

4. Het in artikel 3 genoemde kantoor wordt 

aangewezen voor waarneming door een kommies

on tvanger der 2de categorie. 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 Decem

ber 1899. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2lsten October 1899. 

(get.) w ·ILHELMIN A. 

De :Minister van Financiën, (get.) PrERSON, 

(Uitgeg . 3 Nov. 1899.) 

(get.) C. LELY. 23 October 1899. BESLUIT, houdende beslis-

( Uitgeg. 18 Nov. 1899.) 

21 October 1899. BESLUIT, houdende opheffing 

en aanwijzing van een heerbaan en vestiging 

van een kantoor .van in- en 1ütvoer aan den 

Ossenwaardschen scl,utdam (gemeente Herwen 
en Aerdt) . S. 220 . 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 17 October 1899, n°. 43, Invoer

rechten en Accijnzen en Personeel; 

Gelet op de artikelen 37, 38, 44, 64 en 66 

der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad n°. 38); 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 

besluit van 20 Mei 1869, n°. 29, l~atstelijk 

gewijzigd bij dat van 3 November 1887, n°. 29; 
Herzien het Koninklijk besluit van 10 Decem

ber 1822 (Staatsblad n°. 50); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. Met wijziging van § III sub 5 van laatst

gemeld besluit, wordt de weg over den Spijk

schen dijk van af de grens tot aan de Tolkamer, 
nabij Lobith, als heerbaan opgeheven. 

si ng dat het kiesrecht voor eene Kamer van 

Arbeid alleen kan worden verkregen door 

eene tijdig gedane aangi fte overeenkomstig 
het kiesreglement. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. VAN DROOGE en N. D. VAN GIJN te Dordrecht, 

handelende voor zich en als voorzitter en secre

taris van cle afdeeling Dordrecht der Vereeniging 

tot bevordering van Fabrieks- en Hand werks

nij verheid in Nederland, tegen het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 27 Maart 

1899, B, n°. 1001 (lste afd.), G. S. n°. 1/1, 

houdende eene voor appellanten ongunstige be

slissing ter zake van hunne bij Gedeputeerde 

Staten ingebrachte bezwaren tegen de kiezerslijsten 

voor de patroons voor de Kamer van Arbeicl voor 

de bouw- en aanverwante bedrijven en voor de 

Kamer van Arbeid voor de voedings- en genot
middelen te Dordrecht; 

Den Raad van State enz. ; 

Overwegende, dat de bezwaren door de tegen

woordige appellanten bij Gedeputeerde Staten 
ingebracht, hierop betrekking hadden , dat de 

namen van 54 patroons niet voorkwamen op de 
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kiezerslijst voor de patroons voor de Kamer van 

Arbeid YOor de bouw- en aanverwante bedrijven 

en de namen van 19 patroons ontbraken op de 

kiezerslijst voor de patroons voor de Kamer van 

Arbeid voor de voedings• en genotmiddelen te 
Dordrecht; 

dat Gedeputeerde Staten die bezwaren hebben 
ongegrond geacht, omdat geen der 7 3 patroons 

welke het hier geldt, vóór 15 Januari krachtens 
art. 1 of art. 7 van het. kiesreglement aangifte 

had gedaan ; dat volgens art. 19 van dat regle

ment, bezwaren tegen de door Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde kiezer~lijsten binnen den 

daar genoemden termijn bij Gedeputeerde Staten 

kunnen worden ingediend, doch dat die bezwaren 
slechts kunnen zijn ontleend aan het feit, dat 
iemand daarop in strijd met de bepalingen der 

wet op de Kamers van Arbeicl of van dit kies• 
reglement voorkomt, niet voorkomt of niet be

hoorlijk voorkomt; dat iemand , die verzuimd 
heeft. te voldoen aan de bepalingen van artt. 1 

of 7 van bet kiesreglement voor de Kamers van 
Arbeid, n ict kan gezegd worden in strijd !met de 
bepalingen der wet of van het reglement, op de 
lij st niet voor te komen; 

dat tegen het beslnit van Gedeputeerde Staten 

in beroep is aangevoerd, dat de in de artt. l en 7 
van het genoemd kiesreglement bedoelde 15 Januari 

geen fatale termijn is, door het verstrijken waa!'l'an 

het recht om op de kiezerslijsten voor te komen, 
verloren gaat, maar dat Gedeputeerde Staten ver• 
plicht waren geweest, de bedoelde patroons, Jie 
aan de eisehen van art. 14 der wet op de Kamers 

van Arbeid voldoen, op de lijsten te brengen, 
weshalve appellan ten Ons hebben verzocht, met 
vernietiging van het bestreden besluit van Gede-
1mteerde Staten alsnog wijziging te gelasten van 

de kiezerslijsten voor de patroons, met plaatsing 

van de 73 namen op die lij sten; 
0., dat Gedeputeerde Staten terecht het ver

zoek der tegenwoordige appellanten om alsnog de 
door hen vermelde namen ,•ar, 1mtroons op de 
kiezerslij sten te plaatsen, hebben afgewezen; 

dat toch dit verzoek alleen dan voor inwilliging 
in aanmerking zon kunnen komen, ingeval het 
gegrond was op de in art. 19 van het kiesregle
ment omschreven bezwaren en alzoo ontleend aan 
het feit, dat die namen in strijd met de bepa• 
lingen der wet op de Kamers van Arbeid of van 
het ki esreglemeut voor die Kamers daaro1i niet 

voorkomen; 
dat zulks niet het geval is, aangezien het niet 

voorkomen van de kiesgerechtigden op de kiezers. 
lijsten een gevolg is van het feit dat zij verzuimd 
hebben te zijnen tijde datgene te doen, wat ver

eischt \Vordt om op die kiezerslijsten te worden 

gebracht; 
dat. wel de wet in ai-t. 14 bepaalt wie kies• 

gerechtigd zijn, maar in volgende artikelen de 
nitoefening van clit recht afhankelijk maakt van 
het in acht nemen van de bij het ki esreglement 

ge11;even voorschriften; 
dat mitsdien het ingesteld beroep ongegrond is; 
Gezien de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 

n°. 141) en het Koninklijk besluit van 6 Januari 
1898 (Staatsblad n°. 20) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten het daartegen ingesteld be• 
roep ongegrond te verklaren. 

25 October 1899. BEsLurr, betrekkelijk de li ch• 
tiug der nationale militie van het jaar 1900. 
S. 221. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van Marine, 

van 18 October 1899, VIIde Afd. , n°. 34, van 

20 October 1899, n°. 167 l M ., afdeeling Militie 
en Schutterijen, en van 21 October 1 99, Bureau B, 
n°. 22; 

Gelet op de wet van den 19den Augustus 1861 
(Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de nationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van ·het jaar 1900 

bedraagt 11,000 man, waarvan 510 man voor 
den dienst ter zee bestemd worclen. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te dragen, wordt aan• 
gewezen in de viercle kolom van den staat, bij 
dit besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst 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 de wet van 4 April 1892 (Staatsblad 

n°. 56), waarvan de duur der werking is ver• 
lengd laatstelijk bij de wet van 31 December 1897 
(Staatsblad n°. 288), aangemeld hebben om bij 
de zecmilitie te dienen. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
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lichting, wordt voor zooveel mogelijk bepaald 

naar de verhouding, welke bestaat tnsschen het 

getal dergenen die zich in de provincie voor 

den dienst bij de zeemiltie hebben aangemeld en 

het gezamenlijk getal van hen, die in het geheele 

Rijk zich daarvoor hebben aangemeld. 

besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge

plaatst. 

Het Loo, den 25sten October 1899. 

(get .) WILHELM I NA. 

De Minister van Oorlog, (get.) ELAND. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Onze Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 

Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft, belast met de uitvoering van dit 

(get.) H. GOEMAN Bol!GESIUS. 

De Minister van Marine, (get.) RöELL. 

(Uitgeg . 17 Nov. 1899.) 

STAAT, aanwijzende !tet door elke provincie te dragen aandeel in de 
licktiug der nationale militie van l!JOO, ten bedrage van 11,000 man. 

Aantal 
ingeschreveneu, 

waarnaar UITSLAG mm GL0JlALE OPGELEGD 
PROV l l\'C i i!:N. het aandeel der Opmerking m . 

provincie, 
BEREKF.NING. AANDEEL . 

volgens art. 2 
der wet, is 
berekend . 

ll51103ó4 
. . Deze breuken Noord bra bant . 468 3 ll51 

44746 zijn, als de hoogste, 

Gelderlancl 5329 1310 1740 1310 elk voor ee1i gelieel 
44746 gerekend, lot het 

Zuidholland . 9710 2387 1298 2387 vinden van de bij de 
44746 globale berekening 

N oordholland . 8262 2031 2874 2031 te kort komende 
44746 manschappen. 

Zeeland 1895 465~· 466 
44746 

Utrecht 2091 514 1556 514 
44746 

l<' riesland 3171 779
238R6 
44746 

779 

0 verij ssel . 2977 
73137674* 

44746 
732 

Groningen. 2757 
67733958* 

44746 
67 

Drenthe . 1284 31529010* 
44746 

316 

Limburg 2587 
43290• 

635 
44746 

636 

TOTAAL . 44746 10995223730 
44746 

11000 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 25 October 1899 (Staatsblad n°. 221). 

Ons bekend, 

De Minister van Oorlog, (get.) ELAND. 

De J,finiste,· van B innenlandschP Zaken, 

De Minister van Marine, 
H. GoE:MAN BoRGEsrus. 

RÖELL. 
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25 Oclober ]899 . BESLUIT, tot wijziging van 
de bij Koninklijk besluit van 24 Augustus 
1 97 ( taatsblad n°. 197) vastgestelde lij t 
vau vestingwerken, voor zoo veel betreft de 
vesting Gorinchem. S. 222. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 23 September 1899, Yde Afd., u0

• 24; 
Gelet op de artikelen 3 en 4 der wet van 

21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 
Gekt op het Koninklijk beslu it vnu 24 Au

gnstus 1897 (Staatsblad u0
. 197); 

Den Rand van State gehoord (ad vies van den 

10 October 1899, u0
• 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 October 1899, Yde Afd ., 

u0
• 47; 

Hebben besloten eu besluiten: 
Art. 1. De vesting Gorinchem zal, met wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 24 Angns

tus 1897 (Staatsblad u0
• 197), voortaan iu haar 

geheel behooreu tot de vestingwerken van de 

eerste klasse en de I ijst, bij dat besluit vast. 
gesteld, wordt, voor zoo veel genoemde vesting 
betreft, vervangen door de bij dit besluit ge
voegd lijst. 

2. Op de in de laatste kolom dier lijst aan
geduide perceelen , ofschoon binnen een verboden 
kring liggende, is de wet van 21 December 1853 
(Staatsblad n°. 128) niet van toepassing. 

3. Dit besluit, met de daarbij behooreude lijst, 
komt in werking op den tweeden dag na de 
dagteekening van het Staatsblad en van de 
Staatscourant, waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijkertijd 

in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten October 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De jJfinister van Oorlog, (get.) ELAND. 

( Uitgeg. 10 Nov. 1899.) 

LIJ S T. 

Gemeente of 
gemeenten, waarin 

het vestingwerk 
en de ver boden 
kringen liggen. 

Gorincltem, Vuren 
en Dalem, Woudri

chem, De Werken en 

Sleeuzo/jk. 

Vestingwerken of Vestingwerken 
getleelten vnn vesting- of gedeelten 

werken, behoorende tot: 
_ _ _____ ___ , van vesting-

~ • c:i werken, behoo• 
de eerste a:J ~ ] ~ rende tot 

klasse. l; ] rd = 

De vesting 

Gorinchem. 

" .-"I ~ ::;;; geene klasse. 
re:, 

Perceelen of perceels
Beschrij ving 

gedeelten binnen een ver-
van de in 

boden kring I iggende, 
artikel negen 

ten aanzien van welke de der wet be
doelde lijnen. wet niet van toe

pa~sing is. 

De perceelen gelegen 
ten noorden van de ri
vier de jJferzoede en ten 

westen van de westelijke 
boorden van hetMerwede
ka11aal en van de voor
haven daarvan bij de. 
Aferwede. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 25 October 1899 (Staatsblad n•. 222). 

26 October 1899. BESLUIT, waarbij J. BASTIAENS, 

waarnemend Overste van het gesticht van 
dtn H. Joseph te Afaastricht niet ontvan
kelijk wordt verklaard in haar beroep tegen 

Mij bekend: 
De :Minister van Oorlog, (get.) ELAND. 

eene beslissing van den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten eu accijnzen te 
Äfaastricht in zake personeele belasting. 
s. 223. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. BASTIAENS, waurnemecd Overste van het ge

sticht van den H. Joseph te .Maastricht, tegen 
de afwijzende beschikking van den Directenr der 

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
JJfaasti-icht van 24 November 1897, n°. 645, 
op haar verzoek betreffende de plaatsing van dat 
gesticht op de lijst, bedoeld bij art. 4, § 2, der 
wet van 16 ApTil 1896 (Staatsblad n°. 72) tot 
regeling der personeele belasting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 28 Juni 
1899, n°. 92; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Financiën van 23 October 1899, n°. 5, Directe 
Belastingen; 

Overwegende, dat het ingestelde beroep strekt 
om doorhaling te verkrijgen van de woorden: 
,, behoudens toepassiuK van art. 4, § 3, der wet", 
welke op de in art. 4, § 2, bedoelde lijst bij 
den naam der boven vermelde inrichting als 

aanteekenin"' voorkomen; 
Overwegende, dat art. 4, § 2, nopens beroep 

op Ons geen andere bepaling inhoudt dan dat 
het kan worden ingesteld door besturen van in

richtingen, welke niet op de lijsten voor~omen 
of daarvan zijn afgevoerd , wanneer bun verzoek 
om plaatsing of herplaatsing is afgewezen; 

dat het gestich t van den H. Joseph te JJfaas
tricht op cle betrekkelijke lijst is ingeschreven en 
niet weder daarvan is afgevoerd; dat wel is waar 
bij wijze van aanteekening cle toepassing van art. 4, 
§ 3, der wet is voorbehouden, doch dat clit, 
overigens vanzelf sprekencl en dus overbodig, 
voorbehoncl geenszins te kort doet aan het feit, 
dat de inrichting op de lijst voorkomt; 

dat dan ook een verzoek om plaatsing of her
plaatsing van die inrichting -op de lijst niet is 
gedaan , veel minder afgewezen ; 

Overwegende, clat mitsdien het geval, waarin 
volgens de wet beroep op Ons openstaat, niet 
aanwezig is; 

Gezien cle wet van 16 April 1896 (Staatsblad 

n°. 72) tot regeling der persuneele belasting; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Appellante niet ontvankelijk te verklaren in 
haar beroep. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
cle uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en tegelijk met zijn rapport in cle Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan af-

schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 26sten October 1899. 

(get.) WILHELM I NA. 

De Minister van Financiën, (get.) PrERSON. 

( Uitgeg. 21 Nov. 1899.) 

26 October 1899. BESLUIT, waarbij J . CLAESSEN, 
Overste van het gesticht .Maison de la 
JJfiséricorde", te JJfaastrickt, niet ontvan
kelijk wordt verklaarcl in haar beroep tegen 
eene beslissing van clen Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
JJtaastricht in zake personeele belasting. 
s. 224. 

'NIJ WILHELM[NA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J . CLAESSEN, Overste van het gesticht .1lfaison 
de la 1lfiséricorde" , te Maasti-icltt , tegen de 
afwijzende beschikking van den Di,·ecteu r der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
JJ[aastricht van 24 November 1897 , n°. 646, 
op haar verzoek betreffencle de plaatsing van dat 

gesticht op de lijst, bedoeld bij art. 4, § 2, der 
wet van 16 April 1896 (~taatsb/ad n°. 72), tot 
regeling der personeele belasting; 

Den Raad vau State , Afdeel i ng voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 28 Juni 
1899 , n°. 93; 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 

:Financiën, van 23 October 1899, n°. 6, Directe 
Belastingen; 

Overwegende, dat het ingesteld beroep strekt 
om doorhaling te verkrijgen van de woorden : 
.hehouclens toepassing van art. 4, § 3, der wet", 
welke op de in art. 4, § 2, bedoelde lijst bij 
clen naam der boven vermelde inrichting als aan• 
teekening voorkomen; 

Overwegende, dat art. 4, § 2, nopens beroep 

op Ons geen andere bepaling inhouclt dan dat het 
kan worden ingesteld door besturen van inrich
tingen, welke niet op de lijsten voorkomen of 
daarvan zijn afgevoerd, wanneer hun verzoek om 
plaatsing of herplaatsing is afgewezen; 

dat het gesticht .l,faison de la JJfiséricorde" 
te Maastricht op de betrekkelijke lijst is inge
schreven en niet weder daarvan is ·afgevoercl; 
dat wel is waar bij wijze van aanteekening de 
toepassing van art. 4, § 3, cler wet is voorbe
houden, doch dat dit overigens vanzelf sprekend 
en dus overbodig, voorbehoud geenszins te kort 
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doet aan het feit, dat de inrichting op de lijst 
voorkomt; 

dat dan ook een verzoek om plaatsing of her

plaatsing van die inrichting op de lijst niet is 

gedaan, veel minder afgewezen; 

Overwegende, dat mitsdien het geval, waarin 

volgens de vet beroep op Ons openstaat, niet 
aanwezig is; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72) tot regeling der personeele belasting; 

Hebben goe gevonden en verstaan : 

Appellante niet ontvankelijk te verklaren in 
haar beroep. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoerin~ van dit besluit, dat in het staatsblad 
en tegelijk met zijn rapport in de Staatscou,-ant 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, Af

tleeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 26sten Oetober 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De :Minister van Financiën , (get.) PrEHSON. 

( lfitgeg. 21 Nov. 1899.) 

26 October 1899. BESLUIT, waarbij het bestuur 

van het gesticht van den Heiligen Vincen
tius à Paulo te :Afaastricht niet ontvankelijk 

wordt verklaard in zijn beroep tegen eene 

beslissing van a :I! Directeur der directe belas

tingen, invoerrechten en accijnzen te Maas

tricht, in zake personeele belasting. S. 225. 
WIJ WILHELMINA, •z. 
Beschikkende op liet beroep, ingesteld door 

het bestuur van het gesticht van den Heiligen 
Vincentius à Paulo te llfaastricht, tegeli de af

wijzende beschikking van den Directeur der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen te Maas
tricht, van 9 December 1897, n°. 689, op zijn 

verzoek betreffende de plaatsing van dat gesticht 

op de lij st, bedoeld hij art. 4, § 2, der wet 

van 16 April 18!)6 (Staatsblad n°. 72) tot regeling 
der personeele belasting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 28 Juni 1899, 
n°. 94; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 23 October 1899, n°. 7, Directe 
Belastingen ; 

Overwegende, dat het ingesteld beroep strekt 

om doorhaling te verkrijgen van de woorden: 

"behoudens toepassing van art. 4, § 3, der wet," 

welke op de in art. 4, § 2, bedoelde I ijst bij 

den naam der boven vermelde inrigting als aan 

teekeuing voorkomen ; 

Overwegende , dat artikel 4, 2 nopens 

beroep op Uns geen andere bepaling inhoudt dan 

dat het kan worden ingesteld door besturen van 

inrichtingen, welke niet op de lijsten voorkomen 

of daarvan zijn afgevoerd, wanneer hnn verzoek 

om plaatsing of herplaatsing is afgewezen ; 

dat het gesticht van den Heiligen Vi11centius 
à Paztlo te Maastricht op de betrekkelijke lijst 

is ingeschreven en niet weder daarvan is afgevoerd; 

dat wel is waar bij wijze van aanteekening de 

toepassing van art. 4, § 3 , der wet is voorbe

houden, doch dat dit, overigens vanzelf sprekend 

en dus overboclig, voorbehoud geenszins te kort doet 

aan het feit, dat de inrichting op de lij st voorkomt; 

dat dan ook een verzoek om plaatsing of her

plaatsing van die inrichting op de lijst niet is 

gedaan, veel minder afgewezen ; 

. Overwegende, dat mitsdien het geval, waarin 

volgens de wet beroep op Ons openstaat, niet 
aanwezig js ; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72)' tot regeling der personeele belasting; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

het appelleerend bestuur niet ontvankelijk te 

verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en tegelijk met zijn rapport in de Staatscoumnt 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Raad van State, Afdee

ling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 26sten October 18\!9. 

(get.) WILHELMTN A. 

De Minister van Financiën, (get.) PrERSON. 

( Uitgeg . 21 Nov. 1899.) 

30 October 1899. ARREST van den Hoogen Raacl 

der Nederlanden, houdende beslissing clat 

art. 186 der militiewet niet vatbaar is voor 
eene splitsing in eene verbods- en eene straf

bepaling en dus bij de invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht geheel is ver

vallen; dat ook uit geen enkele wetsbepaling 
de verplichting volgt van den burgerlijk ge

neeskundige om, daartoe aangewezen door 

den militieraad, daar _zijn bij stand te verleenen. 
De Hooge Raad enz. ; 

Gelet 011 het middel van cassatie, namens den 
requirant voorgesteld bij memorie: 
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I. Schending en verkeerde toepassing van art. 221 
Strafvordering, art. 80 der wet van 19 Augus

tus 1861 (Staatsbladn°. 72 ; en art. 444 Strafrecht; 
II. Schending van art. 444 Strafrecht; 
Overwegende dat bij het in hooger beroep be

vestigde vonnis wettig en overtuigend bewezen 

is verklaard het aan den requirant bij dagvaar
ding ten laste gelegde feit hierin bestaande, dat 

hij als burgerlijk geneeskundige te 's Gravenhage 
gevestigd, krachtens aanwijzing door den militie
raad in het eerste militiedistrict van Zuidholland 
door den voorzitter van den raad behoorlijk opge
roepen, om op 17 Decern ber 1898, des morgens 
ten 10 ure te verschijnen in het lokaal Wagen

straat 119 te 's Gravenhage, alwaar dien raad 
zitting hield, ten eiude bovengemelden militieraad 
bij te staan in het geneeskundig onderzoek van 
militieplichtigen, aan die oproeping niet heeft 
voldaan, maar wederrecht.elijk is weggebleven; 

0. dat aan dit feit de qualificatie is gegeven 
in den hoofde dezes vermeld ; 

0. dat het eerste middel betreft de in het von
nis voorkomende beslissing: dat uit de verplich
ti ng aan den militieraad opgelegd om zich door 
een burger! ijk geneeskundige te doen bijstaan, van 
zelf volgt de bevoegdheid om dien geneeskundige 
daartoe op te roepen en dat, indien hij daaraan 
niet voldoet, hij in de strafbepaling van art. 444 
Strafrecht valt; dat volgens het middel die stel
ling is onjuist, daar de militiewet in art. 80 den 
militiera:id de bevoegdheid geeft zich door een 
burgerlijk geneeskundige te doen bijstaan en be
paalt, dat die geneeskundige door den raad wordt 
aangewezen, maar daarin van eene verplichting 
voor den geneeskundige om aan die aanwijzing 
gevolg te geven , geen spoor is te vinden; dat 
zoodanige verplichting niet "van zelf" volgt uit 
art. 80 der militiewet; dat daartoe noodig zou 
zijn eene bepaling, soortgelijk aan die van art. 52 
Strafvordering; dat de medicus mitsdien niet ver
plicht is aan de aanwijzing ex art. 80 te voldoen, 
zoodat zijn wegblijven in het hier aanwezige ge
val niet wede1·rechtelijk was; 

0. dienaangaande, dat een der bestanddeelen 
der overtreding, strafbaar gesteld bij art. 444 
Strafrecht, is, dat het daarin bedoelde wegblijven 
wederrechtelijk geschiedde; dus dat het geschiedde 
in strijd met eene verplichting om te verschijnen 
die op den wegblijvende rust; dat dit blijkt èn 
uit de uitdrukking "wederrechtelijk" zelve èn uit 
de veranderin11: der woorden "zonder geldige rede
nen wegblijft", die in het ontwerp van het artikel 

voorkwamen in "wedenechtelijk wegblijft", welke 
verandering het gevolg was van een door de Re
geering overgenomen amendement door de com
missie van rapporteurs voorgesteld om te doen 
uitkomen, dat iemand nooit wegens wegblijven 
zal kunnen veroordeeld worden, indien hij niet 
verplicltt was te komen; 

0. dat. zoodanige verplichting den geneeskundige 
alleen bij eene wet of wettige verorclening zou 
kunnen opgelegd worden; , t dit echter niet is 
geschied en zij mitsdien niet bestaat; 

0. toch, dat zij haren grond niet vindt in 
art. 80 der wet betrekkelijk de nationale militie, 

waarop ze volgens het vonnis der rechtbank zon 
berusten , blijkens de daarin voorkomende over
weging: .dat uit de verplichting aan den militie
raad opgelegd om zich door een burger] ijk genees
kundige te doen bijstaan van zelf volgt de bevoegd
heicl om dien deskunclige daartoe op te roepen [en 
dat, indien hij daaraan niet voldoet, hij in de 
strafbepal\011: van art. 444 Strafrecht valt"; 

0. dat gezegd artikel wel aan den militieraad 
de verplichting oplegt zich door een burgerlijk 
geneeskundige te doen bijstaan en dien genees
kundige aan te wijzen, maar dat het geen spoor 
inhoudt van eene verplichting van den genees
kundige, om aan die aanwijzing gevolg te geven; 
dat ook niet kan aangenomen worden, dat zoo

danige verplichting stilzwijgend zonder uitdruk
kelijk wetsvoorschrift zou bes aan, alleen omdat 
ze voor de uitvoerbaarheid der wet onmisbaar is; 

dat clit ook daaruit blijkt, at de militiewet 
noodig heeft geoordeel e verplichting voor den 
geneeskundige uitdrukkelijk ast te stellen door 
bij haar art. 186 straf te bedreigen tegen den 
geneeskundige, die zonder 11:eldige redenen, nalaat 

aan de krachtens deze wet gedane oproeping te 
voldoen; 

0. dat echter ook in dit artikel thans de grond 
van de verplichting nie t meer is gelegen en deze 
daarin ten onrechte door den kantonrechter in 
het bevestigde vonnis is aanwezig 11:eoordeeld; 

dat toch gezegd art. 186 is afgeschaft door art. 3 
onder letter d der Invoeringswet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) als behoorende tot de straf
bepalingen daar als afgeschaft vermeld en niet voor
komt onder de strafbepalingen in art. 10, sub 17°., 
dierzelfde wet als van kracht geblevan genoemd ; 

dat te dien aanzien in laatstgenoemd vonnis 
wordt overwogen: "dat gezegd art. 186 bevat 
eene strafbepalin!!; en eene gebodsbepaling in eene 
zinsnede samengevoegd; dat het duidelijk is en het. 
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blijkens de memorie van toelichting op het ontwerp 
der Invoeringswet ook de bedoeling der Regeering 
was te doen uitkomen, dat bij zoodanige samen
voeging de gebodsbepaling als een zelfstandige 
bepaling moet worden aangemerkt; dat nu volgens 
art. 3d der voormelde Invoeringswet van de daar
bedoelde wetten (en diensvolgens van de wet be
trekkelijk de nationale militie) enkel zijn afgeschaft 

geworden de strafbei_:lingen, waardoor alzoo ook 
van art. 186 dier wet alleen werd afgeschaft de 
strafbepaling"; . .... ,,dat uit een eu ander 
voortvloei t dat de gebodsbepaling van art. 186 

van kracht is"; 
0. dat de,e redeneering niet kan opgaan: dat 

toch art. 186 niet kan gesplitst worden in eene 
verbodsbepaling en eene strafbepaling; dat, wan
neer de strafbepaling uit het artikel wordt weg
genomen, er geene verbodsbepaling meer overblijft 
en het artikel zin en beteekenis verliest; 

0. dat ook niet ter zake afdoet dat, bij de be
handeling der Invoeringswet, de Rege.ering van 
-0ordeel was, dat het feit, strafbaar gesteld bij 
nrt. 186 der militiewet, niet valt onder bet bereik 

van art. 444 Strafrecht en dientengevolge in 
art. 10, 17°, der Invoeringswet, dat artikel 

wenschte genoemd te zien, terwijl daarentegen 
de commissie van rapporteurs verklaarde niet te 
deelen de meen ing, dat de nalatigheid, bedoeld 
in gezegd art. 186, niet zou vallen in artt. 192 
en 444 Strafrecht, van welken strijd het gevolg 

was, dat de Regeering ten slotte het artikel ni~t 
onder de in stand gehand n artikelen opnam; 

0 . dat toch die gedachtenwisseling tusschen de 
Regeering en de Tweede Kamer niet van invloed 

kan zijn op de uitlegging van art. 444 Strafrecht, 
dat 5 jaren vroeger bij de wet van 3 Maart 1881 
(Staatsblad n°. 35) is vastgesteld; 

0. dat alzoo het eerste middel is gegrond en 
het dientengevolge niet noodig is in een onder

zoek van het tweede te t reden; 
0. dat derhalve het wegblijven, waarvan hier 

sprake is, niet wederrechtelijk is geschied, hier 
niet aanwezig is de overtreding voorzien en ge
straft bij art. 444 Strafrecht; dat het ook niet bij 
eenige andere wet of wettige verordening is straf
baar gesteld, dat het mitsdien niet is een straf
baar feit; 

Vernietigt de vonnissen, in deze zaak door de 
arrond issements-rechtbank te 's Gravenhage op den 
4den Mei 1899, en door den kantonrechter aldaar 
op den 23sten Februari 1899 gewezen ; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R . 0.; 

Verkla r t niet strafbaar het aan den requirant 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit; 

Ontslaat hem te dier zake van alle rechtsver

volging. 

30 Octo!er 1899. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
een besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij 
uit voering wordt gegeven aan een artikel van 
een provinciaal reglement, niet van rechts
wege vervalt door de intrekking van dat 
reglement, indien het daarvoor in de 11laats 
getreden nieuw reglement gelijke opdracht 

aan Gedeputeerde Staten inhoudt. 
De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending door verkeerde toepassing van art. 7 

in verband met art. 5, 3de en 4de alinea en art. 17 
van het provinciaal reglement op de invordering 
der provinciale belasting op de paarden enz. in 
Noordbrabant, gearresteerd den 18 November 1899, 
goedgekeurd den 24 Maart 1890, n°. 21 en 
bekrachtigd bij de wet van 2 Januari 1892 

(Staatsblad n°. 1, Provinciaal blad 1890, n°. 19) 
en de artt. 23 en 35 Strafrecht, art. 214 Straf
vordering, de artt. 23 en 27 der wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), de artt. 1 
en 3 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 86), 
en schending door niet toepassing van art. 216 

Strafvordering; 
Overwegende dat de requirant was gedagvaard 

ter zake : dat hij als hoofd van een huisgezin te 
Zevenbergen waar hij woonde, in de maanil Novem
ber 1898 3 paarden, behoorende in de 3de categorie 
van de provinciale belasting op 11aarden en andere 
trekdieren ten behoeve van de provincie Noordbra
baut heeft gehouden, en heeft nagelaten daarvan 
onverwijld de vereischte aangifte te doen voor 

voormelde belasting over het dienstjaar 1898/99; 
0. dat de rechtbank, op grond \'an het ter 

terechtzitting gehouden onderzoek, het ten laste ge
legde en req nirants schuld daaraan als bewezen heeft 
aangenomen cu het bewezen feit heeft geq ualifi
ccerd zooals in het hoofd van dit arrest is vermeld; 

dat onder de bewijsmiddelen mede is opge
nomen de gerechtelijke bekentenis van requirant; 

dat deze bij zijn gemachtigde heeft erkend houder 
van belastingplichtige paarden te zijn geweest, 
zooals dit in de dagvaarding is omschreven en 
voor het dienstjaar 1898/99 niet onverwijld aan
gifte daarvan gedaan te hebben bij den ontvanger 
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der directe belastingen, onder wiens kantoor 

zijne woonplaats behoort; 
dat hij echter beeft beweerd door geene aan

gifte te doen geen strafbare handeling gepleegd 
te hebben en hiervoor beeft :iangevoerd, dat niet 
aangewezen is de ambten aar bij wien die aan

gifte zou bebooren te geschieden; dat ten betooge 

van deze stelling door hem is opgemerkt, dat 
wel in de laatste alinea van art. 5 van het 

vigeercnd reglement op de invordering der provin
<:iale belasting op paarden enz. ten behoeve van de 
provincie oordbrab3nt wordt bepaald, dat b et 
bescbrij vingsbiljet moet worden ingeleve,·d bij den 

ambtenaar door Gedeputeerde Staten daartoe aange
wezen bij besluit, te plaatsen in het Provinciaal blad, 
doch dat die aanwijzing niet blijkt te hebben 

plaats gehad, althans nimmer zoodanig besluit 

in het Provinciaal blad werd geplaatst, dewijl 
daarvoor niet. kon gelden het besluit van Gede

puteer,le Staten van 26 Mei 1876, Provinciaal 
blad 1876 , u0

• 8, daar dit besluit ,,an Gede

puteerde Staten werd gel'.omen ter uitvoering van 
een thans ingetrokken reglement, en met dit 
1·eglement mede zijne kracht verloor en dewijl in 

elk geval dit besluit van Gedeputeerde Staten 

niet opnieuw onder vigueur van het niemve 

reglement op de in vordering in het Provinciaal 
blad was geplaatst gelijk daarbij was bepaald; 

dat de rechtbank deze verdediging ongegrond 

beeft verklaard met deze overwegingen: dat art. 5 
laatste alinea van het thans vigeerend reglement 
op de invordering der belasting, de aanwijzing 

van den ambtenaar bij wien de inlevering der 

beschrijvingsbiljetten moet geschieden beeft over

gelaten aan de Gedeputeerde Staten der provincie; 

dat bij ditzelfde reglement wel werd ingetrokken 
het vroeger provinciaal 1·eglement op de invor

dering van 22 Juli 1875, doch dat daardoor 

niet eo i JlSO werd i ngetrokkcn en ook niet kon 
worden ingetrokken voormeld besluit van Gede-
1iuteerde Staten, houdende de aanwijzing van den 
ambtennar aan wien moest geschieden de inle
vering van het bescbrij vingsbiljet, zulks te 
minder daar het povinciaal besluit toi heffing 

der belasting ongewijzigd bleef ; 
dat nu Gedeputeerde Staten door niet in te 

trekken meergemeld besluit van 26 Mei 1876, 
ook voor het vervolg bleven handhaven de alge

meene verplichting in dit besluit opgenomen .om het 
beschrijvingsbiljet voor de provinciale belasting op 
paarden enz. in te leveren bij den ontvanger der 
direr.te belastingen, oncler wiens kantoor de gemeente 

hunner woon plaats behoort"; terwijl ook aan het 

vereischte dat dit besluit in het Provinciaal blaa 
zon worden geplaatst - woordelijk uit het vorig 
reglement op de invordering van 22 Jnli 1875 
overgenomen - was voldaan, daar dit besluit 

in het Provinciaal blad van 1876, n°. 8, was 

open baar gemaakt ; 
0. dat hiertegen het middel is gericht en tot 

toelicb ting daarvan is aangevoerd wat ter ver
dediging in eersten aanleg werd voorgedragen ; 

0. hieromtrent, dat in art. 5 van het regle

ment op de invordering der provinciale belasting 
op paarden enz. ten behoeve der provincie Noord

brabant van 22 Jnli 1875 aan Gedeputeerde 

Staten is opgedragen, bij een in het Provinciaal 
blad te plaatsen besluit, den ambtenaar aan te 

wijzen, bij wien het beschrijvingsbiljet voor die 
belasting moet worden ingeleverd; 

dat Gedeputeerde Staten daarop bij besluit van 
26 Mei 1876 als ditn ambtenaar hebben aange

wezen den ontvanger der directe belastingen, 

onder wiens kantoor de gemeente van de woon

plaats der boudei·s van paarden enz. behoort, en 
dit besluit. in het Provinciaal blad v:O Noord

brabant, n°. 8, is geplaatst; 
dat dit besluit van Gedeputeerde Staten niet 

is ingetrokken en van kracht is gebleven ook 
nadat het voormeld reglement van 22 Juli 1875 

is vervangen door het provinciaal reglement op 
de invordering der provinciale belasting op }lfüll"den 

enz. van 18 November 1889; 
dat toch dit r eglement van 1889, enkel met 

wijziging der strafbepaling, overigens bijna gelijk

luidend is met ebt van 1875, en in het bijzonder 
art. 5 van het. reglement van 1875 en de daarin 

gedane opdracht aan Gedeputeerde Staten tot 
aanwijzing van den ambtenaar geheel ongewijzigd 
gebleven is; 

dat dns de opdracht in het reglement van 1875 
gedaan werd bevestigd in het nieuwe reglement 
van 1889, en de aanwijzing van den ambtenaar 
door Gedeputeerde Staten, krachtens die opdracht 

gedaan en in het Provinciaal blad geplaatst, van 
la-acht bleef, ook toen tegelijk met het inwerking 

treden van de geheel gelijkluidende bepaling van 
het reglement van 1889 , het prodnciaal regle
ment van 22 Juli 187 5 werd ingetrokken en 
door dat nieuwe reglement vervangen; 

0. dat derhalve het cassatiemiddel niet ge

grond is; 
Verwerpt het beroep in cassatie. 
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31 October 1899. BESLUIT, houdende beslissing 
dat in de wettelijke belegging van kapitalen 
eener instelling vnn weldadigheid niet dan 
om dringende redenen verandering mag ge
bracht worden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het burgerlijk armbestuur te Domburg tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
d.d. 22 Juli 1899, n°. 4274/25, lste afd., 
waarbij machtiging is geweigerd voor eene voor
genomene verwisseling van een gedeelte inschrij 
ving op het Grootboek tegen aankoop van onroe
rend goed; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Zee

land de door het burger! ijk armbestuur van Dom
burg verzochte machtiging tot vervreemding van 
een gedeelte der te zijnen name staande inschrij
ving op het Grootboek der 2½ pCts. Nederlandsche 
Werkelijke Schuld, bij hun bovenvermeld besluit 
niet hebben verleend; 

dat het burgerlijk armbestuur van Domburg 
daartegen bij Ons in voorziening is gekomen en 
Onze beslissing heeft gevraagd , bij wege van een 
adres, waarin wordt aangevoerd dat appellant 
het voornemen heeft opgevat, een perceel bouw
land in de gemeente Domburg , kadaster bekend 
Sectie E, n°. 87, groot 36 aren, 40 centiaren, 
aau te koopen, dat onlangs in eene publieke 
veiling, met inbegrip van onkosten, f 581.15 
heeft gegolden, en daarvoor van de inschrijving 
op het Grootboek der 2½ pets. Nederlandsche 
Werkelijke schuld te vcrkoopen een nominaal 
bedrag van / 700; dat hij - en met hem het 
college van burgemeester en wethouders - die 

· handeling in het belang der instelling acht, wegens 
den hoogen stand der Ncderlandsche Staatsfondsen 
en de meerdere rente uit grondbezit te wachten; 

0 . dat, waar de aan eenige burgerlijke of 
gemengde instelling van liefdadigheid toebehoo 
rende kapitalen op eene der in de wet toege
laten wijzen eenmaal eene vaste belegging hebben 
gevonden, zij, aan wie de zorg voor het instand 
houden dezer kapitalen is toevertrouwd, niet dan 
om redenen van dringende noodzakelijkheid of 
onbetwistbare doelmatigheid daarin verander ing 
behooren te brengen, zoodat het niet kan geacht 
worden op den weg der bestuurders van zoodanige 
instelling te zijn gelegen, zich bij het beheer 
harer bezittingen telkens te laten leiden door 
de vraag, of niet ter wille van eenige waar-

schijnlijk te achten meerdere jaarlijksche inkomst, 
aan eene andere dan de bestaande wijze van be
legging de voorkeur is te geven; 

dat mitsdien terecb.t door Gedeputeerde Staten 
van Zeeland geen machtiging is verleend tot de 
door het burgerlijk armbestunr van Domburg 
voorgenomen vervreemding van een deel der ten 
name dier instelling , in het Grootboek der 2} 
pets. ederlandsche Werkelijke Schuld inge
schreven kapitalen, waar ten gunste dier ver
vreemding slechts kan worden gewezen op de 
vermoedelijke eenigszins grootere inkomsten, welke 
bij de tegenwoordige beurswaarde dier inschrij
vingen van hare opbrengst zou kunnen verwacht 
worden, wanneer daarvoor thans het beoogde 
perceel werd aangekocb. t ; 

Gezien enz. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit, het 

daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

2 November 1899. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van de artikelen 9 en 11 van 
het Koninklijk besluit van 14 December 1895 
(Staatsblad n°. 222) tot uitvoering van onder
scheidene bepalingen der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n°.- 87), tot regeling der hrieven
posterij . S. 226. 

WJJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Septem
ber 1899, n°. 3058, Posterijen en Telegraphie; 

Gelet op de artikelen 20 en 21 der wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 87); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
3 October 1899 , n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 Oc
tober 1899, n°. 3734, Posterijen en Telegrapb.ie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
hetgeen volgt : 

Art. 1. Artikel 9 van het Koninklijk besluit 
van 14 December 1895 (Staatsblad n°. 222), 
wordt gelezen als volgt : 

§ 1. A.an ieder, die dit verlangt, wordt gelegen
heid gegeven om de voor hem bestemde stukken , 
na aankomst \'an elke post, gedurende de uren, 
waarop het kantoor voor het publiek is open
gesteld, aan dat kantoor af te halen of te doen 
afhalen, tegen vooruitbetaling van een regt per 
kalenderkwartaal van : 
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/ 3.75 voor de kantoren Amsterdam en &t
terdam; 

f 2.00 voor de kantoren in plaatsen met eene 
bevolking boven 30,000 inwoners ; 

f 1.00 voor de kautoren in plaatsen met eene 
bevolking boveu 20,000 tot en met 30,000 in
woners; 

f 0. 50 voor de kantoren in de overige plaatsen; 
J 0.25 voor alle kantoren, indien alleen ver

langd wordt, de met elke po t aankomende nieuws

bladen af te halen. 
Boven het bedoelde recht. is nog een recht van 

gelijk bedrag verschuldigd: 
a . indien de belanghebbende , stukken, aan

komende met eene post, die deuzelfden dag niet 
meer besteld wordt, na de sluiting van het kan
toor des avonds , mits vóór elf uur, wenscht af 
te halen of te doen afhalen; 

b. inJien hij de porten der aankomende onge• 
frankeerde of ontoereikend gefrankeerde stukken, bij 
de in ontvangstneming ten kantore, niet dadelijk 
betaalt , doch die maandelijks wenscht af te rekenen. 

Voor de bereken ing van het recht in deze 

paragraaf vermeld, gelden gedeelten van een kwar
taal voor een geheel. 

Het recht wordt in geen geval terugbetaald. 
§ 2. Aan ieder die woont binnen den kring 

van een postkantoor waaronder één of meer bij
kantoren behooren, wordt mede gelegenheid ge• 
geven, om alle voor hem bestemde aangeteekende 
stukken aan een vooraf op te geven bijkantoor 
af te halen of te doen afhalen, al vermeldt het 
adres zooclanig bijkantoor niet, op de dagen en 

uren, waarop dat bijkantoor voor het publiek 
is opengesteld, tegen vooruitbetaling van een 
recht van f 5 per kalenderjaar. 

Dit recht wordt steeds over een vol jaar be

rekend en in geen geval terugbetaald. 
Voorts wordt kosteloos gelegenheid gegeven 

tot het afhalen aan een aan te wijzen bijkantoor 
van een aangeteekend stuk, waarvan de aankomst 
aan den geadresseerde is bericht , indien deze 

dit schriftelijk aan den Directeur van het post
kantoor verzoekt. 

§ 3. Het recht in § l bepaald is, bij afhaling 
aan het kantoor, niet verschuldi~d voor: 

a. de stukken, bestemd voor Ons en de leden 

van het Koninklijk Huis ; 
b. de stukken , bestemd voor militairen der 

land- en zeemacht, die door middel der militaire 
facteurs of andere daarvoor aangewezen militairen 

worden afgehaald ; 
1899. 

c. de portvrije dienstbrieven; 

d. de stukken, welke des Zondags of op feest
dagen, waarop de dienst beperkt is, aankomen, 
doch niet denzelfden dag besteld worden, mits 

afgehaald op de daarvoor door ucn Di recteur-Gene
raal der Posterij en en Telegraphie bepaalde uren; 

e. de door de postkantoren geleverde nieuws

bladen en tijdschriften. 
Bovendien kan door den Directeur-Generaal 

der Posterijen en Telegraphie: 
1 °. met afwijking van het bepaalde bij § 1, 

tweede lid, sub a, ook na elf uur des avonds 
gelegenheid worden gegeven tot het afhalen of 
doen afhalen van stukken ; 

2°. in gevallen van geheel bijzonderen aard 
vrijstelling van de betaling van busrecht worden 
verleend. 

2. In artikel 11 van bovengenoemd besluit 
worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
gebracht: 

a. het bepaalde bij het 2de lid van § 4 vervalt; 
b. er wordt ingevoegd een nieuwe parngraaf 

4 a, luidende: 
§ 4a. De voorzijde van de briefkaarten is alleen 

bestemd voor de frankeerzegels, voor de aanwij
zingen , welke op den postdienst betrekking heb
ben (aangeteekend, bericht van ontvang en zoo 
voort), en voor het adres, dat geschreven of, 
door middel van eene strook van ten hoogste 
twee bij vijf centimeters, opgeplakt kan worclen. 
Bovendien mag de afzender op de voorzijde, het
zij in schrift, hetzij door middel van eenen stem
pel of eenige andere typografische bewerking, 
zijnen naam en zijn adres vermelden . 

Plaatjes of bekendmakingen mogen op de voor
zijde van de briefkaarten worden gedrukt, mits 
zij in geen enkel opzicht de duidelij ke aanwijzing 
van het adres en de plaatsing van de stempels 

en aanteckeningen van den po~tdienst belemmeren. 
Met uitzondering van de frankeerzegels en van 

de hooger bedoelde strook voor het adres, mag 
geenerlei voorwerp bij de briefkaarten gevoegd 
of daaraan vastgehecht worden. Op briefkaarten, 
gebezigd tot het aanbieden van een over te se inen 
telegram of tot het geven van kwijting, mogen 
de noodige telegramzegels, respectievelijk plak

zegels, aan de achterzijde worden vastgehecht. 
Het is den afzender van eene briefkaart met 

betaald antwoord geoorloofd om, hetzij in schrift, 
hetzij door opplakking van eene strook, zijn naam 
en zijn adres op de voorzijde van het voor ant
woord bestemde gedeelte te vermelden. 

lö 
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c. § 6 z:.I worden gelezen als volgt: 
Het is geoorloofd briefkaartformulieren te bezi

gen, welke niet v11n Rijkswege zijn uitgegeven, 
mits zij met de van Rijkswege uitgegcvencn over· 
eenstemmcn, wat betreft de afmetingen en de 

stevigheid van het papier, en op duidelijk lees
bare wijze, op de voorzijde bovenaan, in het 
midden, het woord "briefkaart" dragen. Gelijk

tijdige vermelding van eene daarmede overeenko
mende uitdrukking in cenc andere taal is toege· 
laten. 

Het bepaalde bij § 4a is op deze formulieren 
van toepassing. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij
vcrheicl is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant 
opgenomen en în afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den November 1899. 

(get.) WILHELMINA. 
De Jfinister van Waterstaat, Ilandel en N,jverheid, 

(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 19 Nov. 1899.) 

6 Nuvember 1899. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
eene bepaling in de politieverordening cler 
gemeente Euschedé, bindende haeht mist 
als verder gaande dan art. 625 B. W. , dat 
wel beperking, niet ophctling van het nit
sluitcnu gebru ik als eigenaar toelaat, ver• 
uorlooft. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet 011 het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending en verkeerde - ten deele ook niet -

toepassing van cle navolgende artikelen, alle in 
onderling verband en sameuhang, de artt. 151, 152, 
153 en art. V der additioneele artikelen van cle 
Grond wet van 1887, art. 2 van de wet van 18 April 
1827 (Staatsblad n°. 20) op de R. 0., de artt. 625 
en 626 B. W., art. 11 der wet van 15 Mei 1829 
(Staatsblad n°. 28), houdende Algemeene .Bepalingen 
der Wetgeviug van het Koninkrijk; de artt. 135, 
141, 179, 180, 230 en 231 der gemeentewet van 
29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85), alsmeue de 
artt. 1, lid 1, lid 2, lid 3; lb, lid 1, lid 2 , 
in voege gewijzigd 8 Juli 1897, lid 3, lc lid 1, 
2 en de 7 December 1897 aangebrachte wijzi
ging van rooilijnen langs de Wilhelminastraat in 
verband met de bij die wijzigingsverordening be
hoorende rooi kaart c; lid ld, le; art. 2 even-

als voormehl art. 1 van de verordening op h,·t 
bouwen, vernieuwen en afbreken van gebouwen, 
vastgesteld door deu raad cler gemeente Enschedé 
op den 9den l<'ebruari 1885 in voege die is ge
wijzigd en aangevuld door dien raad van Enschedé 
bij wijzigingsverordeningen van 9 October 1896, 

8 Jnli 1897, 7 September 1897, 21 September 1897 
en 7 December 1897, art. 2 der evengemelde wijzi
gingsverordening van 7 September 1897 en art. 34 
der verordening van 1885 voormeld in voege 
gewijzigd 9 October 1896, en eindelijk de artt. 1 
en l a en nrt. 3 letter c van de verordening van 
politie binnen Je gemeente Ensehedé ,loor den 
raad dier gemeente vastgestelcl op 3 October 1881 , 
in voege die verordening is verandercl door 
de artt. 1 en 2 der door dien raad in de 
vergadering van 7 December 1897 vastgestelde 
verordening tot wijziging der verordening van 
politie binnen de gemeente Enschedé, mitsgaders 

art. 3 van de zooeven genoemde verordening 
van politie binnen Enscheclé van 3 October 1881, 
in voege dat art. 3 vervangen is door een nieuw 
art. 3 bij art. 3 der verordening tut wijziging 
der verordening vau politie van 3 October 1881 
bij besluit van den raad van Enschedé van 
17 Juni 1897, en de artt. 7 en 8 dier verorde
ning van 17 Juni 1897 en zulks doordien het 
gerechtshof te Arnhem den gemeentelij ken wet
gever (in casn den raad van Enscheué) heeft 
bevoegd geacht om in eene gemeentelijke ver· 
ordening in verband met eene daarbij vastgestelde 
rooikaart bindend aan te wijzen of vast te stelleu 

het terrein, dat van af clie vaststelling uitmaakt 
of zal uitmaken openbare straat of openbaren 
weg, ook waar dat terrein geheel of gedeeltelijk 

een deel mocht uitmaken van grond, waaromtrent 
vaststaat, fat het eigendommelijke grond is van 
personeu, die met hnnne gronden aan de open• 
bare straat of weg grenzen of wier gronden aan 
die straat of weg gelegen zijn of langs die straat 
of weg voortloopcn ; 

voorts doordien dat Hof slechts eenc beperkiug 
in het genot of het gebruik van eigcndornmelijken 
grond v~or den betrokken eigenaar heeft gezien , 

waartoe de Grondwet, de gemeentewet en het 
B. W. den gemeentelijken wetgever vrijheid zouden 
geven tot vaststelling maar niet eene ontzetting 
uit het eigenclomsrecht of eene ontneming van 
alle genot en alle gebruik, dut een eigenaar vun 
den hem in eigendom toebehoorenden grond kau 
maken , hoedanige ontzetting of ontneming in 
flagranten strijd komt met de voorschriften der 
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onteigening en met art. 625 B. W. in het midclel 

vermeld en de bepal ingen der in dat middel 

vermelde gemeentelijke verordeningen te Enschedé 

en de daarbij gearresteerde rooi kaart, ofschoon 
die bepalingen en die kaart geene andere strekking 
hebben dan om bniten alle onteigening om den 

vóór de in verordening bepaalde rooilijn naar 

straat of wegzijde Jiggenden particulieren grond tot 

straat of weg, immers tot een deel van die 

straat of weg: of van "de breedte van clie straat 
of weg:" te maken en zoodoendc te maken tot 
een deel van den publieken !!rond en te onder

werpen aan de van overheidswege voor publieke 
wegen en straten te maken voorschriften, die eigen

domsbeschikking en eigendomsgebruik opheffen; 

en daarna namens den requirant bij pleidooi 

nader aldus omschreven ; 
Schending der :u-tt. 625 en 626 B. W.; 

a. cloor eene veroordecling nit te spreken wegens 

overtreclin!( van nrt. 3 ,itt . m der verordening 

van politie binnen de gemeente Enschedé, ofächoon 
de ondubbelzinnige strekking dier bepaling:, in 

verband met andere voorschriften van bedoelde 

verordening en van na te melden bonwverordening 
verder reikt dan eene eenvoudige beperking van 

den eigendom ; 
b. door verbindend te achten en toe te passen 

art. 1 alinea 2, 2°. der verordening op het 

bonwen, vernienwen en afbreken van gebouwen 

binnen de g:emeente En~chedé, ofschoon in ver
band met art. 2 litt. c dier verordening, genoemd 

art. l rlen eigenaren vnn aan de Wilhelminastraat 

te Enscbeclé gelee:en perceelen het nitslnitend ge

not en gebruik van een cleel dier l'erccelcn ont

neemt, en dat deel, zonder de vereischte toe

stemming van de eigenaren, maakt tot op-.nbare 

straat; 
Overwegende dat bij het bestreden arrest ten 

laste van den reqnirant is bewe1.en verklaard, dat 
hij den 26 Maart 1898 des voonniddag:s omstreeks 

1 0½ n re te Enschcilé, op rle perceel en kadnsti·aal 
in clie gemeente bekend in Sectie B n°'. 3300 

en 3451, langs rlc openbare Wilhelminastraat, 

een honten hek heeft doen 11laatsen ongeveer 

2 meter vóór, althans niet in ·of achter de rooilijn 
voor !'.(enoemde straat bep,iald bij art. lc der 
verordening op het bouwen enz. in de gemeente 
Enschcrlé, vastgesteld ,]oor den raacl dier gemeente 

bij besluit van 7 December 1897 en de daarbij 

behoorcnde bijlage c; en daarop is toegepast de 
strafbepaling van art . 36 in verband met art. 3 
aanhef en litt. m. der verordening van politie 

binnen de gemeente Enschedé, luidende dit 

laatste artikel: art. 3 voor zoo ver daartegen niet 

is voorzien in eene wet, een algemeen en mant
regel van bestuur of eene provinciale verord ening, 

is het verboden, tenzij krachtens opdracht of 
concessie vnn wcge het daartoe bevoegd openbaar 

gezag: 

a. enz.; 

m. onverminderd het bepaalde in art. 1 een 

hek, mnnr, srhutting, staketsel, rasterwerk of 

andere afslniting of afscheiding te plaatsen of te 

vernieuwen langs openbare straten, tenzij in of 
achter de rooilijn, die voor de Letrokken straat 
in eene gemeenteverordening is bepaald of cloor 

burgemeester en wethouders op aanvraag der be

langhebbenden krachtens zoodanige verordening 

wo•dt aangewezen , enz. terwij l art. 36 op de 

overtreding daarvan strnf gestclcl heeft; 
0. clat blijkens het arrest, namens den bek!., 

ter terechtzitting van het gerechtshof tot zijne 

verdediging is aangevoerd: .dat op zijn last liet 

hek buiten de rooilijn geplaatst werd .. . . znlks 
tot afsluiting van zijn grond in clc Wilhelmina

straat ; dat hij het niet in cle door clen raad be

paalde rooilijn heeft willen plaatsen, omdat dan 

ee:1 g:edeclte van zijn grond bniten het hek zou 

komen en dit voor hem g:elijkstaat met afstand 

doen van zij n grond en hij dit niet wil zonder 

behoorlijke schadevergoedin)!;·,; 

dat het gerechtshof naar aauleicling hie1·va n 

zich de vraag )!;esteld heeft of de l'olitie-verordc

ning, waarin het verbod bij art. 3,n /(enoemd 
voorkomt, oplevert alleen eene beperking van het 
gebruik van het aan bek!. toehehoorencle grasland , 
dan wel of hem daardoor alle gehrn ik vóór of 

buiten dien rooilijn, van clat land wordt ontnomen; 

dat- het Hof deze vraag in dien zin heeft be
antwoord, dat hier slechts ge,bcbt hn worden 

aan eene beperking van het gebrnik van iemands 
eigendom , krachtens art. 625 B. W. volkomen 

geoorloofcl eu dat deze zienswijze aldus is toege
licht: .dat immers het verbod in art. 3 initia 

en litt. ,n zich niet verde1· uitstrekt dan voor 

hetgeen daari n wordt opgesomd, terwij l in litt." 

daaraan nog eenige uitbreiding wordt i:egeven 
ten aanzien van het verbo,l om een boom, baal( 
of stru ik te planten of te herplanten anders dan 
daar omschreven, maar overigens de eigenaar in 
geenen deele in de nitocfening van zijn eigenrloms
recht worclt brlemmerrl, waarnit volgt, dat deze 
bevoegd blijft niet- te d nlden dat palen voor 
straatverlichting: of telefoongeleiding op zijn grond 

15* 
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(voor de rooilijn) geplaatst worden; dat hij mag 

weigeren dat die grond bestraat of van gas- of 
waterleiding voorzien wordt; dat hij het gras 

mag doen maaien en dit verkoopen; dat het hem 

vrijstaat dien grond zei ven te verkoopen mits 

onder den last van inachtneming van het verbod 

bij art. 3 initio en m en " der bedoelde verorde
ning, en zÓÓ meer, weshalve van eene geheele 

opheffing van het gebrnik van dit perceel de rede 
niet kan zijn en de bovengemelde politiever
ordening derhalve door den raad der gemeente 

Enschedé zonder overschrijding zijner wetgevende 

bevoeg,lheid en binnen de perken van art. 625 

B. W. werd vastgesteld" ; 
dat tegen deze beslissing bij cle toelichting van 

het middel is aangevoerd, dat art. 3 letter 1n 

der politie-verordening in verband met art. lc 
:,linea 2, 2°. van de bouwverordening en met 
art. 2 letter c dezer verordening verder reiken 

dan ecne eenvoudige hepcrki ng van den eigendom 
en een deel van den eigendom maken tot open

bare straat; 
0 . hieromtrent, dat art. 3 letter 1n van de 

politie-verordening, zooals hierboven nader is om• 
schreven, verbiedt om een hek langs openbare 

straten te plaatsen tenzij in of achter cle rooilijn, 

di e voor de betrokken straat in eene gemeentever

ordening is bepaald; 
dat voor de openbare straat, waarvan hier de 

rede is, namelijk de Wilhelminastraat, de rooi
lijnen zijn aangewezen door stippellijnen nevens 

die straat aangegeven op eene teekening als bij 
lage c bij die verordening gevoegd en waarnaar 

die verordening verwijst; 
dat deze bepaling behalve de aanwijzing der 

rooilijnen buiten twijfel stelt, dat de Wilhelmina

straat is eene openbare straat; 
dat zij dan ook zoowel volgens de verklaring 

aan .openbare straat" gegeven in art. 7 der 
politie-verordening als in art. 2 letter a der 

bon wverordening, als zoodanig moet worden be
schouwd j 

dat de politie-verordening geen verklaring van 
• rooilijn" geeft en de beteekenis hiervan bij toe
passing van art. 3 letter m gezocht moet worden 

in de bouwverordening die in art. 2 onder letter d 
zegt: in deze verordening wor,lt verstaan onder 
de benaming rooilijn: .de lijn, die bij het maken, 
optrekken, stellen, plaatsen, herbouwen of stichten 

van een gebouw of getimmerte aan een straat of 
voetpad naar cle zijde van die straat of cîat voet
pad niet mag worden overschreden; 

dat onder letter c van datzelfde artikel ond er 

de benaming van • breedte een er straat" wordt 

verstaan: .de afstand tnsschen de in deze ver

ordening vastgestelde tegenover elkaar liggende 

rooilijnen en bij gebreke daarvan de breedte tus

schen de voorkanten der tegenover elkaar staande 
gevels van gebouwen"; 

dat uit dit een en ander volgt, dat wanneer 

overeenkomstig art. 3, letter in, der politie-veror
dening in of achter de rooilijn op een perceel 

een hek geplaatst wordt, het gedeelte grond, 
dat buiten de rooilijn komt te liggen, inderdaad 
openbare straat wordt; 

0. dat hiermede het vrij en uitsluitend gebruik 

als eigenaar ophoudt om plaats te maken voor 
een gebruik dat voor ieder openstaat en beheerscht 

wordt door de voorschriften van het openbaar 

gezag en dat dus art. 3, letter m, der politie
verordening als vercler gaande dan art. 625 B. W. 

veroorloofd, verbindende kracht mist; 
dat het middel van cassatie mitsdien in zoover 

is gegrond; 
Vernietigt het arrest door het gerechtshof te 

Arnhem den 4 Mei 1899 gewezen, met uitzonde
ring van dat gedeelte waarbij is vernietigd het 

vonnis van den ktintonrechter te Enschedé van 

13 Juli 1898 ; 

Rechtdoende krachten.s art. 105 R. 0 . ; 
Verklaart het bewezen verklaat·de feit niet 

strafbaar; 
Ontslaat den requirant van alle rechtsvervolging 

te dier zake. 

10 November 1899. BIDSLUIT, houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door W. J. 
VAN SANDIC'K, te 's Gravenhage, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten vttn Z2tid

Holland, in zake de verkiezing op 1 April 
1899 van een dijkgraaf van den Tedinger

broekpolder. S. 227. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschi'kkende op het beroep, ingesteld door 
W. J. VAN SANDICK, te 'sGravenhage , tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid

Holland, dd. 25/31 Juli 1899, B, n°. 2518 
(lste afd.), G. S. n°. 130, in zake de verkiezing 
op 1 April te voren, ter vervulling rler vacature 
wegens periodieke aftreding van den dijkgraaf 
van den Tedingerbroekpolder, W. J . YANSANDICK 
voornoemd; 



10 NOVEMBER 1899. 221 

Den Raad van State, Afdeeling voor de gc

schiilen van bestuur gehoord, acl vies van 19 Oc

tober 1899, n° . 241; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 6 Novem

ber 1899, litt. G, Afdeeling Waterstaat; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland , bij bovenvermelcl besluit cle ver

kiezing van W. J. VAN SANDICK tot dijkgraaf 

van cleu Tedingerbroekpotder hebben vernietigcl, 

naar aanleiding van bij hen ingekomen adressen 

van stemgerechtigcle ingelanden van becloelclen 

polder en van gemachtigden daarvan - die bij 

de verkiezing op l April 1899, ter vervulling 

van de vacature van dijkgraaf, hadden gestemcl -

ter zake van onregelmatigheid, die bij de ver

kiezing had plaats gehad, bij Gedeputeerde Staten 

voorziening vragende; 

dat Gedeputeercle Staten hun besluit gronden 

op de ol'erwegingen, dat blijkens het proces

verbaal der stemming 835 stemmen zijn uitge

bracht, waarvan 420 op W. J. VAN SANDICK en 

415 op VEUSTEEGH; dat J.C. VAN VoORTHUYSEN, 

die aan het stembureau volmachten heeft over

gelegd, die hem gerechtigd maakten 166 stemmen 

uit te brengen, van het stembureau een stem

briefje ontving, geldig voor 157 stemmen, welke 

door hem zijn uitgebracht, dus 9 stemmen minder 

dan waarop hij recht had , en dat die onregel

matigheid van invloed heeft kunnen zijn o_p den 

uitslag cler verkiezing, daar, zoo di e 9 stemmen 

op VEUSTEEGH waren uitgebracht, deze de vol

strekte meerderheid zou hebben gehad; 

dat W. J. VAN SA NDI CK van dit besluit bij 

Ons in beroep is gekomeu, Ons verzoekende het 

te vernietigen en zijne verkiezing te handhaven ; 

daarbij aanvoerende, dat genoemde VAN VOORT· 

HUYSEN, door het stembriefje van l 57 stemmen 

aan te nemen en daarvan gebrnik te maken, zelf 

en alleen schuld is, dat voor hem 9 stemmen 

zijn verloren gegaan; dat hij toch het stembureau 

er attent op had moeten maken, dat hem 9 stemmen 

te weinig waren toegekend; 

Overwegeude, dat J. C. VAN VoORTHUYSEN bij 

de verkiezing op 1 April 1899, t er vervulling 
van de vacature van dijkgraaf van rlen Tedinger
b,·oekpolder, aau het stembureau volmachten heeft 
overgelegd, welke hem gerechtigd maakten l 66 

stemmen uit te brengen ; dat hij echter van het 

stemburea u, d:1t verzuimd heeft te letten op de 

volmacht van mevrouw VA RossEN-HOOGE:-.DIJK, 

recht gevende op het uitbrengen van 9 stemmen, 

een stembriefje heeft ontvangen , gelclig voor 

slechts 157 stemmen - dus 9 stemmen minder 

dan waarop hij recht had - welke 157 stemmen 

door hem zijn uitgebracht; 

dat, volgens artikel 34, tweecle lid, van het 

Algemeen reglement voor de Polders in de pro

vincie Zuid-Hot/and, ieder ingeland bij de stem

ming ontvangt één of, desverkiezende , meer 

stembriefjes voor het getal stemmen , dat hij mag 

nitbrengen; dat deze bepaling ook geldt voor den 

gemachtigde van een stemgerechtigd ingeland, 
vermits het stemrecht bij gemac1tigde kan worden 

uitgeoefend; 

dat door het stem bureau niet is gelet op cle 

volmacht, op voornoemden VA VOORTHUYSEN, 

van mevrouw VAN RossEN-HooGENDIJK welke 

recht. gaf tot het uitbrengen van 9 stem men, 

ten gevolge waarvan dat bnrean een stembriefje 

aan den gemachtigde heeft afgegeven voor een 

minder getal stem men dan hij volgens het regle

ment mocht uitbrengen; 

dat deze onregelmatigheid van invloed heeft 

kunnen zijn op den uitslag der stemming, gelijk 

door Gedeputeerde Staten is aangewezen; 

dat nu wel door den appellant wordt aange

voerd, dat aan den gemachtigde voornoemd zei ven 

en alleen te wijten is, dat voor hem 9 stemmen 

zijn verloren gegaan; dat echter een verzuim, 

indien daarvan hier sprake kan zijn geweest, om 

het stembureau op de gezegde volmacht aandachtig 

te maken, het verzuim van het stembnreau en 

alzoo het feit der gepleegde onregelmatigheid niet. 

wegneemt, en deze onregelmatigheid grond kan 

opleveren, niet enkel in het bijzonder belang van 

hem die stemt of van dezen of genen persoon, 

maar be11aaldelijk in het belang der openbare 

orde, tot het indienen van bezwaren welke volgens 

artikel 37 van het Polderreglement kunnen leiden 

tot vernietigin.e; der verkiezing; 

dat immers het openbaar belang vordert, dat 

door geen handeling of verzuim van het stem

bureau aan ingelanclen van een polder of hunne 

gemachtigden de gelegenheid wordt onthouden 

tot het uitbrengen van zóóveel stemmen voor de 

verkiezing van hun bestuur als waarop zij kunnen 
aanspraak maken; 

dat dientengevolge de verkiezing door Gedepu

teerde Staten te recht is vernietigd; 

Gezien voornoemd reglement; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan : 

Met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland , het daar-
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tegen door W. J. VAN SANDTCK ingesteld beroep 

te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van W aterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit , dat in 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, Afdeeling voor de geschillen van be~tunr. 

Het Loo, den l0den November 1899. 

(.!Jet.) WILHELMINA. 

IJe Jlf i,zister van Waterstaat, Handel e,z Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1899.) 

14 November 1899. BESLUIT, houdende beslis

sing dat de houder van een rijkstelephoon

kantoor, ingevolge art. 2, sub c, van het 

Koninklijk besluit van 15 September 1886 

( Staatsblad n°. 1 û4) , aangesteld en bezoldig l 

door het gcmeentebestnur, naar art. 23, litt. f, 
cler gemeentewet uitgesloten is van bet lid

maatschap van den raad. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep ingesteld door 

G. HECKMAN, te Beerta , tegen het bes! ,1it van 

Gedeputeerde Staten van Groninge,z, dd. 11 Au

gustus 1899, lste afd. n °. 114, waarbij de he

slissin11: van den nrnd dier gemeente om hem 

niet toe te ltitcu als raadslid, is gehandhaafd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestum·, gehoord, :vlvies van 19Oc

tober 1899 , n°. 254; 

Op de voord'racht vnn Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zakcu van 10 November 1899, 

n°. 6285, nfd. B. B. ; 

Over wegende dat de marl der A"emcentc B eerta 
bij beslnit van 24 Julij 1899 , G. H ECKMAN, 

die clen 8 Jnli te voren tot lid van den raad 

was verkozen, niet als lid heeft toegelaten, wegens 

het bekleeden van cle betrekking van telepboon
bondcr, vermits volgens art. 2, su b c, van het 

Koninklijk bcslnit van 15 September 1886 

(Staatsblad n°. 164), de houcler vau het telcphoon

kantoor door het gemeentebestuur ten genoege 
van den Mi nister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid wordt aangewezen , terwijl zijne be

zohliging is voor r ekcnin _g; der gemeente en hij 

voorts ook in andere opzichten ondergeschikt is 

,urn het !(emeentebestum o. a. wat betl'eft cle l'C
geling zijner kantooruren en zij ner bezoldil(ing 

en de vergoeding voor kantoorhuur en voor be-

stelloon, enz. zoorlat op bem toepasselijk is art. 23f 

der gemeentewet; 

dat HECKUAN bij adres, d .d. 28 Juli 1899 , 

tegen dit besluit zij ne bezwaren heeft inged iend 

bij Gedeputeertle Stnten; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 11 Au

gustus 1899, lste afd. n°. 114, met handh:wiug 

van het bestreden bes] nit van rlen raad der ge

meente B eerta, de claartegen ingebrachte be

zwaren ongegrond hebben verklaard, op grond 

dat HECKMAN overeenkomstig art. 2, snb c, van 

het Koninklijk besluit vnu 15 September 1886 

(Staatsblad n°. l 64) door het gemeentebestuur 

van Beerta als kantoorhouder van het Rijkstele

phoonkantoor aldaar is aangewezen, terwijl zijne 

bezoldiging is voor rekening der gemeente, en 

dat art. 23f der gemeentewet het lidmaatschap 

van den raad on vereen igbaar verkbart met de 

betrekking van ambtenaar van wege het gemeente

bestuur aangesteld of dMraan ondcrgesch ikt ; 

dat HECKMAN van dit besluit bii Ons in beroep 

is gekomen, Ons verzoekende het te vernietigen 

en hem alsnog toe te laten als 1 id van den raarl 

der gemeente B eerta, daarbij aanvoerende cl at bij 

als kantool'houder van een Rijkstelephoonkantoor 

niet is ambtenaar vanwege het gemeentebestuur 

aangesteld of daaraan ondergeschikt; 

Overwegende, dat G. HECKMAN als kantoo1·

honder van het Rijkstelepboonkantoor te B eerta, 
krachtens art. 2, sub r., van het Koninklijk 

besluit van 15 September 1886 (Staatsblad n°. 164) 

door het gemeentebestuur is nangewesen, terwijl 

tevens door het gemeentebestnur ûjne bezoldiging, 

zijne kantooruren en de verl(oeding voor kantoor

hnnr en bestelloon is bepaald; 

dat HECKl!AN mitsdien is een ambtenaar van 

wege h et gemeentebestuur aangesteld en claA raan 

ondergeschikt, zoodat hij krachtens art 23, snbf, 

der gemeentewet terecht door den raa,l cler ge

meente Beerta niet als lid is toegelaten; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goeclgevondcn en verstaan : 

met handhavin!( van het bestreden bcslnit van 

Gedeputeerd e Staten van Groningen, het daal'tegen 

ingeetclcl beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 

15 Novembl/r 1899.' BEST.UIT, tot wijzigin,!!; van 

tlc bepalin ge n betrcffcnrle de toelat ing van 

jongelieden in Nederlandsch-Indië tot het ad

missie-examen voor cle Cadetten-school. S. 228. 
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WIJ WILHEL11INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën en van Oorlog, d.d. 2 October 1899, 
Lilt. C, n°. 43 en van 5 October 189\l, Ildc 
afd . , n°. 28; 

Gezien het Koninklijk besluit van 6 April 1894 

(Staatsblad n°. 53), betreffende tle toelating van 
jongelieden in Nederlandscl,-buliii tot het ,id

missie-examen voor de Cadettenschool; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
31 October 1899, n°. 14; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers d.d. 7 November 1899, Litt. C, n°. 29, 

en van 10 November 1899, Jide Afd., n°. 39; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Te bepalen, dat het hooger genoemd besluit van 

6 April 1894 wordt gewijzigd als volgt: 

1 °. de derde alinea van artikel 1 wordt foge
trokken. 

2°. artikel 4 wordt gelezen als volgt , 

De Gouverneur-Generaal doet aan den Com

mandant van het leger terstond mededeeling van 

het telegram, omschreven in het vierde lid van 

artikel 1 van het Reglement voor de Cadetten
school. 

De Commandant van het leger geeft daarop 
aan de ouders of voogden kennis van de nopens 

b unne zonen of pupillen genomen beslissing, en 
doet die kennisgeving in geval van plaatsing 

vergezeld gaan van het model der, ingevolge 
artikel 23 van het hooger bedoeltle Reglement, 
vereischle akte mu borgstelling; tevens draagt 

bij dan den ouders of voogden de indiening op 
van eene notarieele akte, waarbij aan een in 

Nederland gevestigd persoon volmacht wordt ge
geven om in de plaats van den vader, de moeder 

of den voogd, gednreude ,le aanwezigheid van 

den jongeling ia Nederland al dat/!:ene te doen 
wat de vader, moeder of voogd ZOll moeten doen, 

indien deze zelf in Nederland ware gevestigtl. 

De Commandant van het leger geeft daarbij 
voorts op wannec1· deze beide akten uiterlijk 

door he,n moeten zijn ontvangen. 

Nu ontvangst van de bedoelde akten doet de 

Commandant van het leger de ter plaatsing aan
gewezeu jongelieden, zoodru. doenlijk, de reis als 

gouvernementspassagiers eerste klasse naar lve
derland aannemen, zuo mogelijk gezamenlijk, en 
onder geleitle van een door he~ aan te wijzen 

officier, die met verlof naar Europa vertrekt of 
om andere redenen als gonveruements-passagier 
de reis naar Nederland moet aannemen, clan wel 

van een mede cloor hem aan te wijzen gepensi

onneerd of eervol ontslagen officier,. die in het 

genot is van overtocht voor gouvernementsrekening. 

Kunnen de jongelietlen niet gezamenlijk de 
reis aanvaarden, dan vertrekken de overblijvenden 

met eene volgende gelegenheid, onder gelei Je als 
hierboven is aangeduid. 

De Commandant van het leger is bevoegd om, 

indien ouders of voogden zich zelf met het ge
leide naar Alk111aar van hunne tot plaatsing aan 

de Cadettenschool aangewezen zonen of pupillen 
wenschen te belasten, dit toe te staan. 

Ten aanzien van de adspiranten , die, tenge
volge van den uitslag van het i 11 Nederland 

gehouden toelatingsexamen voor de Catlettenschool, 

blijkens nader telegram van den Minister van 
Koloniën, alsnog voor de vervulling van de in 

vei-band daarmede opengebleven plaatsen in aan
merking komen, wordt gehandeld als hierboven 

is vermeld; met dien verstande, dat hnn vertrek 

zoodanig wordt bespoedigd, dat zij zoodra mogelijk 

in Nederland kunnen aankomen. 

3°. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
De in artikel 4 bedoelde officieren ontvangen 

van den Commandant van het leger de in dat 

artikel aangeduide akten van borgstelling en van 
volmacht, en worden van eene schriftelijke in
structie voorzien, waarin hun onder meer wordt 
o p()'edragen : 

1°. de aan hunne zorg toe te vertrouwen 
jonaelieden gedurende de reis zoovcel mogelijk 
nuttig bezig te houden; 

2°. bij aankomst te Genua of Marseille met 

de jongelieden te debarkecren, on verwijl tl per 

draad aan den Directenr der Cadettenschool de 
namen der aangekomen jongelieden op te geven; 
hen vervolgens met bekwamen spoecl tot Alkmaar 

te begeleiden en zich met hen aan te melden bij 
genoemden Directeur of bij clengene, die hem 

vervangt, aan wien dan tevens de boven vermelde 
akten van borgstelling en van volmacht worden 

overhautligd. 
De akten van borgstelling en van volmacht 

betreffende de adspiranten die, ingevolge de 
5de alinea van arti kei 4, onder geleide van ouders 
of voogden reizen, worden naar Nederland over• 

gebracht door den officier, belast met het gdeide 
van het transport a,lspiranten, bedoeld in de 
3de alinea van artikel 4, en door dezen officier 
mede overhandigd aan den hooger genoemden 
Directeur of aan dengene, die hem vervangt. 

Ouze Ministers van Koloniën en van Oorlog 
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zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, belast met 

de nitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 15den November 1899. 

(.get.) WILHELMINA. 
De JJ[inister van Koloniën, (get.) Cm,:MER. 

De JJfinistcr van Oorlog, ( get.) ELAND. 

( Uitgeg. 5 Dec. 1899.) 

15 November 1899. B ESLUIT, tot wijziging van 
de bepalingen betreffende de toelating van 
jongelieden tot het in Nederlandsclt-Indië 

af te nemen admissie-examen voor cle Konink
lijke Militaire Acaclemie. S. 229. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën en van Oorlog, van 2 October 1899 , 

Litt . C, n°. 43 en van 5 October 1899, IIde Afd., 
n°. 28; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Decem

ber 1895 (Staatsblad n°. 185), betreffende de 

toelating van jongelieden tot het in Nederlaudscli

Indië af te nemen admissie-examen voor de 

Koninklijke Militaire ·Academie; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

31 October 1899, n°. 14); 
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers, d.d. 7 November 1899, Litt. C, n°. 29 

en vun 10 November 1899, II de Afd., n°. 39; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat het hooger genoemd besluit 

van 2 December 1895 wordt gewijzigd als volgt: 

1°. de derde alinea van artikel 1 wordt inge

trokken ; 
2°. artikel 4 wordt gelezen als volgt : 

De Gouverneur-Generaal doet aan den Com
mandant van het leger terstond mededeeling van 

het telegrnm, omschreven in het laatste !iel van 
artikel 1 van het Reglement voor de Koninklijke 

Militaire Acaclemie. 
De Commandant van het leger geeft daarop 

aan de ouders of voogden kennis van de nopens 
hunne zonen of pupillen genomen beslissing, en 
doet die kennisgeving in geval van plaat-sing 

vergezeld gaan van het model der, ingevolge 
artikel 35 van het hooger bedoelde Reglement, 
vereischte akte van borgstelling; tevens draagt 
hij dan den ouders of voogden de indiening op 
van eene notarieele akte, waarbij aan een in 
Nederland gevestigd persoon vol macht wordt ge
geven om in de plaats van den vader, de moeder 

of den voogd, gedurende de aanwezigheid van 

clen jongeling in Nederland al datgene te doen 

wat de vader, moeder of voogd zou moeten doen, 

indien deze zelf in Nederland ware gevestigd. 
De Commandant van het leger geeft daarbij voorts 

op wanneer deze heide akten uiterlijk door hem 
moeten zijn ontvangen. 

Na ontvangst van de bedoelde akten doet de 

Commandant van het leger de ter plaatsing aan 
gewezen jongelieden, zoodra doenlijk, de reis als 

gonvernementspassagiera eerste klasse naar Neder

land aannemen, zoo mogelijk gezamenlijk, en 
onder geleide van een door hem aan te wijzen 

officier, die met verlof naar Europa vertrekt of 

om andere redenen als gouvernementspassagier de 

reis naar Nederland moet aannemen, dan wel 

van een mede door hem aan te wijzen gepension

neerd of eervol ontslagen officier, die in het ge
not is van overtocht voor gouvernements-rekening. 

Kunnen de jongelieden niet gezamenlijk de reis 
aanvaarden, dan vertrekken de overblijvenden met 

eene volgende gelegenheid, onder geleide als hier

boven is aangeduid. 

De Commandant van het leger is bevoegd om, 

indien ouders of voogden zich zelf met het ge

leide naar B ,·eda van hunne tot plaatsing aan 

de Koninklijke Militaire Academie aangewezen 

zonen of pupillen wenschen te belasten, dit toe 
te staan. 

'l'en aanzien van tle adspiranten, clie, tenge

volge van den uitslag van het in Nederland ge
houden toelatings-examcn voor de Koninklijke 
Militaire Academie, blijkens nader telegram van 

den Minister van Koloniën, alsnog voor de ver

vulling van de in verhand daarmede 011engebleven 
plaat.sen in aanmerking komen, wordt gehandeld 

als hierhoven is vermeld; met dien verstande, 
dat hun vertrek zoodanig wordt bespoedigd, dat 
zij zoodra mogehjk in Nederland kunnen aankomen. 

3°. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 

De in artikel 4 bedoelde officieren ontvangen 
van clen Commandant van het leger de in dat 
artikel aangedu ide akten van borgstelling en van 
volmacht, en worden van eene schriftelijke in

structie voorzien, waarin hun onder meer wordt 

opgedragen : 
1 °. de aan hunne zorg toe te vertrouwen jonge

lieden gedurende de reis zooveel mogelijk nuttig 
bezig te honden; 

2°. bij aankomst te Genua of te JJfarseille wet 
de jongelieden te debarkeeren, onverwijld per 

draad aan den Gouverneur der Koninklijke Mili
taire Academie de namen der aangekomen jonge-
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lieden op te geven, hen vervolgens met bekwamen 

spoed tot Breda te begeleiden en zich met hen 

aan te melden bij genoemden Gouverneur of bij 

dengene die hem vervangt, aan wien dan tevens 

de bovenvermelde akten van borgstelling en van 
volmacht worden overhandil(d . 

.De akten van borgstelling en van volmacht 

betreffende de adspiranten die, ingevolge de 

5de alinea van artikel 4, onder geleide van 

ouders of voogden reizen, worden naar Nederland 

overgebracht door den officier, belast met het 

geleide van het transport adspiranten, bedoelcJ. 

in de 3de alinea van artikel 4, en door dezen 

officier mede overhandigd aan den hooger ge

noemden Gou vernenr of aan dengene, die hem 
vervangt. 

Onze Min isters van Koloniën en van Oorlog 
zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den November 1899. 

(get.) WILHELMINA.. 

De Minister van Koloniën , (get.) ÜllEMER. 

De l!finister van Oorlog, ELAND, 

(Uitgeg. 5 Dec. 1899 .) 

BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente Ab

coude-Proostdij, van 2 November 1899, 
waarbij is besloten , B. DE Roos, hoofd 

eencr bij zondere school voor gewoon lager 

nuerwij s te .Àbcoude en benoemd ontvanger 

an genoemde gemeente, tot den eed, voor
eschreven bij artikel 108 der gemeentewet, 

oe te laten . S. 230. 
horst tot 1 l,faart 1900. 

vemher 1899. BESLUIT, tot regeling van 
n herijk der maten en gewichten in 1900 

1901. s. 231. 

WILHELMIMA. ENZ. 

e voordracht van Onzen Minister van 
at, Handel en Nijverheid van 28 October 
•. 0. , A.fdeeling Handel en Nijverheid; 

op artikel 15, litt. a der wet van 7 April 
'aatsblad n°. 57), waarvan de gewijzigde 

bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
November 1874 (Staatsbtad n°. 143); 
aacl van State gehoord (advies van 14 No-

899, n°. 18); 

J 

Gezien het nader rapport ., 

van Waterstaat, Handel en OlJ;:e 

22 November 1899, L•. I, afde~,; ~!iJJfs 
Nijverheid• e,d t e1, 

' r.:, ".11} 
Hebben goedgevonden en versktàll"/ 

~~p~@: ~ 
1 °. De maten en gewichten moeten in het 

1900 of 1901 worden onuerworpen aan den herijk, 
bedoeld hij artikel 15, litt. a der bovenge
noemde wet; 

2°. De herijk heeft plaats binnen het tij 

, dat aanvangt op 1 Januari 1900 en eindigt op 
1 September 1901; · 

3°. A.an Gedeputeerde Staten der provinci ën 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop 
de herijk voor elke gemeente binnen het ouder 2°. 

genoemde tijdvak zal geschieden. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verheid is belast met de uitvoering van dit 
beslui t, hetwelk in het Stantsblad zal worden 
geplaatst, en waarva'nafschrift zal wor<i.en ge zonden 

aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten November 1899. 

(get.) WILH.ELMIN A. 

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

( Uitgeg . 6 Dec. 1899 .) 

25 November 1899. BESLUIT, houdende nadere 

bepalingen omtrent het verleenen van terng
gaaf van accijns voor suiker, gebez igd voor 

de bereiding van eetwaren en dranken, die 

naar het buitenland worden uitgevoerd. S. 232. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 3 November 1899, n°. 60, In
voerrechten en A.ccijnzen; 

Gezien art. 83 der Suikerwet, alsmede het 

Koninklijk besluit van 5 A.ugnstus 1897 (Staats

blad n°. 186); 
Den Raad van State gehoord (ad vies van 

14 November 1899, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport, van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1899, n°. 56, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bepalingen van voormeld Koninklijk besluit 

mede toepasselijk te verklaren op koek- en ban
, ketbakkerswerk, alsmede op puddingmeel. 
1 Onze voornoemde Minister is belast met de 
, uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staatsb lad 

16 



NOV E MB E H- 2 DEC E )f BE R 1 8 9 9. 

"t en waarvan afschrift zal 
<1.•8\~~~ den Raad van State. 

~ie\\ ~ ie'( 
~ ,~o ~eio-o i5steu November 1899. · 

'l>:~ 0~è.11\\ ~. 00 .) WILHELMINA. 

:s>.i Financiën, ( get.) PIEl!SON. 

( Uitgeg . 8 Dec. 1899). 

2a Yovemhe,- 1 99. BESLUIT, tot a,invulling van 
het Koniru:lijk besluit van 21 Augustus 1870 

(St~au/Jlad n°. 154), laatstelijk gewijzigd hij 
Koninklijk besluit van 25 Januari 189 

(Staatsblad n°. 27), houdende bepalingen 
omtrent de uitgifte, opzegging, aflossin;; en 
rentebetaling van schatkistbiljetten . S. 233 . 

WIJ WILHELMINA, E~Z. 
Op de voorJracht van Onzen Minister van 

Finan ciën , cl .cl. 10 October 1899, n°. 30, Gene

rale Thesaurie; 
Gezien art. 12 der wet vau clen 4den April 1870 

(Staatsblad u0
• 62), gewijzigd bij de wet van 

31 December 1897 (Staatsblad n°. 281), houdende 
bepalingen omtrent cle uitgifte van schatkistbil

jetten; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

7clen November 1899, n°. 14); 
Gelet op het ouder rapport van Onzen voor

noemden Minister, d.d. 22 November 1899, 
n°. 52, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 'l'nsschen de artikelen 5 en 6 van het 

Koninklijk besluit van 21 Augustus 1870 (Staats

blad n°. 154), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 25 Januari 1898 (Staatsblad n°. 27), 
houdeude bepalingen omtrent de uitgifte, opzeg
ging, aflossing en rentebetaling van schatkist
biljetten, wordt een artikel 5 bis ingelascht van 
den volgenden inhoud: 

"Indien schatkistbiljetten worden uitgegeven, 
waaraan tot het in ontvangst nemen der rente
coupons worden gehecht, wordt, met afwijking 
van het in het vorig artikel bepaalde, die rente 
voldaan tegen intrekking der betreffende coupons 
op den daarop aangegeven vervaldag, of zooveel 
later als zij vóór de verjaring worden aangeboden. 

De aflossing dezer biljetten wordt minstens 
ééne maand vóór het einde van het tijdvak, 
waarvoor zij oorspronkelijk zijn uitgegeven, in 
de Staatscourant aangekondigcl. 

De coupons zijn betaalbaar aan de bij art. 2 
bedoelde kantoren en in de verdere door Onzen 
Minister van Financiën aan te wijzen plantsen. 

Wanneer plaatsen, in het buiten land gelegen , 

voor die betaalbaarstelling aangewezen worden, 
kan door Onzen Minister van Financiën aan de 
met de uitbetaling te belasten bankiers eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste één 
achtste t~n honderd over het nominaal bedrag der 
door hunne tusschenkomst uitbetaalde coupons." 

Art. II. Dit 
0

besluit treedt in werking op den 

tweeden dag nn dien der dagteekening van het 

Staatsblad en van de Staatscourant , waarin het 
is geplaatst. 

Onze llini ter van Financiën is belast met de 
uitvoerina van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 25sten November 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe Minister van Financiën, (get.) PIERSON. 
( Uitgeg. 29 Nov. 1899.) 

2 December 1899. BESLUIT, houdende beslissing 
dat een gemeentegeneesheer, belast: met de 
armenpraktijk en tevens met het kosteloos 
verrichten van de vaccinatiën en doodschouw, 
niet kan zijn lid van den gemeenteraad. 

WIJ WILHEL~1INA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld d~ 

Dr. J. D. C. KocH, arts te Kampen, tegen t 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over( 

d.d. 7 September 1899, 2cle afd. , n° . 3513/ 
waarbij is beslist, dat hij niet als raadsli 
worden toegelaten; 

Den Raad van State, afdeeliug vooJ 
schillen van bestunr, gehoord, advies i' ,, 
vember 1899, n°. 285; ., 

Op de voordracht van Onzen Mir 
nenlandsche Zaken van 29 November' 
afd. B. B.; 

Ge 

Overwegende, clat in de verga 
raad der gemeente Kampen op 25 
gehouden, 8 leden zich heb beu 
en 8 leden tegen het voorstel 
van de commissie belast met li 
geloofsbrieven van het gekozen 
KocH, strekkende om hem ni, 
lid van den raad; 

25 N, 

dat vermits deze staking v 
had in eene voltallige vergai 
ééne vacature wegens overlijd, 
voorstel, krachtens art. 50, 
meentewet, is geacht niet te 

dat burgemeester en wei 
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e 
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Gedeputeerde Staten een besluit van den raad der 

gemeente Kampen hebben gezonden waaruit van 

even vermelde staking blijkt; 
dat Gedeputeerde Staten vervolgens hebben goed

gevonden bij missive van 31 Augustus 1899, 
2de afd, n°. 3445/2365, aan den gemeenteraad 
van Kampen te berichten, dat zij voornemeus 

waren ambtshalve uitspraak te doen, daarbij over

wegende dat bovenbedoeld voorstel terecht geacht 
is niet te zijn aangenomen, zoodat Dr. KocH ge

acht moet worden door den raad als lid te zij n 

toegelaten; 
dat Dr. KocH echter gemeentegeneesheer is, 

belast met de armenpraktijk en tevens met vacci

natiën en met dood~chou w, eene betrekking in 
dien omvang, welke niet vereen igbaar is met het 
lidmaatschap van den raad . 

dat Gedeputeerde Staten daarna hebben goed
gevonden bij hun aan het hoofd dezes vermelde 

besluit Dr. KocH niet als lid van den raad der 

gemeente Kampen toe te laten, daarbij overwegende 
dat bovenbedoeld voorstel terecht geacht is niet 
te zijn aangenomen, zooclat Dr. KocH geacht moet 

worden door den raad als lid te zijn toegelaten; 

dat Dr. KocH is gemeentegeneesheer, belast met 

de armenpraktijk en tevens met het kosteloos ver
richten van vaccinatiën en doodschouw, zoodat 

hij niet valt onder de uitzonderingen vermeld in 
art. 23, laatste lid der gemeentewet ; 

dat Dr. KocH van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep is gekomen , Ons ver

zoekende het te vernietigen en te beslissen dat 
appellant zal worden toegelaten als lid van den 

rnad der gemeente Kampen; 

Overwegende dat de gemeentewet in art. 23, 
sub/, het lidmaatschap van den raad in het 
algemeen onvereenigbaar verklaart met de betrek

king van ambtenaar vanwege het gemeentebestuur 
aangesteld of daaraan ondergeschikt, maar in de 
slotzinsnede van dat artikel daarop eene uitzon
dering maakt voor de genees-, heel- of verloskun
digen, die met de armenpraktijk belast zijn; 

dat deze slotbepaling, gelijk elke uitzondering, 

niet mag worden uitgebreid buiten de termen, 
door de wet zei ve bepaald; 

dat het in deze feitelijk vaststaat, dat daarge 
laten appellants bovenbedoelde verplichting tot 
het vervullen van de doodschouw, hij als gemeente

geneesheer te Kampen, behalve tot de armenpraktijk 
ook het verrichten van de kostelooze vaccinatiën 

gehouden is, waartoe ingevolge art. 18 der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad u0

• 134) in 

elke gemeente door de zorg van het gemeentebe

stuur gelegenheid moet worden ge)!;even, en welke 

verri chting in geen geval kan begrepen worden 

onder armenpraktijk, vermits bedoelde vaccinatiën 

zich geenszins bepalen tot armen of behoeftigen, 
maar van gemeentewege moeten verricht worden 
aan ieder die zich daarvoor aanmeldt; 

dat Dr. KocH mitsdien eene betrekkiug be

kleedt, vallende in art. 23 /, der gemeentewet , 
en niet beperkt binnen de grenzen van de uitzon
dering, vervat in de slotbepaling van dat artikel ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht hebben 

beslist dat appellant niet als lid van den raad 

der gemeente K ampen kan worden toegelaten; 
Gezien de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

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

's Gravenhage, den 2den December 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
JJe JJfinister van B i1menla11dsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGESIUS. 

4 December 1899. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Wer

kendam van 5 September 1899, waarbij 
H. GAJJ is bcnoemcl tot wethouder. S. 234. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 13 October 1899, n°. 5555, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 

besluit van den raad der gemeente Werkendam 

van 5 September 1899 , waarbij H. GAJJ is be
noemd tot wethouder; 

Overwegende, dat de benoeming heeft plaats 

gehad bij eene herstemming tusschen den benoemde 
en J. DE KLERK, waarbij de eerste 4 stemmen, 
de tweede 3 stemmen verkreeg, terwijl zij beiden 

aan de herstemming hebben deelgenomen, zoodat 
de deelneming van die raadsleden op den uitsla~ 

der stemming van in vloed heeft kunnen zijn ; 
clat artikel 46 der gemeentewet den raadsleden 

verbiedt mede te stemmen over zaken, die hen 

persoon] ijk aangaan ; 
dat dit voorschrift ook van toepassing is op 

benoemingen, daar de wet niet onderscheidt en 
de reden der bepaling, het uitsluiten van den 
invloed van persoonlijk belang, hier evenzeer geldt; 

16* 
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da t het persoonlijk belang , in artikel 46 be
oogd, geacht moet worden te bestaan bij eene her
stemming, die tot bepaald aangewezen personen 
is beperkt; 

dat bovengenoemde raadsleden zich dus van 
deelnemen aan de herstemming hadden behooren 
te onthouden en derhalve, het bovenvermelde, met 
hunne medewerking genomen raadsbesluit is ge
nomen in strijd met artikel 46 der gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

14 November 1899 , n°. 22); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 1 December 1899, 
n°. 7103 , afdeeliug Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd besluit van den mad der gemeente 

Werkendam van 5 Se.plem her 1899 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 4den December 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandscke Zaken, 
(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 

( Uitgeg. 14 Dec. 1899.) 

4 December 1899. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningi n in de provinciën, be
treffende art. 55, 2°., der wet op de nationale 
militie. 

Voor de lichting van dit jaar werd een loteling 
tot den dienst bij de militie aangewezen, die in 
1896 als vrijwilliger met een briefje van ontslag 
nit den dienst bij de landmacht is weggezonden 
en die dus verkeerde in het geval, voorzien bij 
art. 55, 2°., der wet betl'ekkelijk de nationale militie. 

Ten einde de waarborgen ter voorkoming van 
dergel ij ke aanwijzing tot den dienst bij de militie 
te vermeerderen, heeft de Minister van Oorlog 
bij aanschrijving van 27 November j.l., VIIde afd., 
n°. 7 2, den commandeerenden officieren va'n de 
korpsen der landmacht verzocht, voortaan van 
het wegzenden met een briefj e van ontslag uit 
den dienst van tot het korps behoorende mili
tairen, wanneer dezen den leeftijd van 20 jaren 
nog niet hebben bereikt, opgave te doen aan den 
burgemeester van de gemeente waai· de vader of 
de voo!!,'d woont. 

In verband met deze aanschrijving heb ik de 
eer U H.E.G. te verzoeken, overeenkomstig den 
wensch van genoemden Minister, de burgemeesters 
der gemeenten in Uwe provincie uit te noodigen 
om bij het ontvangen van opgaven, als in die 
aanschrijving bedoeld, te zijner tijd te bevorderen, 
dat hiervan aan teekening geschiede op het lotings
register. 

De JJ1inister van B innenlandsche Zaken , 
(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 

5 December 1899. BESLUIT, houdende bepalin11;en 
omtrent de Rijnschippers- en scheepspatenten 
en omtrent de Commissiën van deskundigen 
voor de Rijnvaart. S. 235. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van Water• 

staat, Handel en Nijverheid, en van Buitenland
sche Zaken, van 9 October 1899 , L•. D, afdee
ling Waterstaat, en den 12den daaraan volgende, 
n°. 10993, 2de afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
14 November 1899, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers van 24 November 1899, n ·. 167, afdee
ling Waterstaat, en 1 December 1899, n_0 .12651, 
2de afdeeling; 

Gezien de artikelen 15 tot en met 23 der her

ziene Rijnvaartakte den 17clen October 1868 te 
JJ1.annlieim gesloten tusschen de wederzijdsche ge
volmachtigden der Regeeringen van Nederland, 
Baden , Beijeren, Frankrijk, Hessen en Pruissen, 
zoom ede het bepaalde onder 4 , L•. A, van het 
bij die akte behoorende slotprotocol, zooals dat 
is gewijzigd bij de op den 4c1en Juni ] 898 te 
JJfannkeim tusschen de wederzijdsche gevolmach
tigden der Regeeringen van Nederland, Baden, 
Beijeren , Elzas-Lotharingen, Hessen en Pri,isse,i 
gesloten overeenkomst, goedgekeurd hij de wet 
van 8 April 1899 (Staatsblad n°. 93) en het be
paalde onder 5 en 6 van hetzelfde slotprotocol, 
welker bepa lingen voor zooveel noodig zijn goed 
gekeurd bij de wet van 4 April 1869 (Staatsblad 
n°. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende Bepalingen omtrent 

de Rijnschippers- en scheepspatenten en omtrent 
de Commissiën van deskundigen voor de Rijn vaart; 

Art. 1. Zij, die een · Rijnschipperspatent wen
schen te bekomen, wenden zich daartoe schriftelijk 
tot Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 
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Bij het verzoek moet de aanvrager overleggen : 
a. eene verklar ing van den burgemeester zijner 

woonplaats ten bewij ze dat hij hier te lande zijne 
werkelijke woon plaats heeft ; 

b. zijn signalement opgemaakt door denzelfilen 
burgemeester; 

c. zijne geboorte-akte; 
d. eene verklaring van eene der na te noemen 

Commissiën van deskundigen, waarnit blijkt: 
1 °. zoo het · patent gevraagd wordt voor het 

bestuur van stoomschepen, waartoe eeu leeftijd 
van teu volle vyf en twintig (25) jaar vereischt 
wordt, van de practische uitoefening van het 
schippersbedrijf gedurende minstens zeven (7) jaren, 
waarvan mi nstens één jaar aan het leeren van de 
practijk der stoomvaart ge1vijd was; 

2°. zoo het patent gevraagd wm·dt voor het 
bestuur van andere schepen, waartoe een leeftijd 
van ten volle drie en twintig (23) jaar vereischt 
wordt, van de practische uitoefening van het 
schippersbedrijf gedurende min stens zes (6) jai.en; 

Zij, die het eindexamen op eene door de Cen
trale Commissie voor de Rijn vaart, als daartoe 
geschikt verklaarde schippersschool met goed ge
volg hebben afgelegd, moeten in plaats van de 
verklaring sub d overleggen: 

e. het getuigschrift van het met goed gevolg 
afgelegd examen hierboven bedoeld; 

/. eene verklaring van eene der na te noemen 
commissiën van deskundigen, waaruit blijkt, dat 
zij minstens vier (4) jaren of, zoo het patent ge
vraagd wordt voor het bestuur van stoomschepen, 
minstens vijf (5) jaren de scheepvaart practisch 
uitgeoefend hebben, van welke vijf jaren minstens 
één jaar aan het leeren van de practijk der stoom
vaart gewijd was. Voor hen wordt voorts in 
beide gevallen vereischt, dat zij den leeftijd van 
ten volle een en twintig (21) jaren bereikt hebben. 

De verklaringen, bedoeld sub d en/, moeten 
vergezeld zijn van de door clen Voorzitter der 
Commissie van cleskuudigen gewaarmerkte getuig
schriften, bedoeld in art. 14, of schriftelijke ge
tuigenissen , vermeld in art. 15. 

Ter bekoming van de verklaringen sub d en f 
moet minstens de h~lft van den vaartijd sub d, 
1 °. of 2°., zijn doorgebracht op schepen, welke 
de vakken bevaren, waarvoor de verklaring wordt 
aangevraagd. 

Als vaartijd wordt alleen ,lie tijd gerekend, 
welke gedurende eene reis feitelijk in de uitoefe
ning van de scheepvaart is doorgebracht. 

In de verklaringen sub d en f moeten de tijd-

vakken gedurende 1Ve]ke het schippersbedrij f prac
tisch is uitgeoefend en de leertijd is doorgebracht, 
zoo nau1Vkeurig mogelijk worden opgegeven met 
vermelding van maand en jaartal . 

2. Schippers, de nevenrivieren van den Ry'n 
of de binnenwateren tusschen de Sc!,elde en den 
RiJn bevaren de, clie eene verklaring, overeen• 
komstig art. 18 der herziene Rijnvaartakte, wen
schen te bekomen, wenden zich daartoe schriftelijk 
tot Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

Bij het verzoek moet de aan vrager overleggen: 
a. het aan te vullen buitenlandsche patent; 
b. zijn signalement, opgemaakt door den burge

meester der gemeente van binnenkomst of van eene 
der gemeenten, genoemd in art. 10 vau dit besluit; 

c. zij ne geboorteakte; 
d. eene verklaring nis in al't. 1, l•. d bedoeld, 

of indien hij in het bezit is van een getuigschrift 
als bedoeld in art. 1, l•. e , nevens dat getuig
schrift eene verklaring als in dat artikel sub l•.f 
bedoeld. 

De laatste vier leden van art. 1 zijn hier mede 
van toepassing. 

3. Hij, die, in het bezit van een Rijnschippers
patent, niet geldend voor het bestuur van stoom
schepen, het recht wenscht te bekomen tot het 
besturen van stoomschepen op het in het patent ver
melde gedeelte van den Rijn; of hij , die, in het 
bezit van een Rijnschipperspatent, dit wenscht 
te doen gelden voor een grooter gedeelte van uen 
Ry'n dan daarin is aangeduid, kau zich daartoe 
schriftelijk, onder overlegging van het patent en 
in het eerste geval van de geboorteakte en eene 
verklaring van eene der commissiën van deskun
digen, als bedoeld in art. 1 , sub d, 1 °. , of c. q. 
sub f, in het andere geval van eene verklaring 
van zoodanige commissie, als bedoeld in art. 1, 
sub d, of c. q. sub f , tot Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en Nij verheid wenden, door 
wien een dienovereenkomstige verklaring op het 
patent gesteld wordt. 

4. Tot het doen aanteekenen overeenkomstig 
art. 15 , laatste lid, der herziene Rijnvaartakte 
van de nieuwe woonplaats van Rijnschippers op 
patenten, door andere Oeverstaten afgegeven, wordt 
het patent gezonden aan Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, onder over
legging van eene verklaring overeenkomstig art. 1, 
!• . a, af te geven door den burgemeester der 
nieuwe woonplaats en van het door dezen opge
maakt signalement van den schipper. 
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5 . Veranderingen in het signalement vau den 
schipper worden overeenkomstig art. 17 cler ge
noemcle akte, door den burgemeeste1· der werke
Üjke woon plaats of van een der gemeenten, ge
noemd in art. 10 van dit besluit, op het patent 
aangeteekend. 

6. Scbeepspatenteu voor clen Rijn worden schrif
telijk aangevraagd aan Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid. 

Bij het verzoek moet cle eigenaar of schipper 
eene verklaring van eene der na te noemen Com
missiën van deskundigen overleggen, houdende 

dat het schip de hechtheid en het tuig bezit, 
noodig voor de vaart op den geheel en Rijn , of op 
dat gedeelte, waarvoor het patent wordt gevraagd. 

In de verklaring moeten worden aangegeven: 
1°. cle naam der plaats, waar de Commissie 

van deskun cligen, die het schip heeft onderzocht, 
gevestigd is; 

2°. cle letters en het nummer , waaronder het 
schip bij de scheepsmeting is ingeschreven en hei 
bureel van inschrijving; 

3°. de soort van het vaartuig eu zijn naam of 
kenspreuk; 

4°. het laadvermogen, uitgedrukt in tonnen en 
gedeelten van tonnen; 

5°. de wijze van constructie (hout, metaal of 

gemengd); 
6°. de grootste lengte (zonder roer) en de grootste 

breedte; 
7°. de hoogte van het vaste boord, de laad

hoogte en de bodemdiepte in centimeters, gerekend 

van den onderkant der ijkplaten, zooals die rechts 
en links aan het vaartuig door den scheepsmeter 

zijn geplaatst; 
8°. de opgaaf van het materieel der uitrusting; 
9°. vuu stoomschepen: het aantal effectieve 

paardenkrachten. 
Een en ander is te on tleenen aan den meet

brief, voor zoover die daarvan melding maakt. 
Bij de verklaring moet de meetbrief worden 

overgelegd. 
7. Wordt een schip op verzoek van den schip

per of eigenaar opnieuw gemeten, dan moet het 
scheepspatent telkens dienovereenkomstig gewijzigd 

worden. 
Veranderingen van den eigenaar of van den 

naam van het schip moeten mede op het scheeps

patent worden aangeteekend. 
De in dit artikel bedoelde aanteekeningen en 

wijzigingen geschieden kosteloos , waartoe belang
hebbenden hunne scheepspatenten met schriftelijke 

opgave der veranderingen aan ecue der Commissiën 
van deskundigen hebben aan te bieden. 

8. Het Rijnschippers- en het scheepspatent 
moeten door den schipper op de eerste aanvrage 
van de politie- of havenbeambten en van de overige 
ambtenaren en beam hten , aangewezen in het Ko
ninklijk besluit van 27 April 1896 (Staatsblad 
n°. 74) aan hen worden vertoond. 

9. Ingeval een patent door eene of andere oor
zaak verloren geraakt of onbruikbaar geworden 
is , kan de belanghebbende zich, ter hekoming 

van een duplicaat, schriftelijk wenden tot Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid c.q. 
met overlegging van het onbruikbaar geworden 
exemplaar . 

10. In elk der gemeenten Àm.sterdam, Rottcr
da,n en Dordrecht wordt eene Commissie van des

kundigen voor de Rijnvaart ingesteld, waarvan 
de leden voor een tijd vak van vijf jaren door 
burgemeester en wethouders worden benoemd. 

11. De Commissie van deskundigen wordt 

samengesteld uit: 
1 °. den havenmeester der gemeente, als voor

zitter; 
2°. een scheepsbouwkundige, bekend met den 

bouw zoowel van houten als van ijzeren schepen; 
3°. een scheepvaartkundige, bekend met de vaart 

op den Rij" en zijne neveuri vieren. 
Voor de benoeming van ieder der beide laatsten 

ontvangen burgemeester en wethouders eene aan
beveling van ten minste twee personen , opge
maakt door de in hunne gemeente gevestigde 

Rijn vaartcommissie. 
12. De Commissie van deskundigen staat onder 

toezicht van de Rijnvaartcommissie. 
De Voorzittter der Rijn vaartcommissie heeft de 

bevoegdheid de Commissie van deskundigen bijeen 
te roepen en te hooren, zoo dikwijls hij zulks in 
het belang der Rijnvaart noodig acht. 

De Commissie van deskundigen is verplicht, 
aan de Rijnvaartcommissie <le inlichtingen te geven, 
die door haar worden verlangd en zendt aan die 
Commissie een afschrift van elke door haar opge
maakte verklaring, vermeld in art. 1 , litt. d en 
litt. f, art. 2, litt. d en art. 6 van dit besluit. 

13. Alvorens zijne benoeming te aanvaarden, 
legt ieder lid der Commissie van desknndigen in 
handen van den burgemeester den eed (belofte) 
af "dat hij de werkzaamheden, verbonden aan de 
betrekking van lid van de Commissie van des
kundigen voor de Rijnvaart, uvereenkomstig de 
te dier zake bestaande of nader vast te stellen 
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wettelijke voorschriften, met uauwgezetten ijver, 
stipte onpartijdigheid en eerlijkheid, naar zijn 

beste vermogen zal waarnemen". 
14. Tot het bekomen vau de verklaringen, be

doeld in art. l, litt. d en litt. / en in art. 2, 
litt. d, wendt de belanghebbende zieh tot een 

der Commissiën van deskundigen onder overleg

ging van de getuigschriften van schippe1·s of 
gezagvoerders, bij wi~ hij gedurende den voorge
schreven tijd het schippersbedrijf practisoh uitge
oefend en den leertijd doorgebracht heeft. 

De getuigschriften moeten opga ven bevatten van: 
den duur van de dienstbetrekking of van den 

leertijd; 
het begin en het einde van de daarin gemaakte 

reizen; 
de bevaren ri vierrnkken en 
den aard der verrichte diensten. 
15. Bij twijfel omtrent de deugdelijkheid der 

overgelegde getuigschriften moet de Commissie 
v<>n deskundigen, al vorens de verklaringen, in het 
vorig artikel bedoeld, af te geven, zich daaromtrent 

door het ondervragen der betrokken personen en 
door nadere inlichtingen trachten te vergewissen. 

Bij gebreke van getuigschriften kan de verkla-

1·ing door de Commissie worden afgegeven op grond 
van de schriftelijke getuigenis van ten minste 

twee bij haar bekende, vertrouwbare 1>ersonen. 
Bij uitreiking van de verklaring worden de 

daarop betrekking hebbende getuigschriften of 
schriftelijke getuigenissen bovenbedoeld, na door 
den Voorzitter der Commissie te zijn gewaarmerkt, 

weder aan den aanvrager afgegeven. 
De getuigschriften, in het vorig artikel genoemd, 

moeten ten overstaan van een openbaar ambtenaar 
opgemaakt zij o , waartoe de schippers zich bij 
voorkeur kunnen wenden tot de waterschouten, 

de commissarissen van politie, of in gemeenten, 
waar deze laatsten niet zijn, tot de burgemeester 
of degenen, die hen vervangen. 

16. Tot het bekomen van de verklaring, be
doeld in art. 6, wendt de belanghebbende zich 
tot een der Commissiën van deskundigen, onder 

overlegging van zijnen meetbrief. 
Hij doet daarbij opgave van het gedeelte van 

den Rijn, hetwelk hij met zijn schip wil bevaren; 
van de soort van het schip, en van den tijd en 

de plaats van den bon w; bij stoomschepen, van 
het aantal paardenkrachten. 

17. Alvorens eene verklaring t\ls bedoeld in 

artikel 6, op te maken, onderzoekt de Commissie 
van deskundigen in het algemeen de deugdelijk-

heid van het schip met het oog op de vaart langs 

het gedeelte van den Rijn of van zijne neven

ri vieren, waarvoor het bestemd is. 
Zij heeft er inzonderheid op te letten, bij lwuten 

schepen, dat het schip hecht gebouwd en goed 

gekalefaat is; bij ijzeren en stalen schepen , clat 

de sterkte der langs- en dwarsverstijvingen (spanten) 
en van den romp voldoende is en ,lat het schip 

genoegzaam van waterdichte schotten is voorzien. 

Voorts heeft zij nauwketuig na te gaan of het 
schip van de voor het doel gevorderde takelwerk 

en gereedschappen is voorzien en de volgens het 
Rijnvaartreglement vereischte seintoestellen in 

voldoenden toestand aanwezig zijn. 
18. Indien wegens gebreken in de samenstelling 

of in de uitrusting van het schip de verklaring, 

bedoeld in art. 6, niet kan worden afgegeven, 
wordt hiervan door den voorzitter van de Com

missie van deskundigen schriftelijk kennis gege
ven aan den schipper of eigenaar met opgave der 
gebreken en onder terugzending van den meetbrief. 

Tevens wordt door den voorzitter een termijn 
vastgesteld van ten minste veertien dagen, binnen 
welken de verbeteringen moeten zijn aangebracht. 

Binnen dien termijn kan rle eigenaar of schipper 
schriftelijk bij de Rijnvaartcommissie een nieuw 

onderzoek aanvragen. Hij geeft daarl':ln kennis 

aan de Commissie van deskundigen. 
Is de termijn verstreken en heeft de eigenaar 

of schipper van de in het vorige lid bedoelde be
voegdheid geen gebruik gemaakt, dan is hij ver

plicht zich tot het bekomen van het scheepspatent 
opnieuw tot Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en ij verheid te wenden, en kan de 
Commissie van deskundigen het schip niet ander

maal onderzoeken dan nadat bedoeld verzoek bij 
haar is ingekomen. 

Van cle weigering tot het afgeven van eene 
verklaring wordt door de Commissie van deskun

digen kennis gegeven aan de Rijuvaartcommissie 
met mededeeling van de redenen, die tot weige
ring hebben aanleiding gegeven. 

19. Voor het onderzoek, bedoeld in het tweede 
lid van het vorige artikel, wijst de Rijnvaart
commissie drie deskundigen aan. De leden van 
de Commissie van deskuuuigen kunnen uaartoe 
niet worden aangewezen. 

Van dit onderzoek maken de drie deskundigen 
een verslag op onder verklaring dat zij de werk

zaamheden met nauwgezetten ijver, stipte onpar
tijdigheid en eerlijkheid naar hun beste vermogen 
hebben verrigt. 
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Dit verslag worclt aan de Rijnvaartcommissie 
toegezonclen, die het ter kennis brengt van de Com
missie van deskundigen en van den belanghebbende. 

Blijkt uit het verslag dat de samenstelling en 

de nitrnstiug van het schip aan de eischen voldoen, 

dan treedt het verslag in de plaats van de ver

klaring , bedoeld in art. 6. 
Blijkt het tegendeel, dan kan de eigenaar of 

schipper, na wegneming der gebreken , zich tot 
het bekomen van het scheepspatent opnieuw tot 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid wenden onder overlegging van de beschei
den, bedoeld in art. 6. 

20. Na elke belangrijke herstelling of verande
ring van het schip is de eigenaar of schipper 
verplicht, alvorens het schip weder in de vaar t 

te brengen, dit opnieuw te doen onderzoeken en 
zich daartoe met schriftelijke opgaaf van de her
stelling of verandering welke het schip heeft 
ondergaan en waar dit is geschied en onder over
legging van het patent en den meetbrief tot de 

Commissie van deskundigen wenden. 
Blijkt uit het onderzoek, dat het schip aan 

de vercischten van de vaart op den geheelen Rijn 
of op het gedeelte waarvoor het bestemd is, vol

doet, dan wordt door de Commissie de herstelling 

of verandering op het patent aangeteekend en dit 
met de overgelegde stukken aan den eigenaar of 

schipper teruggezonden. 
Voldoet naar het oordeel der Commissie het 

schip niet meer aan de bovenbedoelde vereischten, 
dan wordt het patent ingehouden en hiervan onder 

teruggave of terugzending van de overige over

gelegde stukken door den Voorzitter der Commissie 

van deskundigen schriftelijk kennis gegeven aan 
deu eigenaar of schipper met opgave der gebreken. 

Tevens wordt door den voorzitter een termijn 
vastgesteld van ten minste veertien dagen binnen 
welken de verbeteringen moeten zijn aangebracht, 
terwijl zij van een en ander kennis geeft aan de 

Rijn vaartcommissie. 
Binnen dien termijn kan de eigenaar of schipper 

schriftelijk bij de Rijnvaartcommissie een nieuw 

onderzoek aan vragen. Hij geeft daarvan kennis 
aan de Commissie van deskundigen. 

Met betrekking tot het bij het vorige lid be
doelde onderzoek zijn toepasselijk de bepalingen 

van art. 19, lste, 2de, 3de en 4de lid, met 
clien rerstande dat, wanneer uit het verslag blijkt, 

dat de samenstelling en uitrusting van het schip 
aan de eischen voidoen, de Commissie van des
kundigen de herstelling of verandering op het 

patent uanteekent en dit aan den eigenaar of 
schipper terugzendt. 

Is de termijn verstreken , en heeft de eigenaar 

of schipper van de in het vorige lid bedoelde 

bevoegdheid geen gebruik gemaakt of zoo hij dit 
wel heeft gedaan en uit het verslag is gebleken 
dat de samenstelling en de uitrusting van het sch ip 
niet aan de eischen voldoen, dan vervalt het 

patent en wordt dat stuk door meergenoemden 
Voorzitter met cle noodige toelichting opgezonden 

aan Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 

Nij verheid. Hij geeft daarvan mede kennis aan 
den belanghebbende en aan de Rijuvaartcom
missie. 

'!.'er bekoming van een nieuw patent zal de 
eigenaar of schipper zich tot Onzen voornoemden 
Minister kunnen wenden, onder overlegging der 
voorgeschreven bescheiden. 

21. Als belangrijke herstellingen worden o. a. 
beschouwd: 

bij houten schepen: vernieuwing der inhouten, 

der buitenhuid, der µ:angboorden, der 'l.'ennebaum 
en vernieuwing van vóór- en ach terdek; 

bij ijzeren schepen: vernieuwing der spanten, 
der buitenhuid, der 'l.'ennebanm en het verlengen 

van het schip ; 
bij houten en ijzeren schepen: het lichten en 

herstellen van een gebroken of gezonken schip. 
22 . De Commissie van deskundigen kan na 

bekomen machtiging of opdracht van de Rijnvaart
commissie een schip, welks eigenaar of schipper 
voorzien is van een scheepspatent, onderzoeken, 

zoo zij meent dat het schip niet meer uau de 
vereischten voor de vaart op den gebeelen Rijn of 
op het gedeelte waarvoor het bestemd is, voldoet. 

De schipper is verplicht dat onderzoek toe te 

laten. 
Voldoet naar het oordeel der Commissie het 

schip niet meer aan de evenbedoelde vereischten, 
dau wordt daarvan door den Voorzitter der Com

missie van desknncligen schriftelijk, met opgave 
der gebreken, kennis gegeven aan den eigenaar of 

schipper, .die verplicht is onmiddellijk het patent 
aan de Commissie op te zenden. 

Voor het overige zijn bier de b~palingen van 
art. 20, 3de, 4de, 6de en 7de lid van toepassing, 

terwijl met betrekking tot het eventueel aan de 
Rij nvaartcommissie aan te vragen onderzoek toe

passelijk iijn de bepalingen van art. 19, lste, 
2de, 3de en 4de lid, met dien verstande dat 
wanneer uit het verslag blijkt, dat de samen
stelling en de uitrusting van het schip aan de 
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eischen rnldoen, het patent aan den eigenaar of 
schipper wordt teruggegeven. 

23. De eigenaar of schipper verleent bij elk 
in te stellen onderzoek de noodige hulp, stelt 
zoo noodig een stevige roeiboot met ten minste 
één man beschikbaar en draagt zorg dat alle ruimten 
van het schip toegankelijk zijn. 

De ligplaats van het schip moet zoodanig zijn, 
dat het, naar het oordeel van de deskundigen, 
aan alle zijden kan worden onderzocht. 

24. De Commissiën van deskundigen oefenen 
hunne werkzaamheden uit in de gemeenten, waar
voor zij zijn ingesteld. 

Op verzoek van belanghebbenden kan het onder
zoek der schepen ook bij uitzondering plaats heb
ben in eene andere gemeente, na vooraf bekomen 
machtiging van de Rijnvaartcommissie. 

25 . De Commissiën van deskundigen worden 
voor hare werkzaamheden door het Rijk beloond 
volgens onderstaand tarief: 

a. Voor het onderzoek der bewijzen, door be
langhebbenden aan te bieden ter verkrijging van 
de verklaringen, bedoeld in art. 1, li it. d, e, f, 
in art. 2, litt. d en in art. 3, (het afgeven van 
de verklaringen daaronder begrepen). . f 5.-

b. Voor de \~erkzaamheden verbonden aan het 
ter bekoming van een scheepspatent vereischte 
onderzoek, (c. q. het afgeven van de verklaringen 
daaronder begrepen): 

voor een schip van ten hoogste 100 ton. f 6.
van boven 100 ton tot en met 200 ton. 10.
van boven 200 ton tot en met 400 ton. 15.-
van boven 400 ton . 20.-
c. Voor de werkzaamheden, verbonden aan het 

onderzoek, bedoeld in de artt. 20, lste lid en 
22, lste Jid (c. q. met inbegrip van de vermel
ding der uitkomst in het patent), de helft der 
vergoeding, bepaald onder Jitt. b. 

26. Het onderzoek, bedoeld in art. 22, 4de lid, 
2de volzin van de Herziene Rijnvaartakte, ge
schiedt op kosten van den bevrachter; het onder
zoek, bedoeld in ,le artt. 18, 2de lid, 20, 4de lid 
en 22, 4de lid van dit besluit, or, kosten van 
den aan vrager. 

Voor het eerstbedoelde onderzoek is de volgende 
vergoeding verschuldigd: 

voor een schip van ten hoogste 100 ton. f 3.
van boven 100 ton tot en met 200 ton. 5.-
van boven 200 ton tot en met 400 ton. 7.50 
van boven 400 ton . 10.-
Voor het in de tweede plaats bedoelde onder

zoek is de volgende vergoeding verschuldigd: 

voor een schip van ten hoogste 100 ton. f 9.
van boven 100 ton tot en met 200 ton. 15.
van boven 200 ton tot en met 400 ton . 22.50 
van boven 400 ton . 30.-
27 . In het geval van art. 24, 2de Jid, dragen 

belanghebbenden de door de Commissie gemaakte 
reis- en verblijfkosten . 

De leden der Commissie, die aan het onderzoek 
deelnemen, kunnen in rekening brengen: 

a. voor vergoeding van reiskosten: de werkelijk 
uitgegeven vracht voor de gebezigde vervoer
middelen, zoomede hetgeen daarenboven betaald 
is voor het vervoer van reisbenoodigdheden en 
voor veer-, tol- en bruggelden. 

b. voor vergoeding van verblijfkosten per etmaal 

/8.-. 
Gedeelten van etmalen, 12 uren of meer be

dragende , worden voor een geheel, kleinere voor 
een half etmaal gerekend. 

28. Door de Commissiën van deskundigen wor
den geen andere, dan krachtens dit besluit ver
schuldigde kosten aan belanghebbenden in reke• 
ning gebracht. 

29. De beloouingen, door het Rijk volgens 
art. 25 verschuldigcl, worden door de Commissiën 
van deskundigen in rekening gebracht op driemaan
delijksche declaratiën in twee vond , waarvan een op 
zegel. Deze declaratiën worden door de Commissiën 
van deskundigen aan het eind van elk kwartaal 
door tnsschenkomst van de Rijn vaartcommissie 
harr.r standplaats ingezonden aan den Inspecteur 
voor de Rijnvaart en behoeven diens goedkeuring. 

De declaratiën bevatten: 
1°. een gespecificeerde opgaaf van de in hetafge

Joopen kwartaal nitgereikte Rijnschipperspatenten 
met vermelding van den datum der uitreiking, het 
nummer van het patent en J e namen der schippers; 

2°. een uittreksel nit het in art. 31 van dit 
bes} uit bedoelde register van de in het afgeloopen 
kwartaal uitgereikte seheepspatenten en van de 
van een scheepspatent voorziene schepen, die een 
hernieuwd onderzoek hebben ondergaan. 

De declaratiën behooren vergezeld te gaan van 
eene lijst der buiten de standplaats der Commissie 
onderzochte vaartuigen, met opgaaf van de dagtee· 
kening van het onderzoek, het nummer van het 

scheepspatent en den naam van het schip, alsmede 
van de door belanghebbenden betaalde vergoeding 
voor reis• en verblijfkosten. De lijst moet voorzien 
zijn van eene verklaring van de Commissie voor de 
Rijnvaart , waaruit blijkt, dat door haar de machti
ging, bedoeld in art. 24, is verleend en dat het bedrag 
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der reis- en verblijfkosten overeenkomstig de be

paling van art. 27 is in rekening gebracht. 

3'0. Voor alles, wat door de Commissie van 
deslrn ndigen aan belanghebbenden wordt in reke

ning gebracht, worden door haar q uitantiën afge
geven nit een register à souches. 

Van dit register kan inzage genomen worden 
door de Rijn vaartcommissie en door den Inspecteur 
voor de Rijnvaart. 

31 . Door de Commissiën van deskundigen wordt 

in daarvoor aan te leggen registers aanteekening 
gehouden van de navolgende bijzonderheden be

treffende de door haar onderzochte schepen : 

nummer en dagtcekening van het scheepspatent, 
naam of kenspreuk van het schip, 

soort van het schip , 
hoofdbo uwmateriaal (hout, metaal of 11:emengd), 

aantal effectieve paarclekrachten der stoom booten, 

naam en woonplaats van den eigenaar en van 

den schipper, 
plaats en tijd van den bouw of van den herbouw, 

laad vermogen, 

bij herbouw, het vroeger en te11:enwoordig laad-

vermogen, 
riviervak, waarvoor het patent is verleend, 
nummer en dagteekening van den meetbrief, 

plaats, waar de meting is "'eschied. 

De Commissiën van deskundigen zijn voorts 

gehouden aan den Inspecteur voor de Rijnvaart 

de door hem verlangde inlichtingen en opgaven 
te verstrekken en de rechtstreeks of door tusschen

komst van de Rijnvaartcommissiën door Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

te geven voorschr iften op te volgen. 

32. De formulieren, noodig tot uitvoerin11:van bo

venstaande bepalingen, worden cloor Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij verheid vastgesteld . 

33. Met het in werking treden van dit besluit 
vervallen de Koninklijke besluiten van 5 Septem

ber 1892 (Staatsblad n°. 216), 2 Januarij 1894 

(Staatsblad n°. 1) en 18 October 1892, n''. 19. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 

van State in afschrift medegedeeld zal worden. 
's Gravenhage, den 5den December 1899. 

l,get.) WIL HEL MINA. 
De Mi1tister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 
De Minister van Buitenlandscl,e Zaken, 

(get.) W. H. DE BEAUFORT. 
(Uitgeg . 12 Dec. 1899.) 

6 December 1899. BESLUIT, houclende beschikking 

op het beroep, ingesteld door den raad der 
gemeente R.aalte te11:en het besl uit van Gede pu• 
teercle Staten van Overijssel, d .d. 27 Juli 1899, 

2de afdeeliug, n° . 2686/2044, waarbij goed

keuring is onthouden aan een besluit van 
dien raacl , d.d. 17 Jun i 1899, betreffende 
den leeftijd, welken de kinderen moeten 

bereikt hebben, om op cle openbare scholen 
in die gemeente onderwijs te ontvangen. 

S. 236. 
WIJ WILHELMI A , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente R.aalte tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel, cl.d. 

27 J nli 1899, 2cle afdeeling , n°. 2686/2044, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een besluit 
van dien raad, d.d. 17 Juni 1899, betreffende 

den leeftijd , welken de kinderen moeten bereikt 

hebben, om op de open bare scholen in clie ge

meente onderwijs te ontvangen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur gehoord (advies \'all 1 November 

1899, n°. 259); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 December 1899, 

n°. 6221, afdeeliug Onderwijs; 

Overwegende, dat de raad der gemeente .Raalte 
bij besluit vau 17 Juni 1899 eene verordening 
heeft vastgesteld, .omtrent den leeftijd, die de 

kinderen moeten bereikt hebben, om op de open
bare scholen in de gemeente Raalte onderwijs te 
ontvangen", waarvan art. 1 luidt: 

.Met ingang van den lsteu Juli 1899 mogen 
zich geeue kinderen beneden den leeftijd van 

6 jaren op de in deze gemeente bestaande scholen 
voor gewoon lager onderwijs bevinden" ; 

dat de .raad clit beslL1it grondde op de over
weging dat het door de inspecteurs van het lager 

onderwijs en door bekwame geneeskundigen om 
verschillende redenen nadeel ig worden geoordeeld 
om kinderen beneden den 6jarigen leeftijd op de 
open bare scholen voor lager onclerwijs toe te 
laten, ,~aarom dan ook in a,·t. 19, sub e, der wet 

tot regeling van het lager onderwijs de leeftijd 
van boven 6 en beneden 12 jaren voor kinderen, 

die lager onderwijs ontvangen, is aan~enomen; 
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij hun 

aan het hoofd dezes vermelde besluit hunne goed
keuring aan evenvermeld raadsbesluit van .Raalte, 
d.d. 17 Juni 1899, hebben onthouden op grond, 
dat volgens de bestaande leerplannen de kinderen 
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op de open bare lagere scholen in &alte slechts 

eenmaal per jaar worden toegelaten en wel op 
den eersten schooldag van A.pril; fat vele kiudtren 
bij de toelating boven den leeftijd van 6 jaren hun 
7 de levensjaar voor een goed deel achter zich 
zouden hebbeµ, zoo de vastgestelcle verordening 
van kracht werd, dat bovendien vele kinderen 
de school reeds met hun l lde jaar verlaten, omdat 
hun hulp wordt verlangd in het bedrijf der ouders 
en dat het belang der kinderen alzoo medebrengt 
hun leertijd niet te verkorten, maar veeleer hen 

op 5 jaar tot de school toe te laten ; 
dat de raad der gemeente Raalte van dit be

slnit van Gedeputeerde Staten bij ons in beroep 
is gekomen, behalve de in zijn besluit van 
17 Juni 1899 opgenomen hierboven vermelde 
gronden nog aanvoerende, dat kinderen, beneden 
6 jaar op de scholen veel last aan de onderwijzers 
bezorgen en hinderlijk zijn voor het aan anderen 

te geven onderwijs; 
Overwegende, dat wanneer de leeftijd welke 

de kinderen moeten bereikt hebben om op de 
openbare lagere scholen in de gemeente Raalte 
onderwijs te ontvangen, wordt gesteld op 6 jaren, 
velen, dewijl in deze gemeente slechts éénmaal 
per jaar leerlingen op de openbare lagere scholen 
worden toegelaten , reeds den ouderdom van bijna 
7 jaren zullen hebben bereikt, voordat zij van 
het lager onderwijs kunnen genieten ; 

dat het gevolg hiervan zou zijn, dat vele kin
deren geen voldoend lager onderwijs zouden ont
vangen , aangezien in de gemeente Raatte vele 
kinderen vóór of op 12jarigeu leeftijd de school 
verlaten en er geen waarborg bestaat, dat zij, 
indien zij een jaar later dan thau~ met het ge
nieten van onderwijs beginnen, ook een jaar 
langer de school zullen bezoeken; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel alzoo 
terecht hunne goedkeuring aan boven vermeld be
sluit van den raad der gemeente Raalte hebben 
onthouden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onderwijs; 
Heb beu goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, d.d. 27 Juli 
1899 , 2de afd ., n°. 2686/ 2044, het daartegen 
ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en tegelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoem
den Minister in de Nederlandsclie Staatscourant 

opgenomen zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, af

deeling voor de geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 6den December 1899. 

(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

( Uitgeg . 21 Dec. 1899.) 

6 December 1899. BESLUCT, houdende aanwijzing 
van een heerbaan en vestiging v,in een 
kantoor van in- eu uitvoer te Huppel (ge
meen te Winterswijk). S. 237. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Financiën van 1 December 1899, n°. 7, luvoer
rechteu en Accijnzen en Personeel; 

Gelet op de artikelen 37, 38, 44, 64, 66 en 
75 der A.lgemeeue ,~et van 26 A.ugnstus 1822 
(Staatsblad n°. 38); 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1869, n°. 29, laatstelijk 
gewijzigcl bij dat van 3 November 1887 , u•. 29; 

Herr.ien de Koninklijke beslniten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) en 16 Novem
ber 1839 (Staatsblad n°. 48); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A.rt. 1. De kunstweg loopende van Winters• 

wijk door Huppel naar de Prnissische grenzen, in 
de richting van Vreden, wordt aangewezen als 
heerbaan. 

2. Te Huppel (gemeente Winterswijk) wordt 
gevestigd een kantoor: 

1°. van expeditie bij invoer van nccijnsvrije 
goederen, tevens geriefkantoor op den voet van 
artikel 38 der A.lgemeene wet van 26 A ngus
tns 1822 ( Waatsblad n°. 38); 

2°. voor den doorvoer van accijnsvrije goederen. 
3. Het in artikel 2 genoemde kantoor wordt 

aangewezen voor waarneming door een kommies
ontvanger der 2de categorie. 

4. Dit besluit tree,lt in werking op 1 Janu
ari 1900. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenh9ge, den Oden December 1899. 
(get .) WIL HEL MINA . 

I 
IJe Ministe,· van Financiën, (get .) PrnaSON. 

( Uitgeg. 15 IJec. 1899.) 
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8 1Jecembe1· l899. BESLUIT, bevelende de plaatsing 

in het Staatsblad van het tusschen Nederland 
en .Duitscl,tand op den 27sten J uni 1899 

gesloten verdrag betreffende den aanleg van 
een locaalspoonveg van Ensc/tede m1ar Ahaus. 
S. 238. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het tusschen Nederland en JJuitscMand 

op den 27sten Juni l8\J9 te Berlijn ges loten 

verdrag betreffende den aanleg vun eenen locaal

spoor1Veg van lii11schede naar Á l1aus, waarvan 
een afdruk met vertaling aan <l.it besluit ge
hecht is; 

U ver1Vegende, dat de wederzijdsche akten van 
bekrachtiging den 20sten ovember 18\J\J te Berlijn 
zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsrhe Zaken van den 5den December 1899 
n°. 122ü2, Directie vau het Protocol; 

Heubeu goedgevonden en verstaan: 

de bekendwaking van bovenvermeld verdrag, 
met de vertaling daarvan, te bevelen door plaat
sing vau dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algeu,ecn Bestuur, wordt belast, ie<l.er voor 
zooveel hem m,ngaat, met de uitvoering der be
palingen in voornoemd verdrag vervat. 

's Gravenhage, den 8sten December 1899. 

(get.) WILHELM1N A. 

IJe 1Uinister van lluitenland8cl,e Zaken, 

(get .) W. H. DE BEAUFOM. 

( Uitgeg . 16 IJec. 1899.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk, in gemeen overleg besloten hebbende eene 

-0vereenkomst aan te gaan tot regeling van de 
wederzijdsche betrekkingen tusschen Nederland en 

Pruisen, in zake den aanleg van een spoorweg 
van Ahaus naar Enschede, hebben tot dat einde 

tot Hoogst-Derzelvet· gevolmachtigclen benoemd, 

te weten: 
Hare Majesteit de Koningin cler Nederlanden: 
den Heer P. LYCKLAMA à N l'.EH0LT, Hoogst

Derzel ver Commissaris in de provincie Overijssel, 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen : 

den Heer FRANZ V0N AICHDERGER, Hoogst

Deszelfs geheimen raad van legatie , 

den Heer FRIEDRICH LEHMANN, Hoogst-Deszelfs 

geheimen opper-financ ieraad, en 
den Heer GEORG PANNENDERG, Hoogst-Deszelfs 

geheimen opper-regeer ingsraad; 
die, na elkander h unne volmachten medegedeeld 

en in goeden en behoorlijken vorm bevonden te 
hebben, omtrent de volgende artikelen zijn over

eengekomen : 
Ar t . 1. De beide boven vermelde regeeringen ver

binden zich den aan leg te vergunnen en te be
gunstigen van een locaalspoorweg vau Ahaus naar 

Enschede. 
Ztj verbinden zich, op de gebruikelijke voor

waarden en elk voor het op Haar gronclgebied 

gelel(en gedeelte, aan de Maatscp.appij van den 

spoorweg van Ahaus naar Enschede, welker zetel 

zal gevestigd zijn te Ahaus of in eeniµ;e andere 

plaats van het Koninkrijk Pruisen , concessie te 
verleenen voor den aanleg en de exploitatie van 
den spoorweg. 

Hare goedkeuring voor de overdracht der 

exploitatie van den spoorweg aan eene andere 

onderneming behouden de beide Regeeringen zich 
voor. Niettemin stemt de Pruisische Regeering 
er in toe dat de exploitatie van deu spoorweg, 
ingeval deze aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg

Maatschnppij te Amsterdam wordt opgedragen , 
overeenkomstig het exploitatie-contract, op den 
Staat der Nederlanden overga, voor zoo veel deze 

de rechthebbende van deze maatschappij wordt. 

2. De spoorweg zal moeten gereed en in exploi

tatie gebracht zijn op zijn laatst binnen den tijd 
van vier jaren, nadat de Spoorwegmaatschappij 
de concessie van de Nederlanclsche Regeering zal 

hebben verkregen. 
Indien evenwel de voltooiing der lijn tot na 

dezen termijn vertraagd werd door omstandig
heden welke, naar het eindoordeel der met het 

toezicht op de spoorwegen in de beide landen 
belaste overheden, niet kunnen worden toege
schreven aan de Maatschappij, zullen die over
heden haar eene verlenging van den termijn 
verleenen gelijkstaande met clie vertraging. 

De beide Regeeringen zullen bij de Maatschappij 

de noodige stappen doen, opdat de spoorweg 
binnen den overeengekomen termijn voltooid en 
het materieel voor de exploitatie met alles wat 
daartoe behoort , beschikbaar zij. 

3. Elk der beide Regeeringen zal voor Haar grond
gebied beslissen over de b~zonderheden van de 
richting alsmede over het ulgemeene plan en de 

speciale ontwerpen van den aanleg; nochtans 
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zullen de bepalingen betreffende den aanleg en 

de exploitatie der lijn, met name de boven bonw 

en de signalen op het in Nederland gelegen ge
deelte moeten overeenstemmen met de bepalingen 

vastgesteld voor het gedeelte der lijn in Prnisen 

gelegen. Het punt waar de. lijn de irrens zal 
snijden, zal te zijner tijd bepaald worden door 

commissarissen cloor elk der beide Regeeringen 

aangewezen. 

4 . Ten einde beschikking te hebben over de 

voor clen aan leir van den weir nood ige terreinen 
zal het. recht van onteigeninir in elk der beide 

Staten, volj?e.ns de wette] ijke bepali niren , aan de 

Spoorweirmaatschoppij worden toegekend. 
De spoorbreedte /!:emeten tusschen de spoor

staven zal zijn een meter en vier honden! vijf 

en dertiir millimeter. 

De we11: en het exploitatie-materieel zullen er 

op inirericht zijn dat het rollenJ materieel recht

streeks kunn e overgaan op de andere lijnen . 
Het door eene der contracteerende Regeerin11:en 

goed11:ekeurd exploit.atie-materieel zal zonder nader 
onderzoek op het grondgebied der andere worden 
toegelaten . 

5. Onverminderd de rechten van sonvereiniteit 

en die van toezicht aan de Nederlandsche Re11:ee

ring toekomende over het op Haar 11:1·ond11:ebied 

11:ele11:en 11:e,leelte en over de exploitatie van dat 
gedeelte, wordt het oppertoezicht over de ge

melde spoorwe/!:maatschappij in het algemeen toe
vertrouwd aan de Pruisische Regeerin!!:, op welker 

grond11:ebied de Maatschappij haar zetel heeft . 

6. De beide Re11:eeringen komen overeen, dat 

de exploitatie van dezen spoorwe11: op beider 

!!;rond!!;ebied aan generlei nadeeliger ofhinderlijker 
verplichtin!!; moet onderworpen zijn, dan die, 

welke in het alµ:emeen in Hare respectieve Staten 

opgelegd zijn aan maatschappijen die aldaar 
spoorwegen exploiteeren. 

Voor het ii:eval te eeniger tijd de concessie van 

dezen spoorweg van de maatschappij aan welke 
zij verleend is, mocht overµ:aan op eenigen 
nieuwen concesssionaris, alsmede wanneer deze 

concessie wordt ingetrokken, hetzij door eene der 

beide Regeeringen, hetzij door beide Regeeringen, 
elke op Haar grondgebied, bebonden de beide 
Regeeringen zich voor, om zich nade!' met elkander 

te verstaan, opdat de exploitatie overeenkomstig 
de wederzijdsche handelsbelangen geregeld worde. 

7. De beide Rcgeeringen zullen in gemeen 
overleg te rade gaan, om aan de verschillende 
stations van de lijn zooveel mogelijk overeen-

stemminµ: te vel'krijgen van de aankomst en het 

vert rek der treinen met het vertrek en de aan

komst der meest rechtstreeks doorloopende treinen 

op de lijnen in beide landen, waarmede zij zal 

verbonden worden. 

Zij bebonden zich voor om het minim urn te 

bepalen del' voor reizi!?ers gesch ikte treinen en 

z\in overeengekomen dat dit minimum in geen 
geval minder zal kunnen zijn dan van twee treinen 

daae:s in elke richting . 
8. Over de gehe le lenii:te van den spoorweg 

zal geen onderscheid tusschen de onderdanen der 

heide Rijken gemaakt worden ten aanzien van 

de vervoerwijze, vervoerpr\izen en vervoerd uur . 
De reizigers en de goederen die van een der 

beide Staten in den anderen overgaan, znllen 

met betrekking tot de vervoerprijzen en den ver

voerdunr op het .e:rondgebied van den Staat dien 

zij ingaan niet minder gunstig behandeld worden 

dan 01i de andere binuenlandsche of naar het 

buitenland leid ende spoorwegen der beide lan~en . 

9 . De beide Regeeringen behouden 1.ich voor 

om de zorg voor Hare betrekkingen tot de Spoor

wegmaatschappij alsmede de uitoefening van Haar 

recht van toezicht op de in Haar grondgebied 

gelegen ii:edeelten aan eene bevoegde overheid. of 

aan een biizonderen commissaris op te drae:cn, 

die Hunne Regeeringen zullen vertegenwoordigen, 

zoo dikwijls geen aanleidinii: heeft bestaan tot 

rechtstreeksche tnsschenkomst van cle bevoegde 
rechterlijke overheden of van de politie. 

10. De politiedienst op den spoorweii: 1.al in 
de eerste plaats worden uitgeoefend ,loor de be

ambten der Spoorwegmaatschltpp\i, onder toezicht 

van de bevoegde overheden in elk der beide 

R\iken en volgens cle in ieder Rijk vastgestelde 
voorschriften en beginselen. 

11 . De onderdanen van eene der contracteerende 

Partijen die door de Spoorwegmaatschappij op 

het grondgebied der andere benoemd worden, 

honden uit dien hoofde niet op onderdanen te 

zijn van het Land waartoe zij behoorcn. 

De posten en functiën der plaatselijke be
diemlen op het grondgebied van ieder Land 
zullen, zooveel mogelijk, door onderda11eu be
kleed en uit!?eoefend worden. 

Alle beambten zonder onderscheid en ongeacht 
hunne standplaats, zijn onderworpen aan het 

disciplinair gezag van de overheid die hen heeft 
benoemd , maar overigens aan cle wetten en over
h eden van den Staat in welken zij woonplaats 
hebben. 
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12. Ten einde de exploitatie van dezen spoor
weg zoo veel mogelijk te begunstigen, zullen de 
beide Regeeringen aan de reizigers, aan hunne 
bagage en aan de koopwaren,- die langs de lijn 
vervoerd worden, alle inschikkelijkheden met be
trekking tot de douaneformaliteiten verleenen die 
met de douanewetten en algemeene verordeningen 
der beide Staten vereen igbaar zijn, daaronder in 
het bijzonder begrepen alle inschikkelijkheden die 
ten aanzien der douaneformaliteiten reeds ver
leend zijn of in het vervolg toegestaan znllen 
worden, aan eiken anderen spoorweg die de 
grenzen van een der beide Staten overschrijdt. 

De koopwaren en bagage die van het eene 
der beide Landen in het andere vervoerd worden 
en bestemd zijn voor andere dan grensstations, 
zullen onmiddellijk mogeu doorgaan tot aan 
hunne bestemmingsplaats, zonder onderworpen te 
zijn aan de visitatie der douane aan de grenskan
toren, mits zich op de bestemmingsplaats een 

douanekantoor bevinde en aldaar aan de wetten 
en algemeene verordeningen voldaan worde, en 

behoudens het wettelijk recht der douane van 
beide Staten om zoo nooclig en in buitengewone 

gevallen de koopwaren en bagage elders te visi
teeren, dan op de plaats hunner bestemming. 

De beide Regeeringen staan elkander weder
zijds het recht toe om door Hare douanebeambten, 
die in dat geval kosteloos zullen worden ver
voerd, de treinen te doen begeleiden die tnsschen 
de grensstations der beide Rijken loopen, alles 
zonder in breuk te maken op de toepassing der 
wetten en reglementen van elk Rijk voor het 

verkeer op Zijn grondgebied . 
13. De inrichting van den post- en ·telegraaf

dienst wordt voorbehouden tot aan het tot stand 
komen eener nadere schikking tussehen de post
en telegraafadministratiën der beide Rijken. 

De spoorwegmaatschappij zal op het in Neder
land gelegen gedeelte, ten behoeve van de Duitsche 
postadministratie, onderworpen zijn aan dezelfde 
verplichtingen als die welke de concessie haar 
oplegt voor het op Pruisisch groudgebied gelegen 

gedeel te. 
14. Elke der beide Regeeringen behoudt zich 

voor aal! de op H aar grondgebied gelegen ge
deelten, overeenkomstig de eigen lands wetten, 
belasting op te leggen, in het bijzonder eene be
lasting te heffen van de opbrengst der exploitatie. 

De aandeelen van de kosten van aanleg of 
van de jaarlijksche zuivere of bruto opbrengsten, 
welke als grondslag zullen dienen tot de. vast-

stelling dezer belasting, zullen worden bepaald 
in verhouding van de lengte van elk gedeelte tot 
de geheele lengte der lijn. 

15. De Pruisische Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor de rechten en verpl ichtingen 
voor Haar uit deze overeenkomst voortvloeiende 
aan het Duitsr.he Rijk over te dragen. 

16. De tegenwoordige overeenkomst zal be
krachtigd worden en de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging zal zoo spoedig mogelijk te 
Berlijn plaats hebben. 

Ter oirkonde waarvan de gevolmachtigden de 

tegenwoordige overeenkomst hebben onderteekend 
en van het zegel hunner wapens hebben voorzien. 

Gedaan te Berlijn den 27sten Juni 1899 . 
(get.) LYCKLAMA. 

V. AICHBERGER, 

LEHMANN. 
p ANNENBERG. 

11 December 1899. WET , houdende wijziging 

van artikel 4 der wet van 18 April 187 4 
(Staatsblad n°. 65), gewijzigd bij de wetten 

van 14 April 1 90 (Staatsblad n°. 42) en 
van 15 Augustus 1892 (Staatsblad n°. 201). 
S. 239. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is eene wijziging aan te brengen 
in artikel 4 der wet van 18 April 1874 (Staats
blad n°. 65), gewijzigd bij de wetten van 14 April 
1890 (Staatsblad n°. 42) en 15 Augustus 1892 

(Staatsblad n°. 201); 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Benig artikel. 

Aan artikel 4 der wet van 18 April 1874 
(Sta,atsblad n°. 65), gewijzigd bij de wetten van 
14 April 1890 (Staatsblad n°. 42) en van 15 Au
gustus 1892 (Staatsblad n°. 201), wordt toege
voegd het volgende lid: 

j. voor zoogeuaamde verblijfpassen en certifi
caten van nationaliteit of beschermelingsehap 
f 3.5 0 (gratis voor on vermogen den). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Decem

ber 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De :Afinister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAU.FORT. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1899.) 



11 DECEMBER 1899. 239 

11 December 1899. WET, houdende goedkeuring 
van de op 8 Juni 1899 te Rrussel ook 
door Nederland onderteekende Conventie tot 
herziening van het minimum iuvoerrecht op 
alcoholische dranken in de conventioneele 
zone van .Afrika. S. 240. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

cle op 8 Juni 1899 te B russel, ook door Neder
land onderteekende Conventie tot herziening van 
het minimum-invoerrecht op alcoholische dranken 
in de conventioneele zone van Afrika, wijziging 
brengt in de bij de wet van 24 Juni 1891, 
(Staatsblad n°. 142), goedgekeurde .Algemeene 
Akte van Brussel van 2 Juli 1890; 

Gezien artikel 59, tweede lid, der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 
De ueveus deze wet in kopie gevoegde Con

ventie (1) tot herziening van artikel XCII der 
Algemeene Akte van Brussel van 2 J nli 1890, 
betreffende de vaststelling van een minimum-in
voerrecht op alcoholische dranken in de conven
tioneele zone van Afrika, waarvan de ondertee
kening op 8 Juni 1899 te Brussel heeft plaats 
gehad, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den llden Decem

ber 1899. 
(get.) WILHELM IN .A. 

De :Afinister van Buitenlandsc1te Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1899.) 

11 December 1899. WET, verklarende het alge
meen nut der onteigening ten name der 
gemeen ie Utrecht van eigendommen, in die 
gemeente gelegen, ten behoeve van den dienst 
van het ziekenhuis en van de academische 
klinieken aldaar. S. 241. 

11 December 1899. WET, tot vaststelling van de be
groot.ing der uitgaven van de AlgemeeneLands
drukkerij, voor het dienstjaar 1900. S. 242. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 

r 260,768.50. 
Bij artt. 2 , 3, 4 en 5 worden de gewone 

middelen tot dekking aangewezen. 

(1) Deze conventie in de Fransche taal gesteld, 
wordt hierna niet opgenomen, claar de bekend
making er van in de Nederlandsche iaal nog bij 
Koninklijk besluit volgt. 

11 Dece,nber 1899 . WET, bepalende de in
werkingtreding van de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 155), tot nadere regeling van 
het zegelrecht van effecten. S. 243. 

WJJ WILHELMINA, ENZ •• . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens artikel 19 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 155), tot nadere regeling van het 
zegelrecht van effecten, het tijdstip van het in 
werking treden dier wet hij de wet moet worden 
bepaald; 

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

Beitig artikel. 

De wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 155), 
tot nadere regeling van het zegelrecht van effecten, 
treedt in werking op den lsten Mei 1900. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Decem

ber 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, (get.) P!EUSON. 

( Uitgeg. 21 Dec. 1899.) 

11 December 1899. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitga,en van het Pensioen
fonds voor Weduwen en Weezen van Burger
lijke Ambtenaren, voor het jaar 1900. S. 244. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt: 

Art. I. Traktement van den directeur en van 
de ambtenaren en boden, toelage van den con
cierge, benevens schrijfloonen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen . / 21,125 

Árt. II. Bureel- en lokaalbehoef-
ten, benevens drukwerk 

Art. III. Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen 

Árt. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den direc
teur en van de ambtenaren . 

Art. V. Reis- en verblijfkosten 
van de leden van den Pensioenraad 
voor Burgerlijke Ambtenaren en aan
deel van het Pensioenfonds voor 
Weduwen en Weezen van RurgerM 

lijke .Ambtenaren in de toelagen en 
presentiegelden van die leden 

Árt. VI. Onderhoud, assurantie
premie en bewakingskosten door de 

Transporteere • f 

3,700 

1,000 

800 

1,000 

27,625 
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Per transport f 
gemeente-brnndweer van het gebouw 

waarin de b11reelen zijn gevestigd, 
alsmede onderhoud van den tuin 

achter dat gebouw . 

Art. VII. Pensioenen . 

Art. VIII. Aankoop van inschrij 

vingen op de Grootboeken van de 

Nationale Schuld en andere gelds-
waarclige papieren, alsmede alle daar

mede in verband staande uitgaven . ,, 
Art. IX. Restitntie van ingehouden 

kortin{!'en, bedoeld bij de 5de alinea 

van artikel 17 der wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad n°. 79), gewijzigd 

bij de wet van 30 September 1893 

27,625 

1,000 

990,000 

860,875 

(Staatsblad n°. 145). 2,C00 

Art. X. Onvoorziene uitgaven _____ 3_,0_0_0 

r 1,884,500 
Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 

dekking aangewezen . 

Il December 1899. WET, tot aanvnlling en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1899. S. 245. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 

artikelen het totaal der 5de Afd. nader vastge

steld op f 871,150; dat der 6de Afd. op 

f 362,684; dat der 7de Afd. op/2,238,103 .16; 

dat der 8ste Afd. op/ 822,829; en het totaal van 

dit hoofdstuk nader vastgesteld op /22,187,859.16. 

Il December 1899. WET, tot wijziging van het 

acMste hoofdstnk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1898. S. 246. 

Bij deze wet wordt na verhanging en verminde 

ring van eenige artikelen het totaal der 2de Afd. 
,;erl,oogd met f 610; dat der 3de Afd . verminderd 
met f 29,500; dat der 4de Afd. ,;erminderd met 

f 10,000; dat der 9de Afd. verminderd met 
f 29,610; dat der 12de Afd. verhoogd met 

f 48,'500; dat der 16de Afd. verl,oogd met 
f 20,000. 

Il December 1899. WETTEN, houdende natnra
lisat,ie van : 

Egidius Aecbten. S. 247. 
Adolf Karl Ludwig Moritz Sen b ert. 

s. 248. 
G n sta v Aug n s t Lan ge. S. 249. 
Eulalia Gisbertus Maria van 

La" c k. S. 250. 

Hermann Theodor Hölsken. S. 261. 
Theresia Hubertina von Berg, weduwe 

van Paul Joseph Hnbert Pütz. S.252. 
Jhr. Mr. Lode wijk Ernest Maria von 

Bönninghausen. S. 253. 

Il December 1899. WET, hondende goedkeuring 

der overeenkomst van handel en scheepvaar t 

den 16den Maart 1899 tusscben Nederland en 

Rume11ië te 's Gravenhage geteckend . S. 254. 
WrJ WTLHELMINA, E z • .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

in de. overeenkomst van handel en scheepvaart, 

tusschen Nederland en Rume11ië, rlen 15 Maart 1899, 

door wedcrzijdsche gevolmachtigden te 's Graven

hage geteekend, bepal ingen voorkomen die wette

lijke rechten betreffen; 
Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 

der Grond wet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Ee11ig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomst (1) tnsschen Nederland en Rmnenië 

den 15 Maart 1899 door wederzijclsche gevolmach

tigden te 's Gravenlu,ge geteekend, wordt goed

gekeurd . 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Graven hage , den llden Decem

ber 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De l,f inister van Buit enlaudsclte Zaken , 
(get.) W. H. DE BEAUFORT. 

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

De Minister ,;an Financiën, (get. ) PIERSON. 
De Minister van Koloniën, (get.) C1tEME1t, 

( Uitgeg. 23 Dec. 1899.) 

ll December 1899. WET, houdende goedkeu

ring der wijziging van artikel 35 sub II 

van hoofdstuk I van het .Règlement Sani
taire Général" der sanitaire conventie va.n 
Venetië van 19 Maart 1897. S. 255 . 

W1J WILHELMINA, ENZ. , · . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

eene wijziging noodig is van de sanitaire conventie 

(1) Deze overeenkomst in de l~ransche taal 
gesteld, wordt hierna niet opgenomen, daar de 
bekendmaking er van in de Nederlandsche taal 
nog bij Koninklijk besluit volgt. 
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van Venetië van 19 Maart 1897, goeclgekeurcl 

bij cle wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad n°. 175). 

Gelet op artikel 59 cler Grond wet ; 

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

Eenig artikel. 

Wij behouden Ons voor met de betrokken 

Regeeringen overeen te komen over cle volgende 

wijziging van artikel 35 sub II van hoofdstuk I 

van het "Règlement Sanitaire Général" der sani 

taire conventie van Venetië van 19 Maart 1897, 

goedgekeurd bij de wet van 14 Juli 1898 (Staats 
blad n°. 175): 

"Tout capitaine convaincu cl'avoir on d'avoir 

eu à bord des péler ins sans la présence d'nn, et 

éventnellernent, d'un secnnd médecin commissionné, 

conformémen t aux prescriptions de l'article 11, 

est passible d'une amende de 300 livres turques." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den llden Decem

ber 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De 1lfiniste1· van Buitenlandsche Zaken, 

Duitschtand , Oostenrijk-Hongarije, België, De
nemarken, Frankrijk, I talië, Luxemb1trg, RltSland 
en Zwitserland gesloten additioneele overeen

komst (1) tot de den 14clen October 189() ge

sloten internationale overeenkomst omtrent het 

goederen vervoer op spoorwegen, strekkende tot 

wijziging van bepalingen der gezegde internationale 

overeenkomst en der additioneele schikking van 

den 16den Juli 1895 tot deze overeenkomst, en 

het proces-verbaal van onderteeken ing der nclditio

neele overeenkomit met bijlage worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den llden Decem

ber 1899 . 

(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) W. R. DE BEAU.FORT. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Ni,jverl,eid, 
(get.) C. LELY. 

De Minister van Justitie, (get.) CouT v. ll. LINDEN. 

De Minister van Financiën, (get.) PrnusoN. 

( Uitgeg. 24 Febr. 1900.) 

(get.) W. H. DE BEAU.FORT. 12 December 1899. WETTEN, ho,ulende naturn-
De lJfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(get .) H. GOEMAN Bol!GESIUS. 

De !Jfoiister van Koloniën, (get.) CREMER. 

( Uitgeg. 5 Jan. 1900.) 

ll December 1899. WET, houdende goedkeuring 

van de op den 16den Juni 1898 te Parijs 

gesloten additioneele overeenkomst tot de 

internationale overeenkomst van den l4den Oc
ber 1890, omtrent het goederenvervoer op 

spoorwegen. S. 256 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

door de op den 16dcn Juni 1898 te Parijs ge

sloten additioneele overeenkomst van den 14clen Oc

tober 1890, omtrent het goederenvervoer op 

spoorwegen, wijziging worclt gebracht in deze bij 
de wet van den 18den Juni 1892 (Staatsb lad 
n°. 145) goedgekeurde overeenkomst, alsmede in 

de den 16den Juli 1895 te Bern,gemaakte additio

neele schikking tot geze!);de internationale over

eenkomst, goedgekeurd bij ue wet van den 13den 
Jnli 1896 (Staatsblad n°. ll3). 

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

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afclruk gevoegde, den 

l 6clen Juni 1898 te Parijs tusschen Nederland, 
1899. 

tisatie van: 

A 1 e x a n d e r F e r d i n an d H er b e r-

m an n. S. 257 . 

Ab ra h n rn Hom p es. S. 258. 

Johann Heinrich Grever. S. 259. 

Marie Charles Louis Gal!. S. 260. 

F ried r ic h H ei n r ic h Er d b r i n k. 

S. 261. 

Emil Friedrich Bodanowitz. S.262. 

Ad o I p h Wis s b run . S. 263. 

F r i e d r i c h C a r I G o t t I i eb W i 1-
h e 1 m Ben que. S. 264. 

Abraham Johnnnes Commijs. S. ·265. 

Heinrich Gerhard Döbken. S. 266. 

F ried r ic h W i I he I m Do cri n g . 

S. 267. 

Wilhelm August Goronskij . S. 268. 

Andre w Gray. S. 269. 

Petrus Jacobus Le gein. S. 270. 

Wilhelm Theodor Emanuel Mtd-
ler. S. 27 1. 

Dr. Ja c o b R o s e n f e 1 d. S. 27 2. 
Ernst Jobann Ferdinand Vester. 

s. 273. 

(1) Deze overeenkomst wordt hierna niet opge
nomen, omdat de bekendmaking van clen Neder
lanclsche n tekst bij Koninklijk besl·uit no!); volgt. 

17 
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12 l'ece,nber 1899. BESLUIT, houdende beslis

sing dat bij de berekening van het aantal 

kiezers, bedoeld bij art. 10 der gemeentewet, 

ook gedeelten van 50-tallen in aanmerking 

komen en dat Gedeputeerde Staten, ook bij 

verzuim van de kennisgeving, bedoeld bij 

art. 35, 2de lid der gemeentewet, ambts

halve eene toelating nis raadslid kunnen ver

nietigen, zoolaug de toegelateneu geen zitting 

genomen hebben . 

Wu WILHELi\fl A, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

C.G. VEUWIEL, W. A. A. BIWKKENen W. F.KLERKX 

te Besoijen tegen het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant d.d. 1 September 1899, 

G, u0
• 9, 2de afd . , 3de bureau, waarbij het be

sluit van den raad dier gemeen te d.d. 28 Juli 

te voren, tot toelating van adressanten als raads

leden , is vernietigJ; 

Den Raad van State enz.; 

Ornr wegende , dat op 12 Augustus 1899 bij 

Gedepnleerde Staten van Noord-Brabant een ad res 

is ingekomen van N. VAN DEll HAMME:-!, daiirbij 

te kennen gevende, dat van de vier cand idaten

lij sten, die ter verkiezing van 3 leden van den 

gemeenteraad op den 27 Jnni 1899 bij den burge

meester waren ingeleverd, 3 lijsten niet voorzien 

waren van het bij de wet gevorderd gelal onder

teekeningen en dat die lijsten niettemin als geldig 

waren aangenomen ; 
dat bij hun aan het hoofd dezes vermelde besluit 

Gedeputeerde Staten, hacbtens art. 35 der ge

meentewet ambtsbal ve uitspraak doende omtrent 

het besluit van den raad der gemeente Besoijen 

van 28 Jnli 1899, waarbij C. G. VERWIEL, 

W. A. A. BROKKEN en W. F . KLERKX als leden 

van dien raad zijn toegelaten - dat gemeente 

raadsbesluit hebben vernietigd; 

dat Gedeputeerde Staten hebben overwogen dat 

de kiezerslijst van de gemeente Besoijen een ge

tal van 186 kiezers voor leden van den gemeente

raad aanwijst; dat derhalve krachtens art. 10 der 
gemeen tewet de candidatenlijsten door ten minste 

4 kiezers moeten onderteekend zijn, zoodat de 

3 lij sten ieder onderteekend ,loor slechts 3 kiezers 

als ongeldig door den burgemeester hadden moeten 

zij n geweigerd; dat over de candidaten op de 
drie ongeldige lijsten en op de eene geldige lijst 
voorkomende eene stemming en later nog eene 
herstemming heeft plaats gehad; dat het bureau 

van stemopneming heeft verk laard dat tot leden van 

<lcn gcmrenteraa-1 benoemd zijn hij de eerste slem-

ming op den 11 Juli 1899 C. G. VERWIEL, en b ij 

de herstemming op 18 Juli 1899 W. A. A. BROKKEN 

en W. F . KLERKX en dat de gemeenteraad van 
Besoijen bij besluit van 28 Juli 1899, na onder

zoek der geloofsbrie ven , tot toelating der drie 

genoemden als leden van den gemeenteraad heeft 

besloten; 

dat C. G. VERWIEL, W. A. A. BROKKEN en 

W. F . KLERKX van dit besluit van Gedeputeerde 

Staten bij Ons in beroep zijn gekomen, Ons ver

zoekende met vernietiging daarvan alsnog hunne 

toelating als leden van den raad der gemeente 

Besoijen te bevelen, daarbij aanvoerende dat 

ar t. 10 der gemeentewet niet medebrengt dat de 

door 3 kiezers onderteekende candidaatstellingen 

ongeldig zonden zijn; dat blijkbaar gedeelten van 

50, bij de bepaling van het aantal gevorderde 

onderteekeuingen niet in aanmerking behooren 

genomen te worden, daar anders de afwijking 

van art. 51 der kieswet in art. 10 der gemeente

wet niet bij minder dan 2000, maar bij minder 

dan 1951 kieiers zo,1 hebben moeten aanvangen 

en de onderteekening van ten minste 3 kiezers 

(art. 10, 2de lid der gemeentewet) reeds zou 

moeten worden vereischt bij 101 kiezers; dat 

overigens geen bericht als bedoeld in art . 35, 2de 

lid der gemeentewet bij den gemeenteraad is 
ingekomen , niettegenstaande den 29 Juli 1899 

aan Gedeputeerde Staten is medegedeelJ. dat 

adressanten den dag te voren als raadsleden waren 

toegelaten; dat bij Koninklijk besluit van 4 Janu

ari 1888, n°. 9, is overwogen dat de termijn, 

bedoeld in art. 35, 2de lid der gemeentewet een 

fatale termijn is ; en dat er meer candidaten 

werden gesteld dan er plaatsen te vervullen 

waren en de onderteekening der lij sten geen invloed 

heeft geha,l op de gevolgde stemming en her
stemming; 

0., dat te Besoijen het aantal k iezers voor den 

gemeenteraad volgens de kiezerslijst 186 bedraagt; 

dat krachtens art. 10 der gemeentewet in af

wijking van het hieromtrent bepaalde bij art. 51 
der kieswet, in kiesdistricten waarin het aantal 

kiezers voor den gemeenteraad volgens de kiezers

lijst minder dan 2000 bedraagt , de onderteeke

niug wordt vereischt van ten minste 1 / 
5 0 

ge
deelte van het aantal dier kiezers; 

dat mitsdien de opgaven van candidaten, die 

ter verkiezing van 3 leden van den gemeenteraad 

van Bern ij en op 27 J nni 1899 bij den burge
meester werden ingeleverd, door ten minste vier 

kiezers rroesten onderteeken,l ziju; 
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dat de drie opgaven, die door slechts dri e 

kiezers waren onderteekend, derhalve door den 

burgemeester krachtens art. 53 der kieswet hadden 

bebooren te zijn geweigerd; 

dat de burgemeester die opgaven echter in ont

vangst beeft genomen en de daarin vermelde namen, 

- die niet op de van het vereiscbte aantal onder

teekeningen voorziene opgaven voorkwamen -

op de lijst der candidaten beeft gebracht, zoodat 

die lijst, die de grondslag der stemming is , niet 

op de bij de wet voorgeschreven wijze is tot stand 

gekomen, weshalve die lijst en de naar aanleicling 

daarvan gehouden stemming en herstemming 

onwettig zijn; 

dat derhalve Ged.eputeenle Staten terecht het 

raadsbesluit van 28 Ju lij 1899, waarbij appel

lanten als raadsleden zij u toegelateu, op grond 

van strijd met de wet a111 btshal ve hebben vernietigd; 

dat zij wel is waar niet, overeenkomstig art. 35, 

2de lid cler gemeentewet, hun voornemen om 

ambtshalve omtrent voormelcle besli ss ing van den 

gemeenteraad uitspraak te doen, aan den raad 

bericht hebben gezonden binnen acht dagen 

nadat hun di e beslissing was medegedeeld, waar

toe bij hen geene aanleiding bestond omdat, naar 
zij verklaren, in het ontvangen proces -verbaal der 

stemming, als bedoeld in art. 93 der kieswet, 

van geen bezwaar was melding gemaakt, en dit 

bezwaar eerst op 12 Augustus 1899 door het adres 

van N . VAN DER HAMMEN te hun ner kennis is 

gebracht ; 
dat intusschen door het enkel verstrijken van 

bedoelden termijn van acht dagen zonder bericht 

aan den raad, het recht van Gedepu teerde Staten 

om 's raads beslissing te vernietigen, niet te 

niet gaat. 

dat toch de gemeentewet, in art. 38, l ste lid, 

bepaalt dat, na het verstrijken van dien termijn, 

zonder zoodanig bericht (of wel, is cle zaak bij 

Gedeputeerde Staten of bij Ons aanhangig vóórdat 

toelating der nieuw inkomende leden. bevolen is) 

de nieuwe leden hunne betrekking niet mogen 

aanvaarden; 

dat uit dit voorschrift, mag worden afgeleid dat 

het in art. 35, 2de lid bedoelde bericht de strekking 
heeft het zitting nemen van de nieuwe leden , 

over wier toelating eene ambtshalve te nemen 

beslissing van Gedeputeerde Staten te wachten is, 

te· voorkomen, en dan ook moet worden aangenomen 

dat, indien na verloop van den termijn van acht 

dagen geen bericht vnn GedepnteerJe Sinten is 

ingekomen en de nieuwe leJen daarop h un ne be-

trekking hebben aanvnard, eene latere uitspraak 

van Gedeputeerde Staten zonder gevolg blijft; 

dat in deze door Gedeputeerde Staten op l Sep 

tember 1899 het raadsbesluit tot toelating van 

C. G. VERWIEL, W. A. A.BROKKENen W.F. KLERKX 

is vernietigd en dus op een tijdstip, waarop zij, 

gekozen ter vervulling van op den eerste.n Dinsdag 

van September (dat is 5 September 1899) open

gevallen plaatsen, nog niet hadden zitting ge

nomen; 

dat derhalve het bestreden besluit behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeen te wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het daar

tegen ingesteld beroep ongegrond tr verklaren. 

13 December 1899. BESLUIT, houdende bepalingen 

omtrent de vrijstelling van in v-oerrecht voor 

aether sulfuricus, bcnoodigd voor de ver

vaardiging van ei wit-praeparaten uit melk . 

S. 274. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 21 November 1899, n°. 74, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats 
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent vrij

stelling van belasting voor buitenlandsche goederen; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 5 De• 

cember 1899, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister van 9 December 1899, n°. 4, Invoer

rechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Aether sulfuricus, benoodigd voor de 

vervaardiging van eiwit-praeparaten uit melk, 

wordt onder de volgende bepalingen vdjgcsteld van 

invoerrecht. 

2. Hij, die de vrijstelling verlangt,. richt zich 

daartoe tot Onzen Minister van Financiën, met 

opgaaf van de gemeente, waar de fabriek is ge

legen, de kadastrale sectie en het nommer der 

fabriek en de hoeveelheid aether, welke jaarlijks 
noodig wordt geacht. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoeveel

heid, welke per jaar met vrij stelling kan worden 

ingeslagCf, alsmede het minimum voor eiken inslag. 
3. Bij den invoer van aether, waarvoor de 

vrijstelling wordt verlangd, wordt van dat ver

langen melding gemaakt in de aangifte, voorge-

17* 
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schreven bij art. 120 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad 'n•. 38). 

Op die aangifte wordt, nacht voor het invoer

recht zekerheid is gesteld, een volj?brief afge

geven , waarin ook bedoeld verlangen vermeld 

wordt. 
Het vervoer der vloeistof naar cle fabriek ge

schiedt onder verzegeling. 
4. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 

toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloeistof 

dadelijk wordt ovcr11,ebracht naar eene daarvoor 
ingerichte, voor afsluiting vatbare en door den 

inspecteur der invoerrechten en accijnzen goed

gekeurde , afzonderlijke bergplaats in de fabriek. 
De volgbrief wordt gezuiverd door de verklaring 

der ambtenaren dat de overbrenging heeft plaats 

geha~. 
0 verschrijd t de ingevoerde hoeveelheid die, 

welke volgens art. 2 , laatste lid met vrijstelling 

van invoerrecht kan worden inµ:eslagen, dan 
wordt de volgbrief slechts gezniverd voor de 
hoeveelheid, di e ingeslagen mag worden, en 
wordt van het meerdere ten kantore, waar de 
volgbrief is afgegeven, het invoerrecht op de daar 

gestelde zekerheid verhaald. 
5. De tijdstippen, waarop de voor werkzaam

heden benoodigde aether nit de voormelde berµ: 
plaats in de daartoe bestemde bakken of werk
tuigen zal worden overgebracht, en de tijdstippen, 

wtturop na afloop der werkzaamheden ucther en 
andere vloeistoffen uit het samenstel van werk
tuigen zullen verwijdercl worden, worden cloor 
den inspecteur na overleg met den fabrikant 

bepaald. 
De hakken, waarin buiten de voorme,de berg

plaatsen aether bewaard wordt, en de distilleer
toe tellen en andere werktuigen, waarin aether 

wordt aangewend of bewerkt , moeten volgens de 
voor chriften van Onzen Minister van Financiën 

zoodaoig met elkander verbonden en voor afsluiting 
of verzegeling vatbaar zijn, dat, zonder onaf
µ:cbroke n toezicht in de fobl"iek, geconstateerd 
kan worden hoeveel aether door de bewerkingen 
is te !oor J?egaan. 

De fabrikant is voorts verplicht om, wanneer 
dit door Onzen Minister van Financiën wordt 
bepaald, bij de bakken en werktuigen naar diens 
voorschriften ingerichte peilstokken voorhanden 

te hebben , teu behoeve van de ambteoa:en. 
6. De ambtenaren m:iken telkens eeoe ver

klnring op vau de overbrenging van aether volgens 

art. 5 en van de hoeveelheid, die na de be
werkingen daarvan is overgebleven . 

Zij leveren die verklaring na mede oodertee
keoiog door den fabrikant of zijn gemachtigde, 

bij den ontvanger in . 

7. De aether, na afloop cler werkzaamheden 

overblijvende, moet , voor zoo ver die niet weder 

bij de eerstvolgende werkzaamheden gebruikt zal 

worden, in ter-:enwoordigheid van ambtenaren 
worden overgebracht naar de in ar t . 4 bedoelde 

bergplaats. 
8. De aether mag tot geen ander doel worden 

gebezigd dan voor de vervaardiging van eiwit

praeparaten uit melk. Zonder toestemming van 

den Iospectenr mag aether, noch vermengd, noch 

onvermengd uit de fabriek worden uitgeslagen . 
9. De ontvanger, onder wiens kantoor de fa

briek gelegen is, houdt van de met vrijstelling 

van het invoerrecht ontvangen hoeveelheden aether 

met J en fabrikitnt eene rekening, waarin de in
geslagen hoeveelheden en de vernissen volgens 
de bij art. 6 bedoelde verklari ogen worden vermeld. 

10. De fabrikant levert bij het einde van het 
jaar ten kantore van den ontvanger eene schrif
telijke en onderteekeode opgaaf in van de hoe
veelheid met vrijstelling van invoerrecht ingeslagen 

aether, die bij den afloop van clat tijd vak nog 

ooverbrnikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt nis eerste i~slag in 
het volgende jaar beschouwd en nis zoodanig op 
de in art. 9 bedoelde rekening gebracht. 

Zoolaog cle voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelnten. 

11 . De ambtenaren zijn bevoegd, van de in 
de fabriek aanwezige vloei toffen monsters te 

nemen. Zij verzegelen die en noodigeo den fa
brikant uit zijn zegel of handteekeoiog naast het 

ambtszegel te plaatsen. 
Met machtiging van clen inspecteur, kunnen 

zij de in de fabriek aanwezige hoeveelheid aether, 

vermengd en onvermengd, opnemen, ten eincle 

die te vergelijken met de hoeveelheid, welke 
aanwezig moet zijn volgens de rekening, bedoeld 
bij art. 9 en cle verklaringen, bedoeld bij art. 6. 

Voor de hoeveelheid , die minder aanwezig blijkt, 
wordt het invoerrecht dadelijk van den fabrikant 
ingevorderd. 

12. Vóór dat cle eerste inslag van aether met 
vrijstelling van invoerrecht kan plaats hebben, 
stelt de fabrikant zekerheid voor het invoerrecht, 
dat hij volgens het vorig artikel schuldig kan 
worJen . 
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13. Wanneer dit voor eene opneming volgens 
art. 11 door de ambtenaren noodig wordt geacht, 
is de fabrikant verplicht te zorgen, dat het sa
menstel van werktuigen binnen den door hen na 
overleg met hem te bepalen tijd, geheel geledigd zij. 

14. De fabrikant is gehouden zich te gedragen 

naar de voorschriften, door Onzen Minister van 
Financiën in het belang van het toezicht te geven. 

15. Voor het bijzonder toezicht, noodig om 
het verlies op de ingeslagen hoeveelheid aether te 
bepalen, betaalt de fabrikant aan het Rijk ver• 
goeding volgens art. 2, !•. a, van het Konink
lijk besluit van 10 Juni 1877 (Staatsblad n°. 146). 

16. Wij behouden Ons voor, den . fabrikant, 
die misbruik maakt van de bepalingen van dit 
besluit of de naar aanleiding daarvan gegeven 
voorschriften niet nakomt, voor goed of tijdelijk 
de bevoegdheid tot inslag van aether met vrij
stelling van het invoerrecht te ontzeggen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
sch1·ift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 

's Gravenhage, den 13den December 1899. 

(get .) WILHELM1 NA. 

De Minister van Financiën, (get .) PIERSON. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1899.) 

13 December 1899. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van invoerrecht voor 
massé in stukken, benoodigd bij het sterken 
van garen. S. 27 5, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 8sten November 1899, n°. 87, 

Invoerrechten en Accijnzen; 
Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats

blad n°. 175), ho11dende bepalingen omtrent vrij
stelling van belasting voor bnitenlandschegoederen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 November 1899, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 9den December 1899, n°. 12, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten eu besluiten: 
Art. 1 . ~fassé, bedoeld bij artikel 88, § lb 

der suiker wet, benoodigd bij het sterken van 
garens, wordt onder de volgende bepalingen 
vrijgesteld van invoerrecht. 

Hiervoor komt echter alleen in aanmerking 

massé in geen grooter stukken dan tot een ge• 
wicht van óO gram. 

2. Hij, die de vrijstelling verlangt, richt zich 
daartoe tot Onzen Minister van Financiën , met op· 
gaaf, van de gemeente, waar de fabriek is f?elegen, 
de kadastrale sectie en het nommer der fabriek 
en de hoeveelheid massé, we:ke jaarlijks noodig 

wordt geacht. 
Onze voornoemde Minister bepaalt de hoeveelheid, 

welke per jaar met vrijstelling kan worden inge

slagen, alsmede het minimum voor eiken inslag. 
3. Bij den invoer van gewone massé in stukken, 

waarvoor de vrijstelling wordt verlangd, wordt 
van dat verlangen melding gemaakt in de aan
gifte, voorgeschreven bij art. 120 der . Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht ·zekerheid is gesteld, een volg brief afgegeven, 

waarin ook bedoeld verlangen vermeld wordt. 
Het vervoer van de massé naar de fabriek ge• 

schiedt onder verzegeling. 
4 . De inslag in de fabriek heeft plaats oncler 

toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnsen, in wier tegenwoordigheid de massé 
overeenkomstig de door Onzen voornoemden 
Minister te geven voorschriften, dadelijk wordt 
vermengd met 5 liter chloorzink-oplos,ing op 

elke 100 kilogram massé. 
De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 

verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid en 

de vermenging. 
De voor de vermenging benoodigde chloorzink

oplossing wordt op kosten van den fabrikant ge· 
leverd door den ontvanger, onder wiens kantoor 

de fabriek gelegen is. 
5 . De vermengde stof mag tot geen ander doel 

worden gebezigd dan tot het sterken van garen 
en mag niet nit de fabriek worden uitgeslagen. 

6. De ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek gelegen is, houdt van de met vrijstelling 
ingeslagen massé met den fabr ikant eene reken_ing. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel
heid, waarvoor over het loopend jaar vrijstelling 
kan worden genoten , wordt voor dat meerdere 
le volgbrief niet gezuiverd en het invoerrecht 
op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvanger eene 
schriftelijke en onderteekende opgaaf in van de 
hoeveelheid met vrijstelling van invoerrecht inge• 
slagen massé, die bij den afloop van dat tijdvak 

nog onverbrnikt voorhanden is . 
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Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgende jaar beschon wd en als zoodanig op 
de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht, 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten . 

8. De ambtenaren zijn bevoegd met machtiging 
van den ontvanger , binnen acht dagen na afloop 
van het jaar de voorhanden mnssé in de fabriek 
op te nemen, onverschillig of de bij het voorgaand 
artikel voorgeschreven opgaaf al dan niet reeds 
is ingeleverd. 

9. Onze Minister van Financi ën kan bij gebleken 
misbruik of poging daartoe, alsmede bij niet na
koming van de bepalingen van dit besluit, den fabri 
kant verderen vrijen invoer van massé ontzeggen . 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage , den 13den December 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

T!e Minister van Financiën, (get .) PrERSON. 

(Uitgeg . 30 Dec. 1899.) 

13 December 1899. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent fab1•ieken, waarin gedistilleerd 
noodig is als hu lpmiddel bij de werkzaam
heden. S. ~-76. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën , van 25 November 1899, n°. 101 , 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 4 en 7 der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62), art. 104 derzelfde wet, 
gewijzigd bij art. 5 der wet van 23 December 
1886 (Staatsblad n°. 223), alsmede art. 9 van 
laatstgenoemde wet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
5 December 1899, u0

• 20); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 December 1899, n°. 5, 
In voèrrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Fabrieken , waarin gedistilleerd, uoodig 

als hulpmiddel bij de werkzaamheden, door over' 
haling wordt gezuiverd, kunnen door den fabri
kant op den voet van art. 13 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62), worden aan
gegeven als distilleerderij der eerste _ klasse, mits 
de fabriek voldoet aan het bepaald_e bij art. 9 , 
§ 1 dier wet. 

Na zoodanige aangifte wordt de fakiek, voor 

de toepassing van de wettelijke bepalingen omtrent 
den accijns op het gedistilleerd , met eene distil
leerderij der eerste klasse gelijk gesteld, behoudens 
he( navolgende.. 

2. Wanneer de fabrikant voor het verlies op 
het ingeslagen gedistilleerd hoogere korting noodig 
heeft dan die van een en een kalf ten lzonderd , 
bepaald b~ § 1 , litt. b van art. 104 der voor
melde wet van 20 Juni 1862, zooals dat artikel 
luidt volgens art. 5 der wet vau 23 December 
1886 (Staatsblad n°. 223), kan hij den ontvanger 
schriftelijk verzoeken, dat die korting zal worden 
verhoogd tot het bedrag van het werkelijke verlies. 

3. De çij het vorig artikel bedoelde hoogere 
korting wordt ingevolge het daarin vermeld ver
zoek verleend, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan : 

a. Er mag geen ander gedistilleerd in de fabriek 
worden ingeslagen dan dat, benoodigd als hulp
middel bij de werkzaamheden. 

b. Er mag geen gedistilleerd worden uitgeslagen 
dan dat, 't welk voor de werkzaamheden iu de 
fabriek niet meer geschikt is, tenzij in bijzondere 
gevallen de uitslag door den Inspecteur is toegestaan. 

c. De bakken, waarin gedistilleerd eu andere 
alcoholhonclende vloeistoffen bewaard worden, en 
de distilleertoestellen en andere werktnigen, waarin 
zij behandeld worden, moeten volgens de voor
schriften van Onzen Minister van Financiën zoo
danig met elkander verbonclen en voor afsluiting 
of verzegeling vatbaar zijn, dat, zonder onafge
broken toezicht in de fabriek, geconstateerd kan 
worden hoeveel van het a~ngewende geclistilleerd 
door de werkzaamheden i,'I te !oor gegaan. 

4. De tijdstippen, waarop het voor werkzaam
heden beuoodigde gedistilleerd in de daartoe 
volgens art. 3, litt. c, bestemde bakken of werk
tuigen zal worden overgebracht, en de tijd
stippen, waarop na afloop der werkzaamheden, 
vloeistoffen uit het zamenstel van werktuigen 
zullen verwijderd worden, worden door den 
Inspecteur na overleg met den fabrikant bepaald. 

5. De ambtenaren maken telkens eene ver
klaring op van de hoeveelheid en de sterkte van 
het gedistilleerd, volgens het voorgaand artikel 
overgebracht en van de hoeveelheid en de sterkte 
van de alcoholhoudende vloeistof, die na de be
werkingen uit het zamenstel van werktuigen is 
verwijderd. 

Zij leveren die verklaring, na mede onder
teekening door den fabrikant of zijn gemachtigde, 
bij den ontvanger in. 
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Het verschil tusschen de eerste en de laatste 

hoeveelheid, beide herleid tot 50 pCt., wordt 
beschouwd als het geleden verl ies, waarvoor aan

spraak bestaat op korting. 
6 . Bij peiling volgens art . 118 der voormelde 

wet van 20 J nni 1862 van eene fabriek, die 

volgens art. 1 van dit besluit als distilleerderij 

is aangegeven, is de fabrikant verplicht om, 

wanneer dit door de met de peiling belaste 

ambtenaren gevorderd wordt, alle werktuigen in 

de fabriek, waarin zich alcoholhoudende vloei
stoffen bevinden, binnen den door hen na 01·er

leg met den fabrikant te bepalen tijd, te ledigen, 
01idat al het in de fabriek aanwezige gedistilleerd 
kunne worden opgenomen. 

7. Hij, die eene fabriek overeenkomstig art. 1 
als di stilleerderij heeft aangegeven, is voorts ge
houden zich te gedragen naar de verJerc voor

schriften, door Onzen Minister van J<'inanciën in 
het belang van Let toezicht te geven . 

8. Voor Let bijzonder toezicht, noodig om het 
verlies op het ingeslagen gedistilleerd . te bepalen, 
betaalt de fabrikant aan het Rijk vergoeding 

volgens art. 2, litt. a , van het Koninklijk be
sluit van 10 Juni 1877 (Staa tsblad n° . 146). 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 13den December 1899. 

(get .) WILHELMINA. 
JJe J,iinister van Financiën, (get.) PrnnsoN. 

( Uitgeg. 29 JJec. 1899.) 

13 December ) 899. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Sta7,tsblad van de op den 4den Juni 
1898 te Mannheim tusschen de wederzijdsche 
gevolmachtigden der Regeeringen van Neder
land, Baden, Beieren , Elzas-Lotharingen , 
Hessen en Pruise,i gesloten overeenkomst, 
betreffende de wijziging van cijfer 4, letter A, 
van het slotprotocol ten aanzien van art. 15 

der herziene Rijnvaartakte van 17 Octo

ber 1868. S. 277. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Gezien de op 4 Junij 1898 te Nan,iheim. tus

schen de wederzijdsche gevolmachtigden der Regee-
1·ingen van Nederland, Baden, Beieren, Elzas
Lotharingen, Hessen en Pruisen gesloten overeen
komst, betreffende de wijziging van cijfer 4, let

ter À , van het slotprotocol ten aanzien van arti
kel 15 der herziene Rijnvaartakte van 17 October 

1868, welke overeenkomst is goedgekeurd bij de 

wet van 8 April 1899 (Staatsblad n°. 93), en 
waarvan een afdrnk aan dit besluit gehecht is; 

Gelet dat de uitwisseling der akten van bekrach 
tiging mede te Mannheim op 10 Mei 1899 heeft 
plaats gehad ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den Helen December 

1899, n°. 13254, Directie van het Protocol; 
Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making vau voorzegde overeenkomst (l ) te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur , worden belast ieder voor 
zoo veel hem betreft, met de uitvoering der bepa

lingen, in meergemeld verdrag vervat. 

's Gravenhage, den l 3den December 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

JJe JJfinister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) W. H. DE BEAUl'OHT. 

( Uitgeg . 23 /Jee. 1899.) 

14 December 1899. Mr,srvE van den Minister 
van Binneulandsche Zaken aan de Gedepu

teerde Staten van de provinciën, betreffonde 
voorbereidende maatregelen tegen de pest . 

De pest komt op verscheiden plaatsen in het 
buitenland voor, ook, voor zoo veel Europa be
treft, sinds geruirnen tijd. in Portugal. 

De ziekte kwam reeds enkele malen voor op 
zeeschepen, aankomende in havenplaatsen van 

andere landen in Europa. 

Wanneer onverhoopt ook in Nederland een ge
val mocht voorkomen is de mogelijkheid van 

ui tbreiding van de ziekte niet uitgesloten. Dit 
geeft mij aanleiding er, voor zoo veel noodig, 
aan te herinneren, dat het voor alle colleges en 

autoriteiten, wien het aangaat, plicht is rnet al 
de liun ten dim1ste staande middelen, al het 
mogelijke te doen tot afwending dier ziekte en -
wanneer zij in ons land mocht verschijnen - tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. • 

Ik vertro11w, dat Uw College en de Commis

saris det· Koningin in Uwe provincie hierop zullen 
toezien, en bepaaldelijk ook werkzaam zullen zijn 
in die gevallen, waar een dadelijk optreden 

volgens de wet mogelijk en noodig is (zie b.v. 
art. 7 en 12 del' wet van 4 December 1872, 
Staatsblad r. 0 • 134). 

(1) Zie deze ovcrnenkomst op.~enomen bij de 
wet van 8 April 1899, S. 93. 
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Ik heb de eer U te verzoeken de gemeentebe
sturen en de burgemeesters in Uwe provincie 

inzonderheid te wijzen op het gewicht hunner 

taak ten deze, en hnn namens mij eene nauwi(ezette, 

snelle en krachtige toepassing van de wet van 

4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten - welke wet 
bij die van 21 Juli 1899 (Staatsblad n°. 166), 
op de pest van toepassing is verklaard - waar 

noodig, aan te bevelen. 
De pest is eene ziekte, die door een smetstof 

wordt veroorzaakt. Deze ziekte kan optreden 
bij menschen en dieren in wier lichaam de smet
stof is gemakt en die voor de ziekte vatbaar 
zijn. De smetstof kan van den zieke overgaan 

op andere personen of dieren, inzonderheid ratten 

en muizen, welke de smetstof voortplanten en 
verder verbreiden. Ook kan de smetstof door 
middel van voorwerpen, zooals kleederen, bedde
goed , enz. worden overgebracht. 

Bij het bestrijden der pest komt het dus hier
op Otl~l : 

1 °. dat 111cn alles tracht te verwijderen en te 
vermijden wat de vatbaarheicl, de dispositie voor 

die ziekte zou kunnen verhoogen; 
2°. dat men, wanneer de ziektekiemen eenmaal 

aanwezig zijn, de besmetting tracht te voorkomen. 

De te dien einde te nemen maatregelen moeten 
àf reeds dan worden toegepast, wanneer de ziekte 
nog slechts dreigt, àf ten uitvoer worden gebracht, 

wanneer deze zich heeft vertoond. 
Het komt mij daartoe nuttig voor reeds nu 

de aandacht van de gemeentebesturen en burge
meesters in het bijzonder te vestigen op de vol
gende artikelen van cle wet van 4 December 1872 

(Staa tsblad n°. 134), tot voorziening tegen be
smettelijke ziekten, gewijzigd bij de wetten van 
3 December 1874 (Staatsblad n°. 188) , 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 36), 15 April 1886 (Staats. 

blad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 64) 
en 21 Juli 1899 (Staatsblad n°. 169). 

Artt. 2 en 3. Een nauwkeurig toezicht op 
slaapsteden eu logementen is noodzakelijk. 

Dé ziekte kan licht in eene gemeente worden 
ingevoerd door reizigers in slaapsteden of loge
menten en deze huizen worden dan licht brand
punten van besmetting. Vooral wordt de aan• 
dacht gevestigd op de mogelijke verspreiding door 
rondtrekkende marskramers, kermisreizigers en 
dergelijken. 

Waar zich de eerste gevallen van pest in 
slaapsteden of logementen voordoen , behoort zoo 

spoedig mogelijk tot eene krachtige toepassing 

van de artikelen 2 en 3, tot wering van de uit

breiding der ziekte, te worden overgi!gaan. 
Iu de gemeenten waar nog geen openbare in

richting tot verpleging van lijclers aan eene be

smettelijke ' ziekte bestaat, kan men lijders aan 

eene besmettelijke ziekte volgens het tweede lid 
van art. 2 naar "eene andere verblijfplaats" ter 
verpleging doen overbrengen. Dit moet echter 
altijd eene zoodanige verblijfplaats zijn, waar zoo 
min mogelijk gevaar van verbreid ing van be

smetting te vreezen is. 
Art. 4. Zorg voor de reinheid van woningen 

ligt mede, volgens dit artikel, op den weg der 

burgemeesters. 
In elke gemeente vindt men woningen waarin 

groote onreinheid heerscht en die, wanneer de 

pest zich mocht openbaren, brandpunten van 
besmetting voor de gansche gemeente dreigen te 

worden. In het algemeen moet de aandacht 

gevestigd worden op alle verzamelingen van vuil 
in en om de woningen, als slecht ingerichte 

privaten en latrines, varkenshokken, mestvaalten 

en andere verzamelingen van vuil, die de op

hooping en verspreiding van ongedierte bevorderen. 
De geneeskundigen, die met de armenpraktijk 
zijn belast, de armbesturen en de gezondheids

commissiën, waar deze bestaan, kunnen omtrent 
een en ander het best aan wijzingen en inlichtin
gen verschaffen. 

Bij ontsmetting moeten de regelen , vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 24 Juli ]891 (Staats
blad n°. 153), worden gevolgd. 

Artt. 5 en 25 . De burgemeester moet zorgen, 
dat voorhanden zij een voldoende hoeveelheid 

ontsmettingsmiddelen, als bedoeld in de regelen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1891 
(Staatsblad n°. 153); dat een of meer 1ilaatsen 
beschikbaar en in gereedheid gebracht zijn voor 
het ontsmetten en voor het verbranden of ver

nietigen van voorwerpen en dat daarvoor ge,chikte 
personen bij tijds worden aangewezen voor het 

bewerkstelligen of on,ler hun toezicht doen be
werkstelligen van ontsmetting of vernietiging en 
met de uitvoering van bovengenoemde regelen door 
deskundigen vertrouwd worden gemaakt en daarvan 
volkomen op de hoogte worden gestelcl (zie§ 1 (1) 

van genoemde ontsmettingsmaatregelen). 

(1) In het Staatsblad is in het 3de lid van 
deze § achter het woord "voorwe,·pen" abusievelijk 
een komma we!(gevallen. 
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Alles wat voor ontsmetting of vernietiging 

(verbranding) noodig kan zijn, moet bijtijds aan
wezig zijn . De hoeveelheden aanvankelijk aan te 

schaffen, behoeven niet groot te zijn; indien 
men maar zorgt, dat men, zoo noodig, binnen 
korten tijd meer kan bekomen. 

In de gemeenten waar een ontsmettingsoven ont
breekt , verdient onteigening en vernietiging van 

lij f- en beddegoed, dat met de lijders in aan

raking is geweest, de voorkeur. 

De onteigening geschiedt door den bnrgemeester. 

Plaatsing van het onteigeningsbesluit in een dag
blad is alleen noodig, wanneer dit is de ge

bruikelijke wijze om besluiten van den burge
meester ter openbare kennis te brengen. 

Over de maatregelen die de burgemeesters moeten 

nemen om zich op de toepassing van art. 5 voor 
te bereiden, worde het advies van den geneeskun

digen inspecteur of spoedshalve van een in de 

gemeente p~aktizeerend geneeskundige gevraagd. 
Bij alle verbranding of vernietiging op andere 

wijze, all e ontsmetting of onschadelijkmaking 

moeten de regelen, krachtens art. 25 vastgesteld, 
stipt worden in acht genomen. 

Art. 6. Onder de maatregelen waarmede niet 

mag gewacht worden tot de pest in de gemeente 
verschenen is, behooren die , welke in art. 6 zijn 

bedoeld. Door eene richtige toepassing van dit 
artikel kan men voor komen , dat de pest, even

tueel hier te lande verschijnende, een voor hare 
ontwikkeling gunstigen bodem vinde. Aan de 

gemeentebesturen wordt daarom met nadruk 

aan bevolen, om zich door opzettelijk onderzoek 
de noodige zekerheid • te verschaffen en te doen 

verschaffen ten aanzien van de toestanden in hun 
gemeente. 

De toestand en de reinheid der woningen 
treden hierbij vooral op den voorgrond. Maar 

niet minder moet onreinheid om en bij de woningen 
en op den openbarnn weg worden bestreden en 
voorkomen. 

Een algemeene en zooveel mogelijk volledige 

opruiming van verzamelingen van mest en ander 
vuil, dus ook van bij stallen en vooral bij 

varkenskotten behoorende mestvaalten is ten 
sterkste aanbevolen (zie § 6 der ontsmettings
regelen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
24 Juni 1891, Staatsblad n°. 53). 

Afval, van welken aard ook, moet zoodra 
mogelijk worden verwijderd en zooveel mogelijk 
op zoodanige wijze wonlen geborgen of behandeld, 

dat het niet doot· ongedierte wordt aangetast. 

De aandacht warde ook gevestigd op de slacht
huizen, op industrieën als magazijnen van been

deren, buiden , lompen, enz., op riolen en op 
ilie pakhuizen waar ongedierte huist. 

Ook rattenlijken zijn verdacht. Men vatte ze 
niet met de bloote banil aan en verbrandde ze 
of overgiete ze met kokend water of petroleum, 
alvorens ze te begraven. 

Stilstaande plassen moeten zooveel mogelijk 

worden verwijderd en de plaatsen opgehoogd, 

waar deze kunnen ontstaan. 
De straten en de straatgoten moeten gestadig 

en met de meeste zorg schoon worden gehouden 
(zie § 6 der ontsmettingsregelen). Het laten af
loopen van ier of bloed in de genoemde goten, 
alsmede het wer1ien van vuil in deze, moet 
worden belet. 

Ook voor zuiver drinkwater moet zorg gedragen 
worden. 

Voorts verdient aanbevel ing het verdelgen van 
ratten en muizen, daar het gebleken is, dat de 

pest door die dieren kan worden overgebracht. 
Dit laatste is ook het geval met insecten, waarom 

gewaakt moet worden, dat deze zich niet op 
lijken van pestlijders nederzetten en voedings

middelen buiten het bereik van die dieren blijven. 
Art. 7 . Wanneer men de eerste pest] ijders in 

eene gemeente, hetzij deze reeds op de plaats 

waren of van buiten gekomen zijn, terstond met 

degenen die ben verplegen , strikt afzondert en 

bniten gemeenschap met anderen stelt, en daarbij 

zorg draagt, dat alles wat van de lijders af

komstig is (als bloed, etter, sputa, urine, faeca
liën) en de voorwerpen, die met de I ijders in 
aanraking zijn geweest, onschadelijk worden ge
maakt, bestaat er kans dat de ziekte zich tot 
die eerste lijders zal bepalen en geen verderen 
voortgang zal maken. 

Maar hieruit volgt dau ook, dat er geschikte 
gelegenheid tot zulk eene afzondering moet zijn, 
te meer omdat art. 2 der wet (zie hierboven) 

moet kunnen worden toegepast. 
Waar dus eeue gemeente nog niet in het bezit 

is van de in art. 7 bedoelde gelegenheid of ge

legenheden, of deze wel bestaan, maai; niet in 
goeden tOestaud zijn, neme men in tijds, jn 

overleg met den geneeskundigen ambtenaar, de 
noodige maatregelen, opdat er gelegenheid zij al
thans in de eerste gevallen van pest, de lijders op 
doeltreffende wijze en afgezonderd te doen verplegen. 

'rijdig overlegge men met geneeskundigen, opdat 
zij zich beschikbaar stellen om, zoodra noodig, 
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met hun ad vies te dienen bij het nemen van 
maatregelen tot afzondering en ontsmetting en 
zij zich belasten met de behandeling der lijders 

en het toezicht op het vervoer en de verpleging 

van dezen. 

In overleg met geneeskundigen zorge men vooral 

bij tijds voor het beschikbaar zijn van de noodige 

geschikte personen en de noodige middelen voor 
het vervoer, de verpleging, afzondering en ont

smetting van pestlijders. 
Eene gelegenheid tot afzonclering en verpleging 

van lijders aan pest is vooral noodig in grens
en havenplaatsen. Het laatste, wegens mogelijke 

toepassing in havenplaatsen, van de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35). 

De burgemeester heeft de bevoegdheid de 11er

sonen, in art. 2 der wet bedoeld, naar eene ge
legenheid tot afzondering en verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekten te doen overbrengen. 

De overbrenging van niet in slaapsteden of 
logementen gehuisveste ingezetenen kan - zoo lang 
daaromtrent niet krachtens de wet van 26 April 1884 
(Staatsblad n°. 80) anders is bepaald alleen 

met goedvinden van den lijder of van de zijnen 
plaats vinden. 

Worclt de overbrenging naar eeneziekeninrichting ' 
van de zijde van een lijder of van de zijnen, na 

daartoe gedaan aanbod, geweigerd, dan kan het 

evenwel voorkomen, dat de meeste nog gezonde 

personen in de woning wel genegen zijn de woning 
te verlaten. In vele gevallen is dit zeer doel

treffend. De afzondering der lijders kan dan toch 
plnats hebben, namelijk in de woning zelve. 

Het is met het oog op die gezonde 1,crsonen 
noodig eene gelegenheid te bezitten, om hen tij 

delijk te hui svesten en hun gezondheidstoestand 
te oh erveeren. Ook met het oog op de uitvoer
baarheid van ontsmetting van woningen is eene 

dergelijke gelegenheid tot tijdelijke hui svesting 
noodig. 

Art. 8. Het is van belang den ambtena ren van 
politie bijzondere waakzaamheid ten opzigte van 
d it artikel aan te bevelen. 

Het noodeloos binnengaan van eene besmette 
woning _of het bezoeken van andere woningen 
door bewoners van eene besmette woning is eene 
on voorzich tigheid of achteloosheid, die uit kracht 
van dit artikel behoort te worden tegengegaan . 

Art. 9. Waar een 1ilaatsclijke verordening, als 

bedoeld is in het eerste lid van dit artikel, nog 
niet bestaat, worde daarvan onverwijld w•erk 

gemaakt. 

Ook de voorschriften, die in bijzondere gevallen, 

volgens het tweede lid, van den burgemeester 
gevraagd mochten worden, moeten liefst tijdig 
worden voorbereid na ad vies van een geneeskundige. 

Vervoer van lijders aan pest geschiede hij voor

keur per raderbaar of draagbaar, die telkens na 

gebruik ontsmet moet w01·dcn. Waar geen rader

baar of draagbaar beschikbaar is of tegen het 
gebruik daal"l'an overwegende bezwaren bestaan, 
is het ten sterkste aan te hevelen, het vervoer 

niet anders te doen geschieden dan met een daarvoor 
door den burgemeester aan te wijzen rijtuig, dat 
uitsluitend daarvoor heschikbam· wordt gehouden 

en als zooclanig van een kcnteeken is voorzien. 
Men kan te dien einde eene overeenkomst aangaan 

met een rijtuighouder, of zoo mogelijk van ge
meentewege een rijtuig aanschaffen . Bij de keuze 
daarvan verdient een rijtuig dat van binnen be
kleed is met leder of zoogcnaamd Amerikaansch 

leder, de voorkeur boven ecu waarvan de be

kleeding nit laken, trijp, enz. bestaat wegens de 
gemakkelijker en meer afdoende ontsmetting en 

rem,grng. a elk vervoer van een lijder moet 

het rijtuig overeenkomstig § 4 van de ontsmet
tingsregelen goed worden ontsmet en gereinigd . 

Art. 10 , zooals dat luiclt volgens de wet van 

28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

Bij tijds geve de burgemeester voorschriften 

omtrent de ligpl:iats, die volgens dit artikel 

moet worden aangewezen aan vaartuigen, die in de 

in dit artikel omschreven omstandigheden ver"Reeren 
en de gemeen te langs de eene of de andere 
richting kunnen binnen varen. 

Artt. 11 (aangevuld hij de wet van 2 Juli 1899, 

Staatsblad n°. 166), 12 en 13 . 

Volgens het vierde lid van artikel 6 van de 
begrafeniswet van 10 April 1869 (Staatsbladn°. 65) 

kan door burgemeester en wethouders in het 
belang der volksgezondheid worden bevolen, dat 

overledenen aan eene bepaald aangenomen ziekte 

op eenen zelfs binnen de 36 uren na het over
lijden te bepalen tijd worden overgebracht naar 
een lijkenhuis. 

Volgens art. 13 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134) kan de burgemeester, in
dien de zorg voor de gezondheid van de be
woners van het sterfhuis of vau de bevolking 
dit vereischt, des noodig ten koste van de ge
meente, onmiddellijk vervoer naar het lijkenhuis 

gelasten van overledenen aan eene besmettelijke 
ziekte. 

Volgens art. 12 van laatstgenoemde wet moet 
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nu bij elke begraafplaats een lokaal ingericht zijn 
voor tijdelijke bewaring van overledenen aan eene 

besmettelijke ziekte. 

In geval van pest kan het gebrnik maken, 
altijd op geneeskundig ad vies van de bevoegdheid 
aall den burgemeester verleeud bij art. 13 der 

wet van 1872, veel bijdragen tot het tegengaan 

van den voortgang der besmetting. 
In grootere gemeenten kan het bij eene pest

epidemie noodig worden, op de begraafplaats 

barakken tot berging van lijken van aan pest 
overledenen op te slaan, en het is raadzaam 

daarop vooraf te rekenen. 
De spoedige verwijdering uit de woningen van 

de lijken der aan pest overledenen is noodig tot 
voorkoming van besmetting. Daarom moeten de 

lij ken van 11estlijders zoo spoedig mogelijk naar 

een lijkenhuis worden vervoerd, om daar zoo 
lang te verblijven als noodig is. 

Ter zake van de ontsmetting der lijken moet 
§ 3 der ontsmettingsregelen worden in acht ge

nomen en daarmede moet, met het oog op het 

gevaar voor overbrenging der smetstof door onge
dierte, niet gedraald worden. 

Art. 16 (aangevuld bij de wetten van 8 A11ril 
1893, Staatsblad n°. 64 en 21 Juli 1899, Staats
blad n°. 166). 

De burgemeesters zullen goed doen met de 

geneeskundigen in hunne gemeente aan het eerste 
lid van dit artikel te herinneren en hen dringend 
uit te noodigen , tl ieuovereenkomstig terstond 

kennis te geven vau elk hun voorkomend geval 
van pest (dns niet alleen van elk aangetast 

huisgezin), van welke kennisgeving volgens het 
tweede lid van dit artikel door den burgemeester 
on verwijld afschrift moet worden gezonden aan 

den geneeskundigen inspecteur. 
Wegens het groot belang van een spoedig 

overleg met dezen ambtenaar, behooren de burge

meesters bij het voorkomen van het eerste pest
geval iu hunne gemCP.nte den inspecteur reeds 
dadelijk per telegraaf te waarschuwen. 

Artt. 22 (aangevuld hij de wet van 21 Juli 1899, 

Staatsblad n° . 166) en 23. 
Art. 22 eischt dat daar, waar de pest epidemisch 

is waargenomen, de kermissen of jaarmarkten van 

gemeentewege worden geschorst. Dit is van be
lang, ook om verspreiding vau de besmetting 

naar andere gemeenten te voorkomen. 
In het belang van hunne eigene gemeenten 

behooren de gemeentebesturen evenwel de kermissen 

en jaarmarkten, en zooveel mogelijk ook andere 

markten , zooals weekmarkten, reeds te schorsen 

wanneer de pest van nabij dreigt, al is zij in 
de gemeente zei ve nog niet voorgekomen. 

Kermisreizigers uit plaatsen, waar de pest voor
komt, moeten zooveel mogelijk geweerd worden. 

Art. 26 (aangevuld bij de wet van 8 April 1893, 
Staal sblad n° . 64). 

Volgens het eerste lid van dit artikel moet de 

burgemeester van hetgeen krachtens deze wet door 
hem is verricht, onmiddellijk bericht ge ,,en aan 
den geueeskundigen ambtenaar. 

Toepassing van het tweede lid van àit artikel 
warde voorkomen door het tijdig nemen vau de 

noodige maatregelen en verordenen van de noodige 
voorschriften. 

Hierbij wordt herinnerd aan art. 14 der wet van 

1 Jnni 1865 (Staatsblad u0
• 58), volgens het

welk de geneeskundige ambtenaren en de pro
vi nciule en gemeentelijke besturen wederkeerig 

met elkander in overleg treden omtrent alles, 
wat tot de volksgezondheid betrekking heeft. 

De geneeskundige ambtenaren zijn de door cle 
wet aangewezen raadgevers. 

Voorts vestig ik U we aandacht op het vol 
gende: 

Opdat in eene gemeente zoo weinig mogelijk 
toestanden mogen worden aangetroffen , die even

tueel de verspreiding van de pest in de hand 

zouden kunnen werken, behooren de gemeente

besturen zich op de hoogte te stellen van de sa
nitaire toestanden onder de armoedige ingezetenen 
hun ner gemeente, en ernstig te overwegen in 

hoever t usschenkomst der overheid ter voorziening 

in levensonderhoud of tot verbetering van slechten 
woningtoestand, in het algemeen gezoudheidsbe
lang, noodig is, ook daar waar die hulp uit het 

oogpunt van armenzorg alleen nog uiet dauclijk 
noodzakelijk zou zijn. 

Ter bevordering van reinheid worde het gebruik 
van volksbaden, waar die aanwezig zijn, zooveel 

mogelijk bevorderd en warde er naar ge treefd, 
dat die voor minvermogenden kosteloos worden 
opengesteld. 

De gemeentebesturen behooren ook gestreng te 
waken tegen het gevaar voor verspreiding van be
smelting, dat zou kunn en ·worden opgel everd 

door vagabondeerende 1iersonen. 
Waar de geneeskundige behandeling der armen 

niet behoorlijk is geregeld, moet men onverwijld 
daarvoor maatregelen nemen, teneinde niet ver

legen te zijn , wannee)' de pest zich mocht ver
toonen. Men zal daartoe in overleg moeten treden 
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met de geneeskundigen, die in de gemeente 
de praktijk ui toef enen. 

Ook kan het zaak zijn met de geneeskundigen 
het een en ander af te spreken betreffende het 

verleenen van geneeskundige hulp in het algemeen, 

wanneer de pest verschenen is. 
De plaatsen, waar men dadelijk geneeskundige 

hulp kan bekomen, dienen aan de ingezetenen 

te worden bekend gemaakt. 

Bij de vroegere cholera-epidemiën hebben cholera
commissiën veel diensten bewezen. Ten opzichte 

van de pest ware het wenschelijk ook zoodanige 

comrnissiën, zelfs in kleinere gemeenten, in het 

leven te roepen of het constitueeren daarvan door 
particulieren te bevorderen, 

Immers zoodanige commissiën moeten in staat 
zijn om, wanneer de pest werkelijk in de ge
meente mocht verschijnen, dadelijk handelend 

op te treden. Zelfs kunnen zij reeds voor dien 
tijd en met het oog op hetgeen onder art. 4 is 

aangevoerd, van veel dienst zijn door aan het 
gemeentebestuur de woningen op te geven om
trent welke haar huisbezoek heeft geleerd dat 

voorziening noodig is. 
De Minister van Binnenlandscl,e Zaken, 

(get .) H. GOEMAN BoRGESrns. 

18 December 1899. BESLUIT, houdende machti 
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de wet van den 

4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 

bij die van 31 December 1897 (Staatsblad 
n°. 281), en de wet van 5 December 1881 
(Staatsb lad n°. 185). S. 278. 

voor verwisseling tegen inschrijving op het Groot
boek der drie ten honderd rentegevende Nationale 

Schuld wordt verlangd, kunnen tot µat einde, 

zoolang zij niet zijn uitgeloot of aflosbaar gesteld, 
vergezeld van alle daarbij behoorende on verschenen 

coupons en van het bewijs tot bekoming van 

nieuwe coupons, op alle werkdagen van des voor

middags tien tot des na middags twee uur, worden 
ingeleverd bij het Agentschap van het Ministerie 

van Financiën te Amsterdam. 

Zij worden vermeld op daarnevens te voegen 

behoorlijk ingevulde en door den inleveraar onder

teekende nommerlijsten, waarvan de formu lieren 

tegen betaling van vijf cents per stuk bij ge
noemd Agentschap verkrijgbaar zijn . 

Indien de Agent van het Ministerie van fi
nanciën aanleiding vindt om niet dadelijk bij de 
overneming der schuldbekentenissen tot de afgifte 

van het bij art. 2, letter a van dit besluit be

doelde bewijs over te gaan , geeft. hij voor de 

ingeleverde stukken een bewijs van overneming 
af; aan den voet van dit bewijs wordt gesteld 

eene ,loor den ambtenaar, belast met de bewaring 

der gelden en geldswaarden bij het Agentschap 

te on,lerteekenen verklaring, luidende: "Voor 
overneming van eene nominale waarde van f . . . 
aan schuldbekentenissen". Het door den Agent 
en door evengenoemden ambtenaar onderteekende 

bewijs van overneming kan, van den derden 
werkdag na dien der afgifte af, worden verwisseld 

tegen· een bewijs als bedoeld in artikel 2 letter a 

van dit besluit. 

2 . Voor het bedra_g; van elk ingeleverde, in 

orde bevonden partij sch nldbekentenissen worden 

door den Agent voornoemd aan den inle veraar 
20 December 1899. BESLUIT, betreffende de afgegeven: 

verwisseling van drie ten honderd rentegevende 
schuldbekentenissen, uitgegeren krachtens de 
wet van den 29sten Juni 1899 (Staatsblad 
n°. 148), tegen inschrijving op het Groot
boek der dri e ten honderd rentegevende 

Nationale Sclrnld. S. 279. 
W1J WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het bepaalde bij art. 4 der wet van 
29 Juni 1899 (Staatsblad n°. 148) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, d.d. 16 December 1899, n°. 31, Gene• 

rale Thesaurie: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De krachtens de wet van den 29 Juni 
1899 (Staatsblad ,i°. H8) uitgegeven drie ten 
honderd rentegevende schuldbekentenissen, waar-

a. een gedngteekend bewijs aan den voet waar

van eene door den in artikel 1, ,lerde lid van 
dit besluit bedoelden ambtenaar te ondert.eekenen 

verklaring wordt gesteld, luidende: "Voor over-
neming van eene nominale waarde van / ..... . 
aan schuldbekentenissen." 

Het door den Agent en door even bedoelden 
ambtenaar onderteekende bewijs geeft recht op 
eene inschrijving tot gelijk nominaal bedrag als · 
dat der overgenomen schuldbekentenissen in het 

Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld, met ingang van rente als volgt: 

indien de afgifte geschiedt van 8 Februari tot 
en met 7 Augustus op den tnsschen die beide 
dagen vallenden eersten dag der maand Maart 
en indien de afgifte geschiedt van 8 Augustus 
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tot en met 7 Februari op den tusschen die beide 

dagen vallenclen eersten dag der maand September; 
b. een door den inleveraar in te vullen en te 

onderteekenen formulier van verklaring tot het 
bekomen der verlangde inschrijving met duplicaat 
daarvan. 

Voor de sub b bedoelde formulieren wordt vijf 
cents per exemplaar betaald. 

3. Wanneer de afgifte der in het voorgaande 

artikel onder litt. a en b vermelde stukken ge

schiedt tusschen den 8,teu en den laatsten Fe
bruari of tusschen den 8sten en den laatsten 
Augustus, wordt de respectievelijk op 1 ° Maart 
en 1° September daaraan volgende verschijnende 
coupon van de ter overschrijving aangeboden 

schuldbekerctenissen aan clen inleveraar terug

gegeven. 
4. De kapitalen waarvoor de bij letter a rnn 

art. 2 bedoelde bewijzen zijn afgegeven, worden 

door de Directie van de Grootboeken der Nationale 

Schuld ambtshalve in het Grootboek ingeschreven 

onder een hoofd van rekeni ng, luidende: 
"&huldbekentenissen (schuld voortspruitende 

uit de verwisseling van kraclitms. de wet 
van den 29sfen Juni 1899 (Staatsblad 

n°. 148) uitgegeve11)." 
De da!!:teekening van dit besluit en het nommer 

waaronder het in het Staatsblad is geplaatst, 
worden mede in dat hoofd van rekening uitgedrukt. 

5. De bij art. 2 bedoelde bewijzen worclen, 

vergezeld van de daarbij behoorende formnlieren, 
nadat deze behoorlijk zijn ingevuld en onder

teekend, ingeleverd bij de Directie van de Groot
boeken der Nationale Schuld om daarvoor op 
den voet der bepalingen, vastgesteld bij het 
Vorstelijk besluit van den 8sten December 1814 

(Staatsblad .n°. lll), door afschrijving ,·an het 
hoofd van rekening vermeld bij art. 4 de ver

langde in schrijving te bekomen. 

6. Indien ten gevolge van vertraagde inlevering 

der bij art. 2 vermelde stukken of door onjuiste 
of onvolledige in vulling en onderteekeniug van 

het bij dat artikel bedoelde formulier de ver

langde inschrijv ing eerst kan geschieden met lateren 

ingang van rente dan in de afgegeven bewijzen 
is uitgedrukt, kan door Onzen Minister van 

Financiën machtiging worden gegeven tot uitbe
taling der verschuldigd gebleven 1·enten, voor 
zoover deze niet zijn verjaard. 

7. Door den Agent van het Ministerie van 
Financiën te À mslerdam wordt dagelijks aan de 

Algemeene Rekenkamer opgave gedaan van de 

volgens dit besluit overgenomen schuldbekente

nissen en daarvoor afl!:egeven bewijzen, recht 
gevende op inschrijvin/!:. 

De overgenomen schuldbekentenissen worJen 
dadelijk na afgifte der bij het voorgaande !iel be
doelde bewijzen , bij het. genoemde agentschap 

voorzien van een kenteeken dat zij van onwaarde 
zijn, om alzoo later bij de Algemeene Reken
kamer te worden overgebracht. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's Gr:ivenhage, den 20steu December 1899. 

(get .) WILHELMINA. 

De :/Jfinister van Financiën, (get.) PIERSON . 

( Uifgeg. 30 Dec. 1899.) 

23 December 1899. BESLUIT, tot vaststell ing 

van eeuige buiten11:ewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 280. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat toepassinl!: der wet van 26 April 
l 884 (Staatsblad n°. 80), aan11:evu]d bij de wet 
van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164), tot vast

stelling van buitengewone maatregelen tot af
wencliug vnn eenige besmettelijke ziekten en tot 
werin11: harer uitbreiding en gevolgen, noodzake

lijk is wegens het voorkomen van pest op enkele 
plaatsen in het buitenland; 

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnen -
landschc Zaken van 7 December 1899, n°. 2591, 
afdeel ing Medische Politie; 

Den Raad van State gehoo ·il (ad vies van 19 De
cember 1899, n°. lb) . 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 21 December 

1899, n°. 2693, afdeeling Medische Politie; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Verboden zijn, tenzij met vergnnning 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en met inachtneming van de door dezen ter voor

koming van verbreiding der besmetting te geven 
voorschriften : 

1 °. Onderzoek vau personen en goederen op de 
aanwezigheid van pestsmetstoffen door middel van 

proefnemingen op clieren; 
2°. Het verrichten van lijkopening op lijken 

van persoaen, overleden aan de pest of verdacht 

van aan de pest Jijrleude te , zijn geweest; 
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3°. Vervoer van stoffen die pestsmetstoffen zijn 
of verdacht worden het te zijn . 

2 . Dit besluit, dat gedurende één jaar ~an 
kracht blijft, , treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant waarin het is geplaatst. 

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

's Gravenhage, den 23sten December 1899. 
(get.) WILHELM 1N A. 

De Minister van Bi11ne11landscl1e Zaken , 
(get.) H . GOEMAN BonGESIUS. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1899.) 

23 / 'ecember 1899. BESLUIT, tot nadere ver

lenging van den termijn, gesteld in art. 3 

van het Koninklijk besluit van 8 Maart 1879 
(Staatsblad n°. 40) houdende bepalingen om
trent het bewaren der onde rechterlijke ar
chieven, welke dagteekcnen van vóór de 
in voering der Fransche wetgeving. S. 281. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Binnenl andsche Zaken, van Justitie 
en van Financiën van 10 November 1899, 
n°. 2933, afd. Kunsten en Wetenschappen, van 
13 November 1899, lste afd . C., n°. 208 en 
van 21 November 1899, n°. 45, Registratie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 12 De
cember 1899, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 December 1899, n°. 3191, afd. 
Kunsten en Wetenschappen, van 20 December 
1899, lste afdeeling, n°. 116 en van 21 December 

1899, n°. 45, Registratie; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat de termijn, laatstelijk bij Ko
ninklijk besluit van 9 December 1898 (Staats
blad n°. 266) gesteld voor de overbrenging van 
de oucle rechterlijke archieven, welke dagteekenen 
van vóór de in voering der Fransche wetgeving 
naar de bewaarplaats der Rijksarchieven te 
's Gravenhage of naar het archief-depot, gevestigd 
in de hoofd plaats der onderscheidene provinciën, 
nader wordt verlengd tot 1 Januari 1902. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat gel ijktijdig in de Neder
la11dsche Staatscourant en in het Staatsblad zal 

worden geplaatst, om twee dagen daarna te 
werken, terwijl het in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 23sten December 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De :Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) H. GOEMAN BORGESIUS. 

De Minister van Justitie, 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

De Minis(e1· van Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg . 12 Jan. 1900.) 

28 December 1899. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van ] 9 December 1896 

(Staattblad n°. 224), houdende vergunning 
aan dr. E. WIERSMA, arts, en F. HoRREUS DE 
HA.AS, weduwe W. TONCKENS, te Groningen, 
tot oprichting van een krankzinnigengesticht 

aldaar, alsmede bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minimum der ge
neeskundigen. S. 282. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 1899, 
n°. 2630, afdeeling Medische Politie ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , gewijzigd bij de wetten van 
16 April 1886 (Staatsblad n°. 64) en 7 Decem
ber 1896 (Staatsblad n°. 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

Benig artikel. 

In artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
19 December 1896 (Staatsb lad n°. 224), waarbij 
aan dr. E. WJERSMA, arts, en F. HonREUS DE 
HAAS, weduwe W. ToNCKENS, te Groningen, 
vergunning is verleend het hnis, gelegen aan 

den Noorderhaven ald,;ar, L n°. 2, in te richten 

tot een krankzinnigengesticht, wordt voor .31 De
cember 1899" gelezen : .3 l December 1901." 

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

's Gravenhage, den 28sten December 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mi11ister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) H . GOEMAN BoRGESIUS. 

(Uitgeg . 12 Jan . 1900.) 
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29 December 1899. WET, houdende nadere wij 
ziging van het laatstelijk bij de wet. van 
4 September 1896 (Staatsblad n°. 153) ge
wijzigd arti kel 1 der wet vnn 9 April 1877 
(Staatsblad n°. 79) .tot vaststelling van de 
klassen en zamcnstelling der arrondissements
regtbanken , van de jaar wedden der leden 
van en ambtenaren bij die regtbanken, nls
mecle van de klassen der kan tongeregten en 
van de jaarwedden der kantonregters en der 
ambtenaren bij de kantongeregten". S. 283. 

WIJ WILHEL~HNA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de samenstell ing van de arron
dissements-rechtbank te llotterdain, zooals die is 
vastgestelrl bij artikel 1 der wet van 9 April 1877 
(Staatsblad n°. 79) .tot vaststelling van de klassen 
en zamenstelling der a.-rondissement.s-regtbanken, 
van de jaarwedden der leden van en de ambte
naren bij die regtbanken , alsmede van de klassen 
der kantongeregten en van de jaarwedden der 
kantonregters en der ambtenaren bij de kanton
geregten·' , te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De arrondissements-rechtbank te llotter-

dam wordt samengesteld als volgt : 
1 president; 
2 à 3 vice-presiJenten; 
9 à 14 rechters; 
1 pflicier; 
3 à 4 substitunt-o[liciers; 
1 griffier; 
;J à 4 snbstitnnt-grifficrs . 
2. De aanvulling krachtens deze wet van het 

getal rechters geschiedt met inachtneming van 
art. 52 der wet .op de rcglerlijke organieatie 
en het beleid der jnstitie" . 

3. Deze wet treedt in werking op een nader 
cloor Ons te bepalen tij,lstip . 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Decem

ber 1899. 
(get.) WILHEL ~UN A. 

De Minister van Justitie , 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1899.) 

29 L'ecember 1899. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1898. S. 284. 

B ij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 4de Afd. 

van dit hoofdstnk gebracht op / 361,500; dat 
der 6de Afd. op/1,081,344; en dat der 8ste Afd . 
op f 705,416. 

29 December 1899. WET, tot wij zigi ng van het 
viJfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1898. S. 285. 

Bij deze wet worden de volgende ar t ikelen van 
dit hoofdstuk: 

a . verhoogd: 

Árt. 3 met/11,700.- .Árt. 50 met/ 18,000.- . 
Árt. 51 met f 5,500.- .. Ji-t. 67 met / 2,400.-. 
Art. 110 met / 4,200.-. .Jrt.129 met/86,000.- . 
Árt. 133 met/11,100.- • ..Jrt. 137 met/ 5,000.-. 
Á.rt. 152 met/ 2,600.-.Árt. 207 met/ 2.50. 

b. verminderd : 

Árt. 69 met/75,000.- .Árt.124 met/33,500.-. 
Árt.132 met/38,002.50. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 
verminderingen wordt het totnal der lste Afd. 
van dit hoofdstuk Vi!rhoogd met f 11,700; dat 
der 2de Afd. verhoogd met f 23,500; dat der 
4cle Afd . verminderd met f 72,600; dat der 
5de Afd . verhoogd met / 34,797 .50; dat cler 
6de Afd . verhoogd met / 2,600_; en clat der 
7de Afd . verlwogd met f 2.50. 

29 /Jecember 1899. WET, houdende w1iz1grng 
.van het negende hoofds tuk der Stuatsbegroo
tiug voor het dienstjaar 1898 . S. 286. 

J3ij deze wet worden cle rn,volgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 
.Jrt. 5 met/ 1,700.-. .Jrt. 10 met/ 35,000. 
•1rt . 16 met/ 8,500.- .Árt. 62met/ 25,000 . 
Árt. 74 met/24,000.-. .Art.129 met/ 13,000. 
Árt.131 met/36,000.-.. Ji-t.137 met/ 13,500. 
Àrt.14lbismetf 2,270.75 .ht.192met/125,000. 
Árt. 196 met/ 7,000.-.Árt. 203 met/ 5,400. 
Art. 203bismetf 84,000.- . ..Jrt. 216 met/ 1,600. 
Art. 221 met/ 3,625.-. 

b. ingelascltt: 
Árt. 2lbis. Onderzoek naar den invloed de r 

mosselteelt op de bevaarbaarheid der Zeen wscbe 
Stroomen f 2500.- . 

Art. 214. Proceskosten v:1n commissiën wordt 
gebracht op f 700.-. 

c. verminderd: 
..drt. 15 met/ 8,500.-. Art. 78 met/ 40,000.-. 
,ti-t.130 met/30,644.89 . ..Jrt.134 met/85,000.-. 
.Jrt.194 met/72,325 .- .Àrt. 205 met/30,000.-. 
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Ten gevolge van het vorenstaande wordt het 
totaal der 2de Afcl. van clit hoofdstuk vermin
derd met f 2674.14; dat der 5de Afd . verhoo_qd 
met f 125,000; en het eindcijfer verlwogd met 
f 122,325.86 . 

29 December 1899. WET , houdende verklar ing 
van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor de ui tbreiding 
en betere beveiliging tegen brandgevaar van 
gebouwen, behoorende tot het Departement 
van Oorlog te 's Gravenhage. S. 287. 

30 December 1899. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsen-Indië voor het 
dienstjaar 1900. (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) S. 288. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en vemntwoorcling der geldm iddelen vau Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de begrooting van Nederlandsclt-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 

wo1·den vastgesteld ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het I ste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nedertandsc!t -Indië voor het dienst-

jaar 1900, betreffende de îtitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afdeeling: Regeering en Hooge Colleges 
2• Departement van Justit ie 
3• Departement van Financiën . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eereclienst en Nijverheid 
6• De1iartement van B,,rgerlijke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog . 
8• 
9• 

Departement van Marine . 
Bijdragen van Nederlandseh-Indië atin de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

f 36,600 
70,400 

• 13,054,100 
985,509 

" 1,364,606 
• 3,563,400 
• 5,247,429 
• 3,701,280 

.~f emorie. 

f 28,023,324 

30 December 1899. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsc!t -Indië voor het 
dienstjaar 1900. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsclt-Indië.) S. 289. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, 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 ,Ier geldmiddelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 18 95, 
n°. 145), de begrooting van Nederlandsclt'l ndië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld; 

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

Art. 1. Het IT de hoofdstuk der begrooting van nitgaven van Nedertandsc!t-Indië voor het dienst-
jaar 1900, betreffende de uitgaven in Nederlandscl,-Indië, wordt vastgesteld als volgt: 

1 • Afdeefing: Regeering en Hooge Colleges f 1,107,6 0 
5,327,203 

" 12,912,927 

2• Departement van Justitie . 
3• Departement van Financiën 
4• Departement van Binnenlandsch .Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nij verheid 
6• Departement van Burgerlijke Openbare Werken . 
7• Departement van Oorlog 
8• Departement van Marine 

• 29,650,251 
• 16,630,691 
" 22,191,518 
" 26,953,903 

4,568,758 

/ 119,342,931 
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30 December 1899. WET, hondenlle aanwijzing ller middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begl"Ooting van Nederlandsck-Indië voor het clieustjaar 1900. 
(Hoofclstnk T. :Afiddelen en inkoTllSten in Nederland.) S. 290. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel t der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoordin 00 der geldmiddelen van Nederlandsch-Jndië (Staatsblad 189ö, 
n°. 145), de middelen tot dekkino- der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nedei-landscli-Indië, 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raacl van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofclstukken cler begrooting van 

Nederlandsck-Indië voor het clienstjaar 1900, worden over clat jaar gebezigcl de na te noemen in 
Nederland te ontvangen midclelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, enz. 
Art. 2. In het bedrag, clat aan de in Nederland en in Nederlandsck-Indië e ontvangen micl

delen tot goeclmaking cler in artikel 1 clezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, w01·clt voorzien cloor 
eene geldleening, krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treeclt in werking met den lsten Januari 1900. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R LA N D. 

Raming voo,· !,et dienstjaa,· 1900. 

1. Verkoop van koffie . 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin. 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1899-1900 
5. Terugbetaling cloor cle vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg van Saniarang langs Soerakarta naar Djokjokarta, van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de 
winst, door de exploitatie verkregen 

6. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlaudsch-Indië uit cle opbrengst der 
N ederlandsche bedrijfbelasting . 

7. Ontvangsten van ei vielen of algemeenen aard 

/ 3,774,ólö 
178,200 

" 14,159,959 
" 2,150,000 

8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandscli-Indië • 

935,000 

300,000 
1,150,500 

40,100 
62,034 9. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandscl,-Indië " 

f 22,750,308 

30 December 1899. WET, houdencle aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandscl,- Jndië voor het clienstjaar 1900. 
(Hoofdstuk II. llfiddelen en inkoinsten in Nederlandscl,-Indië.) S. 291. (verkort.) 

WrJ WILHELMINA, E:r.z .. • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in ·overweging genomen hebben, clat, volgens artikel 2 der wet tot regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording der geldmicldelen van Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1895, 
n°. 145), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsclt-Indiii, 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

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

Art. 1. 'fot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der bcgrooting van 
Nederlandscl,-Indiii voor het dienstjaar 1900, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandsc/,.Jndië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten cloor cle Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 
A.Tt. 2. Deze wet trnedt in werking met den lsten Januari 1900. 
Lasten en bevelen, enz. 

1899, 18 
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M 100 ELEN EN INKOMSTEN IN NEDERLANDS C H-1 N D 1·È. 

Ra,ni"g voo1· !tet dienstjaar 1900. 

Regeering en Hooge Colleges. 

1. Boeten door de Alaemeene Rekenkamer opgelegd . f 

Departement van Justitie. 

2. Ontvangsten van het hulpburean voor den industrieelen eigendom. 
3. Gerechtelijke (1) boeten en confisoatiën. 
4. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken . 
5. Hetgeen den Staat aankomt ni t de opbrengsten der wees- en boedelkamers . 
6. Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd

heid tot uitoefening van het notaris-ambt 
7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen 
8. Voor het vei·strekken van voeding aan gegijzelden 

Departement van Financiën. 

9. Verpachte middelen . 
10. Opbrnngst der exploitatie van het op imnmiddel in eigen beheer 
ll . In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. " 
lla. P achten, recliten enz. in de tot de residentie Zuider- en Ooster-afdeeling 

van Borneo behoorcnde landschappen Koetei , Sambalioeng, Goenoeng Taboer, Boe
loengan, Pasir, Tanah Boemhoe, Pegatan en Koesan en Kota Waringin 

12. Haven- en ankeragegelden . 
13. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong Priok 
14. Loods- en steigergelden in de Emmahaven 
15. P ersoneele belasting . 
16. Patentrecht. 
17. Verponding, belasting op de door niet-inlande1·s zonder.ingeschreven wettigen 

titel geoccupeerde op het lanJ Bloeboer gelegen en,en en belasting van de specerij 
perken op de Banda-eilanden 

18. Openbare verkoopingen 
19. ze"elrecht . 
20. Recht van overschrijving van vaste goederen . 
21. Belasting op rijtuigen 
22. Recht van successie en overgang onder Europeanen en met hen gelijkgestelden. ,, 
23. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels. 
24. Belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens op 

Java en Madura . 
25. Belasting op het slachten van varkens op Java en Madura . 
26. Belasting op het bedrijf. 
27. Bijzondere belastingen in de Buitenbezittingen . 
28. Kortingen ten behoe,'e van de burgedijke pensioenen . 
29. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan burgerlijke lands

dienaren en aan gepensionneerden verstrekt . 

Departement van Bi11nenla11dsc!t Bestuur. 

30. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes . 

100 

2,000 
251,000 

32,000 
105,000 

1,400 
236,000 

39,000 

18,175,200 
3,846,000 

17,939,000 

288,000 
315,000 
103,000 

27,000 
928,000 
965,000 

2,178,000 
640,000 

1,392,000 
644,000 
280,000 
72,000 

8,000 

1,524,000 
125,000 

3,182,000 
2,436,100 

355,000 

700,000 

58,800 

Trans portee re f 56,847,600 

(1) De administratief opgelegde boeten wel(ens te late betaling van belasting enz. zijn onder het 
be,lrag der inkomsten begrepen. 
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Per transport 
31. Hoofdgeld v"n de heerendienstplichtigen in de gouvernementslanden van 

Java en l'tfadnra, met nitzondering van de residentie Batavia (eqnivale'nt voor afge
schafte heerendiensten). 

32. Kadaster. 
33. Landelijke inkomsten en andel'e gro11dlasten 
34. Afstand van grond 
35. Retributie van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoeding 

van de uitgaverr voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de daarbij belang
hebbenden. 

· 36. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs 
van landbonw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

37. Koffie. 
38. Verkoop van kina-enten en zaad 
39. Verhuur van vogelnest- en meststofgrotten 
40. Verhuur der vind11laatsen van schildpadeieren aan het zuider zeestrand in 

de afdeeling Soehboerni (Preanger regentschappen) 
41. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sarnbong Djawa (gonvernement 

Celebes en onderhooi·ighedcn). 
42. Bosch wezen . 
43. Inkomsten uit de parelvisscherij 

Departement van Onderwi/s, Eeredienst en Nijverl,eid. 

44. Onderwijs 
45. Examengelden van candidaten voor het groot-ambtenaars-examen voor den 

Indischen dienst. 
46. Verkoop van producten uit den cultnurtuin van 's lands plantentuin te 

Bnitenzorg. 
47. Landsdrukkerij . 
48. Vergoeding voor de verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten en 

burgerlijke ziekeninrichtingen 
49. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek van passagiers van pelgrims-

schepen . 
~O. Pare vaccinogène 
51. Laboratorium voor pathologisch-anatomische en bacteriologische onderzoekingen. 
52. IJk van maten en gewichten . 
53. Belasting op het houden van loterijen . 
54. Tin 
55. Steenkolen 
56. Zout . 
57. Vast 1·echt en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerli,jke Openba,·e werken. 

58. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen . 
59 . Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten 
59a. Schut- of doorvaartgelden bij enkele landssluizen in de residentie Soerabaija. 
60. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. 
61. Vergoeding der kosten vau onderzoek en beproeving van stoomtoestellen eu 

van vernietiwde akten van vergunning tot gebruik dier tóestellen 

Transporteere 

259 

f 56,847,600 

3,184,000 
110,000 

18,494,000 
1,636,300 

11,000 

71,000 
6,411,300 

500 
48,800 

1,500 

500 
2,839,100 

Äfemorie. 

495,600 

1,000 

500 
180,000 

44,000 

4,600 
2,500 

500 
3,500 

39,000 
660,000 

2,648,000 
9,269,000 

73,000 

17,000 
22,000 
40,000 

3,800 

25,000 

f 103,184,600 
18.* 
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Per transport 
62. Ciinon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tan

djona; Priok behoorende terrein . 
63. Verttoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 

Taniljon11: Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000 tons dok. 
64. Brieven- en pakketpost . 

Il~. Restitutie van cle nitttaven ten behoeve van de gouvernements-postspaarbank. 
56 . l3innenlandsche paardenpost 
67. 'l'elegraphie . 
68. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten van de particuliere telephonen . 
69. Spo01·wegen . 

Departement van Oorlo.tJ. 

70. Rijdmgen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps. 
71. Boeten en andere ontvanttsten voortspruitende uit contracten van aanneming 

en nit leverantiën . 
72. 'l'erngbetaling van verplei:ingskosten in de hospitalen door patiënten, voor 

eiµ:-en rekening ov~enomen. 

73 . Artilleri e-constrnctiewinkel. 
74. 'l'opognphisch bureau en lithographisch etablissement . 

75. Verkoop en verhunr van vo01· 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 
anilere goederen . 

711 . Verkoop van onbrnikbaar geworden en overtollige. vaste en andere goederen. 
77. Stoomtramwegen in Atjeh . 
78 . T.Tsföbriek te Kotto Rad.in . 
79 . 'rcrngbetaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan militaire en tot het 

Departement van Oorlo,!!: behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt 

80. Andere ontvangsten . 

1Jep a1·te111ent van Marine. 

81. Loodsgelden, met uitzondering van clie in de Emmahaven en in cle haven 
van 'l'ancljong Priok. 

82. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen 
83 . Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en pai-ticuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, JJOnt 
en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen . 

84. Steigergelden en huur van kolenloodsen en opslagterreinen te Tandjong Priok. 
85. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots. 
86. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . 
87. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris 
88. 'J'eru11:betaling van voorschotten vóór dit dienstjaar aan landsdienai-en verstrekt. 
89. Korting op cle traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija bij verplicbt gebruik van eene gouvernementswoning . 
90. Andere ontvangsten . 

Ontnang sten van gemengden aa,-d en toevallige baten. 

91. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde brnikbare goederen uit den voor
raad van het civiel departement 

92. Verkoop van onbrnikbaar <>eworden en overtollige µ:oeileren uit als voren 
93. Alle andei-e ontvangsten. 

f 103,184,600 

3,000 

49,000 
1,520,000 

1Jfe111orie. 

800 
727,000 
67,000 

11,770,000 

3,600 

27,000 

80,000 
200 

10,000 

360,000 
60,000 

100,000 
20,000 

400,000 
25 ,000 

310,000 
6,500 

20,000 
40,000 
4,000 

15,000 

70,000 
15,000 

28,000 
6,000 

24,000 
43,000 

250,000 

f 119,238,700 
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30 December 1899. WET, tot nadere wijziging 

van artikel 6 der wet van 17 · o vew ber 

1872 (Staatsblad n•. 130), houdende vaststel

ling der tarieven van iu-, uit- en doorvoer 

in Nedertandsch-Jndië. S. 2\!2. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de bevoegdhe id, die aan deu 

Gouverneur-Generaal van Nede, landsch-Indië is 

gegeven bij artikel 6 der wet van 17 November 

l87z (Staatsblad n°. 130), zooals het luidt inge· 

volge de wetten van 1 ]<'ebruari 18\!8 (Staatsbtad 

n". 43) en 31 December 18\!8 (!:Jtaatsbtaá u0
• 3z8), 

uit te breiden iot alle niet iu artikel 1 dier wet 

genoemde gedeelten van Nedertandsc/,.Jndië. 

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

Benig artikel. 

Art. 6 der wet van 17 November lb72 (Staats

btad n°. 130) worut gelezen als volgt: 

De Gouverneur-Geuernal is bevoeg<l om, met 

inachtneming van On,e bevelen, in de gedeelten 

van Neder/andsc/1,-Judië, niet opgenoemd in ar

tikel 1 dezer wet, in- en uitvoenechten vanwege 

het Nederlandsch-ludisch Gouvernement te doen 

heffen, onder hetzelfde voorbehoud als ten aanzien 

van illoeara Kompeh in de laatste alinea van het 

voorgaand artikel is gemaakt. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30steu Decem

ber 1899. 

(get.) WILHELMINA. 

Ue :Minister van KotJniën, (get .) CREMER. 

( Uitgeg . 9 Jan. 1900.) 

30 Uecernber 1899. WET, tot nadere regeling 

van het invoerrecht van zout in Nederlandsclt

Indië. S. 293. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is het invoerrecht van zout voor 

de residentie Tapanoti n,ider te regelen; 
Zoo is het ant Wij , acu Ruaa van State enz. 

1. De post zout in het tarief vastgesteld bij 

artikel 1 van de wet van 16 April 1886 (Maats

blad n°. 72) wordt gelezen als volgt: 

Zout. .. 1 100 kilogram. 1 In de residentie 

1 

'fäpanoli. . / 3.50 

Elders . . ... • 2.-

2. Deze wet treedt in werking op een nader 

bij ordonnantie te bepalen datum. 

Lasteu en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30steu Decem: 

her 18\J\I. 

(get.) W IL H EL1111N A. 

/Je JJ[inister va,i Koloniën, (get.) C1tEMEK. 

( Uitgeg. \! Jan. l\!00.) 

30 December 18\J\J. WET, tot aanvnlliug cler 

wet van 17 November lS?z (Staatabtad 

n°. 130), houdende vaststelling der tarieven 

van in-, uit• en <loor voer in Nederlaudsch· 

Indië. S. ll\14. 

WrJ WlLH.l!JLM.lNA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenscbelijk is <le gelegeuheid te geven om 

ia Nedertandsc/,.Jndiii uitvoerrecht van bosch

producten te heffen in gewesten uuiten Java en 

.Madura, genoemd in artikel l dei· wet van 

17 November 1872 (Staatsblad n". 130); 

Zoo is het, dat Wij , den !laad van ::ltate enz. 

Art. 1. Achter artikel 3 der wet van 17 o

vember 187z (Staatsbtad n". 130) wordt gevoegd 

een artikel, luidende: 

Ártilce/ il a. De Gou verncur-Generaal is be

voegd om, met in achtneming v:in Onze bevelen, 

in de gewesten buiten Java en Madura in arti

kel 1 genoemd, of in gedeelten dier gewesten, 

uitvoerrechten te doen heffen van uog an<lere 

goederen dan <le in het tarief van anikel 3 ge

noemde, mits de heffing tien percent der waarde 

of een daarmede overeenkomend bedrap: niet te 

boven ga en zich tot geene andere goederen uit

strekke dan : 

benzoë, damar, getah, gomelastiek en andere 

gom- en harssoorten; 

hout, met uitzondering van scheepsbouw- en 

timmerhout, ook van masten, spieren, riemen 

en ander rondhout; 

hertenhoorns; 

ivoor en neushoorn; 

koelit bakau en koelit tengar; 

r otting van alle soorten; 

sago; 
vogel huiden; 

tengkawaugpitten ; 

was, en 
andere, met name te noemen, boschproducten. 

2. Achter art. 6 der genoemde wet wordt een 

artikel gevoegd, luidende: 

Ái·tilcet 6 a. De Gouverneur-Generaal regelt 
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van de heffing bedoeld in artikel 3 a de 1vijze 
van toepassing op het verkeer tusschen verschil
lende deelen van Nederlandsck-Indië, waar onge
lijkheid bestaat hetzij ten opzichte van de aan 
uitvoerrecht onderworpen goederen, hetzij ten 
opzichte van de rechtenbedragen verschuldigd 
voor dezelfcle goederen. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem
ber 1899. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, (get.) CJlEMER. 

( Uitgeg. 9 Jan. 1900.) 

80 December 1899. WET, tot vaststelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1896. S. 295. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1896 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaven bedragen .f 2,292,586.04. 
De ontvangsten bedraii:en / 1,959,202.31. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 333,383.73, welk bedrag dientengevolge tot aan
vulling der koloniale middelen is noodig geweest. 

30 December 1899. WET, tot verbooging van 
het Iste hoofdstuk der begrooting van uit
gaven van Nederlandscl,-Jndië voor het dienst
jaar 1899. S. 296. 

30 December 1899. WwT, tot wijzigi ng van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van Suri
name voor het dienstjaar 1898. S. 297. 

· Bij deze wet wordt na verhooging en verminde- 1 

ring van eenige artikelen het eindcijfer van de 
voormelde begrooting verminderd met /73, 197 .255 , 

en mitsdien gebracht op f 2,275,127.79 . 

30 December 1899. WET, tot wijziging der be
grooting van Nede,.Zandsck-Indië voor het 
dienstjaar 1898. (Hoofdstuk T. Uitgaven in 
Nederland.) S. 298. 

30 December 1899. WET, tot wijziging der be
grooting van Nederlandscl,-Indië voor het 
dienstjaar 1898. (Hoofdstuk IT. Uitgaven 
in NederlandscJ,.Jndië.) S. 299. 

30 December 1899. WET, tot aanvulling en 
verhooging van het vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1899. 
s. 300. 

Bij deze wet wordt na. toevoeging van een 
nie,1w artikel 44 i ad / 350,000, het totaal der 
7de Afd. nader vastgesteld op f 1,078,651, en 
het eindcijfer op / 6,157,306. 

30 December 1899. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale belastinge.n. S. 301-311. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing, ten behoeve der provinciën: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 
op de hoofdsom van de grondbelasting op de 
gebouwde eigendommen , van vier en twintig 

opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting 
op de ongebouwde eigendommen over 1900 en 
van ttegentien opeen ten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over 1900. S. 301. 

Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen, van vijf opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1900 en van ,zegen opcenten op 
de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1900. S. 302. 

Zuidlwlland: van tien opcenten op de hoofd
som van ~e 11:rondbelastin!l; over 1900 en van 
zeven opcenten up de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1900. S. 303. 

Noordkolland: van acht opcenten op de hoofd
som der grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen, van zeven opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting 011 de ongebouwde eigendommen 
over 1900 en van zes opcenten op de hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1900. S. 304. 

Zeela,zd: van ackt en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen, van zes en dert(q opcenten op_ de 
hoofdsom van de gronclbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1900 en van een en 
twintig opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over 1900. S. 305. 

Utrecht: van zevm opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting over 1900 en van zeven op
centen op de hoofdsom der be!asting op het per
soneel over den dienst 1900. S. 306. 

Friesland: van acht en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1900 en 
van een en twint~q opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1900. S. 307. 
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Overijssel: van veertien en een hatven opeen t 

op de hoofdsom van de grondbelasting over 1900 
en van veertien en een halven opcent op de hoofd

som van de belasting op het personeel over 1900. 
S. 308. 

Groningen: van dertig opcenten op de hoofdsom 

van de grondbelasting over 1900 en van veertig 
en een !talven opcent op de hoofdsom van de 

belasting op het personeel over 1900. S. 309. 
Drent.he: van vier en dertig opcenten op Je 

hoofdsom van lie grondbelasting over 1900 en 
van een en twintig opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over 1900. S. 310. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de gebouwde eigen

dommen, van negentien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de ongebouwde 

eigendom men over 1900 en van veertien opcenten 

op de hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1900. S. 311. 

Al deze wetten vangen aan te werken met den 

lsten Januari 1899. 
Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3 lsten Decem

ber 1899. 

De 

(get.) WILHELMINA. 
J,finister van Binnentandsche Zaken, 

(get.) H. GOEMAN BoRGEsrus. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1900.) 

30 December 1899. WET, tot afwijking van den 

regel omtrent plaatselijke belastingen gesteld 
bij artikel 254, eerste lid, der gemeentewet, 
ten behoeve van de gemeenten ..dtkmaar, 

Edam, Hoom en Purmerend. S. 312. 
'fen behoeve dezer gemeenten kunnen, behou

dens Koninklijke goedkeuring, zoo noodig tot 

31 December 1902, wik- en weegloonen tot een 
bedrag van ten hoogste zestig cent per 100 kilo

gram worden geheven. 

30 December 1899. WETTEN, tot afwijking van 
den regel, gesteld bij artikel 241 der ge
meentewet omtrent plaatselijke belastingen. 

Behoudens Koninklijke goedkeuring, kan wor
den geheven te : 

Hellevoetsluis, tot 31 December 1902, eene 
belasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 
ten hoogste negen gulden per hectoliter, ad vijftig 

percent sterkte. S. 313. 
Vlieland, tot 31 December 1902, eene be

lasting op het gedistilleerd tot een bedrag van 

ten hoogste vijftien gulden per hectoliter, ad vijftig 

percent sterkte. S. 314. 
den Helder, tot 31 December 1902, eene be

lasting op het ge-'listilleerd tot een bedrag vau 
ten hoogste vijftien gulden per hectoliter, ad vijftig 

percent sterkte. S. 315. 
Vlissingen, tot 31 December 1902 , eene be

lasting op het gedistilleercl tot een bedrag van 
ten hoogste zeventien gulden vijftig cents per 

hectoliter, ad vijftig percent sterkte. S. 316. 

30 December 1899. WET, tot wijiiging van het 

zesde hoofdstuk der Staatsbegrooti ng voor 
het dienstjaar 1898. S. 317. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 2dc Afd. 
van dit hoofdstuk geb,·acht op / 6,677,490 ; dat 
der 3de Afd. op f 4,2 15,152; dat der 4de AfJ. op 

f 2,278,061; en dat der 5de Afcl. op/1,940,180. 

30 December 1899. WET, tot verhooging en aan

vulling van het negende hoofdstuk der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1899. S. 318. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 
Árt. 10 met /40,000. 
Árt. 198 met/ 60,000. 
..drt. 236 met / 500. 

b. ingelasc!tt: 

..drt. 75 met/ 136,000. 

Árt. 213 met / 27,000 . 

Árt. 65bis. Aanleg van eene buitenhaven tot 

toegang naar eene door de gemeente 's Graven
hage aan te leggen visschershaven te Scheveningen, 

ingevolge de wet van 24 J nli 1899 (Staatsblad 
n°. 194). / 3000.-

Árt·. l06bis. Bouw van eene brng over de Wildt, 
onder Herwen en Aerdt. f 533.50. 

Árt . 108bis. Bijdrage aan de gemeente Haarlem 
in de kosten van eene nieuwe scheepvaartsluis 
te Spaarndam. / 6500.-. 

Art. ll4bis. Aandeel van Nederland in de kosten 
van verbetering van het grensgedeelte van den 
Ouden IJssel, ingevolge de overeenkomst. tusschen 

Nederland en Pruissen van 10 Maart 1894, be
krachtigd bij cle wet rnn 12 Januari 1895 (Staats
blad n°. 5). f 15,791.80. 

Llrt. 13lbis. Locomotiefloods op het station 
Vlissingen (Haven) . f 6095.42. 

Árt. l 44bis. Uitkeering aan de Maatschnppij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen van het door 

België betaalde Nederlandsche aandeel in de op
brengsten van cle Grand-Central-Belge- en Luik-
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Limburger-lijnen over het tijd vak van 1 Janu
ari ]897 resp. 1 Januari 1896 tot 1 Juli 1898, 
ingevolge art. 12 der overeenkomst tusschen den 
Staat en de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen van 29 Octobcr 1897, goedgekeurd 
bij de wet van 2 April 1898 (Staatsblad n°. 81). 
f 758,106.58. 

Árt. 15lbis. Werken in verband met den aan
leg van stoomtmmwegen, ingevolge de wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 140). / 52,000.-. 

Árt. l 90bis. Kosten van comruissiën. / 3000.-. 
Ten gevolge van voonchreven verhoogingen en 

aanvullingen wordt het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdstuk verhoogd met f 1,018,027.30; dat 
der 4de Afd. met f 3000; dat der 5de Afd. met 
/ 87,000; dat der 6de Afd. met f 500 en alzoo 
het eindcijfer met f 1,108,527.30. 

30 December 1899. WET, houdende voorziening 
in het kas-tekort van den Indischen dienst 
over 1900. S. 319. 

Bij deze wet wordt de Minister van Financiën 
bevoegd verklaard om bij het. openen van kredieten 
aan den Minister ·van Koloniën gedurende het 
jaar 1900, het bedrag der volgens artikel 33 der 

wet tot regeling van de wijze van beheer en ver
antwoording der geldmiddelen van Nederlandsch
'Indië (Staatsblad 1895, n°. 145) in 's Rijks 
schatkist gestorte gelden te boven te gaan met 
eene som van negentien millioen gulden. 

De Minister vau Financiën zal iu dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorz ien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inach tneming van de daaromtrent 
bestaande of nog vast te stellen wettelijke bepa
lingen. 

30 December 1899. WET, tot wijziging en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1898. 
S. 320. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der l ste Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 316,815; dat 
der 3de Afd. op f 98,694.77•; dat der 4de Afd. 
op /106,250 ; dat der 5de Afd. op/ 5,042,189.30> ; 
dat der 6de Afd. op f 1,905,104.91 ; dat der 
7de Afd. op /1,957,062.06'; dat der 8steAfd. op 
f 1,364,696; dat der 9de Afd. op f 13,305,635.01; 
en het eindcijfer op f 24,239,472.08• . 

30 December 1899. WET, tot vaststelling van het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 321. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1900, 
betreffende het Huis der Koningin, vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe 
3. Onderhoud der Koninklijke paleizen 

f 600,000.-
150,000.-
50,000.-

f 800,000.-

30 December 1899. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk À der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 322. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk À der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1900, betreffende de Nationale Schuld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd. : Interesten , enz. . f 31,862,640.28 
2• Amortisatie en aflossing van rentegevende Nationale Schuld . ,, 3,256,000.-

30 December 1899. WET, tot aanwijz·ing van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1900. S. 323. 

WIJ WILHELMINA , Esz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

f 35,118,640.28 

volgens cle artt. 123 en 124 der Grond wet jaar
lijks de middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rijks, in de 
algemeene begrooting begepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven be-
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grepen in de algerneene begrooting voor het 
dienstjaar 1900, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna om
schreven , te weten : 

1 °. de Rijks- directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a, de g,·ondbelasting, 
b. de person~ele belasting, 
c. de belasting op bedri,;fs- en andere inkomsten, 
d. de vermogensbelasting , 
c. de accijnze", 
f. de rechten en boeten van zegel, registratie , 

k!/potl,eek, successie en overgang bij overlijden, 
g. de rechten op den invoer en het formaatzegel, 

in gebruik bij de heffing van die rechten, 
k . de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken; 
2°. de inkomsten der domeinen, wegen en 

vaarten; 
3°. de opbrengst der Postery·en; 
4°. de opbrengst der Rijkstelegrafen; 
5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor 

de jac!,t m vissckery·; 
7°. de opbrengst der loodsgelden; 
8°. het recht op de mijnen; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de exploitatie van Staatsspoorwegen; 
l 0°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 

belastingen en rechten, te weten : 
a. vijftig opcenten op de rechten en boeten 

van zegel, met uitzondering van die, genoemd 
bij de letters a, b en c van art. 13 der wet van 
den llden Juli ] 882 (Staatsblad n°. 93) en bij 
art. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
(Staatsblad n °. 264), 

b. acl,t en dertig opcenten op de rechten en 
boeten van successie en van overgang bij overlijde", 

c. vijftig opcenten op formaatzegel, in gebruik 
bij de heffing van rechten op den in voer, 

d. vijftiell opcenten van het recht op de mijnen, 
voor kwade posten en collecteloon; 

11°. essaailoon, in geval van verbreking van 
gouden en zilveren werken en voor gehalte-proeven, 
welke geene betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de versckillende ontvangsten en toevallige 
baten hierna omschreven : 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende uit 
den die~st der posterijen, 

b. de baten en opkomsten, voortvloeiende uit 
den dienst der Rijkstelegrafen, 

c. de toevallige baten, het beheer van den 
gewonen dienst der gevangenissen betreffende, 

d. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 
der gevangenen, 

e. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen, 

f. de inkomsten ingevolge de wet van den 
30sten September 1893 (Staatsblad n°. 146), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en handels
merken, 

g. de opbrengst van de Nederlandse/ie Staats
courant en het Verslag der Handelingen van de 
Staten-Generaal, 

/,. de opbrengst van het Staatsblad, 
i. het batig slot van het Fonds der Atgemeene 

Landsdrukkerij , 
j . de opbrengst van voor het publiek verkrijg-

baar gestelde stukken, 
k. de j usteerloonen van gewichten, 
l. de consnlaatrtchten, 
m. de bQten, voortvloeiende uit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, 
n. de baten , voortvloeiende uit het beheer van 

het Uni versileits-ziekenhnis te Leiden, 
o. de baten, voorv loeiende uit het beheer van 

de Rijkskrankzinnigengestichten, 
p. de bijdragen in cle kosten van aanleJ!; en 

onderhoud van lands werken, 
q. de vergoeding door de provinciën en ge

meenten in 1900 verschuldigd voor de invordering 
van opcenten op de grondbelasting over het 
dienst.jaar 1899 en op de personeele belasting 
over het dienstjaar 1898, 

1·. de ontvangsten wegens verrichtingen betrek
kelijk het kadaster, 

s. de opbrengst van het door de landmeters 
van het kadaster voor particulieren verrichte 
werk, na aftrek van het hun daarvan toekomende 
gedeelte, 

t. de boeten van verschillenden aard, 
u. het aandeel van 75 ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurdverklaringen, 
bij de personeele belasting, de rechten op den 
invoer en de accijnzen vallende, 

v. de teruggave wegens het aancleel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting en op 
de personeele belasting over het dienstjaar 1897 , 

w. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan i!e schatkist vervallen, 

:r. de leges aan de schatkist vervallen, 
i,j. de verjaa1·de renten, 
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z. de inkomsten van den Hoogen Raad van 
Adel en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, rentende 2½ 
ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

aa. de inkomsten van de Grootboeken der 
Nationale Schuld, 

bb. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, 

cc. de bijtlragen voor pensioen van onderwijzers 
bij open bare lagere scholen , 

dd. de betalingen voor het afleggen der examens 
bedoeld bij art. 65ter der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, 

ee. de schoolgelden van leerscholen , verbonden 
aan de Rijkskweekscholen voor onderwijzers, 

ff. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normnalschool voor teekenonderwijzers, 

gg. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
school voor kunstnijverheid, 

kh. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogerc burgerscholen. 
. ii. de bijdragen van leerlingen op de Rijks

landbon wschool, 
jj. de bijdragen van kweekelingen op de Poly

technische School, 
kk. de bijdragen van leerlingen op de winter

scholen, 
ll. de bijdrage van de gemeente Gouda in de 

kosten van uitbreiding der Rijks-hoogere burger
school aldaar van driejarigen cursus tot eene van 
vijfjarigen cursus, 

mm. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrichting 
tot opleiding van vroed vrouwen, 

nn. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijks-universiteiten en de betalingen voor 
het afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad 
n°. 102), 

oo. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

pp. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninklijke Militaire Academie, 

qq. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
aan de Cadettenschool, 

rr. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten bij het Koninklijk Instituut voor de 
Marine, 

ss. de bijdragen voor de opleiding van adspi
rant-administrateurs te Amsterdam, 

tt. de bijdragen voor de opleiding van leerlingen• 
machfo ist te Hellevoetsluis, 

ui~. de teruggaven en renten van voorschotten, 
vv. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen, 
ww. de uitkeeringen van België: 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van het ver

drag van den 5den November 1842, goedgekeurd 
bij de wet van den 4den Februari 1843 (Sta.ats
blad n°. 3), wegens de vunrgelden op de Wester 
Schelde, 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
den 3lsten October 1879, goedgekeurd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), 
voor werken voor de uitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

zx. de uitkeering van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijksmuntinrichting, 

ijij. de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

zz. de teruggaven door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 45 der wet tot 
regel_ing van het lager onderwijs, over 1898 te 
veel is genoten, 

aaa. de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zout, 

bbb. de toevallige baten voortvloeiende nit den 
aanleg der Staatsspoorwegen , 

ccc. de opbrengst der Rijkslandbouwproefstations, 
ddd. de bijtlrage uit de geldmiddelen van Neder

landsch-Indië in de kosten van de afdeeling: 
.hoogere land- en boschbouwschool" der Rijks
landbouwschool te TfTage11ingen, 

eee. de inkomsten van het hengstveulen-depot 
te Bergen op Zoom, 

fff. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de Rijksvischhal te IJmuiden, 

ggg. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende; 

13°. de bi,jdrage van Nederlandsch-Indië aan 
de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven 
over het dienstjaar 1900; 

14°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder
landsch-Indië in de uitgaven wegens uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlottende schuld; 

15°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder
landsch-Indië in de uitgaven voor renten, kosten 
en aflossing van drie ten honderd rentegevende 
Nationale Schuld; 

16°. de in art.ikel 2 bedoelde bijdrage uit 
het Fonds, voortsp,-uitende uit kooppri,jzen van 
domeinen; 

17°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 
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wet van clen 7den Augustus 1888 (Staatsblad 

n°. 122) , in de winsten der Nederlandsche Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1899-1900 en drie vierde gedeelten over het 
boekjaar 1900-1901 behaalde winsten ; 

18°. de leges, geheven ingevolge de wet van 
den 9den :Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewijzigd 
bij die van den 29sten December 1893 (Staats
blad n°. 246). 

2. Het voordeelig slot der rekening van het 
Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van do
meinen, over het jaar 1899 en de in 1900 te 
ontvangen koopprijzen van domei nen en afkoop
prijzen van tiendrecht, jacht- en vischrecht en 
grondrenten, eeuwigdurende erfpachten en der
gelijke praestatiën , worden, tot een gezamenlijk 
bedrag van zeshonderd duizend gulden, toègevoegd 
aan de middelen tot goedmaking der uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1900. 

3. Naar aanleiding van art. 35 der wet van den 

2l sten April 1810 (Bulletin des Lois n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mij nen voor 
het jaar 1900 bepaald op twee en een half te1i 
honderd der zuivere opbrengst . 

4. In de som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, tot 
goedmaking van de daarbij vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwachting van nadere wette
lijke bepalingen worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromessen of 
door beleening van schatkistbiljetten , tot een be
dra11: van ten hoogste zes mitlioen vijfhonderd 

vijftig duizend gulden. 

5. Deze wet treedt in werking met den lsten 
Januari 1900. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1899. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van "/}foanciën, (get.) PIERSON. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1899.) 

STAATS 8 EG ROOT IN G VOOR H ET O I EN S TJA A R 19 0 0. 

WET OP DE MIDDELEN. 

Raming voor het diens tja ar 1900. 

BENAMING DER MIDDELEN EN I KOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 
a. Grondbelasting. 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten . 

. .f 12,675,000.-
40,000.-

b. Personeele belasting . . f 9,000,000.-
af: ontheffinp:en, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten . 400,000.-

c. Belastin11: op bedrijfs- en andere inkomsten . f 6,125,000 .-
af: a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen , teru11:gaven 

en oninbare posten f 150,000.-
b. nitkeering aan de geldmiddelen van Neder-

landsch-Indië volgens de wet van den 9den Apri l 
1897 (Staatsblad n°. 84) 300,000.-

450,000.-

d. Vermogensbelasting . . / 7,125,000.-
af : ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen 

en oninbare posten , welke in 1900 worden betaald . 25,000.-

Transporteere 

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

f 12,635,000.-

• 8,600,000.-

,, 5,675,000.-

• 7,100,000.

/ 34,010,000.-
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Per transport 
B. Ár.cijnzen. 

a. Suiker 
b. Wijn 
c. Binnenlandsch en buit.enlandsch gedist illeerd . 

. f 13,200,000.
• 1,820,000.
• 26,100,000.-

d. Zont. 
e. Bieren en azijnen . 
f. Geslacht . 

C. Indirecte belastingen. 
a. Zegelrech ten 
50 opcenten op zegelrechten 

b. Registratierechten . 

c. Hypotheekrechten. 
d. Rechten van successie en van overgang bij 

overlijden 

38 opcenten op die rechten 

f 3,128,000 . .,.
• 541,800.-

f 8,79Ó,OOO.
• 3,340,200.-

D. Rechten op den invoer. 

• 1,500,000.-
• 1,420,000.-
• 3,400,000.-

• 3,669,800.-
• 4,800,000.
• 465,000.-

• 12,130,200.-

a. Rechten op den in voer . . f 8,900,000.-
b. Formaatzegel f 11,500.-
50 opcenten op het formaatzegel. 5,750.-

17,250.-

E. Waa1·borg en belasting der gouden en zilveren werken. 
a. Belasting (hoofdsom en opcenten) . f 
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor ge

halteproeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. • 

F. Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. .f 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog. . 
C. Inkomsten van de groote wegen . . 
d. Inkomsten van vaarten , veren en havens . . 
G. Opb,·engst der posterijen. 
H. Opbrengst der Rijkstelegrafen . 
I. Opbrengst der Staatsloterij . 
J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de jac!tt en visscli.erij 
K. Loodsgelden . 

L. Recht op de mijnen. 
Vast recht ·.f 

Proportioneel recht 
10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 36 der wet van 

21 April 1810 
5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 

decreet van 6 Mei 1811 

300,000.-

900.-

1,570,000.-
65,000.-

136,500.-
198,500.-

300.-
6,400.-

670.-

335.-

Trans porteere 

BELOOP 

PER MIDDEL 011 

INKOMST, 

f 34,010,000.-

,, 47,440,000.-

• 21,065,000.-

• 8,917,250.-

300,900.-

• 1,970,000.-
• 9·,910,000.-
• 2,036,000.-
" 651,000.-
" 130,000.-
" 2,000,000.-

7,705.-

/128,437,855.-
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BELOOP 
PER MIDDEL Ol' 

I NKOMST, 

P er transport /128,437,855.-

M. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen. • 4,306,190.

N. Verschillenrje ontvangsten en toevallige baten. 
a. Baten en opkomsten, voortvloeijende nit den dieustderpos\erijen. f 
b. Baten en opkomsten , voortvloeiende uit den dienst der 

Rijkstele~rafen . 
c. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der 

gevangenissen betreffende . 
d. Inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen 
e. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich

tingen . 
f. Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten September 1893 

(Staatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken. 

g. Opbrengst van de Nederlandsche Staatscourant en het Verslag 
der Handelingen van de Staten-Generaal. 

h. Opbrengst van het Staatsblad. 
•· 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 . 

n. Baten, voortvloeiende nit het beheer van het Universiteits
ziekenhuis te Leiden 

o •. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrauk
zinnigengeRtichten 

JJ· Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands
werken . 

q. Vergoeding van de provinciën en gemeenten in 1900 ' ver
schuldigd voor de invordering van opcenten op de grondbelasting 
over het dien tjaar 1899 en op de personeele belasting over het 
dienstjaar 1898 . 

r. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster. " 
s. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster voor 

particulieren verrichte 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 ,le kwade posten op d~ grondbelasting 
en op de personeele belasting over het dienstjaar 1897 . 

w. Kosten van vervolging tot. invordering van directe belastingen 
aan de schatkist vervallen. 

Transporteere . / 

33,000.-

12,000.-

1,250.-
211,550.- • 

224,,485 .- 1 

11,000.-

38,000.-
6,000.-

10,000.-
15,000.-
19,500.-
55,000.-

16,000.-

7,000.-

68,000.-

268,800.-

261,500.-
56,000.-

31,150.-
205,000.-

30,000.-

555,000.-

14,000.-
--- - ---

2,149,235 .- /132,744,045.-
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:r. Leges aan de schatkist vervallen. 
ij. Verjaarde renten . 

Per transport . f 2,149,235.- /132,744,045.-
195,000.-

z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 
te zijnen name op het Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen . 

aa. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schula. 
bb. Bijdragen voor pensioen van burgerlij ke ambtenaren . 
cc. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 

scholen . 
dd. Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij art. 6óter 

der wet tot regelin!!: van het lager onderwijs 
ee. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijkskweek

scholen van onderwijzers . 
jf. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 

teekenonderwijzers 
gg. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksschool voor kunst

nijverheid . 
klt. Bijdragen van leerlingen op de Rijks-ltoogere burgerscholen . • 
ii. Bijdragen van leerlingen op de Rijkslandbouwschool. 
jj. Bijdragen van kweekelingen op de Polytechnische school . 
kk. Bijdragen van leerlingen op de winterscholen . 
lt. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uit

breid ing der Rijks-hoogere burgerschool aldaar van driejarigen 
cursus tot eene van vijfjarigen cursus . 

mm. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der 
aldaar bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroedvrouwen . • 

nn. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversi
teiten en betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij 
art. 89 der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102) . • 

oo. Bijdragen van kweekelingen der Rijks-academie van beeldende 

kunsten. 
pp. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 

Militaire Academie . 
qq. Bijdrage voor de opleiding van cadetten aan de Cadettenschool. • 
1"1". Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 

Instituut voor de marine 
ss . Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administrateurs 

te .Jmsterdam. 
tt. Bijdragen voor de opleiding van leerlingen-machinist te 

Hellevoetsluis . 

uu. Terugga ven en ren ten van voorschotten . 
vv. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigcn_dommen. 

ww. Uitkeeringen van België: 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van het verclrag 

van 5 November 1842, goedgekeurd bij de wet van 

17,500.-

22,000.-
23,000.-

490,000.-

210,000.-

34,000.-

12,750.-

3,150.-

1,470.-
62,000.-
13,000.-

105,000.-
1,545.-

2,500.-

5,000.-

229,000.-

4,000.-

53,100.-
18,880.-

35,400.-

2,800.-

8,900.-
1,501,060.-

300,000.-

Transporteere . f 5,500,290.- f 132, 744,045.-
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BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMST. 

Per transport f 5,500,290.- {132,744.045 .-
den 4den Februari 1843 (Staatsblad n°. 3), wegens 
de vuurgelden op de Wester-Schelde . f 10,000.-

20. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
31 Oetober 1879, goedgekeurd bij de wet van den 
22sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken 
voor de uitloozing der Vlaamsche wateren • 58,300.-

68,300.
zz. itkeering van den muntmeester voor het gebruik der 

Rijksmuntinrichting. ll-femorie. 
ijij. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 

voor de Rijkspostspaarbank 500,000.-
zz. Teruggaven door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 

volgens art. 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over 1898 te veel is genoten. 100,000.-

aaa. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd, en wegens stoffen, gebezigd tot vermenging van zout. " 112,000.-

bbb. 'l'oevallige baten, voortvloeiende uit den aanleg van Staats-
spoorwegen. 

ccc. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . 
ddd. Bijdrage uit de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de 

kosten van de afdeeling : .hoogere land- en boschbouwschool" der 
Rijkslandbouwschool te Wageningen 

eee. Inkomsten van het hengstveulendep<Ît te Bergen op Zoom . • 
fff. Baten, voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvischhal 

te IJm,<iden 

ggg. Alle and ere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

64,000.-
18,550.-

20,000.-
12,000.-

26,000.-
200,000.-

0. Bijdrage van Nederlandsc/1-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1900. 

P . Áandeet van de geldmiddelen van Nederlandsck-Indië in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld. 

Q. Aandeel van de geldmiddrlen van Nederlandsc/1-Indië in de uitgaven voor 
rente, kosten en aflossing van drie ten honderd rentegevende nationale schuld . 

R. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds voort
spruite-nde uit koopprijzen van domeinen . 

. Á.andeet van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Angustus 1888 
(Staatsblad n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1899/1900 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1900/1901 behaalde winsten. 

T. Leges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), 
gewijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblad n°. 246). 

--~ 

6,611,140.-

JJfemorie. 

Memorie. 

3,848,000.-

600,000.-

1,125,000.-

165,000.-

fl45,083,185.-



V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 55. In het hoofd, zoowel als in het besluit van 11 Februari 1899, S. 70, moet overal 
waar staat: .20 Àpril 1898, n°. 91", worden gelezen: .19 Àpril 1898, n°. 91." 

59. 2de kolom. In den 3den regel van onderen staat: .centimeters", lees: .decimeters." 

60. lste kolom. In den 12den en llden regel vau onderen staat: .2,5 en 10 centimeter", 
lees : • 2 , 5 en 10 centimeter." 

----



ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1899. 

Academie. (Kon. Militaire) Besluit tot 
wijziging van de bepalingen, betreffende de toe

lating van jongelieden tot het in Nederlandsch
Jndië af te nemen admissie-examen voor de Ko

ninklijke Militaire Academie. S. 229. 15 Nov. 
Adel. Beschikking van het "erechtshof te 's Her

togenbosch , betreffende de rechtskracht van het 
beslui t van den Sonvereinen Vorst van 13 Febr. 

1815, . 15 , en van het besluit van 26 Ja

nuari 1822 (Staatsblad n°. 1). 17 Juni. 

Archieven. Besluit tot nadere verlenging van 

den termijn, gesteld in art. 3 van het besluit 

van 8 Maart 1879, S. 40, houdende bepa

lingen omtrent het bewaren der oude rechter

lijke archieven , welke dagteekenen van vóór 
de invoering der Fransche wetgev ing. S. 281. 

23 Dec. 

Armwezen. Besluit tot vernietiging der be
sil1iten van Ged. Staten van Friesland, waarbij 

aan het burgerlij k armbestuur te Schoterland 

, machtiging is geweigerd voor den aankoo p van 

grond en voor het bouwen van eene woning 

voor een geneesheer. S. 157. 11 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een termijn, binnen 
welken het gebruik der bezittingen en inkom

sten van de . Fnndatie van Sneeck" te Utrecht, 
wier doel vervallen is, moet zijn geregeld door 

degenen, welke daartoe volgens artikel 9, letter 
c, der armenwet bevoegd zijn, met bepaling, 
dat anders znlk eene regeling bij Kon. besluit 

zal geschieden. S. 201. 12 Aug. 
- Besluit houdende beslissing dat op een ver

zoek van een burgerlijk armbestuur om de door 
opheffing eener inschrijving in een cler groot
boeken beschikbare gelden weder te beleggen 

1899. 

in den aankoop van landerijen, zoncler aan

wijzing cler landerijen clic het voorwerp van 

clien aankoop zullen zijn, de machtiging van 
Geel. Staten niet kan worden verleend. 6 Oct. 

- Besluit houdende beslissing dat in de wette

lijke belegging van kapitalen eener in tell ing van 
weldadigheid niet dan om dringende redenen 

verandering mag gebracht worden. 31 Oct. 
Attestatiën de vita. Missive van den Mi

nister van Financiën aan de betaalmeesters, 

betreffende vrijstelling van de verplichting tot 
overlegging eener attestatie de vita, door ge
pensionneerden . 20 Juli . 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegrnoting 
voor 1899: 

II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 

VII B. 
VIII. 
lX. 
X. 
XI. 

Als voren voor 1900 : 
r. 
VII A. 

s. 54. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

· 2 Febr. 
3 Febr. 

3 Febr. 

6 Febr. 

6 Febr. 

7 Febr. 
64. 8 Febr. 
65 . 8 Febr. 

68. 8 Febr. 
61. 7 Febr. 

S. 321. 30 Dec. 
· 322. 30 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van cle 
volgende hoofdstukken der Stnatsbegrooting 
voor 1898: 

II. 
IV. 
v. 

s. 171. 
284. 

22 Juli. 
29 Dec. 

285. 29 Dec. 
19 
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VJ. s. 317. 30 Dec. 
VII .J. 172. 22 Juli. 

VIIB. 320. 30 Dec. 

vm. 246. 11 Dec. 

JX. 286. 29 Dec. 

Als voreu voor 1899 : 
UI. s. 123. 19 Mei. 

IV. 300. 30 Dec. 

V. 165, 168. 21 Juli . 

VllJ. 245. 11 Dec. 

IX. 318. 30 Dec. 

Wettcu tot: 
Aanwij zing van de middelen ter goedmaking van 

de uitgaven, begrepen in de Staatsbegroot ing 

voor het dienstjaar 1900. S. 323. :JO Dec. 

Beschikbaarstelling van gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek

kingen, voor den dienst van 1899. S. 176. 
22 Juli . 

Als voren door het Departement van Marine 
voor den dienst van 18~9. S. 169. 22 Juli. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 

behoeve vau de voltooiing van het vesting

stelsel, dienst 1899. S. 62. 7 11ebr. 
Vaststelling van de begrooting der uitgaven van 

de Algemeene Lnndsdrukkerij, voor het dienst

jaar 1900. S. 242. 11 Dec. 
Regeling van de ontvangsten eu uitgaven van 

het Pensioenfonds voor weduwen eu weezen 

van bu rgerlijke ambtenaren, voor het jaar 1900. 
S. 244. 11 Dec. 

Wijziging der begrooting van Nederlandscb-Indië 

mor het dienstjaar 1898 . (H oofdstuk 1. Uit

gaven in Nederland .) S. 298. 30 Dec. 

Als voren . (Hoofdstuk ll. Uitgaven in eder-

landsch-Indié.) S. 299. 30 Dec. 

Verhooging van het Jste boofdstnk der begroo
ting van uitgaven van Nederlandsch -Indië voor 
het di enstjaar 1899. S. 296 . 30 Dec. 

Wijziging van de begrooting van Nederlandsch

Indië voor het dienstjaar 1899. S. 125. 23 Mei. 
Verhoogiug van het llde hoofdstuk der begroo

ting van uitgaven vau Nederlandsch- 1 ndië 
voor het dien stjaar 1899. S. 177. 22 Juli . 

Aanvulling van het IIde hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Nederlaudsch-Indië 
voor het di enstjaar 1899. S. 179. 22 Juli. 

Aanwijzing der middelen en i nkomsten tot 

goedmaking vau de uitgaven, begrepen in de 
begrooting van Nederlandscb-Jndië voor het 
dienstjaar 1900. (Hoofdstuk I. Mi ctdelen eu 
inkomsten in Nederland.) S. 290. 30 Dec. 

Vaststelling der begrooting vau Nederla ndsch
Indië voor het dienstjaar 1900. (Hoofdst. I. • 
Uitgaven in Nederland .) S. 288. 30 Dec. 

Aan wijzing van de middelen eu inkomsten tot 

goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 

begrooting van Nederlandsch-Inuië voor het 
di enstjaar 1900. (Hoofdst. Il. Middelen en 

inkomsten in Nederl.-Indië. S. 29 1. 30 Dec. 

Vaststelling der hegrooting van Nederlandsch

Indië voor het dienstjaar 1900. (Hoofdst. II. 
Uitgaven in Nederl.-lndië.) S. 289. 30 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort voor den Indischen 

dienst over 1900. S. 319. 30 Dec. 

Wijziging van de koloniale huishoudelijke be

grooting van Suriname voor het dienstjaar 

1898. S. 297. 30 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke be
grooting van Suriname voor het dienstjaar 

1899. S. 66. 8 Febr. 
Vaststelling van het slot der rekening van de kolo

niale uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1895. S. 102. 8 April. 

Als voren over het dienstjaar 1896. S. 295. 
30 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke be

grootiug van Curaçao voor het dienstjaar 

1899. S. G7. 8 Febr. 

Belastingen. (Directe) Besluit betreffende 
de colleges van zetters voor 's Rij ks directe 

belastingen. S. ll8 . 16 Mei . 
- Besluit betreffende de aanwijzing der kringen 

vau de commi,siën van aanslag voor de be

lasting op bedrijfs- en andere inkomsten. S. 119. 
16 Mei. 

- Besluit betreffende de aanwijzing der kringen 

van de commissiën van aanslag voor de be

lasting op bedrijfs- en andere inkomsten en 

van hare standplaatsen . S. 160. 18 J uli , 

Belasting. (Personeele) Besluit waarbij 
ongegrond wordt verklaard het beroep va n het 

bestuur der Vrijmetselaarsloge "La F lamboyante" 
te Dordrecht tegen eeue beslissing van den 
Directeur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Rotterdam, in zake van personeele 
belasting. S. 158. 12 Juli. 

- Besluit houdende wijziging van het besluit 
van 31 December 1896, S. 266, tot instelling 
van Raden van beroep voor de uitspraak op 
bezwaarschriften betrekkelijk de personeele be
lasting en aanwijzing van hunne standplaatsen. 

S. 202. 22 Aug. 
- Besluit waarbij ongegrond wordt verklaard het 
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beroep van Jhr. Mr. K. A. GODIN DE BEAUFORT 

te Maarsbergen tegen eene uitspraak van den 

Directeur der directe belastingen, invoerrecht.en 

en accijnzen te Amste,·dam in zake personeele 

belasting. S. 209 . 30 Sept. 

- Besluit waarbij J . BAST!AENS , waarnemend 

Overste van het gesticht van den H . Joseph 

te Maastricht niet ontvankelijk wordt verklaard 

in haar beroep tegen eene beslissing van den 
Directeur der directe belastingen, invoerrechten 

en accijnzen te MaastriQht, in zake personeele 

belasting. S. 223. 26 Oct. 

- Besln it waarbij J . ÜLAESSEN, Overste van het 

gesticht "Maison de la Miséricorde" te Maas-. 
stricht, niet ontvankelijk wordt verklaard in 
haar beroep tegen eene beslissing van den Direc

teur der directe belastingen, invoerrechten en 

accijnzen te Maastricht, in zake personeele be

lasting. S. 224. 26 Oct. 

- Besluit waarbij het bestu nr van het gesticht 
van den Heiligen Vincentius à Paula te Maas
stricht niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn 

beroep tegen eene beslissing van den Directeur 
der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 

te Maastricht, in zake personeele behtsting. 

S. 225. 26 Oct. 

Belastingen . (Plaatselijke) Arrest van 

den Hoogen Raad der Ned., houdende be

slissing o. a. dat de verordeningen op de heffing 
en invordering der in art. 238 gemeentewet 

bedoelde rechten moeten worden gehouden voor 
verordeningen betreffende plaatse] ijke belastingen 

en dat overtred ingen van deze verordeningen 

zijn onclerworpen aan de kennisneming van de 

rechtbank. 2 Jan. 

- Wet tot afwijking van den regel omtrent 
plaatselijke belastingen, gesteld bij artikel 254, 

eerste lid, der gemeentewet, ten behoeve van 

de gemeenten Alkmaar, Eclam, Hoorn en Pur

merend. S. 312. 30 Dec. 

- Wetten tot afwijking van den regel, gesteld bij 
artikel 241 der gemeentewet omtrent vlaatse-

lijke belastingen ten behoeve 
Hellevoetsluis. 

van de gemeenten : 
S. 313. 30 Dec. 

314. 30 Dec. Vlieland. 
den Helder. 

Vlissingen. 

Belastingen . 

315. 30 Dec. 

316. 30 Dec. 

(Provinciale) Wetten tot 

bekrachtiging van provinciale belastingen in : 
Noordbrabant. S. 801. 30 Dec. 
Gelderland. 302. 30 Dec. 
Zuidholland. 303. 30 Dec. 

Noordholland. s. 304. 30 Dec. 
Zeeland. 305 . 30 Dec. 
Utrecht. 306. 30 Dec. 
Friesland. 307. 30 Dec. 

Overijssel. 308. 30 Dec. 
Groningen. 309. 30 Dec. 

Drenthe . 81 0. 30 Dec. 

Limburg. 31 1. 30 Dec. 

Bevolkingregisters. Besluit tot nadere 

wijziging van het besluit van 27 Jnli 1887, 

S. 142, tot regeling der in5chrijving in registers 

van personen, samenwonend in gebouwen, ge
stichten of schepen, staande onder bestuur of 

toez icht van Rijkswege. S. 89 . 29 Mrt . 
- Besluit houdende nadere wijzigi ng vnn het be

sluit van 27 Juli 1887, S. 140, betreffende 

het houden van bevolkingsregisters. S. 210. 

3 Oct. 
- Besluit houdende nadere wij ziging van het 

besluit van 27 Juli 1887, S. 142 , tot regeling 
der inschrijving in registers van personen, 
samenwonend in gebouwen, gestichten of sche
pen, staande onder bestnnr of toezicht van 

Rijkswege. S. 211. 3 Oct. 

Boterhandel. Arrest vari den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat art. 2 der 
boterwet inhoudt twee ieder op zich zel f staande 

verbodsbepalingen, die zoowcl ieder afzonderlijk 

als beide gezamenlijk kunnen worden overtreden; 

dat onder de waar zelve voor de toepassing 
tl.er eerste verbodsbepaling niet anders kan 

worden verstaan dan de geleverde waar , om
dat over geen andere dan zoodanige waar in 

die bepaling wordt gehandeld. 15 .Mei. 

Bruggen. Besluit tot wijziging van het rng

lement voor de scheepvaart, ter beveiliging 

van de beweegbare spoorwegbruggen en de 

stadsbrug te Zutph en , over de riv ier den 
IJssel, vastgesteld bij besluit van 22Juni 1878 

(Staatsblad n°. 96). S. 114. 6 Mei. 

Busk ruit. Besluit houdende opheffing van het 
verbod tot uit- en doorvoer van ammunitie 

en buskruit. S. 84. 24 .Mrt. 

Consulaten. Toekenning aan de consnls-ge

raal, consuls en vice-consuls van het Konink
rijk der Nederlanden in de Znid-Afrikaansche 
Republiek van het recht om, voorzoover zij 
daartoe door bonne Regeering gemachtigd zijn 
aldaar burgerlijk geldige huwelijken te sluiten 
en er geboorte- en doodakten op te maken 
van onderhoorigen van het Koninkrijk der 
Nederlanden. S. 52. 27 Jan. 

19* 
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- Wet houdende wijziging van artikel 4 der 

wet van 18 April 1874, S. 65, gewijzigd bij de 
wetten van 14 April 1890, S. 42 en van 15 Au

gustus 1892 (Stbl. n°. 201). S. 239. 11 Dec. 

Dijkbesturen enz. Besluit houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door W. J. VAN 
SAN DICK, te 's Gravenhage, tep;en het besluit van 

Ged. Staten van Zuirl-Holland, in zake de ver
kiezing op 1 April 1899 van een dijkgraaf 

van den Tedingerbroekpolder. S. 227. 10 Nov. 

Domeinen van den Staat. Wetten en 
besluiten tot goedkeuring van : 

verkoop van voormaligen militairen grond te 
'l'er Neuzen aan de Vereeniging voor de Chris

tel ijke Bewaarschool, aldaar. S. 2. 2 Jan. 
verkoop van voormaligen militairen grond te 

Ter Neuzen. S. 3. 4. 5. ~- Jan. 
verkoop van een stuk voornrnligen vestinggrond 

te Coevorden aan die gemeente. S. 6. 2 Jan. 

verkoop van " and te Groningen. S. 7. 8. 9. 10. 
2 J an. 

verkoop aan de gemeente Katwijk van een 

perceel duingrond te Katwijk aan Zee. 
S. 12. 2 Jan. 

dading met den heer M. P. TH. PaÉVENAIRE 

cum suis, nopens den eigendom van het 
duin onder Callantsoog, benoorden de Groote 
Keeten, en de grens van dit duin met den 

Koegraszanddij-k. S. 101. 8 April. 
verkoop aan de gemeente Gouda van spoor-

weggrond aldaar. S. 131. 23 Mei. 

verkoop van domeingrond onder Prinsenhage 
aan C. J. L. VAN ScHMlD, administrateur 

der Deli-Batavia-maatschnppij te Deli (Ne

derl.-Jndië). S. 167. 21 Juli . 

overeenkomst met J. BERGER, echtgenoote van 
W. 'l'H1Jwrss1w te Neuss, betreffende rechten 

van eigendom en van gebru ik van gronden 
eu van water in het rivier vak der Maas be

neden Venlo. S. 183. 22 Juli. 
Fabrieken enz. Besluit houdende bescbikking 

op het beroep van S. FRANK, te Ootmarsum, 
tegen het besluit van burgemeester en wet
houders dier gemeente, waarbij hem voor
waardelijk ver~unning is verleend tot de verdere 
exploitatie van zijne slachterij en tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders, waarbij 
hem gedeeltelijk ontheAîng is verleend van de 
bij besluit van 5 April 1898 opgelegde voor
waarden. S. 44. 9 Jan. 

Vern ietiging van laatstgenoemd besluit. S. 7fJ. 
11 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing, dat wanneer eene inrichting, 

vóór de wet van 2 Juni 1875, S. 95, opge

richt en dus geen vergunning vereischt is, is 

opgeheven en van bestemming verander t! , die 

inrichting niet weder in werkinl\' kan worden 

gebracht, dan krachtens een voll\'ens art. 2 cler 

l\'enoemde wet verkregen. vergunninl\'. 6 Mrt. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Zeelst, waarbij 

aan H. A. BAZELMANS aldaar voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot het in werking 

brengen van eene zuivelfabriek aldaar. S. 111. 
27 April. 

- Besluit houdende beslissing dat de toezending 

aan den Inspecteur van het ontwerp der be

schikking, voorgeschreven bij art. l2bi., der 

Hinderwet, ook dan moet plaats hebben als 
het gemeentebestuur mu meening is, dat de 
bij de beschikkinl\' op te leggen voorwaarde 
buiten het kader der Veiligheidswet valt. 

23 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

w~arbij aan S. CAZE.MIER te Helpman vergun
ning is verleend tot het oprichten rnn ecne 

azijnfabriek. S. 199. 11 Aug. 

- Besluit houdende beslissing fat bij de voor

waarden eener vergunning inl\'evoll\'e de Hinder
wet niet reeds bij voorbaat mag voorzien worden 

in het geval dat zij mochten blijken onvol
doende te zijn en dat de nadere uitwerking 
en verklaring eener voorwaarde niet geheel° attn 

burgemeester en wethouders mag overgelaten 

worden. 16 Sept. 

Gedistilleerd. Besluit houdende bepalingen 

omtrent. fabrieken, waarin gedistilleerd noodig 
is als hulpmiddel bij de werkzaam beden. S. 276. 

13 Dec. 
Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Putte, 
waarbij L. JANSEN is benoemd tot pompier bij 

de brandweer aldaar . S. 48 . 20 Jan. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Ged. Staten van Noordbrabant, tot goedkeuring 
van het besluit van den raad der l\'emecnte 
Veghel, waarbij de begrooting dier gemeente 
voor 1899 is vastgesteld. S. 50. 24 Jan. 

Vernietiging van dat besluit. S. 82. 23 Mrt. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Ged. Staten van Noordbrabant, tot goedkeuring 
van het besluit van den raad der gemeente 
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Gilze c. a., waarbij de begrooting dier gemeente 
voor 189\J is vastgesteld. S. 51. 24 ,Tan. 

Vernietiging van dat besluit. S. 83. 23 Mrt. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. laten van Noordbrabant, waarbij goed
keuring is verleend aan het besluit van den 
raad der gemeente Tilburg om over het dienst
jaar 1898 eene uitgaaf te doen van / 6400 
voor toelagen aan vrijwilligers bij de militie. 

S. 71. 14 Febr. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van l'ioordbrabant, waarbij goed
keuring is verleend aan het besluit van den 
raad der gemeente Helvoirt om over het dienst
jaar 1898 eene uitgaaf te doen van / 800 
voor tegemoetkoming aan de Vereeniging tot 
bevordering de,· vrij willige dienstneming bij de 
Nationale Militie te Helvoirt. S. 72. 14 Febr. 

- Beslui t van den Minister van l<' inaneiën, be
treffende de betaalbaarstelling van de uitkee
ringen aan de gemeenten , ingevolge de artt. 1 
en 10 der wet van 24 Mei 1 97 1Stbl. n°. 156). 

3 Mrt. 
- Besluit tot schorsing van het beslu it van den 

raad der gemeente Ewijck, waarbij tot secre
taris der gemeente is benoemd H. F. VAN 

KooLwrJK. S. 76. 13 Mrt. 
- Besluit tot gegrondverklaring van het beroep, 

door den raad der gemeente Idaarderadeel in

gesteld tegen een besluit van Ged. S1aten van 
Friesland, waarbij goedkeuring is onthouden 
aau het besluit van dien raad van 27 October 
te voren tot wijziging der hegrootiug voor 1898. 

S. 103. 10 April. 
- Besluit houdende handhaving van een besluit 

van Ged. Staten van de provincie oordholland, 
waarbij een gemeentelijk geneesheer, o. a. be
last met de kostelooze vaccinatiën , niet werd 
toegelaten als lid van den gem~enteraad. 30 Juni. 

- Bes luit houdende handhaving van een besluit 
van Ged. Staten van de provincie Overijssel, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een be
slui t van den raad der gemeente Steenwijk tot 
verkoop eeuer inschrijving op het Grootboek 
om daarmede te dekken de kosten van over
name en uitbreiding eeuer gasfabriek. 28 Juli. 

- Besluit houdende, met vernietiging van een 
heslnit van Ged. Staten van de provincie 
Drenthe, goedkeuring van een besluit van den 
raad der gemeente Assen tot machtiging van 
hnrgemeester en wethouders dier gemeente om 
tijdelijk eene geldleening aan te gaan. 6 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Heer, waarbij G. REGOUT 

is benoemd tot wethouder. S. 218. 16 Oct. 
- Besluit houdende beslissing dat de houder 

van een Rijkstelephoonkantoor, ingevolge art. 2, 
sub c, van het besluit van 15 eptember 1886, 
S. 164, aangesteld en bezoldigd door het ge• 
meentebestuur naar art. 23, litt. /, der gemeente
wet uitgesloten is van het lidmaatschap van 

den raad. 14 Nov. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

raad der gemeente Abeoude-Proostdij, waarbij 
is besloten, 13. DE Roo , hoofd eener bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Abcoude 
en benoemd ontvanger van genoemde gemeente, 
tot den eed, voorgeschreven bij artikel 108 der 
gemeentewet, toe te laten. S. 230. 20 Nov. 

- Besluit houdende beslissing dat een gemeente

geneesheer, belast met de armenpraktijk en 
tevens met het kosteloos verrichten van de 
vacci natiën en doodschouw, niet kan zijn lid 
van den gemeenteraad. 2 Dec. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Werkendam, waarbij 
H. GA rJ is benoemd tot wethouder. S. 234. 

4 Dec. 

- Besluit houdende beslissing dat bij de bere
kening van het aantal kiezers, bedoeld •bij 
art. 10 der gemeentewet, ook gedeelten van 

50-tallen in aanmerking komen en dat Gcd. 
Staten, ook bij venuim van de kennisgeving, 
bedoeld bij art. 35 , 2de lid der gemeentewet, 
ambtshalve eene toelating als raadslid kunnen 
vernietigen, zoo lang de toegelatenen geen zit
ting genomen hebben. 12 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Raad der Ned., houdende beslissing 
dat, indien hij de wijziging eeoer verbods
bepaling in eene strafverordening geen verande
ring wordt gebracht in de strafbepaling, deze 
van zelf toe11asselijk blijft op de overtreding 
der gewijzigde verbodsbepaling. 6 Febr. 

- A.rrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat de rechter, eene gemeente
lijke verordening toetsende aan de wet, daar
door treedt niet in ecne beoordeeling v11n de 
innerlijke waarde of de billijkheid der ver
ordening in strijd met art. 11, Algemeene 
Bepalingen, en dat de plaatselijke verordening, 
bedoeld in art. 193 der gemeentewet, nooit 
zoo ver kan gaan, dat in strijd met het in de 
wet gestelde beginsel aan ieder dienstplichtige, 
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die tot den dienst wordt opgeroepen, de ver

plichting wordt opgelegd , dien dienst persoon

lijk te verri chten. 27 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Necl., hou

dende besli ssing dat eene bepaling in eene 

plaatselijke politieverordening, dat het onge

mui lkorfd laten losloopen van honden, clie 
gevaarlijk worden geacht, kan worden verboden 

door den burgemeester, mist, als in strijd met 
de artt. 134 en 135 der gemeentewet, bindende 

kracht. 20 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon
dende beslissing dat de vraag, of een plaatse

lijke verordening treedt in hetgeen, als door 
een algemeenen maatregel van bestuur geregeld, 
geacht wordt van RijksbelanA" te zijn, do.or de 

artt. 150 en 153 der gemeentewet aan den 

rechter wor,it onttrokken; dat echter het alge

meen verbod van art. 80 der algemeene politie
verordening van Haarlemmermeer, om in de 

wateren van den Haarlemmermeerpolder de 

stoomfluit te gebruiken, hier niet in strijd 
kwam met eenig artikel van het bij besluit 

van 18 Mei 1892, S. 102 , vastgestelde regle

ment • waarin het gebruik van de stoomfluit 
gevorderd of uiturukkelijk geoorloofd verklaard 

wordt". 8 Mei. 

- Arrest van den Hongen Raa~ der Ned., hou
dende beslissing dat ingevolge art. 5 der wet van 
22 Juli 1814,, S. 86, de gemeentebesturen vol

komen bevoegd zijn bij verordeninl\" zoodan ige 
beperkingen te maken als zij nood ig oordeelen 

om tegen het misbruik van de dáár bedoelde 
loterijen te waken, ook in den vorm van een 

algemeen verbocl van deze loterijen, waarvan 

in bijzondere gevallen vrijstelling door burge
meester en wethouders kan worden verleend . 

9 Oct. 
- Arrest van den H oogen Raad der Ned., hou

dende beslissing dat de bevoegdheid die de 
wet nitsluitend aan burgemeester en wethouders 
verleent, niet bij gemeenteverorden ing aan een 

ander kan worden opgedragen, zoodat art. 9 der 
politieverorden ing van de gemeente Maastricht, 
waar alleen aan den burge meester bevoegdheid 
is toegekend, is in strijd niet alleen met art. 179, 
litt. a, maar ook met art. 179, litt. /, der 
gemeentewet. 16 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat eene bepaling in de politie
verordening der gemeente Euschedé, bindende 
kracht mist als verder gaande dan art. 625 

B. W. , dat wel beperking, niet opheffing van 

het nitsluitend gebruik als eigenaar toelaat, 
veroorlooft. 6 Nov. 

Geneeskundig staatstoezicht. Besluit 

houdende wijziging en aanvulling van het be
sluit van 26 Maart 1895, S. 37, tot aanwij
zing van eeoige getu igschriften en diploma's, 

als bedoeld in de artikelen 3 en 9 der wet 
van 25 December 1878 , S. 222, houdende 

regeling der voorwaarden tot verkrijging der 

bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 

vroed vrouw en apothekersbediende, aangevuld 

bij de wetten van 28 Jnni 1881, S. 103 en 
van 26 October 1889, S. 137, en gewijzigd 
bij de wet van 12 December 1892 (Stbl. n°. 261). 

S. 88. 28 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijr. iging van het besluit 

van 12 Februari 1879, S. 36 , tot regeling 
der examens als arts, tandmeester , apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbecliende. S. 112. 

29 April. 
Gevangenissen. Besl11it houdende nadere 

wijziging van den algemeenen maatregel van 

inwendig bestuur, vastgesteld bij beslLlit vtin 

31 Aug. 1886 (Stbl n°. 159). S. 146. 17 Juni. 
- Besluit houdende bepalingen tot invoeri ng van 

een zelfstandig beheer van den gevangenis

arbeid. S. 216. 12 Oct. 

Havens . Wet tot aanleg en onderhoud van 

eene visschershaven te Scheveningen. S. 194. 
24 Juli . 

- Besl uit tot vaststelling van een bijzonder r egle
ment van politie voor de scheepvaart door de 

Koningshaven en de Nieuwe Maas, onder de 
gemeente Rotterdam. S. 2 l9. 19 Oct. 

Indië. ( Nederlandsch) Besluit tot wijziging 
van de artikelen 3 en 6 der Bepalingen be
t reffende het groot-am btenaarsexarnen voor den 

Indischen dienst, vas !gesteld bij het besluit 

van 20 Juli 1893, S. 117 , en tot wijzigi ng 
van artikel 14 van het besluit van 29 Auµ;us 
tus 1883, S. 133, houdende vaststelling v,{n 
nieuwe regelen omç.-ent de benoembaarheid en 
uitzending van rechterlijke en administratieve 
ambtenaren voor den dienst van Nederlundsch
In dië. S. 55. 3 Febr. 

- Wet h ouden d e ,djziging van art. 109 
van het bij de wet van 2 September 
1854 , S. 129 , v ast geste Id e Reg Ie
m ent op het b e l eid der r egeering 
van Ne d erlandsch-I ndië. S. 121. 

19 Mei. 
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- Wet hondende vastste l ling van 
ee n e Indische mij n we t. S. 124. 

23 Mei. 

- Wet lot nadere wijziging van artikel 6 der 
wet van 17 November 1872 , S. 130, houdende 

vaststelling der tarieven van in-, nit- en door

voer in Nederlandsch-Indië. S. 292. 30 Dec. 

- Wet tot nadere regeling van het invoerrecht 
van zont in Nederlandsch-Indië. S. 293. 

30 Dec. 

- Wet tot aanvulling der wet van 17 November 
1872, S. 130, houdende vaststelling der tarieven 
van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch
Indië. S. 294. 30 Dec. 

Inkwartieringen. Wet tot na d er e w ij
z i g i n g de r wet van 14 Se p t c m be r 
1866, S. 138, ho n den cl e be pa I i n gen 

betrekkelijk tll\ inkwartierin!l; en 
h et onderhoud van het krijgs

volk, e nz. S. 175. 22 Juli. 
Kamers van arbeid. Besluit hondende be

slissing dat het kiesrecht van eene Kamet· van 
Arbeid alleen kan worden verkregen door eene 
tijdig gedane aangifte overeenkomstig het kies

reglement. 23 Oct. 
Kanalen. Wet tot het verleenen van eene bij

drage uit 's Rijks schatkist voor den aanleg 

van een kanaal uit den zijtak van het Oranje

kanaal bij Odoorn naar en in de Weerdinger
venen, aansluitende aan het Groninger Stads
kanaal met zijkanaal in de zniJelijke richting 

naar cle Emmer-Veenmarke. S. 180. 22 J uli. 

Wet tot verbetering van het Noordzeekanaal. 
S. 195. 24 Juli . 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij besluit 
van 30 Januari 1894, S. 8, vnstgesteld bij zonder 
reglement van politie voor het kanaal van Amster
dam naar de Merwede. S. 205. 1 Sept. 

Kerkelijke zaken. Arrest van den Hoogen 

Raad der Ned., houdende beslissing dat de 
strafbepaling in art. 146 van het Wetboek van 
Strnfrecht, niet is beperkt tot de godsdienstige 
bijeenkomsten van kerkgenootschappen, die ter 
voldoening aan art. 1 der wet van 10 Septem
ber 1853, S. 102, de bepalingen omtrent hnn 
inrichting en bestuur aan de Regeering hebben 
medegedeeld. 20 Maart. 

Kiesrecht. Beschikking vM den Hoogen Raml 
der Ned., houdende beslissing betreffende art. 11 
der kiei!wet. 9 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat de dn1kkosten 
van stemkaarten voor alle gemeenten van een 

kiesdistrict uitslui tend komen ten laste der ge

meente clie hoofd plaats is van het kiesdistrict. 

28 J uli. 
Krankzinnigen . Besluit houdencle beslissing 

dut de kosten van verpleging vau arme krank

zinnigen voortdurend zijn ten laste van de ge
meente, waai· hun wettelijk domicilie gevestigd 

was op het oogenblik dat de bepaling van 

art. 26 der armenwet voor het eerst op hen 
toepasselijk werd. 16 Jan . 

- Besluit van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, houdende bepaling dat cle modelstaten 
van inlichtingen en die der verklaringen voor 
de gemeentebesturen, vastgesteld voor het Rijks 
krankzinnigengesticht te Medemblik, ook znllen 
worden gebezigd voor clat gesticht te Grave. 

23 l<'ebr. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 30 No

vember 1897, S. 216, hondende vergunning 
aan de Vereeniging van ,len H . Vincentius van 

Paulo te ' s Gravenhage tot oprichting van een 

icliotengesticht te Oss, alsmede bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 

der geneeskundigen. S. 90. 29 Maart. 
- Beslnit tot wijziging van het besluit van 19 De

cember 1896, S. 224, hondende vergunning 

aan dr. E. WrERSMA, arts, en F. JJoR REUS DE 

HAAS, weduwe W. ToNCKENS, te Groningen, 
tot oprichting van een krankzinnigengest icht 
aldaar, alsmede bepaling van het maximum der 

verpleegden en het minimum der geneeskun

cligcn. S. 282. 28 Dec. 

Landbouw enz. Besluit houclencle bepalingen 
tot wering van de San José schildluis (.\spi
diotus Perniciosus). S. 53. 30 Jan . 

- W et hond en de bepalingen tot we
ring van de San José s ch i 1 d 1 ui s (As
p idiot n s Pernicio sus). S. 127. 23 Mei. 

Land!'gebouwen. Besluit houc1ende organi
satie van het personeel voor den dien st der 

Landsgebo uwen . S. 104. 10 April. 
Maatschappijen. Wet houdende machtiging 

tot bet slniten eener overeenkomst met de 
Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij tot wijzi
ging van tle bestaande overeenkomst voor de 
bediening van de pakketvaart in den Neder· 
landsch-Inclischen Archipel. S. 122. 19 Mei. 

Marechau ssee. Besluit tot wijziging der 
organisatie van het wapen der Koninklijke 
marechaussee. 25 .l!'elir. 

- Besluit betreffencle de standplaatsen van dis

tl'icts-commandanten der marechaussee. 28 Sept. 
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Maten en gewichten. Besluit van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
betreffende vaststelling van het goedkeurings
merk voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 1900. 6 Oct. 

- Besluit tot regel ing van den herijk der maten 
en gewichten in 1900 en 1901. S. 231. 

25 Nov. 

Meteorologisch Instituut. Besluit tol 

- Besluit tot wijziging van het bedrag der uit
tegeven muntbiljetten van .f 10 en .f 50. 

S. 78. 16 Mrt. 
- Wet houdende nadere reg e ling 

van h e t C u r a ç a o s c h e m u n t we z e n. 
S. l 26. 23 Mei. 

- Wet houdende maatregelen om aan den om
loop van duiten op Java en Madura een einde te 
maken. S. 178. 22 Juli . 

vaststelling van een reglement voor het Konink- Naturalisatie. Wetten houo.ende naturali-
lijk Nederlandsch Meteorologisch Tosti tuut. satie van : 

S. 116. 19 Juni. Aechten. E. S. 247. 11 Dec. 
Militair onderwijs. Besluit tot wij ziging 

van de bepalingen, betreffende de toelating van 
jongelieden in Nederlandsch-Jndië tot het ad
missie-examen voor de Cauetten-school. S. 228. 

15 Nov. 
Militaire zaken. Wet h o ud ende be

p a I ingen t er uitvoering van ar ti
k e 1 187 d e r Grond wet. S. 128. 23 Mei. 

Militie. (Nationale) Wet tot wijzi
g i n g d er w e t va n 19 A u g u s t u s 1861, 
S. 72 , betrek k e I ij k de nat ion a I e 
militie, laatst e lijk gewijzigd en 
aan ge vuld bij de wet van 2 Ju l i 
1898 (Stbl. n°. 170). S. 174. 22 Juli. 

- Missive vau den Minister van Binnen landsche 
Zaken aan cle Commissarissen der Koningin in 
de provinciën, betreffende militie-, schntter
e11 iukwartieringsplichtigheid van in Nederland 
gevestigde burgers van de Vereenigde Staten 
van Mexico. 28 Sept. 

- Besluit betrekkelijk de lichting der nationale 
militie van het jaar 1900. S. 221. 25 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned. , hou
dende beslissing dat art. 186 der militiewet 
niet vatbaal' is vool' splitsing in eene vel'bods
en eene strafbepaling en dus bij de invoering 
,·an het nieuwe Wetboek van Strafrecht geheel 
is vervallen; dat ook uit geen enkele wets
bepaling de verplichting volgt van den burger
lijk geneeskundige om, daartoe aangewezen door 
den militiernad, daar zijn bijstand te verleenen. 

30 Oct. 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de pro vinciën, betreffende art. 55, 2°., der wet 
op de nationale militie. 4 Dec. 

Muntwezen. Wet tot wijziging der 
wet va 11 1 J u n i 1850, S. 25, omtrent 
het toezigt en de zorg over de 
zaken der munt. S. ll. 2 Jan . 

Benque. ] '. C. G. W. 
Berg. T. H. vou, weduwe 

Biermann. B. G., 
Blumenau. M . 

264. 12 Dec. 
van P. J . H. Pütz. 
S. 252. 11 Dec. 

138. 23 Mei. 
94. 

Bodanowitz. E . F. 262. 
8 April. 

12 Dec. 
23 Mei. 

Chiapusso. 
22 Juli. 

Boysen. B. M. 136. 
Bom. J. E ., weduwe van P. S. 

s. 184. 
Bönninghansen. Jhr. Mr. L. E. M . von 

Brandts. P. J. 
llroecke. E. van den 
Commijs. A. J. 
Cronheim. G. 
Döbken. H. G. 
Doè!'ing. F. W. 
Diehl. P. A. 
Dieh l. R. 
Elbert. J. 
El'dbrink. F. H. 
Felkel. P. 

S. 253. 11 Dec. 
16. 
34. 

265. 
188. 
266. 
267. 

24. 
25 . 
33. 

261. 
191. 

3 Jan. 
3 Jan. 

12 Dec. 
22 J nli. 
12 Dec. 
]2 Dec. 

3 Jan. 
3 ,lan. 
3 Jan. 

12 Dec. 
22 Juli. 

l?ellner. M. L., ook genaamd 
s. 

M. Fellner. 
18. 3 Jan. 

Fr iederich. A. B. G. 
Forst. A. H. 
Gall. M. C.L. 
Gonsenheimer. D. 
Goor. C. H . 
Goronskij. W. A. 
Gray. A. 

Grever. J. H. 
Haggenmüller. W. R., 

Haggenmüller. 
Hakewessell. A. C. L. 
Heinemann. N. 
Helberg. 0 . 
Herbermann. A. F . 
Herme;,dorf. F. P. 
Roet.te. W. A. L. 

189. 22 Juli. 
41. 3 Jan. 

260. 12 Dec. 
23. 3 J au. 
17. 3 Jan. 

268. 12 Dec. 
269. 12, Dec. 
259. 12 Dcc. 

zich noemende R. W. 
S. 100. 8 April. 

190. 22 Juli. 
19. 3 Jan. 
30. 3 Jan. 

257. 12 Dec. 
20. 3 Jan. 

139. 23 Mei. 
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Hölsken. H.T. S. 251. 11 Dec. 
Hompes. A. 258. 12 Dec. 
Jumpertz. W. 187. 22 Juli. 
Justus. N., ook genaamd N. J usztus, weduvrn 

van B. Grün. S. 192. 22 Juli. 
Kawczyn'ski. H . 132. 23 Mei. 
Kohnstamm. P. A. 133. 23 Mei. 
Kuile. B. W. ter 96. 8 April. 
Laack. E . G. M. van 250. 11 Dec. 
Lahr. J . H. F. 26. 3 Jan. 
Lange. G. A. 249. 11 Dec. 
Legein. P. J. 270. 12 Dec. 
Lennertz. J. J. 95. 8 April. 
Loock. W. A. van 29. 3 Jan. 
Lübbers. E . C. E. 134. 23 Mei. 
Mannbart. F . X., zich noemende F. X. Mann-

hardt. S. 40. 3 Jan. 
Meijer. F. J. 39. 3 Jan. 
Moeskops. J. A. 28. 3 Jan. 
Müller. C. 32. 3 Jan. 
Muller. W. T. E. 271. 12 Dec. 
Oelsner. F. 38. 3 Jan. 
Oven. H. G. von 135. 23 Mei. 
Peters. P. M. 37. 3 Jan. 
Reimanu. F. A.P. 186. 22 Juli. 
Reiss. M. 3J. 3 Jan. 
Rekko. J. H. J. 137. 23 Mei. 
Rijcke. A. A. de 98. 8 April. 
Rosenfeld. Dr. J. 272. 12 Dec. 
Schulte. B. H. 2l. 3 Jan. 
Scbürmann. R. 27. 3 Jan. 
Seubert. A. K. L. M. 248. 11 Dec. 
Severijns. J. A. 97. 8 April. 
Stammcshaus. F. W. 99. 8 April. 
Steffens. A. P. 193. 22 Juli. 
Suijlen. J. 36 . 3 Jan. 
Vester. E . J. F. 273. 12 Dec. 
Versteegen. J. 22. 3 J an. 
Wiesbrun. A. 263. 12 Dec. 
Winten. C. W. 185. 22 Juli. 
Wolf. L.K. 0 . 35. 3 Jan. 

Onderwijs (Lager) Besluit tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Dubbeldam, waarbij T. J . PIEREN is benoemd 
tot hoofd der openbare lagern school n°. 2 
aldaar. S. 45. 11 Jan. 

S. 80. 18 Mrt. 
- Besluit houdende beschikking op het beroep, 

ingesteld door den raad der gemeente Hees
been, Eethen en Genderen tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord bra bant, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 

dien raad d.d. 27 April 1898, bepalende de 
opheffing van twee openbare lagere scholen en 
den bouw van eene nieuwe. S. 49. 23 Jan. 

- Besluit waarbij met handhaving van het be
sluit van Ged. Staten van Zuidholland, op de 
aanvrage van het bestuur der St. Hieronymus 
Aemilianusstichting te Amsterdam om Rijks
bedrage bedoeld bij art. 54bis der wet tot re• 
geling van het lager onderwijs over 1897 voor 
zijne school in het gesticht .de Voorzienigheid" 
te Scheveningen , het daartegen ingesteld be
roep ongegrond wordt verklaard. S. 77. 14 Mrt. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Westmaas, waarbij de 
kinderen boven de 12 jaren van de openbare 
lagere scholen aldaar worden verwijderd. S. 86. 

28 Mrt. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

raad der gemeente Westmaas, waarbij aan de 
bijzondere school alclaar in brnikler.n worden 
afgestaan eenige banken eu een werkbord. S. 87. 

28 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van het programma voor 

het examen ter verkrijging eener akte van be
kwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in 
de nuttige hand werken voor meisj es en van 
het programma voor het examen ter ver
krijging eener aanteekening, bevoegdheid ver
leenende tot het geven van huis - eu school
onderwijs in genoemi vak. S. 108. 17 April. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Ruurlo, waarbij G. J. EENINK 
is benoemd tot hoofd der openbare lagere 
school in den Winkelerhoek aldaar. S. 120. 

19 Mei. 
Vernietiging van dat besluit. S. 163 . 19 Juli. 

Missive van clen Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën , houdende mededeeling van eene mis
sive van den Minister van Financiën betref
fende de afgifte van het bewijs, bedoeld in 
art. 51, eerste lid, sub c der wet op het 
lager onderwijs , in verband met het regis
treeren van het getuigschrift, genoemd onder 
litt. b eerste lid van dat wetsartikel. 26 Mei. 

- Besluit betreffende de Rijksb~drage ingevolge 
art. 54bis der wet op het lager onderwijs in 
verband met de opgaaf ingevolge art. 1 van 
het besluit van 10 Febrnari 1890 (Staats
blad n°. 26J. 25 Juli. 

- Besluit waarbij met vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland, op de 
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aanvrage van het bestuur der bijzondere lagere 

school in de Jozinastraat te Ter Neuzen van 

de Vereeniging voor Christelijk onderwijs al

daar, om Rijksbijdrage bedoeld bij art. 54bis 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, 

over 1898, het bedrag dier bijdrage wordt 

vastgesteld op f 1200. S. 197. 28 Juli. 

- Besluit waarbij met vernietiging van het be

sluit van Ged. Staten van Zeeland, genomen 

op de aanvrage van het bestuur der bijzondere 

lagere school in de Gravensirnat te Middelburg 

van de Vereeniging voor Gereformeerd onder

wijs aldaar, om Rijksbijdrage bedoeld bij art. 

54bis der wet tot regeling van het lager on

der wijs, het bedrag dier bijdrage wordt vast

gesteld op f 1250. S. 198. 3 Aug. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 

ingestehl door den raad der gemeente Weer

selG, tegen het besluit van Ged. Staten van 

Overijssel, d.d. 13 April l 899, waarbij aan 

het hoofd der openbare lagere school te Dulder, 

gemeente Weerselo, wegens gemis van vrije 

woning eene vergoeding voor huishuur van 

f 200 is toegekend. S. 212. 5 Oct. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 

ingesteld door den raad der gemeente Raalte 

tegen het besluit van Ged. Staten van Over

ijssel, waarbij goedkeuring is onthouden aan 

een besluit mu dien raad, betreffende den 

leeftijd, welken de kinderen moeten bereikt 

hebben, om op de openbare scholen in die 

gemeente onderwijs te ontvangen. S. 236. 6 Dec. 

On derwijs (Middelbaar). Besluit tot aan

vulling en w1Jz1gmg van art. 23 van het bij 

beslnit van 30 Augustus 1864 , S. 91, vast

gesteld Reglement voor de Rijks Hoogere 

Burgerscholen, gewijzigd bij de besluiten van 

13 Aug. 1873, S. 121, van 9 April 1879, 
S. 55, en van 9 April 1892 (Stbl. n°. 85). 

S. 154. 7 Juli . 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 

onteigening ten algemeenen n utte van eigen
dommen voor: 

de verbetel'tng van vaarten en waterlossingen en 

den aanleg van een weg in het waterschap 

.de Zandsloot" (gemeente Achtkarspelen). 

S. 13. 2 Jan. 

den aanleg van een weg in het watPrschap 

.Eexterveen." S. 14. 2 Jan. 

het maken van eene inundat,iekade nabij Bastion 

Dirks-Admiraal in de gemeente den Helder. 

S. 117. 20 Juni. 

den dienst van het ziekenhuis en van del 

academische klinieken te Utrecht. S. 241. 
11 Dec. 

de uitbreiding en betere beveiliging tegen brand

gevaar van gebouwen , behoorende tot het 

Departement van Oorlog te 's Gravenhage. 

S. 287. 29 Dec. 
P ensioenen . Besl uit tot nadere regeling van 

de pensioenen dei· aan het Departement van 
Koloni ën verbonden ambtenaren wier b·ezoldi

ging uit de Indische geldmiddelen wordt ge

kweten. S. 79. 18 Maart. 

- Besluit houdende ongegrond verklaring van de 

bezwaren van den gepensionneerden kok bij 

het Militair Hospitaal te Haarlem , A. J. MrT
TENDORF, te den Helder, tegen de 1·egeling van 

het hem, bij besluit van 24 Augustus 1898, 
n°. 27, toegekende pensioen. S. 144. 29 Mei. 

- Wet tot verrniming van het beleggingsveld 

der aan het bij de wet van 9 Mei 1890, S. 79, 
opgericht fonds toebehoorende kapitalen en rege

ling der bestemming van het saldo aanwezig 

in het bij art. 24 dier wet vermeld Weduwen

fonds der geëmploieerden tot het Algemeen 

Bestuur behoorende. S. 149. 29 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het l ste lid van 

art. 1 van het besluit van 15 April 1893, 
S. 76, betreffende de pensioenen van ambte

naren, geëmploieerden en werklieden, verbonden 

aan het Koloniaal Etablissement te Amsterdam. 

S. 161. 18 Juli. 

P olitie. Besluit tot nadere wijziging van het 

besluit van 11 November 1856, S. 114 , hou

dende bepalingen omtrent de dienst der rijks

veldwachters, zooals dit is gewijzigd laatstelijk 

bij dat van 24 Maart 1897 (Stbl. n°. 7 4). 

- Posterij. 
briefport. 

S. 203 . 28 Aug. 

Besluiten houdende vrijdom van 

2 Mrt. 

27 April. 

14 Juli. 

26 Aug. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van arti

kel 12 van het besluit van 2 November 1898, 
S. 227, tot regeling van de porten en rechten 

der brieven en andere stukken, welke worden 

uitgewisseld tusschen Nederland en de landen 

tot de Algemeene Postvereeniging behoorende, 

alsmede de landen, welke niet tot die Ver

eeniging behooren. S. 75. 4 Maart. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling van 

de artikelen 9 en 11 van het besluit van 14 De-
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cember 1895 , S. 222, tot uitvoering van onder

scheidene bepalingen der wet van 15 April 1891, 
S. 87, tot regeling der brievenposterij . S. 226. 

2 Nov. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Hoo
gen Raad der Ned., houdende beslissing dat 

een besluit van Ged. Staten, waarbij uitvoering 

wordt gegeven aan een artikel van een provin
ciaal reglement, van rechts weg~ ve1·valt door 

de intrekking van dat reglement, indien het 

daarvoor in de plaats getreden nieuw reglement 

gelijke opdracht aan Ged. Staten inhoudt. 30 Oct. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
Besluit houdende aanwijzing van de gemeente 

Gorinchem als los1ilaats van goederen, in!):evoerd 

met spoortreinen . S. 63. 8 Febr. 
- Besluit houdencle openstelling van het kantoor 

Wolfhaag (gemeente Vaals) voor den doorvoer 

van accijnsvrije goederen. S. 145. 30 :Mei. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de vrij
stelling van invoerrecht voor collodion, benoo

digd bij de vervaardiging van gasgloeilicht

kousjes. S. 196. 25 Juli. 
- Besluit houdcncle aanwijzing van heerbanen 

en vestiging van een kantoor van in-, uit- en 

doorvoer te Hazcldonk (gemeente Rijsbergen). 
S. 204. 30 Aug. 

- Besluit houdende opheffing en aanwijzing van 

een heerbaan en vestiging van een kantoor van 

in- en uitvoer aan den Ossenwaardschen schut
dam (gem. Herwen en Aerdt) . S. 220. 21 Oct. 

- Besluit houdende aanwijzing van een heerbaan 

en vestiging van een kantoor van in- en uit

voer te Huppel (gemeente Winterswijk). S. 237. 
6 Dec. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de vrij
stelling van invoerrecht voor aetber sulfuricus, 

benoodigd voor de vervaardiging van eiwit
praeparaten nit melk. S. 274. 13 Dec. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent vrijstel
ling van invoerrecht voor massé in stukken, 

benoodigd bij het sterken van garen. S. 275 . 
13 Dec. 

Rechtswezen. Beslnit bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de goedkeurin!): door 
Nederland der verlenf(ing met een jaar, te weten 
tot 31 Januari 1900, van de bevoegdheden 

der gemengde Egyptische rechtbanken. S. 106. 
15 April. 

- Wet houdende nadere wijziging van het laat

stelijk bij de wet van 4 September 1896 , S. 153, 
gewijzigd artikel 1 der wet van 9 April 1877, 

S. 79, .tot vaststelling van de klassen en 

znmenstelling der arrondissements-regbanken, 

van de jaarwedden der leden van en ambte

naren bij die regtbanken , alsmede van de 

klassen der kan tongeregten en van de jaar
wedden der kantonregters en der ambtenaren 

bij de kantongereglen". S. 283. 29 Dec. 

Reis- en verblijfkosten. Missive van den 
Minister van Binnenlandscbe Zaken aan de 

Commissarissen der Koningin in de provinciën, 
betreffende het in rekening brengen van reis

kosten. 4 Sept. 
Rivieren. Wet tot bevordering der verhooging 

van de Waaldijken in verband met de afslni

ting der Hecrewaardensche overlaten. S. 182 
22 Juli. 

Rijnvaart. Wet tot goedkeuring van de op 
4 Jnni 1898 te Mannbeim tnsschen cle weder

zijdsche gevolmachtigden der Regeeringen van 

Nederlancl, Baden, Beieren, Elzas-Lotharin!(en, 

Hessen en Pruisen gesloten overeenkomst, be

treffende de 1vijzigi ng van cijfer 4, letter A, 
van het slotprotocol ten aanzien van artikel 15 
der herziene Rijnvuartakte van 7 October 1868, 
voor zooveel noodig goedgekeurd bij de wet van 

4 April 1869 ( tb!. n°. 37). S. 93. 8 April. 

277. 13 Dec. 
- Besluit tot bekrachtiging van eeue wijziging 

van het reglement van politie voor de scheep

vaart en de vlotvaart op den Rijn , met in begrip 

van de Waal en Lek, bekrachtigd bij besluit 
van 9 Oct. 1897 (Stbl. n°. 204). S. 206. 4 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent de Rijn

schippers- en scheepspaten ten en omtrent cle 

Comrnissiën van deskundigen voor de Rijnvaart. 

S. 235. 5 Dec. 
Scheepvaart. Arrest van den Hoogen Raad 

der Ned . , houdende beslissing nopens het b\i 
het gewijzigd 1,rt. 47 van het besluit van 13 Au
gustus 1891, S. 158, gesteld verbod. 9 J an. 

- Besluit houdende bepa ' ngen omtrent de me

ting van binnenvaart · PU . S. 164. 20 Juli. 
- Besluit houdende nadere bepalingen omtrent 

de meting van zeeschepen . S. 208. 18 Sept. 
- Besluit houdende wijziging van het r eglement 

voor de examens ter verkrijging van een diploma 
als machinist aan boord van koopvaardijschepen, 
vast"esteld bij besluit van 18 Maart 1891, 
S. 76, en gewijzigd bij besluit van 8 Mei 1893 
(Staatsblad n° . 81). S. 213. 6 Oct. 

Schuld. (Nationale) Besluiten hondencle 

machtiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
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en schatk istpromessen volgens Je wet van 

4 April 1 70, S. 62 , gewijzigd bij die van 

31 Dcc. 1897, S. 281 en cle wet van 5 Dec. 

1 81 (Staatsblad n°. 185.) S. 74. 23 Febr. 

105. 19 April. 
155, 8 Juli. 
215. 6 Oct. 

278. 18 Dcc. 
- Wet betreffende het aangaan vnn een geld

lccning ten laste van den Staat. S. l.48. 29 Juni. 
- .Besluit, tot aanvulling van het besluit van 

21 Augustus 1870, S. 154, laatstelijk gewijzigd 

bij be luit van 25 J anuari 1 9 , . 27, hou
dende bepalingen omtrent de uitgifte, opzeg

ging, aflossing e rentebetaling van schatkist

biljetten: . 233. 25 ov. 

- .Besluit betreffende de verwisseling van drie 

ten honderd rentegevende schullll>ekentenissen, 
uitgegeven krachtens de wet van 29 J nni 1899, 
S. 148, legen inschrijving op het Grootboek 
c1e ,· dri e ten honderd rentegeveucle Nat ionale 

cb uld. S. 279. 20 Dec. 

Schutterij. fissive van deu Minister van 

.Binnenlandschc Zaken aan de Commis a1·issen 

der Koningin in de provin ·'ën, betreffende 
inschrijv ing voor de schutterij. 4 Mei . 

- Besluit tot intrekking van de artt. 4 en 17 
van het besluit van 21 Maart 1828, S. 6, 
houdende reglementaire bepalingen tot invoering 

cler wet op de schutterijen van 11 April 1827, 
S. 17, alsmede van h esluit van 24 Au

g ustu s 1873, S. 124, tot wijziging van art. 4 
va n evengenoemd besl uit. S. 153. 30 J nni. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan c1e (;ommissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende inschrijving, nalo
ting enz. voor de se utterij. 26 Juli. 

Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging 
van het algemeen _reglement voor den dienst 

op de spoorwege Yaslgestelcl bij besluit van 
27 October 1876, . 183, zooals dit laatstelijk 
werd aangev uld bij luit van 26 Maart 1898 
(Staatsblnd n°. 68). S. 69. 9 l•'ebr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het algemeen 
reglement voor clen dienst en het vervoer op 

de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 2 October 1889, S. 146 , vastgesteld bij 
besluit van 26 Mei 1890, S. 93, zooals dit 
laatstelijk werd gewijzigd en aangevuld bij be
sluit van 2ö J uli 1894 (Staatsblad n°. 138). 

S. 107. 17 April. 
- Wet houdende toekenning van een renteloos 

voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van deu aanleg van een loeaalspoorweg van 

Leen warden over tienR en Dokkmn naar 

Metslawier en van Stiens over St. Jacobi 

P arochi naar Harlingen met een zijtak naar 

J<'raneker. (Noord-Friesche locaalspoorweg.) 

S. 142. 23 Mei. 
- .Bekrachtig:ing van eene overeenkomst betref

fende <le overnem ing van eene vordering van 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
op de Koninklijke N ederlandsche Locaalspoor
weg-Maatschappij. . 130. 23 Mei . 

- .Bekrachtiging tusschen den Staat der Neder

landen en <le .L\1aatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen gesloten overeenkomst, tot 
regeling van de tioanr.ieele gevolgen aan het 

vervallen der concessie van de Spoorwegmaat

schappij Leiden-Woerden verbonden. S. 147 . 
29 Juni. 

- .Besluit tot nadere wijziging van het algemeen 

reglement voor den dienst op de spoorwegen, 
vastgesteld bij besluit van 27 October 1875, 
S. 183, zooals dit laatstelijk werd gewijz ;gd 

bij besluit van 9 l<'ebruari 18\!\l (Stbl. n°. 69) . 

S. 214. 6 Oct. 

Statistiek. .Besluit betreffende het Centrale 

.Bureau en de Centrale Commissie voor de 
Statistiek. S. 43. 9 Jan. 

Sterke drank. Arrest van den Hoogen Raad 

der Ned., houdende beslissing dat iu het stelsel 

der drankwet wel kan worden aangenomen, 

dat voor verschilleucle localiteiten, als één 
geheel te beschouwen, met één vergunning 
kan worden volst.attn, maar ook in dat geval 

moeten al deze localiteiten in de vergunning 
worden vermeld, eu werkt zij niet voor de 

daarin niet vermelde. 17 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluü van 

burgemeester en wethouders van Tilburg, waarbij 

aan ~1. ÛASTELEYNS aldaar verg1:mning is ver~ 

!eend voor den verkoop vttn sterken dran k in 
het klein. S. 150. 30 Juni. 

- Als voren, waarbij aan G. BllOKKEN aldaar 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 151. 30 Juni. 

- Als voren, waarbij aan J. WEBER aldaar ver

gunning :is vedeend voor den verkoop van 

sterken drank iu het klein. S. 152. 30 Juni. 

Strafrecht en strafvordering. Wet tot 
wijziging van den acht tienden Titel 
van het Wetboek van Strafvordering. 

S. 159. 14 Juli. 
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Suiker. Besluit houdende nadere bepalingen 

omtrent afgewerkte melasse en stroop. S. 156. 

11 Juli . 
- Besluit houneude nadere bepalingen omtrent 

het verleener, van terug,t"aaf van accijns voor 
suiker, gebezigd voor de berein inir van eet

waren en dranken, die naai· het buiten land 
worden nit,11:evoerd. S. 232. 25 Nov. 

Telegraaf. Besluit tot intrekkinir der voor

waarden, waaronder Rijkstelegraafkantoren en 
van nadere bepalingen, waaronder Rijkstele

phoonkantoren kunnen worden opgericht. S. 217. 

12 Oct. 
Tollen enz. Wet houd ende afschitffin ,e; 

van de rechten die de Staat beft voor 
het irebruik van wegen, kanalen, 
havens, s lui zen e n bruggen. S 173. 

22 Juli. 
Tractaten. Duitschlnnd. Bel.e: ië en Frankrijk. 

Overeenkomst betreffende de meting van binnen-
vaartuigen. S. 1. 2 Jan. 

73. 16 Febr. 
- Groot-Brittannië. Vcrdrair tot uitlevering van 

misdadigers, dat mede van toepassing is op 

de wederz\idsche Koloniën. S. 15 . 2 J an. 

- Brazilië. Uitleveringsverdrag. S. 42. 7 Jan. 
- België, Frankrijk en Lnxemhurg. Schikking 

houdende bijzondere bepalingen voor het inter

nationaal spoorwegvervoer tusschen Nederland, 

België,, Frankrijk en Luxemburg, ter vervanging 
der overeenkomst van 9 A11gnstns 1893 (Staats

blad 1894 , n°. 38) . S. 46 . 12 Jan. 

- Zwitserland. Verdrag tot uitlevering van mis
dadigers, dat mede van toepassing is op de 
Nederlandsche Koloniën. S. 47. 14 Jan. 

- Pruissen. Overeenkomst waarbij die tot rege
linii: van de uitoefening der 11:eneeskunde in de 
grensgemeenten (Staatsblad 1874, n°. 71) wordt 

uitgebreid tot de veeartsen. S. 81. 20 Mrt. 
- Groot-Brittannië. Overeenkomst ter uitvoering 

van het op 5 April 1898 tusschen Nederland 
en Groot-Brittannië gesloten verdrag betreffende 
den medeeigendom, alsmede het gemeenschap

pelijk onderbond en gebruik van de onder
zeescbe electriscbe kabels, die de knsten dier 
staten verbinden (Staatsblad 1898, n°. 270). 

S. 109. 17 April. 
- Mexico. Tractaat van handel en vriendschap. 

S. 92. 8 April. 
200. 11 Ang. 

- Verdrag betreffende het internationaal privaat
recht en het protocol tot aanvulling daarvan, 

gedagteekend 's Gravenhage den 14ilen Novem
ber 1896 en den 22sten Mei 1897 . S. 115. 

9 Mei. 
- Duitschland. Verdrag betreffende den aanleg 

van een locaalspoorweg van Enschedé naar 

Ahans. S. 238. 8 Dec. 

- Conventie tot herziening van het minimum 

invoerrecht op alcoholische dranken in de con 

ventioneele zone van Afrika . . 240. 11 Dec. 

- Rum en ië. 0 vereen komst · van ha3del en scheep-
vaart. S. 254. 11 Dec. 

- Wijziging van artikel 35 sub II van hoofd

stuk I van het "Règlement Sanitaire Général" 
der san itaire conventie van Venetië v:in 
19 Maart 1897. S. 255. 11 Dec. 

- Additioneele overeenkomst te Parijs gesloten, 
tot cle internationale overeenkomst van den 
14den October 1890 omtrent het goederen ver

voer op de spoorwegen. S. 256. 11 Dec. 
- Overeenkomst, betreffende de wijziging van 

cijfer 4, letter Á, van het slotprotocol ten 

aanzien van art. 15 der herziene Rijnvaartakte 
van 17 October 1868. S. 93. 8 April . 

227 . 13 Dec. 
Tramwegen. Wet tot bevordering vnn den 

aan leg van stoomtra mwegen op de Zuid-Hol
landsche eilanden. S. 140. 23 l\fei. 

- Wet houdende toekenning van een renteloos 
voorschot uit 's Rijks schatkist voor den aanleg 
van een stoomtran!Weg van Hulst naar Wals

oorden. S. 141. 23 Mei. 

- Wet houdende toekenning van een renteloos 

voorschot uit 's Rijks schatkist voor den aan
leg van een tramweg van Winschoten naar 

Bellingwolde. S. 181. 22 Juli . 
Veeartsenijkunst. Besluit tot wijziging van 

het Reglement voor ' Rijks veeartsenijschool, 

vastgesteld bij het besluit van den 25sten Mei 

1894 (Staatsblacl n°. 65). S. 110. 22 April. 
Vestingwerken. Bes ·t tot wijziging van 

de bij besluit van 2.1. A gustus 1897 , S. ·197, 
vastge,telde lijst van v 'ngwe"rken, voor zooveel 
betreft de vesting Gorinchem. S. 222. 25 Oct. 

Visscherij . Besluit van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, betreffende 
vaststelling van het in art. 2 der wet van 
21 J un i 1881, S. 76, bedoeld letterteeken enz. 
voor vaartuigen , bestemd voor de zeevis

scherijen. 4 :.vl rt. 
- Besluit tot wij ziging van het reglement van 

politie voor de visscbersbaven te IJmuiden. 
S. 85 . 25 Mrt. 
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Volkstelling. Beslui t betreffende de achtste 
algemeene tienjarige volkstelling. S. 113. 2 Mei. 

Vreemdelingen. Missive van den Minister 
van Justitie aan de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven, betreffen de de toepassing der 
vreemdelingenwet. 16 Mei. 

Wapenhandel. Besluit van den Minister 
van Oorlog , betreffende medewerking te ver
leen en aan vereenigingen tot vrijwillige oefening 
in den wapenhandel. 8 April. 

Waterstaat. Besluit houdende organisatie van 
de ambtenaren bij den algemeenen dienst van 
den Rijkswaterstaat. S. 91. 7 April. 

- W e t tot opheffin g van b e l em
meringen bij de uitvoering van 
werken, in het openbaa r belang 
b ev olen of ondernomen, uit bepa
lingen van ve1·ordeningen voort
s pr u i ten de. S. 129. 23 Mei. 

Wijn. W et houd ende 11 ad er c b e pa-
1 in gen omtr e 11t den accijns op den 
wijn. S. 170. 22 Juli. 

Zeemacht. Besluit houdende vaststelling van 
de kenteekenen van een Nederlandsch oorlogs
vaartuig en van onderscheidingsteekenen, welke 
uitslu itend door Nederlandsche oorlogsvaartui
ge11 mogen worden gevoerd. S. 143 . 27 Mei. 

Zegel. Wet bepalende de inwerkingtreding van 
de wet van 24 Mei 1897 , S. 166 , tot nadere 
regeling van het zegelrecht van effecten. S. 243. 

11 Dec. 
Ziekten. (Besmettelijke) Wet houden

de nadere wijzi!l:ing en aa nvulling 
der wet van 4 D ec e m be r 1872 , S. 134, 
tot voorziening teg e n b es m ette
] ij k e z i e k ten. S. l 66. 21 J uli. 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld bij de wet van 20 Juli 
1884, S. 164, tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmette
lijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen. S. 207. 14 Sept. 

- Missive van deu Minister van Bi11nenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten van de pro
vinciën, betreffende voorbereidende maatregelen 
tegen de pest. 14 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van eenige buitenge• 
wone maatregelen tot afwending van de pest 
en tot wering harer uitbreiding eu gevolgen. 

S. 280. 23 Dec. 
Zout. Besluit tot aanwijzing van de gemeente 

Harlingen als losplaats van ruw zout bij invoer 
langs rivieren en kanalen. S. 162. l 9 Juli . 




