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VERZAMELING 
DEJt 

WETTEN, BESLUITEN _EN ARRESTEN, 
BETREK.IIBLIJK HET 

OPENBAAR BESTUUR 
IN Dl! 

NEDERLANDEN , 

S!!;mJRT D]!j HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

l Jamiari 1889. WET, tot regeling der ont- 1 Januari 1889. W l!:TTEN, hond ende natura-
vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 

1889. s. 1. 
Bij Art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast

gesteld als volgt: 
Art. l. Traktement van den secretaris en de 

ambtenaren van den Raad van Toezicht, benevens 
toelage van den verificateur . / 12,000 

Art. 2. Bnreelbehoeften, druk-
werk en bodenloon . 400 

Àrt. 3. Pensioenen . 610,000 
Àrt. 4. Aankoop van inschrijvingen 

op de Grootboeken van Nationale 
Schuld • " 1,167,800 

Art. 5. Onverziene uitgaven, daar-
onder begrepen vorderinp:en over de 
diensten van 1887 en vroeger . • • 1,200 

f 1,791,400 

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

l Jamiari 1889. WET, houdende rcoedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den onder
handschen verkoop van een stuk grond te 
Vlissinge,i, aan die gemeente. S. 2. 

lisatie van : 
Johann Gernrd Klostermann. S. 3. 
Sa to or Stephan Petrus. S. 4. 
Mackertich Abraham Mesr op e Na• 

hapiet. S. 5. 

2 Januari 1889. WETTEN, houdende natura-
lisatie van : 

Catchiek Edgar. S. 6. 
Gerhard Heinrich Wilhelm Tholen. 

S. 7. 
Arie Bunnik. S. 8. 
Isidor Arioni. S. 9. 
Johann Heribert Lambert Korte. 

s. 10. 

14 Januari 1889. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende o. a. beslissing 
dat art. 2 van het algemeen reglement voor 
den dienst op de spoorwegen, vastgesteld bij 
K. B. van 27 October 1875 (Staatsblad 

n• . 183), is algemeen, en het de regeling op
draagt aan de gemeentebesturen van hetgeen 
noodig is tot instandhouding der goede orde, 
waaronder ook behoort de open bare veilig
heid , zonder te onderscheiden welke wegen 
of banen over de buitenpleinen van en de 
toegangen tot de stations mochten loopen, 
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dat de gemeentebesturen in de hun bij ge
noemd art. 2 gegeven bevoegdheid en opge
legde verplichtingen niet worden beperkt door 
de wet van 9 Aug. 1878 (Staatsblad n°. 124) 
of het krachtens die wet vastgesteld alge
meen reglement van den 31 Januari 1879 
(Staatsblad n°. 27), dat art. 3 der genoemde 
.wet regelt alleen de aansprakelijkheid der 
beambten, die zich schuldig maken aan over
treding van den in art. 1 dier wet genoemden 
maatregel van inwendig bestuur, zoodat de 
plaatselijke wetgever de aansprakelijkhei<l mag 
regelen voor de overtreding vau de door hem 
ingevolge art. 2 van het reglement van 1875 
vastgestelde verordeningen. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie luidende: 
Schending van de artt. 3, 2• en 3• lid, en 7 

van de verordening van de gemeente Zevenaar 
dd . l!l October 1887, houdende bepalingen tot 
instandhouding van ile goede orde op het buiten

plein van en de toegangen naar het spoorweg
station van den Nederlandscben Rhijnspoorweg te 
Zevenaar in verband met art. 2 van het Alge
meen Reglement voor den dienst op de spoor
wegen , vastgesteld bij Kon. Besluit. van den 
27 October 1875, (Staatsblad n°. 181!); 

Gehoord hetiteen namens den gereq. bij plei
dooi is aangevoerd ; 

0. dat den gereq. bij oorspronkelijke dagvaar
vaardiag was ten laste gelegd, dat bij in den 
namiddag van den 1 2 Mei 1888 te ongeveer 

5{ uur, als dienstdoende machinist op de loco
motief van een trein der Geldersch-Overjjsselsche 
Lokaalspoorwegmaatschappij met den door hem 
gevoerden trein ovêr de rails op het buiten
plein van het station van den N ederlandschen 
Rhijnspoorweg te Zevenaar heeft gereden, terwijl 
aldaar niet een beambte van voornoemde maat
schappij tusschen de spoorstaven vóór den door 
hem bestuurden trein liep ; 

0. dat de rechtbank, dit feit evenals de kan
tonrechter te Arnhem bewezen verklarende, met 
vernietiging van het vonnis van gezegden kanton
rechter, den gereq. van alle rechtsveryolging te 
dier zake heeft ontslagen , de kosten te dragen 
door den Staat; 

0. dat bij art. 3 der verordening, J~udende 
bepaHngen _ter instandhouding van de goe4e orde 
op het buitenplein van en de toegangen n~11r het 
spoorwegstation van den N ederlandschen Rhijn-

spoorweg te Zevenaar, vastgesteld door den ge
meenteraad van Zevenaar den 19 October 1887 , 
afgekondigd den 28 November daaraanvolgende, 
is bepaald o. a., dat .op voormeld buitenplein, 
van den overweg nabij den Mathena af, en om
gekeerd met geene grootere snelheid dan van 
50fl0 meter per uur wordt gereden, terwijl op 
dit gedeelte van den spoorweg een beambte van 
de Geldersch-Overijsselscbe Locaalspoorwegmaat
schappij tusschen de spoorstave11 vóór den trein 
of de locomotief loopt, en dat voor de overtre
ding van dit artikel de in den trein of op de 
locomotief dienst doende conducteurs of machi
nisten gelijkelijk aansprakelijk zijn; 

dat deze bepaling is een nitvloeisel van art. 2 
van het Algemeen Reglement voor den dienst op 
de spoorwegen, vastgesteld bij Kon. Besluit van 
den 27 October 1875 (Staatsblad n°. 183) ; 

dat de rechtbank haar niettemin buiten toe
passing heeft gelaten, hoofdzakelijk op gronden 
dat, door art. 2 van het Algemeen Reglement 
aan den plaatselijken wetgever niet wordt toege

kend de bevoegdheid om ook met betrekking tot 
spoorwegen, die over die buitenpleinen mochten 

loopen, spoorwegverordeningen te maken, door de 
plaatsing der locomotieven en treinen te regelen, 
de snelheid, waarmede gereden mag worden, te 
bepalen, een voorlooper voor te schrijven, anders 
dan dit voor de beambten bij hunne instructien is 
bepaald, eindelijk aan te wijzen de beambten die 
in cas van overtreding verantwoordelijk zullen zijn ; 

0. dat hiertegen ter ondersteuning van het 
middel, bij memorie wordt aangevoerd, dat ar,t . 2 
van het Algemeen RegleI1_1ent aan de plaatselijke 
besturen de bevoegdheid b_eeft gegeven en de v_er
plichting opgelega', om algemeen en zonder ,uit
zondering te bepalen hetgeen tot instandhouding 
van de goede ·orde, waaronder zeker de veilig
heid ook is begrepen, op de buitenpleinen der 
stations vereischt wordt, zo,;1der te ondersèhei!len 
welke wegen en banen er ook over mochten loopen ; 

dat bij de door de rechtbank gemaakte uitzon
dering het doel van dit artikel zeker niet zou 
worden bereikt, en dat mocht de bepaling van de 
verordening behooren tot de politie op de spoor
wegen, zij toch zeker een uitvloeisel is van de 
in a~t. 2 van het Algemeen Reglement aan 
het gemeentebestuur !(egeven bevoegdheid en hare 
handhaving wenschelijk is met het oog zoowel 
op dat wettelijk voorschrift, als op de veiligheid 
van het buitenplein van. het station te Zevenaar ; 

0. daaromtrent dat gelijk boven reeds is over-
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wogen, de gemeenteverordening , welke het in deze 

geldt, is vastgesteld ter voldoening aan art. 2 

van het Algemeen Reglement voor den dienst 

op de spoorwegen, vastgesteld bij Kon. Besluit 

nn den 27 October 1875 (Staatsblad n°. 183); 
0. dat in gezegJ art. 21, geheel in overeen• 

stemming met het beginsel uitgedrukt iu art. 135 
der gemeentewet, wordt bepaald: 

"Hetgeen ter instandhouding der goede orde 

op de buitenpleinen van en de toegangen tot de 

stations van spoorwegondernemingen is voor te 

schrijven, wordt bij plaatsel ijke verordening, nadat 

de bestuurders der spoo,·wegdieusten · zijn gehoord, 

bepaald"; 

0 . dat die bepaling is algemeen en de regeling 

van hetgeen noodig is tot instandhouding der 

goede orde, waaronder ook behoort de openbare 

veiligheid, opdraagt aan de gemeentebesturen, 

zonder te onderscheiden welke -.vegen of banen 

over de buiten pleinen van en de toegangen tot 

de stations mochten loopen; 

0. dat noch uit de wet van den 9 Augustus 

1878 (Staatsblad n° . 124) omtrent de regeling 

van en het gebruik der locaalspoorwegen-, noch 

uit het krachtens die wet vastgesteld A !gemeen 

Reglement van den 11 l Januari 1879 (Staatsblad 
n°. 27) blijkt, dat de wetgever of de Regeering 

de gemeentebesturen in de hun bij genoemd art 2 
gegeven bevoegrlheid en opgelegde verplichting 

heeft willen beperken; 

0 . dat no::: namens den gereq. bij pleirlooi is 

aangevoerd, dat zelfs al mocht de · gemeenteraad 

van Zevenaar bevoegd zijn geweest .eene verorde

nin!( te maken, als die van den 19 October 1887, 
hij dan toch in ieder geval onbevoegd was de 

conducteurs of machinisten der Geldersch-Over• 

ijsselsche Loraalspoorwegmaatschappij aansprake

lijk te stellen voor de daarbij strafbaar gestelde 

overtredingen, om,lat bij art. a der wet van den 

9 Augustus 1878 de aansprakelijkheid van be

ambten en .bedienden was uitgesloten, zoo de door 

hen begane overtreJing een gevolg is van den 

last door de bestuurders van den spoorwegdienst 

gegeven; 

0 . te dien aanzien, dat art. 3 alleen regelt 

de aansprakelijkheid. der beambten, die zich schuldig 
maken aan overtreding van den in art. 1 dier 

wet genoemden maatre:::el vau inwendig bestuur, 

maar dat daarnit niet volgt, dat de plaatselijke 

wetgever de aansprakelijkheid niet zon mogen 

regelen voor de overtreding van de door hem 

vastgestelJe verordeningen; dat voorts ook volgens 

art. 47, in verband met art. 91 Strafrecht, de 

op de locomotief dienstdoende machinist is aan te 
merken als de· dader der overtreding van art. 3, 
2• lid, der voormelde gemeenteverordening; 

0. dat uerhalve de gereq. ten onrechte bij het 

bestreden vonnis van rechtsvervolging is ontsla:::en 

eu het vonnis behoort te worden vernietigd; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements

rechtbank te Arnhem in deze zaak op den 

7 Aup:ustns 1888 gewezen; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 ., 
Gezien de artt. 239 en 1170 Strafvorilering; 

Bevestigt het op den 23 Juni 1888 door den kan• 

tonrechter te Arnhem in deze zaak gewezen vonnis; 

Veroordeeld den gereq. in de kosten in hooger 

beroep, uitvoerbaar bij lijfsdwani: van den lang~ten 

duur van één dag, en in die in cassatie gevallen. 

15 Januari 1889. MISSIVE van den Minister 

van Justitie aan de procureurs-generaal bij 

dè gerechtshoven, betreffende mededeeling door 

de ambtenaren van het openbaar ministerie 

aan de districts-veeartsen van het gevolg dat is 

p:egeven aan de processen-verbaal, opgemaakt 

wegens overtredingen van de wet van 5 ,Juni 

1875 (Staatsblad n°. llO). 
Blijkens mededeeling van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, ontvangen de districts-vee

artsen niet geregeld van de ambtenaren van het 

open baar ministerie bij de kantongerechten op

gaven van het gevolg, dat gegeven is aan processen

verbaal, opgemaakt wegens overtredingen van de 

wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n°. llO), 
terwijl toch die wet moet gerekend worden te 

behooren tot de wetten en verordenin!(en betreffende 

de veeartsenijkundige politie, waarop de circulaires 

van den Minister van Justitie van 25 April 1872 en 

6 J anuari 1888, afd. 2 .A n°. 122 en 120 doelen. 

Met het oog op de door Zijne Excellentie 

uitgesproken wenschelijkheid, dat van overtredingen 

ook van voormelde wet aan de districts-veeartsen 

mededeeling worde gedaan overeenkomstig de bij 

voormelde circulaires gegeven voorschriften, heb 
ik de eer UW.E.G. te verzoeken zulks te be

vorderen en mededeeling van den inhoud dezer 

te doen aan de ambtenaren van het openbaar 
ministerie in Uw ressort met nitnoodiging zich 

daarnaar te gedragen, -waartoe een voldoend aantal 

exemplaren dezer circulaire hiernevens p:aat. 

De Minister van Justitie, 
(get.) RuIJS VAN B~ER~;NBROEK. 
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16 Jan11ari 1889. M1ss1v1,; van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen des Konings in de provinciën, be
treffende kosteloos vervoer op spoorwegen van 
geleiders van militieplichtigen. 

Naar aanleiding van een desbetreffend schrijven 
van mijnen ambtgenoot van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, heb ik de eer UH.E.G., met 
wijziging mijner circulaire van 4 Juli 1888, 
n°. 3422, afd. A.Z..C., mede te deelen, dat het 
vervoer van yeldwachters en andere beambten van 
politie tot het begeleiden van militieplichtigen 
door de ederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij 
kosteloos moet geschieden langs de door haar aan
gelegde of in exploitatie genomen spoorweglijnen 
Harmelen-Breukelen, 's Gravenhage-Gouda en 
Leiden-Woerden, mits bedoelde beambten van 
een reisorder zijn voorzien. 

Op · de overige lijnen dier maatschappij kan 
geen kosteloos vervoer gevorderd worden. 

Ik verzoek U l:I.E.G. aan de burgemeesters in 
Uwe provincie hiervan kennis te geven. 

De Minister van· B innenlandscke Zaken , 
Voor den Mi oister, 

De Secretaris-Generaal, (get .) HuBRECHT. 

18 Janitari 1889. Bi,;sLUIT, tot nadere aanvulling 
van het Koninkl. besluit van 31 Januari 1884 
(Staatsblad n° . 25), waarbij regelen worden 
gesteld ten aanzien van de vergoeding wegens 
reis- en verblijfkosten, toe te kennen aan per
sonen die hier te lande met dienstverrichtingen 
worden belast, waarvan de kosten gekweten 
worden uit de kol~oiale geldmiddelen. S. 11. 

Wr;s WILLEM II[, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën, dd. 20 December 1888, litt. D, o0 • 18; 
Deo Raad van State gehoord (advies van den 

8 Januari 1889, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden 

Minister, dd. 14 Januari 1889, lit.t . D, n°. 2û; 
Gelet op Ons beslnit van 9 Juli 1888, n°. 20 

(Staat.blad n°. 93); 

Hebben goedgernodeo en verstaan: 
Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van den 

31 J anuari 1884 (Neder;tandsck Staatsllad n°. 25), 
houdende vaststelling van regelen ten aanzien van 
de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten, toe 
te kennen aan personen die hier te lande met 
dienstverrichtingen worden belast, waarvan de 
kosten gekweten worden uit de koloniale geld
middelen, ondergaat de vol11;eode aan vulling: 

In de tweede klasse worden oog gerangschikt 
de presidenten, leden en secretarissen van door 
Onzen M ioister van Koloniën benoemde commis
siën tot het afnemen van examens voor den 
Indischen dienst of van examens van beo die 
voor bijdragen van Staatswege voor hunne op
leiding - voor den Indischen dienst in aanmerking 
weoschen te komen. 

2. De in artikel 1 bedoelde rangschikking is 
toepasselijk op de na 1 Januari 1888 benoemden. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene Rekenkamer, en dat in de Neder
landsche Staatscoi,rant en in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den l 8den 
(get.) 

J anuari 1889. 

WILLEM. 
De Minister van Koloniën, (get.) KEUCHENIUS. 

(Uitgeg. 28 Jan. 1889.) 

19 Jan11ari 1889. BESLUIT, tot intrekking van 
het reglement van politie wegens het gebrnik 

der spoorwegbrug over de Maas te "f1 enlo 
voor algemeen verkeer. S. 12. 

WIJ WILLEM III, 1!:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 4 De
cember 1888, n°. 168, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
8 J aouari 1889 , n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van den 
15 J anuari 1889, füt. I, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het bij Ons besluit van 6 Sep

tember 1866 (Staatsblad n°. 121 ) vastgestelde 
reglement van politie wegens het gebruik van de 
spoorwegbrug over de Maas te "f1 enlo. voor alge
meen verkeer. 

Onze Miuister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal wordeu. 

Het Loo, den l!!dèn Januari 1889. 
(get.) WILLEM. 

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

(Uitgeg. 28 Jan. 1889.) 
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19 Januari 1889. M1sstvE van den Minister 

van J ustitie, aan de procureur~•generaal bij 

de gerechtshoven, betreffende de bevoegdheid, 

tot de tenuitvoerlegging van dwangbevelen, 

van de ambtenaren door het gemeentebestuur 

aangewezen voor de beteekening van stukken 

in zake vervolging tot invordering van plaatse

lijke belastingen . 
Volgens de leer gehuldigd bij arrest van den 

Hoogen Raad van 19 October Jl. (W. v . 'T R. 

n•. 6627), zijn de ambtenaren, door burgemeester 

en wethouders, ingevolge art. 261 der gemeentewet 

aangewezen tot de beteekening van stukken, be

treffende vervolging tot invordering van plaatselijke 

belastingen, ook bevoegd tot de tenuitvoerlegging 

van de afgegeven en door hen beteekende dwang

bevelen, door in beslagneming van des schuldenaars 

goederen. 

Met die leer is in strijd de circulaire van den 

toenmaligen Minister van Justitie, dd. 8 Decem

ber 1868, 2de afdeeling a, n". 80, voor zoo verre 

deze op den voorgrond stelt, dat de uitvoering 

der bedoelde dwangbevelen, volgens den regel van 

art. 1 van het bij Koninklijk besluit van 14 Sep

tember 1838 (Staatsblad n°. 36) vastgesteld regle

ment IV, blijft opgedragen aan de deurwaarders 

bij de onderscheidene rechterlijke colleges en bij 

de kantongerechten . 

Die circulaire behoort op dien grond als ver

vallen te worden beschouwd. 

Ik heb de eer UW E.G. nit te noodigen rlen 

inhoud dezer ter kennis te brengen van de rleur

waarders bij Uw hof en bij de daaronder ressor

teerende arroudissements-rechtbanken en kanton'. 

gerechten, waartoe een voldoend aantal exem

plaren dezer circulaire hierbij gaat. 

De Minister van Justitie, 
(get.) RuYs VAN Bi,;i,:&ENJJ&OEK. 

26 Januari 1889. WET, houdende goedkeuring 

van de op 29 November 1888 te Parijs 
tusschen Nederland en Frankrijk gesloten 

overeenkomst, strekkende om het geschil 

nopens de grensregeling tusschen S1triname 
en Fransch-Guyana aan eene scheidsrechter

lijke uitspraak te onderwerpen. S. 11!. 
WIJ WILLEM III, ENZ ... . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 29 November 1888 te Parijs gesloten 

overeenkomst, strekkende om het aanhangig ge

schil nopens de grensregeling tusschen S1triname 
en Franscl,-G,,yana aan eene scheidsrechterlijke 

uitspraak te onuerwcrpen, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op het tweede gedeelte van art. 69 der 

Grond wet en art. I § 2 van het Reglement op 

het beleid der regeering in de kolonie Suriname , 
vastgesteld bij de wet van 31 Mei 1865 (Staats

blad n•. 55); 

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

Emig artikel. 

IJe nevens deze wet in afschrift gevoegde over

eenkomst, den 29sten November 1888 te Parijs 
tusschen Nederland en Frankrijk gesloten, en 

strekkende om het aanhangig geschil nopens de 

grensregeling tusschcn S11riname en Fransch-Guyana 
aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onder 

werpen, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 26sten Januari 1889. 

(get. ) WILLEM. 

De Min. van Buitenl. Zaken, (get.) HARTSEN. 

De JJ[inister van Koloniën, (get.) KEUCHENIUS. 

(Uitgeg. 7 Febr. 1889.) 

AFSCHRIFT. 

Sa Majesté Je Roi des Pays-Bas et Ie Président 

de la République Française, voulant metlre fin 

à l'amiable au différend qui existe, touchant les 

limites de Leurs colonies respectives de la Gnyane 

Française et de Surinam en amont du confluent 

des rivières del' Awa et du Tnpanahoui, qni forment 

ensemble Je. Maroni, ont nommé pour Leurs 

Plénipotentiaires: 
Sa Majesté Ie Roi des Pays-Bas, M . Je Jonkheer 

ALPH0NSE LAMBE HT EuG!iNE DE STUERS, Son 

Eovoyé Extraordinaire 

près Je Gon vernemeot 

Le Prés(dent de 

et Ministre Plénipoteutiaire 

de la Republique Française. 

la Républiq ue Française 

M. RENÉ GoBLET, Depntè, Ministre des Affaires 

Etrangères, etc. etc. etc. 

Lesquels, dO.ment autorisés à eet effet, sont 

couvenus des articles suivants : 
Art. 1 . Le Gouvernement de Sa Majestè Ie 

Roi des Pays-Bas et Ie Gouvernement de la Répu• 

blique Française conviennent de rem~ttre à un 
arbitre Ie soin de procéder à la délimitation 

susmentionnée. 
Les deux Gouveruements se mettront d'accord 

sur Ie choix de l'arbitre auquel ils communiqneront 

tous les documents et toutes les données dont ils 

disposent. 
2 . Les deux Gouvernements s'engagent à accepter 

comme j ugement suprême et sans appèl, la 
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décision que prendra l'arbitre et à s'y soumettre 

sans aucune réserve. 
3. · Le présente Convention aura son effet dès 

que les Etats-Généraux des Pays-Bas et les 

Chambres Françaises l'auront approuvée et dès que 
les ratifications en auront été échangées dans Je 
plus bref délai possible. 

En foi de q uoi, les sonssignés ont dressé la 

présente Convention et y oot apposé leurs cachets. 
Fait en double à Paris, Ie 29 Novembre 1888. 

(L.S.) (get.) A. DE STlJERS. 

RENÉ GoBLET. 

26 Jan11,ari 1889. ' WET, hond ende bekrachtigiug 

eener provinciale heffing in Overijssel. S. 14. 

Bij deze wet wordt, met ingang van 1 ]';Jei 1889, 
bekrachtigd, de heffing ten behoeve van de pro
vincie Overijssel, van een watertol aan <le brug 
over de Tusschenlinde bij Slijkenburg. 

26 Januari 1889._ WET, houdende bekrachtiging 

eener provinciale heffing in Overijssel. S. 15 . 

Bij deze wet wordt, met ingang van 1 April 1889; 
bekrachtigd, de helling ten behoeve van de pro
vincie Overijuel, van brnggelden aan <le brug 
01•er de rivier de Linde te Kuinre. 

26 Januari 1889. WET, houdende bekrachtiging 

eener provinciale helling in Overijssel. S. 16. 
Bij deze wet wordt, met ingang van l Mei 1889, 

bekrachtigd, de helling ten behoeve van ne pro

vincie Overijssel, van tolrechten voor het l(ebruik 

van de provinciale kunstwegen : 1 °. van Zwolle 
naar Kampen; 2°. van Zwolle over Hasselt en. 
Zwartsluis naar Meppel; 11°. van den Barsbeker
naar den Blokzijlerdijk en 4°. van Kuinre naar 

Slijkenburg. 

26 Jameari 1889. W i,;T , houdende bekrachtiging 
eener provinciale helling in Zeeland. S. 17. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd, de heffing ten 
behoeve der provincie Zeeland, van tolrecht voor 

het. gebruik van bij die provincie in onderhoun 

zijnde wegen. 

De WETTEN van 28, 30 en 31 Januari 1889, in S. 0
' 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 

27, 28 en i9 bevatten de Hoofdstukken 2, 4, 8, 5, 9, 7 B, 11 , 6, 3 eu 10 der begrooting 
van Staatsuitgaven voor 1889. Kortheidshalve wordt slechts de hoofdinhoud medegedeeld: (l) 

28 Jan. S. 18. II• H oofdstuk. !Je Hooge Colleges van Staat en het Kabinet des Konings. 

1• Afd.: De Staten-Generaal / 1155,915.-
2• IJe Raad van State 10 J ,000.-
3• ,, De Algemeene Rekenkamer. 112,750 -

4• De Kanselarij der beide Orden 15, 7112.25 
5° Het Kabinet des Konings . 32,640 -

Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën en kosteu voor de vergade
ringen van den Ministerraad 

Onvoorziene uitl(aven. 

2, Jan . S. 19. IV• Hoofdstuk. Depai·tement van J,istitie. 

1 • Afd. : Kosten van het Uepartement . 

2• Kosten van de rechterlijke macht. 

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

4• Gerechtskosten . 
5° Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij 
6• Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten . 
7• Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen. 
8• Kosten der R ijkswerkinrichtingen en van het Rijksgesticht Ommerschans 
9• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz .. 

10• Verschillende uitgaven 
11• Onvoorziene uitgaven. 

· (l) Staatsbladen N°• 20 en 22 zij n te vinden op bladz. 22 en 1•olgg. hierna. 

f 

f 

f 

24,145.
. 5,000.-

647,182.25 

135,850.-
1,649,469.-

51,300.-
305,000.-

545,325.-
951,730.-
558,290 -
578,749.-

266,078.-
15,600.-
50,000.-

5,107,391.-
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28 Jan. S. 21. VIII• Hoofdstuk. Departement van Oorl-0g. 

1 • Afd : Kosten van het Departem1mt 

8• 

14• 
15• 
16• 
17• 

Traktementen en toelagen , ~mitsgaders schadeloosstelling voor uniform
verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van 
den grooten staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale 
en plaatselijke staven. 

Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniform verandering 
en voor verlies va.n bagage, voo r · het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en . voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen
korpsen, daaronder begrepen daggelden aan militaire wachters . 

Soldij•en en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen vermeld , met 
uitzondering van de kosten , in die afdeelingen en in de llde af
deeling omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instruc
teurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni
gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

Geneeskundige dienst . 
Studie en Onderwijs . 
Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 

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

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

Ko,ten der Rijks-centrale magazijnen van kleeding, uitrusting, hospi
taalgoederen en kampementseffecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding en uitrusting, benevens van vernieuwing en wij ziging 
van ledergoed en paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger 

Militaire verkenningen en 'fopographische inrichting . 
Verplaatsing van personen en goederen • 
Verschillende uitgaven 
Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

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

30 Januari. S. 23. v• Hoofdstuk. Departement van B innenlandsche Zaken. 

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

2• a. Kosten van het bestuur der provinciën: 
Àrt. 5- 8. oordbrabant 

9 -12. Gelderland 
13-16. Zuidholland . 

Transporteere 

f 61,900.-
68,600.-
77,740.-

f 208,240.-

f 143,750.-

261,600.-

2,978,140.-

8,990,558.-
896,907.-
309,065.-

933,300.-

684,080.-

341,600.-
42,100.-

225,500.-
53,600.-

l ,878,400.-
50,000.-

296,41l7.
l ,759,410.-

928,500.-

f 20,772,947.-

f 150,010.- . 

f 150,010.-
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Per transport f 208,240.- f 150,010.-

Art. 17-21. Noordholland 
• 22-25. Zeeland • 
• 26-29. Utrecht . 
,, 30-33. Friesland . 
,, 34-37. Overijssel. 
" 38-41. Groningen 
,, 42-45. Drenthe . 
• 46-49. Limburg . 

b. Armwezen. Árt. 50-52 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur. 

Àrt. 53-60 . 

3• Afd. : Nationale militie en schutterijen. Árt. 61- 6:3 
4° " Medische politie. Àrt. 64-83. 
5• • Onderwijs. 

Hooger onderwijs. 
Àrt. 84-87. Rijks-Universiteit te Leiden . 

88-90. Rijks- Universiteit te Utrecht . 
91-93. Rijks-Universiteit te Groningen . 

P erdere uitgaven betrekkelijk het hooger onderwijs. 
Àrt. 94. Uitgaven voor den dienst der Rijks-Universiteiten, niet 

begrepen in de artt. 84 tot en met 9:3, van zoodanigen aard als, 
volgens beslissing van den Minister van Binnenlaudsche Zaken, tot 

• 74,765.-
• 61,460.-
• 51,260.-
• 63,060.-

66,655.-
58,210.-

• 46,025.
# 55,510.
" 165,300.-

,, 21,275.-

f 654,775.-
363,500.-
300,456.-

en met het jaar l 878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, be
doeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n•.102). • 2,000.-

28,400.-
Art. 95. Kosten der opleiding van lceraren voor het Hervormd 

kerkgenootschap vanwege dat genootschap 
Àrt. 96 . Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch

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

Art. 97. Seminariën voor het Roomsch-Kat.holiek kerkgenootschap " 
98. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlische kerkgenoot
schappen . 

Àrt. 99. Kosten der gouden eerepenningen voor·bekroonde prijs
vragen, uitgeschreven door de Rijks-Unicersiteiten 

Àrt. 100. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 
hoog er onderwijs. 

Árt. 101. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
nitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds . aan de hooge school te Lei.den gekomen goederen, 
die later zijn te gelde gemaakt . 

Árt. 102. Jaarwedde van een · inspecteur der gymnasia . 
103. Reis-, verblijf- en bnreelkosten van den inspecteu r 

der gymnasia . 
' Art. 104. Subsidiën aan gemeenten t_en behoeve van hare !(ym
nasia en pro-gymnasia . 

Art. 105. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit
gaven_ der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in nrtt. 11 
en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102) 

10,000.-
13,580.-

19,600.-

1,000.-

14,400.-

390.-

3,500., 

l,000.-

235,000.-

8,000.-

871,760.-
65,250.-

608,449.-

Transporteere / 1,655,601.- f 1,695,469.-
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Per transport . / 1,655,601.- / 1,695,469.-
Middelbaar onderwijs. 

Árt. 106. Jaarwedden van twee inspecteurs van het middelbaar 
onderwijs . 

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

Á.i·t. 108. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleer

aren, leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische school. " 
Árt. 109. Aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, 

hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften , kleeding der 
bedienden, reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven ten behoeve 
de Polytechnische school . 

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

Á.rt. lil . Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van 
gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, reis- en ver-
blijfkosten en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks hoogere 
burgerscholen . 

Á.rt. '112. Jaarwedden, toelai,:en en belooningen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbouwschool en toelage aan 
den heer K. W. VAN GoRKOM, tot vergoeding van kosten, door 
hem te maken tot het geven van onderwijs aan die · school 

Á.rt. 113. Kosten en subsidiëu voor stichting, uitbreiding, aan
bouw, onderhoud, huur en ias ten van gebouwen, onderhoud en 
aankoop van meubelen, vuur en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs , reis- en 
verblijfkosten ; administratieve, huishoudelijke en verdere uitp;aven 

ten behoeve der Rijkslandbouwschool . 
Á.rt. 114. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel

baar onderwijs 
Ái·t. 115. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van onderwijs 

in land- en tuinbouw en voor het opleiden van landbouwonderwijzers. " 
Árt. 116. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. • 

117. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
bnrgersrholen , de landbouwscholen en de Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens 

Árt. 118. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commi ssiën tot het examineeren van hen, die eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten 
van bekwaamheid, vermeld iu art. 65 of eene akte vau bekwaamheid 
voor het handteekenen, vermeld in art.' 65 bis der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 
(Staatsblad n•. 123), wenschen te ontvangen, benevens verdere 
kosten van die examens 

Lager onderwij3. 
Á.rt. 119. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager 

onderwijs . 

7,000.-

1,900.-

111,766.665 

35,500.-

422,230 . ...:.... 

77,000.-

60,900.-

29,585.-

235,750.-

2üoo.-
10,ooo.-

30,000.-

37,000.-

10,500.-

Transporteere 1"2,749,532.665 / 1,695,469.-
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Per transport ' . . / 2,749,632.66& f 1,695,469.-
Árt. 120. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van 

het lager onderwijs . 
Árt. 121. Jaarwedden van de districtsschoolopzieners 

122. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts

schoolopzieners 
Árt. 123. Reis- en verblijfkosten van de arrondissements-school

opzieners of abonuement deswege 
Árt. 124. Ko,ten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 

wie bij a rt. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 (Staatsblad n•. 123), 
het toezicht op het lager onderwijs is op/?edragen . 

..drt. 125. J aarwed<leu, toelagen en belooningen der Önderwijzers 
en bedienden bij de Rij kskweekscholeu ter opleiding van onder
wijzers en bij de ilaaraan verbonden leerscholen 

Árt. 126. Toelageu voor huisvesting en verpleging van kweeke
lingeu, opgeleid bij de R,ijkskweekscholen 

Árt. 127. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder
houd van gebouwen; vuur en' licht; hulpmiddelen voor het onder-
wijs ; lokaalbehoeften; het gebruik maken van bad- en zwem-
inrichtingen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkskweekscholen 
en daaraan verbonden leerscholen . 

Árt. 128. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder
wijzers en onderwijzeressen 

Art. 129. Normaallessen tot opleiding van onderwijzer. • en 

2,900.-
62,ó00.-

16,000.-

40,000.-

200.-

206,445.-

146,000.-

54,764.-

51,000.-

onderwijzeressen . 500,000.-
Árt. 1 ao. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-school-

opzieners ten gevolge van art. 24 van het Koninklijk besluit van 

22 Januari 1880 (Staatsblad n•. ó) 7,000.-
Árt. 1 :n. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijks lagere 

scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder 11,700.-
Árt. 132. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; hulpmid

delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften, buitengewoon opzicht en 

verdere uitgaven voor de Rijks lagere scholen te Weststellingwlrf, 
te Steenwijkerwold en te Vledder . 9,920.-

Árf. 133. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere 
uitgaven ten gevolg~ van art . 28, 7de lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, laatstelij k gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 

(Staatsblad a0
• 123) 200.-

Árt. 134. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaar• 
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen. • 73,000.-

Árt. 135. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 
de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van art. 45 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
die van ll Juli 1884 (Staatsblad n°. 123). • 3,000,000.-

Árt. la6. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor 
de kosten van haar lager onderwijs over 1887, ten gevolge van 
art. 46 der wet tot re!(eling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die vau 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123) . 20,000.-

.drt. 137: Tijdelijk subsidie aan de gemeenten, door de u_jtgaven 

Transporteere . f 6,951,161.66$ / 1,695,469.-
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Per transport f 6,951,161.66; j 1,695,469.-

tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, 

onbillijk bezw;ard (art. 49 der wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, laatstelijk ~ewijzigd hij die van 11 Jnli 1884, Staatsblad n°. 123) •,, 235,000.-

Árt. 138. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen, die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art . 56 onder a en b of eene 
akte van bekwaamheid voor de handwerken, vermeld in art. 65 bi.a 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 

- -bij die van ll Juli 1884 (Staatsblad n°. 12:l), wenschen te ont
vangen , benevens verdere kosten van die examens. 

Árt. 139. Verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen voor 

ouderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen. 
Art. 140. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 

van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs . • 
Art. 141. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouw

kundige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge-
bouwen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel van 

den bouwkundige 
Art. 142. Reis- en verblijfkosten, buitengewoou toezicht, huis

honde!ijke en verdere uitgaven betreffende het toezicht op de ge-

bouwen . 

Kunsten en wetenschappen. Art. 143-179 . 

88,000.-

l 9,2ö3.335 

1,000.-

20,000.-

6,300.-

6• Afd.: 

7• Nededandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 

Staatsblad. Art. 180-183 
P ensioenen, toelagen, gratificatiën, wachtgelden en snbsidiën. Árt.184-191 
Onvoorziene behoeften. Art. 192. 

7,320,695.-
503,220.-

81,770.-
4[9,475.-

40,000.-

f 10,060,629.-

30 Jan. S 24. IX• Hoofdstuk. Departement van TfTattr,staat, Handel en :Nijverheid. 
l• Afd. : Kosten van het Departement Árt. 1-4 . f 187,145.-
2• Waterstaat. 
Art. 5-9. Jaarwedden, reis-, verblijf- en bureelkosten enz. . f 702,916 .
Árt. 10._ Bezoldiging, enz. van de machinisten en stokers bij 

de verschillende stoomwerktuigen . 16,900.-
Art. ll. Bezoldiging van het tijdelijk personeel voor den alge-

meenen dienst van den waterstaat 
Árt. 12. Waarneming van den winddruk en waterhoogten enz. 

met inbegrip van de kosten v11n het daarvoor_ gevorderde mate

rieel. 
Árt. 13. Telegraphische berichten . 

14. w"terstaatskaart 
15. Rivierkaarten 
16. Onderzoek naar den waterstaatknndigen toestand des 

lands 
Art. 17. 

18. 
Herziening van het Atllsterdamsche peil . 

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

Árt. 19. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van commis
sj!Sn, benevens uitschotten daarvoor 

Transporteere 

25,100.-

18,000.-
4,500.-
5,000.-

12,000.-

1.000.-
10,000.-

3,000.-

1,000.-

/ 799,416.- / 187,145.-
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Per transport / 799,416.- f 
.Jrt. 20. Oeverconstateering der rivieren, proceskosten en ex-

ploten 
.Jrt. 21. 

23. 
opperwater 

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

.Jrt,. 23. IJsopruiming 

24. Toelage aan den inspecteur voor de Rijn- en Maasvaart 
26 . Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvaart . 

.Jrt. 26. Meten en ijken van Rijnschepen 
27. Belooning der commissiën van deskundigen voor de 

Rijnvaart te Amsterdam enz. 

.Jrt. 28. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 
29. Verbetering van de ri vier de Waal . 

30. Verbetering van de rivier de IJ seel . 

31. Verbetering van de rivier de Merwede, van de Killen 

en het Hollandsch Diep 
.Jrt. 32. Verbetering van de Dordtsche waterwegen . 

:!3. Verbetering en onderbond van de rivier de Maas in 

Limburg, Noordbrabant en Gelderland 

Àrt. 34. Verleggen van de .uitmonding der rivier de Maas, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n•. 4). 
.Jrt. 35. Onderhoud enz. Vftn de vaargeul van den Amer enz. 

36-39. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit

bakenen, waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd 

sub art. 34 
Àrt. 40. 

41. 

Kosten van den bouw van eene brug te Heusden 
Onderhoud enz van de Nieuwe Maas, het Scheur 

en aan den Hoek van Holland; verbetering van de Nieuwe Maas 

beneden de oostpunt van Rozenburg 
.Jrt. 42. Verbetering, ingevolge de wet van 24 Januari 1863 

(Staatsblad n•. 4), van den Rotte.rdamschen Waterweg . 

.Jrt. 43. Onderhoud enz. van den Hollandschen IJssel, met 

de verdieping van de rivier beneden Gouda . 
Àrt. 44. Verbetering van de Linge 

46. Onderhoud van het Zwarte Water 

46. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep. 
47. Onderhoud enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen 

1,000.-
17,000.-

5,000.-
15,000.-

500.-

600.-
300.-

3,000-
135,000.-
260,000.-
101,000.-

396,000.-
58,200.-

215,000.-

• l,847,600.-
18,000.-• 

44,000.
Memorie. 

230,000.-

• 1,500,000.-

13,300.-
2,200.-

10,400.-
30,000.-
4,360.-

48. Onderhoud der drie overlaten in den Waaldijk boven 
Dalem en ia het Wijdschild, van de groote inundatie- of hulpslnis in 

den Waaldijk te Dalem, de sluizep, heulen en duikers te Gorinchem. # 

.Jrt. 49. Onderhoud enz. der duikersluis in den Kroll!men Rijn 
8,000.-

te Wijk bij Duurstede . 
.Art. 50. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 

Durgerdam, Schellingwoude en IJmuiden 
.Jrt. 61. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever

werken, helm- en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en 

Transporteere 

130.-

800.-

f 6, 714,806.- f 

187,145.-

187,145.-
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Per transport • f 5,714,806.- f 
vernieuwing ".an peilschalen, van de havens te Hellevoetsluis en 
Goedereede, benevens daarmede in verband staande uitgaven in 
Zuidbolland 61,500.-

Ll.rt. 52. Id . in Noordhollaud, alsmede van de havens Vlie-
land, Urk en Marken . 198,471.-

Àrt. 53. Id. in Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 

Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven 
Àrt. 54. Id. in Friesland 

55. Id. in Overijssel 
56 . Id. in Groningen 
57. Bijdrage in het tekort der uitii;aven voor zeewering 

en oevervoorziening van de calamiteuse polders in de provincie 
Zeeland. 

Art. 58. 
59 . 
60. 

Herstel van buitengewone winter- en stormschade 

Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen • 
Onderhoud, herstel en verbetering der havens en hare 

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

Art. 61. Id in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 
62. Id. in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en los

plaats bij de Isabellasluis en het posthaventje te Gorisboek 
Àrt. 63. Id. in Friesland 

64. Verbetering van de haven te Lemmer 
·,, 65. Onderhoud, enz . der havens en hare toegangen in 

Overijssel . 

38,000.-
41,000.-
28,850.-

8,400.-

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

12,000.-
57,980.-

13,000.-
48,000 -
16,600.-

3,233.-
Árt. 66. Aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 

met de Merwede, voor zoover zij niet in een of meer der vier 
volgende artikelen zij u begrepen • 2,835,000.-

Àrt. 67-70. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, kosten van uitbakenen enz. bij den aanleg van het 

kanaal sub art. 66 genoemd . 
Àrt. 71. Onderbond enz. van de Zuid-Willemsvaart . 

72. Aanleg en onderhoud van telegraphische verbindingen 

voor den dienst van de kanalen. 
Àrt. 73. Onderhoud enz. van het kanaal de Diezc . 

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

Art. 75 . Onderhoud enz. van het Zederikkanaal . 
76. Onderbond enz. van het kanaal door Voorne . 
77. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den water

weg van Amsterdam naar Rotterdam . 
Art. 78. Onderhoud enz. van het Noordhollandsch kanaal. . • 

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

Art. 80. Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 

39,000.-
204,000.-

4,425.-
30,000.-

31,230.-
54,000.-
36,000.-

7,500.-
154,000.-

372,000.-

bij Schellingwoude . • 161,000.-
Àrt. 81. Uitbreiding der haven en sluiswerken te IJmuiden, 

ingevolge de wet van 31 Mei 1887 (Staatsblad n°. 98) 960,000.-

Transporteere /11,380,995.- f 
1889. 

17 

187,145.-

187,145.-
2 
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Per transport /11,380,995 .- f 
Art. 82. Uitkeering aan de Amsterdamsche Kanaalmaats.chappij • 260,000.-

83. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal. . 400.-
Art. 84. Onderhoud ~an de vaart tusschen Amsterdam en 

Vreeswijk . 

Art. 85. 

" 86. 
87. 

" 88. 
89. 

• 90. 

Onderhoud, en~. van het jaagpad langs het S.paarne . • 

Onderhoud enz. van het kanaal V!\,Il Neuzen . • 
Onderhoud enz. van het kanaal van Sluis naar Brugge " 
Onderhoud enz. van het kanaal door Zuid-Beveland . • 
Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren . 
Onderhoucl enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzijl, de draaibrug o.ver 
de Boorne, de Kiestrazijl, de Bur!(werderbrug- in de ],eegte, lult 
oostelijk kanaalboord van èleo Munnikezij1sterrijt. 

.J.rt. 91. Onderhoud en werking der stoomwerktuigen. van. het 
Noord-Willemskanaal 

Árt. 92. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep. 
• 93. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
,, 94. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal ter verbin

ding van de Drentsche met de Friesche wateren . 
Art. 95. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beiler

vaarten . 
Art. 96. Onderhoud, enz. van het Noordetkanaai of de l)föorder• 

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

Art. 97-107. Onderhoud, herstel en vetbetening van wegen 
en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven, in de verschillende provinciën • 

.J.rt. 108. Onderhoud enz . van veren en schipbruggen . 
• 109. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laatst.voorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan . 
Art. l 09bis. Bijdragen in de kosten, van ajtbneiding· der haven-, 

werken te Maassluis 
Art. 109ter. Bijdrage in de kosten van verbetering der haven 

te Philippine . 
Art. 110. Nieuw te vetleenen sobsidiën . 

.J.rt. 111- 113. Jaarweddtn, benevens reis-, veDbfijf- en, bareel
kosten van de beide Rij ks bon wmeesteus en, van, het verder v.aste 
personeel, alsmede van het tijdelijk personeel belast met het toe
zicht op de landsgebouwen. . 

Art. 114. Onderhoud enz. van de landsgebouwen en het Binnen
hof te ' s Gravenhage. 

Árt. 115. Algemeen brandweermaterieel. Duinwater voor de 
gebouwen bij het Rijk in gelîruik en voor de fontein op het Binnen
hof, verlichting van het Binnenhof en telephoonabonnement voon 
de Tweetle Kamer der Staten-Generaal. 

Art. 116. Huur en bewaking van, lokalen tijdelijk in gebvuik. • 
• 11 7. Verbouwfogen in het Departement van Marine . 

118-120. Jaarwedden, benevens reis-, verblijfi.. en verplaat
singskosten van den Raad' "foor het toezicht op de spoorwegdiensten. • 

7,000.-
700.-

86,0.0,0,-
4,70.-

54,000.-
83,000.-

17,500.-

20,000.-
15,600.-
10,400.-

8,500,.-

91,500.-

9,850,-

673,000.-
54,090.-

542,694.21 

35,000.~ 

3,000.-
2,000.-

41,800.-

66,000,-

6,000.-
8,300:.- . 

38,000.-

66\85@1-

Transpo11teere • f 13,572,649.21 f 

187,145.-

187,145.-
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Per transport . f 13,672,649.21 f 187,145.-

Àrt . .121. Kosten, voortvloeiende uit de toepasselijkverklariilg 
van art. 26 der wet van 21 Augustus 1859 (Staatablad n°. 98) 
of van art. 33 der wet van 9 April 187 5 (Staatsblad n°. 67) op 
de diensten der Nederlandsche Rijn-, Aken-Maastrichtsche en Luik

Maastrichtsche spoorwegmaatschappijen. 
Art. 122 eu 123. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- en bni;eei'

kosten van den Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijkscommis
saris bij de exploitatie der Staatsspoorwegen . 

Àrt. 124. Advertentiën voor het ter visie leggen van liggers 
van toegangswegen uaar spoorwegstations . 

Àrt. l 26. Bijdrage aan de Internationale Commissie voor spoor-

wegcongressen . 

3,604.= 

3,800.-

100.-

100.-

.Jrt. 126. Bijdrage aan de Koninklijke Nederlandsche Lokaal
spoorwegmaatschappij in de kosten van de spoorwegbrng over den 
IJssel bij Deventer, ingevolge de wet van 15 Juni 1883 (Staats 
blad n°. 86) . 

.Art. 127. Tegemoetkoming aan den' aannemer van den stoom

boot-veerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren 
Art. 128. llekking der uitgaven, begrepen in de begrooting 

voor den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1889 

94,000.-'-

65,000.

• 2,095,000.-

3• Afd .. : Handel en Nijverheid. 

A. Koninklijk Nederlandse!, Meteorologisck Instituut. 
Art. 129. Jaarwedden en toelagen van het personeel f 

130. Reis- en verblijfkosten, waarnemingen elders dan te 
Utrecht, huur, onderhoud van gebouwen en verder materieel en 
arbeidsloon 

B. Zeevissckerijen. 
Àrt. 131. Jaarwedden van den secretaris van het college vot!r 

de zeevisscherijen, van den wetensèhappelijken adviseur , de keur
meesters, den hoofdopzichter en verder personeel ; maandgelden van 
onderopzichters en van de bemanning det Rijks-stoomboot . 

Art. 132. Bureel• erl lokaalbehoeften. Reis- en · verblijfkosten. • 
133. Verdere uitgaven voor het politietoezicht . 
134. Onderzoek en navorschiagen ten behoeve der vissche 

rijen en ondersteuning der kunstmatige zalmteelt . 

Art. 135. 
136. 
137. 

C. IJkwezen. 
Jaarwedden en toelagen van h'llt personeel 
Bureel-, reis-, verblijf-, verplaatsings- en èxamenkosten • 
Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeidsloon • 

1). Stoomwezen. 
Art. 138. Jaarwedden van het personeel 

139. Bnreel-, reis-, verblijf-, verplaatsing's- en exainen
kosten. Werktuigen en gereedschappen . 

Àrt. 140. Kosten van de commissie, ingesteld krachtens art. 3 
der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n°. 97). 

E. Mijnwezen. 
Àrt. 141. Jaarwedde van den ingenieur. 

142. Reis- , verblijf- en opnemingskosten • 

18,400.-

10,000.-

16,885.-
3,000.-

10,500.-

15,500.-'-

11,00Ö.-
30,5ÓO-
16,000.-

24,800.-

14,800.-

100.-

2,500.-
600.-

• 15,834,253.21 

Transporteere f 234,585.- / 16,021,398.21 
2* 
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Per transport . / 234,585.- t 16,021,:rn8.21 
F . Verschillende tiitgaven . 

Àrt. 143. Raad van tucht: bureel en lokaalbehoeften, . schade

loosstelling vau getui11en, van den secretaris en den bode, vacatie

gelden, reis- en verblijfkosten 

Àrt. 144. Examen ter verkrijging van een diploma als stuur

man aan boord van koopvaardijschepen 
Àrt. 145. Toezicht op den doortocht en het vervoer van land

verhuizers . 
Art. ·146. Subsidie aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot 

redding van schipbreukelingen 

Àrt. 147. Onderhoud en vernieuwing van materieel voor de 

kustwacht, vergoeding voor buitengewone diensten rnn telegraaf

personeel, alsmede reis- en verblijfkosten. 

Àrt. 148. Gebouw voor de strandvonderij op Terschelling . 

149. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiën 

betreffende handel, scheepvaart, n\jverheid en landbouw. 

Àr[. 150. Toelagen, reis-, verblijf- en bureelkosten en alle 

verdere uitgaven ten behoeve van de samenstelling van eene nijver

heids-statistiek 
Àrt. 151. Reis-, verblijf- en bureelkosten en alle verdere uit

gaven, voortvloeiende uit de opdracht der laudbouwcommissie, 

ingesteld bij Koninklijk besluit van 18 September 1886, n•. 28 . • 
Àrt. 152. Toezicht op de wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 

en broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 

24 December 1883 (Staatsblad n°. 248). 
Ài·t. 153. Jaarwedden, alsmede reis- en verblijf kosten van den 

commandant en van de verdere beambten van het. korps geleiders 

tot het vervoer van ontplofbare stoffen. 
Àrt. 154. Kosten van oprichting en instandhouding van land

bouwproefstations. 
Àrt. 155. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het be

lang van handel, nijverheid en landbouw. 
Àrt. 155a. Subsidie aan de vereeniginp; •het-Buitenland" 

4• Afd. ; l'osterijen. 

2,000.-

5,500.-

5,400.-

3,000.-

5,600.-
200.-

5,000.-

15,000.-

22,000 -

1,000.-

5,000.-

40,000.-

3,000.-
5,000.-

A. en B . Postdienst. Àrt. 156- 166 . 
C. Telegraafdienst. Àrt. 167-173 . 
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. .Art . J 74-178 

/ 4,333,700.
,, l,276,505.-

821,650.-
E. Vereenigde posten voor B, C en)) . .Art. 179-181 . • 
F. Rijkspqstspaarbank. Àrt. 182-187. 

5,500.-
107,676.-

Pensioenen, tor.lagen, gratificatiën en · wachtgelden. Àrt. 188-191 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 192. 

352,285.-

6,545,0;H.-

205,500. -
60,000.-

.f 21l,184,214 21 

30 Jan. S. 25. VII• Hoofdstuk B. Departement van Financiiirt. 

l• Afd.: Kosten van het Departement . / 314,870.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de rentebetaling 

en van het Agentschap van het Ministeri e vau Financiën te Amsterdam. • 90,775 -
3• Kosten van 's Rijks schatkist . . _" ___ 9_5_,0_5_0_.-_ 

Transporteere •. f 500,695.-
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4• Afd Kosten vau het Muntwezen . 

6• 

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

Uitkeering aan de gemeenten, krachtens artikel l der wet van 26 Juli 1885 
(Staatsblad n°. 169), van het gemiddeld zuiver bedrag van het vier 

vijfde gedeelte vau de opbrengst der personeele belasting over de 
dienstjaren 1882/3, 1.883/4 en 1884.'5 

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

op de Schelde en Zeeuwsche stroomen 
Kosten der Eerediensten . 
Verschillende uitgaven, pensioenen, wachtgelden, anderstanden, gratifi

catiën, toelagen en restitutiën 
Onvoorziene uitgaven • 

21 

f 500,695.-
5,074,175.-

,, 4,704,297.-

8,672,000.-

l ,612,604.
l,9i6,937.085 

1,044,022.50 
36,000.-

f 23,620,730.585 

30 Jan. S. 26 . XI• Hoofdstuk. Onvoorziene uitgaven . .f 50,000.-

30 Jan. S. 27 . VI• Hoofdstuk. Departement van :Marine. 

l • Afd.: Kosten der administratie. 

6• 

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

anderstanden • 
Onvoorziene uitgaven . 

31 Jan. S. 28. JII• Hoofdstuk. Departement van B11itmlandsche Zaken 

.Kosten van het Departement . 
Ko8ten rnn buitenlandsche zendingen en consulaten . 
Verschillende uitgaven 
Pensioenen en wachtgelden 

Onvoorziene uitgaven . 

31 Jan. S. 29. X• Hoofdstuk. Departement van Koloniën 

f 364,105.-
5,626,205.-
4,962,846.-
1,863,964 60 

l,33~,436 70 
60,000.-

f 14,209,556.20 

f 78,200.-
570,500.-
26,700.-
26,812.-
10,000.-

f 712,212.-

l• Afd.: Kosten van het Departement / ]88,675.-
696,630.19 
261 ,566.50• 

2• ,, Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname • 
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaçao. 
4• Pensioenen, wachtgelden en gagementen van ge1vezen landsdienaren in 

de voormalige Ncderlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en 

van hunne nagelaten betrekkingen . 
Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën. 
Onvoorziene uitgaven 

24,360.-
19,818.-
40,000.-

f 1,231,0i:!9.69 
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28 Januari 1889. WET, houdende vaststelling der begrooting 
voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1889. 

WIJ WILLEM III, ENZ •••• doen te weten: 

van uitgaven ten behoeve van de 
s. 20. 

.A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 (Staats
blad n• . 193), houJende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing vall' het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwenp, voor den dien~t 
van 1889, bij de wet behoort te ·worden vastgesteld ; 

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

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n• . 114), wordt voor den dienst van 1889 vast
gesteld als volgt : 

Árt. I. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde oiviele 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten 
en verdere benoodigdheden f 70,000 

Árt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daurtoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaan de werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten ; kosten en ongeldeli betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van ,grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz ; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de Nieuwe Hotlanàscke TfTatertinie: 

1 • . Verbeteren van inundatiemiddelen in de geheele linie ; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele linie. 

Árt. 3. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 
herstellen, vernnderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan ; 
aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten ; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen , waterpassingen , opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver
melde werken ter verbetering van de stelling van dm Hetd-er: 

1 •. Verbeteren van de gemeenschapsmiddelen in de stelling; 
2°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheelc 

stelling, waaronder het maken van scherfvrije meetstations. 

Árt. 4. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht wo:rden 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 na ver
melde werken ter verbetering van de stelling van Ámsterdam : 

1°. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamh.eden voor 
verschillende we.rken in de stelling; 

2°. Maken van zandophoogingeu enz. voor verschillende werken in de stelling; 
3°. Maken van batterijen aan de Zuiderzeezijde; 
4° Maken van een fort in de Zuiderzee aan het Pampus; 
5°. Inrichten en verbeteren van inundatiemiddelen. 

Árt. 5. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen ; kosten van exploten en processen; afkoop van 

Transporteere 

30,000 

28,000 

• 1,386,000 

f 1,514,000 
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rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop• en andere overeenkomsten; het doen 

van 11:rondboringen , waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na ver-

melde werken ter verbetering van de stelling van het Holl,andsclt Diep en het Volkerak: 
Verbeteringen van, ondergeschikt belang aan we!'ken in de positiën van Willemstad 

en Ooltgempl,aat, waaronder het maken van scherfvrije meetstations. 

Àrt. 5. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te behooren ; 

herstellen, veranderen en · verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 

aankoop en onteigening van perceeten; 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 naver

melde werken ter verbetering van de stelling van de monden- van de Maaa en van !tet 
Haringvliet: 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling, 

waaronder het maken van scherfvrije meetstations. 

Art. 7. Telegraphische verbinding van verdedigingswerken en posten . 

.Jrt. S. Voortzetting van het nemen van proeven omtrent bomvrije samenstellingen. 

.Jrt. 9. Materieel der Genie voor het in staat van verdediging bre11gen der werken 

in verschilleude stellingen en draagbaar spoorwegmaterieel. 

.Jrt. 10. Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de Yer• 

schillende liniën en vestingen, alwaar, in~evolge de wet van- 18 April 18-74 (Staats
blad n°. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd of verbeterd moe-· 

ten worden en voor welke in de voorgaande artikels geen gelden zijn uitgetrokken " 

.Jrt. 11. Onvoorziene uitgaven. 

15,000 

15,000 
17,fiOO 
86,000 

40.,000 

2,000 
50,000 

Totaal. f 1,738,500 

Art. 2. Tot dekking der uitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 
wordt aangewezen: 

a. de som van negenhonderd acht en twintig· duizend vijfhonderd. gi,lden, beschikbaar gesteld bij 
het VIIlste hoofdstu,k de~ begrooting van Staatsu.itgaven voor het dienstja<>r' 1889; 

o. het vermoedelijk batig slot der rekening van, ontvang, en uitgaaf ll'egens de begrooting ten Île

hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel ~oor deu dienst van 1888; 

c. de toevallige baten welke gednrende het jnai: l 8-89 l!it den aanleg der vestingwerken kunnelJl, 

voortvloeien. 
Art. 3. Wanneer liet bedrag-, uitgetrokken bij een de» antikelen. 2, 3, 41, l>', 6, 7, 8, 9 en 10 

van artikel 1 dezer wet, ·ontoereikend wordt be~ondeni, kan het, met inacb.tnemi·ng van het voor

schrift van het tweede' lid van arti.kel 24 der. wet. "an den !rden· October,· 184il (:Staatsblad n•. 410), 

door overschrijving uiti artikel 11 van. hetzelfde artikel l wotden aangevuld. 
Art. 4. Op artikel ]], van artike1 11 dezet 11et wo~den aangewezen de, tot het dienstjaar 1889 

behoorende uitgaven , de voltooiing van het nstingstelsel betrejfende, die hare omsohrijving niet 

vinden in een der andere artikelen van genoemd. axti-Jrnh ll. 
Die uitgM'en worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebrHcht en omschreven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 28sten Janna,ri, ])889·. 

(get.) WULEM. 
De. MM,ister. van @orlo!f-, (get: ) J. W . .l!!JlROA'NSPtrS-. 

(Uit.gefl'. 2 JliJIJr'. 1889.) 



24 ·23 JANUARI 1889. 

28 Januari 1889. WET, hondende vaststelling der begroóting van uitgaven voor den aanleg van 

Staatsspoorwegen, dienst 1889. S. 22. 

WIJ WILLEM. Ill, ENZ. 

Art. 1 . De begrooting van uitgaven ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwegen voor den 

dienst van 1889 wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afd.: Eerste aanleg. 
Á.rt. l. Jaarwedde van den directeur voor de spoorwegen, als 

zoodanig belast met de leiding van de aan te leggen Staatsspoor
wegwerken ; jaarwedden, toelagen, maand- en daggelden van het 

personeel bij den aanleg van Staatsspoorwegen (daaronder niet be
grepen de buitengewoon opzichters bij de werken en leveringen), mits-

gaders schrijf!oonen. / 114,375 
Á.rt. 2. Bureel-, lokaalbehoeften en drukwerken, huur van lokalen, 

aankoop van boeken, kaarten, instrumenten en v6rdere benoodigd

heden. 
Á.rt. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor kosten 

van veldwerk. Toelagen aan buitenslands gedetacheerde bouw- en 

werktuigkundigen en opzichters. 
bt. 4 . Kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, 

waterpassen en het opmaken en aankoopen van grondteekeningeu 
en plans, met inbegrip van arbeidsloon; daggelden wegens buiten• 

gewone adsistentie, belooningen van landmeters; uittreksels van kadas

trale plans en leggers; aanschaffen van werktuigen, baken, piketten 

en verdere benoodigdheden . 
Á.rt. 5. Aankoop van materialen, voor zoo ver de aanschaffing er 

van plaats heeft zonder bepaalde bestemming voor eenige lijn, als: 
spoorstaven, haakbouten, houten dwarsliggers, ljzeren dwars- en 
lengteliggers, wissels, draaischijven, waterkranen en meer benoodigd

heden; kosteu van bewaren, opstapelen en bewaken; huur en aan

koop van terrein ; kosten van bereiden van hout tegen bederf en 
verdere nitgaven te dier zake . 

Á.rf.. 6. Aanleg van den spoorweg van Nieuwediep naar Amster
dam, met alle · daarmede in verband staande uitgaven, voor zoover 

zij niet in een of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen 
Art. 1. Idem spoorweg van Arnhem naar Nijmegen. 

8. Idem spoorweg .an Dordrecht naar Elst 

9. Idem spoorweg van .Amersfoort naar Nijmegen 
10. Idem spoorweg van Zaanstreek naar Enkhuizen 
11. Idem spoorweg van Stavoren naar Leeuwarden 
12. Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland. 

13. Idem spoorweg van Zwaluwe naar 's Hertogenbosch . 
14. Idem spoorweg van Groningen naar. J»fjzijt . 

2e Afd: Uitbreiding . 

.Art. 15. Uitbreiding van de halte Nijeveen , met alle daarmede 
in verband staande uitgaven. 

Àrt. 16. Idem van de waterbezorging op het station Breda 
17. Idem van het station Tilburg • 
V!. Bouw van ,werkplaatsen te Blerick . 

Transporteere 

21,000 

14,000 

7,000 

32,500 

203,300 
80,000 
15,000 
48,000 

2,000 
130,000 

" 1,543,200 
829,000 
187,000 

f 1,800 
9,200 

90,000 
75,000 

f 176,000 

/ 3,226,375.-

f 3,226,375.-
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P er transport f 176,000 f 3,226,375.-
Árt. 19. Idem van eene loods tot rei niging van rij tuigen op het 

station Vlissingen (Haven) 
Árt. 20. Tweede spoor rnn Middelburg naar Krniningen 

21. Uitbreiding van het station 's Hertogenbosch 

3• Afd .: Werken en uitgaven, door de bestaande exploitatie
contracten met kosten van aanleg gelijkgesteld. 

Ái·t. 22 . Kosteu van de overbrugging van het R ollandsch Diep, 
met alle daarmede ia verband staande uitgaven, voor zoover zij niet 
in een of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen f 

Llrt. 23. Kosten van herstel van schade, ontstaan door over
strooming, dijkbreuk, ijsgang, oorlog en oproer, en tot herstel van 

beschadigin g door aanvaring 

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

aanleg gelijkgesteld. 
Árt. 24. Renten over het jaar 1889 aan B elgië uit te keeren, 

van de kosten van werken tot uitbreiding van het station Esschen, 
ingevolge regeling met de Belgische Regeering getroffen, tot uit
voering van art. 17 der, voor zooveel noodig, bij de wet van 
22 .April 1880 (Staatsblad n°. 63) bekrachtigde overeenkomst van 

31 October 1879 

26,000 
17,850 

Memorie. 

25,000 

Memorie. 

2,400 

219,850.-

25,000.-

9,400.-
5• .Afd.: Onvoorziene uitgaven. 
Ll.rt. 25. Onvoorziene uitgaven, daaronder begrepen \"Orderingen van afgeloopen 

dienstjaren . 1!00,37 5.-

/ 3,774,000.

.Art. 2. Tot dekking der uitgaven, begrepen iu de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 
worden aangewezen : 

a. de som van twee m.illioen vijf en negentig duizend gulden tJ 2,095,000) , beschikbaar gesteld 
bij het I X• hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1889; 

b. het vermoedelij k batig slot der rekening vau ontvangsten en uitgaven wegens den aanleg van 
Staatsspoorwegen voor het dienstjaar 1888 ; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1889 uit den aanleg van Staatsspoorwegen 
kuunen voortvloeien. 

Art. 3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 en 24 van de bij deze wet vastgestelde begrooting, ontoe
reikend wordt bevonden, kan het met inacbtneming van het voorschrift van art. 24 der wet van 
5 October 1841 (Staatsblad n°. 40) , door overschrijving uit artikel 25 worden aangevuld. 

Uit genoemd artikel 25 kan mede worden overgeschrevèn op de artikelen 21 en 23 . 
.Art. 4. Op artikel 25 van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aangewezen de tot het 

dienstjaar 1889 behoorende uitgaven, de Staatsspoorwegen betreffende, die hare omschrijving niet 
vinden in een der acdere artikelen dezer begrooting. 

Die uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 28sten J anuari 1889. 

(get .) WIJ.LEM. 
De A-fin. van Waterstaat, Handel en Nijvtr~heid, (get .) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 3) Jan. 1889.) 

1889. 3 
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4 Febrnari 1889. M1ss1vE van den, Commissaris 9 Februari 1889. BESLUIT, waarbij de dienst-

des Konings in de provincie Overijssel, aan 
de burgemeesters in die provincie, betreffende 
restitutie van kosten, gemaakt bij het doen 
van transporten van uit te leiden vreemde

lingen. 
Met betrekking tot de restitutie van kosten, 

door de gemeente-politie gemaakt bij het doen 

van transporten van uit te leiden vreemdelingen , 
heeft de Minister van Justitie, tot wien opzichtens 

dit onderwerp een schrijv en was gericht , mij het 

navolgende medegedeeld: 
" Door den boTgemeester kunnen, bij eene in 

duplo op te maken en deugdelijk verklaarde ver

schot-declaratie, aan mijn departement in rekening 

worden gebracht de kosten van plaatskaarten voor 
het vervoer met den spoortrein van het naaste 
grensstation tot aan het eerste station in llnitsch
land, van uit te leiden vreemdelingen. In de 
declaratie moet worden vermeld de dagteekening 
van het vervoer , de naam van den vreemdeling, 
het grensstation en de bestemming. 

Te rekenen van 1 Januari jl. zal aan onbezoldigde 

rijksveldwachters voor elk transport van uit te 
leiden vreemdelingen worden uitgekeerd eene 

schadeloosstelling van dertig cents, gelijkstaande 
met de vergoeding, welke daarvoor door bezoldigde 

rijksveldwachters wordt genoten. 
Na afloop van elk jaar moet aan den Minister 

eene opgave worden gedaan van de namen van 

de belanghebbende beambten, van de dagteekening 
van elk transport, van de namen van de uit~eleide 

vreemdelingen en van de plaats van bestemming. 
Door burgerlijke beambten kunnen de bij art. 58 

van het tarief van gerechtskosten in strafzaken 
vast1;estelde verblijfkosten in rekening worden ge• 

bracht in de daarbij bedoelde gevallen. 
De daarvan op te maken declaratie moet worden 

ingericht overeenkomstig n°. 10 van de bij dat 
tarief behoorende modellen en volgens art. 42 
van het Koninklijk besluit van 18 December 1874 
(Staatsblad n°. 212) worden ingediend aan den 
ambtenaar van het openbaar ministerie. 

Ingevolge art. 46 der wet op de spoorwegen 
worden politiebeambten, reizende voor 's rij"ks 
dienst, en p~rsonen, reizende onder geleide van 
het openbaar gezag, binnenslands kosteloos met den 
spoortrein vervoerd op vertoon van eën reisorder. " 

Ik heb gemeend U hiervan in kennis te moet.en 
stellen. 

De Comm. des Konings in de prov. Overijssel, 
(get.) Gl!:ERTSEM:A. 

doende schutterij te Zutphen in haar geheel 

en die te Doesburg voor den dienst der in
fanterie worden bestemd. S. 30. 

WIJ WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 6 Februari 1889, 
n°. 189, S, afdeeling Militie en Schutterijen; 

Gezien de wet van 11 April 1827 (Staats-

blad n°. 17); 
Gelet op Ons besluit van 4 Januari 1868 

( Staatsblad n°. 4); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

in te trekken de bepaling voorkomende onder 
3°. van Ons voormeld besluit, voor zooveel dar.rbij 
één compagnie van de dienstdoende schntterij te 
Zutphen en de dienstdoende schutterij te Doesburg 
voor den dienst der vesting-arti ll erie worden be
stemd , en mitsdien eerstgenoemde schutterij in 
haar geheel , alsmede laatst vermelde schutterij 

voor den dienst der infanterie te bestemmen. 
Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is 

belast met . de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden r;eplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister 

v'\n Oorlog. 

Het Loo, den 9den Februari 1889. 

(get .) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsche Zaken , 

(get .) MA CKAY. 

(Uitgeg. 15 Febr. 1889.) 

11 Februari 1889. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden , houdende beslissing dat de 

bepaling voorkomende in eene plaatselijke 

politie-verordening, ,dat: "alle kroeghouders, 
tappers, herbergiers en in het algemeen al 
degenen, die sterken drank verknopen en 
gelagen zetten" gehouden zijn des avonds te 
elf uur tot des morgens zes unili.nnne huizen, 
winkels, kroegen of .tapperijen te sluiten , 
niet toepasselijk is op een koffiehuishouder, 
wanneer hij niet altijd sterken drank ver

koopt. 
De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie, door den req. 

voorgesteld bij memorie en luidende: 
Schending door niet-toepassi_ng van de artt. 1 

en 8 der verordening omtrent het sluiten van 

herbergen, tapperijen en kroegen, alsmede wegens 
het doen van verlotingen en het geven van open-
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bare vermakelijkheden in cle gemeente Water

graafsmeer van den 7 Februari 188a; 

0vtr~wegende dat bij de dagvaarding aan den 

gereq. is ten laste gelegd, dat hij op den 7 Ang.' 

1888, des avonJs te ruim 11 uur, in de gelag

kamer van het door hem in perceel ll. n°. 49 

te Wate_rgraafsmeer gehonµen koffiehuis een per

soon heeft toegelaten, die noch tot zijn huisgezin 

behoorde, noch nachtverblijf bij hem hield en<ten 

ongeveer 20· minuten vóór 12 uur weder ver

trokken is, waarna hij tot na 12 de buiten

deuren van genoemd koffiehuis geopend heeft ge
bonden; 

0. dat naar aanleirling van het onderzoek door 

den kantonrechter, alleen als bewezen is ·aange

nomen, dat na 11 uur een persoon, die niet tot 

het huis,i:ezin van beklaagde behoorde, uit zijn 

koffiehuis is 11ekomen, en dat de deuren van het 

koffiehuis nog gernimen tijd daarna open waren, 

zoodat de denren van het koffiehuis van beklaagde 

na 11 uur des avonds ongesloten waren; 

0. <lat de kantonrechter dit feit niet straf-

- baar heeft geoordeeld, omdat volgens art. 1 der ver

ordening omtrent het sluiten van herbergen , tap 

perijen en kroegen , al smede wegens het doen van 
verlotingen en het geven van openbare vermake

lijkheden in · de gemeente Watergraafsmeer van 

den 7 Februari 1883, wegens het sluiten ·en ge

sfoten houden hunner inrichtingen alleen strafbaar 

zijn kroeghouders, tappers, herbergiers en zij , 

die sterken drank verkoopen, en aan den be

klaagde niet _ was ten laste gelegd, dat hij is 

kroeghouder, tapper, herbergier of iemand die 

sterken drank verkoopt, maar alleen het open

honden van ,ijn kotliebuis en in een koffiehuis 

niet altijd sterke drank wordt verkocht, en dat 

derhalve het ten laste gelegde noch bij art. 1 , 

noch bij eenige andere wet of wettige verorde

ning is strafbaar gesteld ; 
0. dat tot toelichting van het middel van cas

satie door den req. is gewezen op den aanhef 
van het opschrift der verordening , waaruit zou 

blijken, dat in de verordenin11= in het algemeen 

bedoeld worden alle voor het publiek toeganke

lijke localiteiten, wa"r men gelagen zet en dus 
ook koffiehuizen; dat _ ook art . 1 de houders van 
dergelijke localiteiten op het oog heeft, want dat 
koffiehuizen nu wel niet altijd plaatsen zijn waar 

sterke drank verkocht wordt , maar dat zij wel 

behooren onder de in art. 1 gebezigde woorden 
van ., kroeg" en "tapperij -", omdat ook daar niet 

alleen sterke drank, maar ook andere alcoho-

lische dranken, als wijn en bier, worden getapt 

e1•enals in koffiehuizen ; 

0. daaromtrent, dat bij art. l der hiervoren ver

melde verordming der gemeente Watergraafsmeer 

o. a. is bepaald: dat "alle kroeghouders, tappers, 
herbergiers en in het algemeen al dege~en , die 

sterken drank verkoopen en gelagen zetten", ge

houden zijn des avonds te 11. uur tot des morgens 

6 uur hunne huizen, winkels, kroegen of tap

perijen te sluiten; 

0, dat de woorden "en in het algerneen al 
degenen . die sterken drank verkoopen en gelagen 
zetten" de algemeene omschrijvi,ng bevatten van 

hen die verplicht zijn om tijdig hunne inrich

tingen te sluiten, en dat vermits die zinsnede 

uiet gescheiden kan worden van de daaraan voor 

afgaande- woorden "alle kroeghoûdèrs, tappers, 
herbergiers", uit het verband van den ·volzin 

volgt, dat te Watergraafsmeer op deze !"natste 

personen de verplicbting rust om hunne inrich 

tingen tijdig te sluiten, nï'et enkel omdat zij 

tappers, kroeghouders en herbergiers zijn , maar 

omdat zij als zoodanig sterken drank verknopen 

en gelagen zetten; 

0. dat derhalve zoowel hei· verkoopen van 

sterken drank als het zetten van gelagen een 

bestanddeel uitmaakt van de overtreding van 

art. 1, waaruit volgt, dat vermits een kotlie

huishonder, al zet hij ook gelagen, niet altijd 

sterken drank verkoopt, nu deze omstandigheid 

niet is bewezen verklaard, en de rechter haar, 

als niet bij de dagvaarding ten laste gele)!d , ook 

niet onderzorht heeft, de overigens als bewezen 

aangenomen feiten te recht zijn geoordeeld niet 

op te leveren de overtreding van gemeld art. 1, 

en die feiten alzoo niet strafbaar zijn; 

Verwerpt het beroep in cassatie; 

Bepaalt dat de kosten in cassatie gevallen, 

zullen koinen ten laste van a,en Staat. 

12 Februari 1889. BESLUlT, tot vernietiging 

der door den raad der gemeente Leiden op 

28 Juni/16 Augustns 1888 vastgestelde ver

ordening tot regeling van den werkkring der 
commissie van financiën . S. 31. 

WrJ WILLEM III, E:-.z. 

Op de voordracht :van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 6 December 1888, 

n° . 5266, afdeeling Binnenlandsch bestuur, tot 

vernietiging der door den raad der gemeente 

Leiden op 28 Juni/16 Augustus 1888 vastgestelde 

3* 
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verordening tot re~eling van den werkkring der 

commissie van financiën; 

Overwegende, dat in de eerste alinea van art. 1 

Jier verordeuing deze commis3ie wordt gezegd te 

zijn eene commissie van bij stand , en zij dns be

hoort tot de in de tweede alinea van art. 54 <ler 

Gemeeutewet bedoelde commiesiën; 

dat verder in de tweede alinea van art. 1 en 

in alinea 3 van art. 2 dier verordening wordt 

voorgeschreven, dat het lid van het <lagelijksch 

bestuu r speciaal met de voorbereiding der finan

cieele zaken belast, voorzitter is van Jie com

missie en dat al hare adviezen en voorstellen a,m 

den Raad worden medegedeeld, zoodat de com

missie daariloor weder moet geacht worden te 

zijn eenc als volgens de eerste alinea van boven

genoemd arti~el der Gemeentewet kan benoemd 

wordeti tot voorbereiding van hetgeen waarover 

de Raad heeft te besluiten; 

dat de Gemeentewet, behalve de in art. 166 

bedoelde commissie, geen andere vaste commissiën 

van raadsleden kent dan die, welke in art. 54 

worilen genoemd en door den wetgever zeer 

duidelijk in oorsprong, sameostelliug en werk

kring onderscheiden zijn als commissiëo of van 

voorb'ereidiog of van bij stand; 

dat bovengenoemde verordening die wettelijke 

onder cheiding geheel veronachtzaamt en eene raads

commissie in het leven roept, welke de wet niet 

kent, en mitsdien, na 's wetgevers voorziening 

ten deze in de arit. 54 en 166 van de Gemeente

wet , het raadsbesluit tot vaststelling dier ver

ordening is in strijd met de wet; 

Gelet op art. 153 det· Gemeentewet; 

Gehoor<l den Raad vau State (advies van 8 Ja
nuari 1889, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Ouzeo Minister 
van Binoenlaodsche Zaken, van 9 Februari ·1889, 

n°. 217, afdeeli11g Binnenlandsch bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de ver

ord niug, door den rand der gemeente Leiden 
tot regeling van den werkkring der commissie 
van financiën op 28 Jnni/16 Augustus 1888 vast
gesteld, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Bionenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 

Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den Febrnari 1889. 

(get.) WILLEM. 

De :Minister van B innenl. Zaken, (get . ) MACKAY. 

(Udgeg. 16 Febr. 1889.) 

12 Fem,ari 1889. BES 111T, tot aanvulling van 

de Koninklijke besluiten van 27 Juli 1887 

(Staatsblad n°. 140) , betreffende het houden 

van bevolkingsregisters, en van 27 Juli 1887 

(Staatsblad o0 • 142), tot regeling der io 

schrij ving in registers van personen, samen

wonend in gebouw.en, gestichten of ~chepeo, 

staande onder bestuur of toezicht van Rijks-

• wege. S 32. 
WrJ WILLEM III , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlanrlsche Zaken, van 23 October 1888, 

n°. 4714, afdeeling Biooenlaodsch bestuur; 

Deo Raad van State gehoord (advies van 29 Ja

nuari 1889, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 9 Februari 1889, n°. 454, 

afdeeling J3ionen laudsch bestuur; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats

blad o0 . 67); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. 'l'usschen de artt. 23 en 24 van Ons 

besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n° 140) 

worden de drie volgende artikelen gevoegd: 

Art. 23a. Van elke, i □ kracht van gewijsde 

gegane rechterlijke uitspraak, waarbij een persoon 

ontzet is van de rechten, genoemd in n°. 1, 2, 

3 en 6 van art. 28 van het Strafwetboek of de 

beschikking of het beheer over eigen goederen 

heeft verloren, geschiedt door den ambtenaar van 

het Openbaar Ministerie kennisgeving aan het 

bestuur der gemeente waar de betrokken persoon 

geacht wordt te wonen , met vermelding van den 

rechter, den datum der rechterlijke uitspraak en 

den duur der ontzetting. 

Gelijke kennisgevinµ: geschiedt door den ambte

naar van het Openbaar Ministerie van het her

krijgen van de besqhikking of het beheer over 

eigen goederen en van de opheffing van de ·ont

zetting der andere hiervoreo genoemde rechten. 

Art. 23b. De inhoud der in het vorig artikel 

bedoelde kennisgevingen wordt rloor het gemeente
beJtnur vermeld in <le kolom ,. aanmerkingen" 
van het blad waarop de betrokken persoon in 

het bevolkingsregister is of wordt ingeschreven. 
Gelijke vermelding geschi_edt van de op het 

duplicaat-getuig chrift van veraudering van werke

lijke woonplaats en op de bevolki ngskanrt, model~, 
bedoeld in art. 8 van Ons besluit van 27 Juli 1887 

(Staatsblad n°. 142) voorkome3de opgaven omtrent 
de in het vorige artikel bedoelde rechten . 

Al"t 23c. In het duplicaat-getuigschrift van 
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verandering van werkelijke woonplaats wordt de 
in kolom "aanmerkingen" van het bevolkings

register voorkomende vermelding omtrent ontzet

ting of verlies van rechten, zoolang rleze gevolgen der 

rechterlijke uitspraak standhouden, overgenomen. 
II. Tussehen de artt. 4 en 5 van Ons besluit 

van 27 Juli 1887 (Staatsbtad n°. 142) worden 
de twee vol?(ende artikelen gevoegd : 

Art. 4a. Van elke, in kracht van gewijsde ge
gane rechterlijke uitspraak, waarbij een persoon 
ontzet is van de rechten, ge~oemd in n•. 1, 2, 

3 en 6 van art. 28 van het Strafwetboek of de 
beschikking of het beheer over eigen goederen 
heeft verloren, geschiedt door den ambtenaar van 

het Openbaar Ministerie kennisgeving aan hei 
betrokken bestuur, van de in art. l van dit be

sluit aangewezen gebouwen, gestichten -en schepen, 

met vermelding van den rechter, den datum der 

rechterlijke uitspraak en den duur der ontzetting. 

Gelijke kennisgeving ll;eschiedt door 'den ambte
naar van het Openbaar Ministerie van het her

krijgen van de beschikking of het beheer over 
eigen goederen en van de opheffi ag van de ont

zetting der andere hiervoren genoemde rechten. 

Art. 4b. Oe inhoud der in het vorig artikel 
bedoelde kennisgevingen worrlt door het bestuur 

vermeld op het blad waar de betrokken persoon 
in de bij art. 1 bedoelde registers is of wordt 

ingeschreven . 

Gelijke vermelding geschiedt van de op de 
bevolkingskaart, model A, bedoeld in de artt. 6 

en 7 van dit besluit, voorkomende opgaven 

omtreot de in het vorig artikel bedoelde rechten. 
III. Tusschen de artt. 8 en 9 van Ons besluit 

van 27 Juli 1887 (Staatsblad n•. 142) wordt het 
volgende artikel gevoegd : 

Art. Ba. Op de in de vorige artikelen bedoelde 
bevolkingskaarten A en B wordt overgenomen de 
in het bevolkingsregister der gemeente of in de 

bij art. 1 bedoelde registers voorkomende ver
melding omtrent ontzetting of verltes van rechten, 
zoolang deze gevolgen der rechterlijke uitspraak 
stand houden 

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 Rand van State. 

Het Loo, den l2den Februari 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Binnentandsc!,e Zaken, 
(.!Jet.) MACKAY. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1889.) 

14 Februari 1889. M1ss1vE van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, aan de Commis

sarissen des Konings in de provinciën, be

treffende verpleging van krankzinnigen bui
ten gestichten. 

Het is gebleken, dat in vele gemeenten door 

burgemeesters van gemeenten, waar krankzinnigen 
over wie het Staatstoezicht zich uitstrekt, ver

pleegd worden buiten gestichten, geene mededee 
ling wordt gedaan van het ophouden van zoo
rlanige verpleging aau de officieren van justitie en 
aan de inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen. Ook leerde de ondervindi,Jg, dat 

somtijds directiën van ziekenhuizen in de meening 
verkeeren, dat zij niet verplicht zijn tot de aan

gifte, bedoeld bij art. ader wet van 27 April 1884 
(Staatsbtad n•. 96), wanneer krankzinnigen voor• 

loopig in hare. inrichting worden opgenomen. I k 
heb de eer UH.E.G. te verzoeken, met verwij

zing naar de circulaire van mijn ambtsvoorganger, 
dd. 6 Januari 1886, n°. 4111, afd. M. P., de 

burgemeesters in uwe provincie te herinneren nan 

de inzending der bedoelde opgaven, met uitnooii
ging tevens het daarheen te leiden, dat ook de 

in de tweede plaats bedoelde aangiften geregeld 
zullen worden gedaan. 

De Minister van B innenland.sche Zaken, 
(.!Jet.) MACKAY • . 

25 Febr1tai·i 1889 . .Aaa:i,:sr van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat aan eene plaatse

lijke politieverordeniug, strekkende tot wijzi 
ging eener niet behoorlijk afgekondigde ver
ordening, verbindende kracht behoort te 

worden toegekend, ,·oor zoo verre zij bevat 
nieuwe geheel zelfstandige geboden en straf
bepalingen . 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie, door den requi
rant rnorgesteld bij memorie : 

Schending , immers niet- of verkeerde toepassing 
van art. 5 c der verordenin~ tot wijziging der 
verordening op het laten loopen of gaan van vee 

op eens anders grond in · de gemeente Opmeer 
van den 27 Februari 1878, art. 6 der verorde
ning op het laten loopen of gaan van vee op 
·eens anders grond binnen de gemeenten Opmeer 
van den 5 Juli 1866, zoonls rlat artikel gelezen 
wordt volgens de aangehaalde verordening dier
zelfde gemeente van den 27 F ebr. 1878, en 
art. z l 6 Strafvord.; 

Overwegende dat den gerequireerde bij dag-
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vaardi ng was ten laste gelegd en bij het bestre 

den vonnis als bewezen is aangenomen , dat hij 

als houder van eenden in de gemeente Opmeer 

op den 21 Aug. 1888 eenige hem toebehoorende 

eenden heeft laten loopen op het weiland van 

P . V., gelegen onder de gemeente Opmeer, niet

tei:enstaande hern door den gerueenteveldwachter 
J. P. F., namens den burgemeester dier gemeente, 

van te voren aanzegging was gedaan zijne eenden 

in de hokken opgesloten te moeten houc1en; 

dat de requirant van oordeel, dat door dit feit 

was gehandeld in strijd met art. 5 c voorkomende 

onder letter B der verordening der gemeente Op

meer van den 27 Febr. 1878, behoorlijk afge

kondigd . den 19 Maart d. a. v., bij welk artikel 

den eigenaars of houders van eenden de verplich

ting wordt opgelegd, op de eerste aanzegging door 

of van wege den burgemeester, en .gedurende den 

door dezen te bepalen tijd, hunne eenden in de 

hokken opgesloten te houden, bij den kanton

rechte1· heeft gevorderd de veroordeeling van den 

gerequireerde tot de straf onc1er letter C der voor

melde verordening op de overtreding van art. 5 c 
gesteld ; 

dat echter bij het bestreden vonnis een ontslag 

van rechtsvervolging is nitgesproken, op grond 

dat de \'erordening van den 27 Febr. 1878 is 

eeóe verordening tot wijzif!ing eener niet naar eisch 

der wet afgekondigde verordening van deu 6 J nli 

1866, en dat, vermits de verordening tot wijzi

ging niet op zich zelf staat, maar een geheel 

uitmaakt met de oorspronkelijke, zij geacht moet 

worden daarmede in zoo onafscheidelijk verband 

te staan, dat ook deze niet verbindend kan geacht 

worden, niettegenstaande eene behoorlijke afkon

diging ; 
0. daaromtrent: 
dat door den kantonrechter op juiste, bij het 

miildel vnn cassatie niet bestreden gronden , is 

aangenomen, dat de verordening op het laten 

loopen of gaan van vee op eens anders grond 

binnen de gemeent~ Opmeer door den raad dier 
gemeente vastl\esteld den 5 Juli 1866, verbin

dende kracht mist, omdat zij niet in overeen

stemming met de daartoe betrekkelijke voorscbrif- · 

ten der Gemeentewet is afgekondigd; 
dat de behoorlijk afgekondigde verordeoi n1< van 

den 27 Febr. 1878, volgens haar intitulé strekt 

,tot wijziging der verordeniQg op het laten loopen 

of gaan van vee op eeos anders grond in de ge-

1neente Opmeer" ; 

dat niettemin art. 5c voorkomende onder letter B 

van laatstgemelc1e verordening, zij het dan ter 

aanvulling van cle verordening van deu 5 ,Juli 1866, 
bevat een nieuwe geheel zelfstandige gebodsbepa• 

ling, op_ de overtreding, waarvan, ook weder 

met aanvulling van art. 6, niet met wijziging 

van eenig voorschrift der oorspronkelijke ver

ordening, zelfstandig eene boete van / 2 tot f 10 
wordt gesteld ; 

dat a]zoo bij de toepassing dezer zelfstandige 

gebods- en strafbepaling de oorspronkelijke ver 

ordening van de11 5 Juli 1866 geheel buiten 

toepassing blijft; 

dat mitsdien het bij het bestreden vonnis ten 

laste • van den gereq uireerde bewezen verklaarde 

feit behoort te worden gequalificeerd het als hou

der van eenden in de gemeente Opmeer niet vol

doen aa11 de verplichting om op de eerste aan

zegging door of van wege den burgemeester en 

gec1urenc1e den door dezen te bepalen tijd, zijne 

eenc1en in de hokken opgeslo ten . te houden; 

dat hieruit volgt de gegrondheid van het middel 

van cassatie voor zoover daarbij wordt beweerd 

schending door niet toepassing van art. 5 c, 
zooals het is vast2;esteld onder letter B, en van 

de daartoe betrekkelijke strafbepaling, voorkomende 

onder leUer C der verordening van de gemeente 

Opmeer van den 27 Febr. 1878, in verband met 

verkeerde toepassing van art. 216, 2• lid Straf

vorderiu~; 

Vernietigt nit dien hoofde het vonnis door den 

kantonrechter te Medemblik den 26 October 1888 
in deze zaak gewezen, in zoover de gerequireerde 

daarbij is ontslagen van alle rechtsvervo lging , de 

kosten te dragen door den Staat; 

Uit kracht van art. 105 R. 0. ten principale 

rechtdoencle op het bij voormeld vonnis als be

wezen aangenomca feit; 
Verklaart den requirant schuld ig aan dat feit, 

geq ualificeerd gelijk hiervoor is geschied, en alzoo 
aan overtreding van art. 5 c, zooals het is vast

gesteld onder letter B, strafbaar ~esteld onder 

letter C der verordening van de gemeente Opmeer 
van den 27 Febr. 1878 ; 

Gezien deze bepalingen, benevens art. 27 der 

wet van den 15 April 1886 (Staatsbl,1d n°. 64) 
en art. 23 Strafrecht; 

Gelet op de nrtt. 214, 21 5, 253 aanhef en 

n°. 6 benevens art. 370 St.rafv,prdering; 

Veroordeelt den gereq uireerde in eene geld

boete van f 0.50 en in de kosten van het rechts
geding, invorderbaar voor zooveel betreft die bij 

het kantongereêht te Medemblik !(evallen, ook 
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bij lijfsdwang waarvan de langste duur wordt 

bepaald op 2 dagen ; 

Bepaalt dat de boete, bij gebreke van betaling 

binnen 2 maanden na den dag waarop dit arrest 

kan worden ten uitvoer 11elegd, zal worden ver

vangen door hechtenis van 1 dag. 

3 Ápril 1889. BESLUIT van de Staten-Generaal 

in vereenigde vergadering, krachtens art. 40 

der Grondwet. S. 33. 

De Voorzitter van de :Eerste Kamer der Staten
-Generaal, 

Overwegende, dat de Staten-Generaal heden in 

vereenigde vergadering Lebben genomen het vol

gende bes! uit: 

• De Staten-Generaal in vereenigde vergaderiJ1g 

•Verklaren, dat het in art. 38, ] ste lid, der 

,Grondwet omschreven geval aanwezig is". 

Gezien art. 40 der Grondwet; 

Gelast, dat dit besluit, door plaatsing dezes in 

het · 8/aatsblad, wordt afgekondigd. 

's Gravenhage, 3 April 1889. 

De Voorzitter van de Ee·rste Kamer der 
Staten- Generaal, 

(get.) W. A. A. J. SCHJMMELPENNINCK V.D. OYE 

(Uitgeg . 3 April 1889.) 
.,, 

4 Ápril 1889. BESLUIT, waarbij door den Raad 

van State, krachtens artikel 45, 2°. van de 

Grondwet, waarnemende het Koninklijk ge

zag, ter algemeene kennis wordt gebracht, 

dat hij de waarneming, in naam des Konings, 

van het Koninklijk gezag aanvaardt beeft. 

S. 34. 
IN NAAM VAN ZIJNEMAJEST. WILLEMIII, ÈNz. 

De Raad van State, krachtens artikel 45, 

2°. van de Grondwet, waarnemende het Konink

lijk gezag; 

Op de voordracht mu den Raad van Ministers 

van a April 1889, !it. A; 

· Geiien het besluit van de vereenigde verga

dering der Staten-Genernal van 3 April 1889, 

dat te dien zelfden dage is afgekondigd (Staats
blad n•. 33); 

Gelet op de 11rtt. 40 en 45 van de Grondwet; 

Breni:t ter algemeene kennis, dat bij de waar
neming, in· naanf des Konings, van het Konink

lijk gezag aanvaard heeft. 
Last en beveelt, dat dit besluit in het Staats

blad zal worden geplaatst en afschrift daarvan 

zal worden toegezonden aan de beide Kamers der 

Staten-Generaal, aan ieder. der Ministerieele Depar-

temen·ten, aan de Hooge Colleges van Staat en 

aan het Kabinet des Konings. 

's Gravenhage, den 4den April 1889. 

De Vice-President van den R.aad van State, 
(get .) VAN REENEN. 

De Minister van Bttitenlandsche Zaken , 
(get.) HAltTSEN. 

De JJfin. van Jttslitie, 
(get.) Ru!JS VAN BE}:R t;NnROEK. 

De JJfinister van B innenlandscl,e Zaken, 
(get.) MA CKAY. 

De JJfinister van Marine, (get.) DYSERINCK. 

De Minister van Financien, 
(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De JJ1in. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANSlUS. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverl,eid, 

(get) HAVELAAR. 

De JJfinister van Koloniën, (gel.) KEUCHENIUS. 

(Uilgeg. 4 April 1889.) 

5 Ápril 1889. BESLUIT, betreffende de lichting 

der nationale militie van het jaar 1889. 

s. 35. 
IN NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

De Raad van State, krachtens artikel 45, 

2°. van de Grondwet, waarnemende het Konink

lijk gezag; 
Op de voordracht van de Ministers van Oorlog, 

van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 

18 Februari 1889, VHde afd., n°. 66, van 

19 Februari 1889, n•. 263, M., afdeeling Militie 

en Schutterijen, en van 20 l<'ebruari 1889 , let

ter B, n•. 19 ; 

Gelet op de wet van den l 9den Augustus 1861 

(Staatsblad n•. 72), betrekkelijk de nationale 

militie; 

Heeft goedgernnden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

] 889 bedraagt 11,000 man, waarvan 600 man 

voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 

provincie in die lichting te dragen, wordt aan

gewezen in de 4• kolom van den staat, bij dit 

besluit behoorende. 
3. De lotelingen voor den dienst ter zee te 

bestemmen, worden daar toe gekozen uit degenen, 

die zich, overeenkomstig artikel 150 van voren

genoemde wet, aangemelJ hebben om bij de zee

militie te dienen. 
H et aantal, door elke provincie te leveren in 

het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
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lichting, wordt bepaald, immers voor zoo ver 
moiselijk, naar de verhouding welke bestaat tus
schen het getal dergenen, die zich in de pro
viucie vo01· den dienst bij de zeemilitie hebben 
aangemeld, en het gezamenlijk getal van hen, 
die in het geheele Rijk zich daarvoor hebben 
opgegeven. 

hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge• 
plaatst. 

's Gravenhage, den 5den April 1889. 
TJe Yice-President van dm Raad van State, 

(get.) 

(get.) 

VAN REENl':N. 

De Minister van Oorlog, 
J . W. BERGANSIUS , 4 . Dit besluit treedt in werking op den vijfden 

dag nà de dagteekeuing van het Staatsblad, 
waarin het geplaatst is. 

De Minuter van B innmZandsche Zaken , 
(get .) ~lACKAY. 

De Ministers van Oorlog , van Binnenlandsche 
Zaken en van Marine zijn , ieder voor zooveel 

De Minister van Marine, (get.) DrsERlNCK. 
(Uitgeg. 5 Áprit 1889.) 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 5 April 1889 (Staatsblad n°. 35). 
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STAAT, aanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel 
in de lichting der nationale militie van 1889, ten bedrage van 
11,000 man. 
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De Jfinister van Oorlog, 
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De Minister van Marine, 
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Ons bekend, 
(get.) 
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elk voor ,e,i geheet 
gerekend, tot het 
vinden van de bij 
de globale bereke-
niug te kort komen-
de manschappen. 

J. W. 8ERGANS!l1S. 

MACKAY. 

DYSEJUNCK. 
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8 April 1889. BESLUIT, tot vernietiging van 

het beslu/t van den raad der gemeente 
Nieiewer-Ámstel van 13 October 1888, waar
bij is vastgesteld eene verordening tot het 

verkrijgen van verkeerswegen in die ge
meente. S. 36. 

J:,r NAAM VAN ZIJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 
De Raad van State, krachtens art. 45, 2°., 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 

gezag; 
Op de voordracht van den Minister van l3in

nenlandsche Zaken van 28 Noyember 1888, 
no. 5041 , afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
veruietiging van het besluit van den raad der 

gemeente Nieuwer-Amstel van 13 October jl., 
waarbij is vastgesteld eene verordening tot het 
verkrijgen van verkeerswegen in die gemeente; 

Overwegende: 
dat in die verordening verboden wordt getim

merten, van welken aard ook, te bouwen of 

eenig bedrijf uit te oefenen op geprojecteerde 
wegen , waaronder worden verstaan strooken gronds, 
welke aan bijzondere personen behooren en tot 
bijzonder gebruik zijn bestemd, die bij eene plaat
selijke verordening als bij voorbaat tot publieke 

wegen zijn aangewezen ; 
dat de gemeenteraad volgens art. 135 der 

Gemeentewet de · bevoegdheid heeft verordeningen 
te maken, betreffende de huishouding der gemeente 
of in het belang der openbare orde, zedelijkheid 
en gezondheid; 

dat echter gezegde verordeuing, die het bouwen 
en het uitoefenen van eenig bedrijf verbiedt op 

gronden als boven omschreven, die nog geen 
we11;en zijn, maar slechts waarschijnlijk eens wegen 
zullen worden, niet betreft de huishouding der 
gemeente, noch het belang der openbare orde, 

zedelijkheid of gezondheid, weshalve de gemeen
teraad door bovengemelde beperking van het eigen

domsrecht of van de uitoefening van bedrijf de 
grenzen zijner wettelijke bevoegdheid heeft over

schreden; 
dat dus voornoemd besluit van den gemeente

raad van Nieuwer-Amstel in strijd is met art. 135 
der Gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der Geme;ntewet ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 5 Fe

bruari 1889, n°. 5); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van 5 April 1889, 
n°. 559, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Heeft goedgevonden en verstaan bovenvermeld 

besluit van den raad der gemeente Nieitwer-Àmstel 
van l:l October 1888, wegens strijd met de wet, 

te vernietigen . . 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State in afschri [t medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 8sten April 1889. 
De rice-President van den Raad van State, 

(get.) VAN REENEN. 
JJe Min. van B in,;enl. Zaken, (get .) MACKAY. 

(Uitgeg . Il April 1889.) 

11 Àpril 1889. BESLUIT, bepalende het tijdstip 

waarop de dienst van de ingelijfden bij de 
militie te land der lichting van 1883 en 

van de ingelijfden bij de zeemilitie der lichting 
van l 884 eindigt. S. 37. 

IN NAAM VAN ZIJNEMAJEST. WILLEM III, l!NZ. 
De Raad van State, krachtens art. 45, 2°. 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 

gezag; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van den 

Minister van . Oorlog, van den Minister van 
Marine en van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, van 16 Februari 1869, Kabinet, !it. B 1 , 

van 18 Februari 1889, litt. B, n°. 31, en van 
23 l<'ebruari 1889, n° . 282 M . , afdeeling Militie 
en Schutterijen; 

Gelet op art. 1 der wet van 7 Augustus 1888 
(Staatsblad n°. 124), tot verlenging van den 
diensttijd voor de ingelijfden bij de militie te 

land der lichting van 1883 en voor de inge
lijfden bij de zeemiliÜe der lichting van 1884 ; 

Gezien het nader rapport van genoemde M inis
ters, van 8 April 1889, Kabinet, !it. IJ 15 , van 
9 April 1889, !it . B, n°. 30, en van 10 April 

1889, n°. 515, afdeeling l\1 ilitie en Schutterijen; 
H eeft goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Benig artikel. 

De dienst van de ingelijfden bij de militie te 
land der lichting van 1883 en van de ingelijfden 

bij de zeemilitie der lichting van 1884 eindigt op 
30 April 1889, voor zoover op dien dag hun 

diensttijd reeds zou zijn geëindigd, ware deze niet 
verlengd bij de aangehaalde wet van 7 Augus
tus 1888 (Staätsblad 11°. 124). 

De Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, . ieder voor zoo• 
veel he°:' betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staats-
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courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan de A lgemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den llden April 1889. 

De Vice- Pusident van den Raad van State, 
(get.) VAN REENEN. 

De JJ1inistervan Oorlog, (get.) J. W. B1':RGANSIUS. 

De Minister van Jl arine, (get.) DYSERINCK. 

De JJiiinisfer van Binnenla11dsr.he Zaken, 
(get .) .M ACKAY. 

( Uitgeg. 12 April 1889.) 

12 Àpril 1889. BESLUIT, houdende wijziging 

van heerbanen. , S. 88. 

IN NAAM VAN ZIJ'NE M-AJ'ES1'. WILLEM III, ENZ. 

Ue Raad vau State, krachtens artikel 45 , 2°. 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 

gezag ; 

Op de voordracht van den Minister van l~inan

ciën, va n 28 Maart en 9 April 1889, n°. 60 

en 64, Invoerrechten en accijnzen; 

Gezien de artikelen 38 en 64 der Algemeene 

wet van 26 Augustus 1822 (Staa tsblad n° . 38); 

Herzien het Koninklijk besluit van 28 ]'ebru

ari 1885 (Staatsblad n°. 68); 

Heeft goedgevonden en verstaan : 

Art. 1 van voormeld besluit van 28 Febru

ari 1885 wordt gelezen als volgt: 
Als heerbaan mor rlen invoer van goederen 

worden aangewezen: 

a. het kanaal dat het kanaal Ruitenbroek
Haaren in P,·nissen verbindt met het Stadska
naal, en verder dit kanaal tot aan de rij bruf; 

over het Stadskanaal bij den Drouwenermond; 
b. de kuustweg langs het onder a genoemde 

verbindingskanaal over Ter Ápel en verder langs 

het daarbij aangewezen Stadskanaal , mede tot 

aan de onder a genoemde rijbrug. 

De Minister van Financiën is belast met de 

nitvoerin!2' van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 12den April 1889. 
De Vice-President van den Raad van State , 

(get.) VAN REENEN. 

De Minister van Financien , 
(!Jet.) GODlN Dll BEAUFORT. 

(Uitgeg. 20 Ápril l.889 .) 

20 April 1889.. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van art. 3 van het Koninklijk be~luit van 

8 Maart 1879 (Staatsblad n°. 40), houdende 

bepalingen omtrent het bewaren der oude 
rechterlijke archieven, welke __ dagteekenen van 

vóór de invoering der l1'ransche wetgeving . 

s. 39. 

IN NAAM VAN ZIJNE MAJ'EST. w ILLEM III, ENZ. 

De Raad van State, krachtens art. 45 , 2°. 

van de Grond wet, waarnemende het Koninklijk 

gezag; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Justitie 

en van Financiën, van 3 December 1888, n° 2454, 

afdeeling Kunsten en Wetenschappen, van 5 De

cember i888, n°. 133, lste afdeeling en van 

13 December J 888, n°. 30, Regi$trat.ie; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 8 Maart 

1879 (Staatsblad n°. 40), van 31 Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 168) en van 9 October 1883 

(Staatsblad n°. 141); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

29 Januari 1889, n°. 5); 

Gelet op het nader rapport van de voornoemde 

Ministers• van Binnenhuidsche Zaken, van 8 April 

1889, n°. 292, afdeeling Kunsten en Weten- _ 

schappen, van Justitie, van 11 April 1889, n°. 176, 

lste afdeeling en van Financiën, van 17 April 

1889, n°. 88, Registratie; 

Heeft goedgevonden en verstaan de volgende 

wijziging te brengen in het Koninklijk besluit van 

8 Maart 1879 (Staatsblad n°. 40), gewijzigd bij 

de Koninklijke besluiten van 31 Augustus 1880 

(Staatsblad no. 168) en rnn 9 October 1883 

(Staatsblad n°. 141): 

.Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

"lle overbrenging, in artikel 1 van dit besluit 

bedoeld, moet volvoerd zijn vóór 1 Januari 1892". 

De Ministers voornoemd zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat ilf het Staatsblad zal worden geplaatst 

en in afschrift gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 20slen April 1889. 

De Vice-President van den Raad van State, 
(get .) VAN REENEN. 

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

(get.) 

(get.) 

De Minister van J"stitie, 
RUYS VAN BEtltENBROEK. 

De Ministe,· van Financiën , 
GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg . 3 Mei 1889.) 
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23 Àpril 1889: BESLUIT, waarbij wordt verklaard 

dat het buitenverblijf den Oldenhof te Gorssel 
niet meer als gesticht voor krankzinnigen 
wordt beschouwd. S. 40. 

IN NAAM VAN ZlJNE MAJEST. WILLEM III, ENZ. 

De Raad nm State, krachtens artikel 45, 2°. 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk 
gezag; 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlàndsche Zaken, van 5 April 1889, n°. 810, 
afdeeling Medische Politie; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 18 April 1889, n°. 1343, afdeeling 
Medische Politie; 

Overwegende , dat bij Koninklijk besluit van 

31 Mei 1887 (Staatsblad n" . 102) aan A. MEE

TER PzN. te Gorssel·, vergnnninp; is verleend tot 
oprichting van een krankzinnigengesticht op het 

buitenverblijf den Oldenhof te Gorssel; 
dat A. MEETF.R PzN. voornoemd overleden is, 

en in de genoemde woning niet meer dan twee 
krankzinnigen worden v~rpleegd; 

Gelet op art. 7 der wet van 27 Á pril 1884 

(Staatsblad n°. 96), gewijzigd bij art. 10, snb 46° 
van de wet van 15 _April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Heeft goedgevonden en verstaan, te verklaren, 
dat het buitenverblijf den Oldenhof te Gorssel 
niet meer als gesticht voor krankzinnigen wordt 

beschouwd. 
De Minister van Binnen.landsche Zaken is be

last met de uitvoering van dit besl uit, dat in 

het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 23sten April 1889. 

De Vice-President van den Raad van State, 
(get.) 

De jj{inister 
(get.) 

VAN REENEN . 

van Binnenlandsche Zaken , 
MACKAY. 

(Ditgeg. 26 April 1889.) 

26 April 1889. BESLUIT, tot het toekennen van 

vrijdom van den accijns voor zout, benoodip;d 
bij het maken van cement. S. 41. 

IN NAAM VAN ZIJNE MMEST. WILLEM UI, ENZ. 

De Raai! van State, krachtens artikel 45, 2o. 

van de Grondwet, waarnemende het Koninklijk , . 
gezag; 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nancien, van den 14den Maart 1889, n°. 53, 
en van den 9den .April 1889, n°. 65, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
16den April 1889 , n°. 21!) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Miuister, van den 21lsten April 1889, n°. 24 , 
Invoerrechten en .Accijnzen; 

Gezien art. öl der wet van 21 Augustus 1822 

(Staatsblad n°. 35) en art. 50 der wet . van 

26 April 1852 (Staatsblad n~. 93}; 

Heeft goedgevonden en verstaan, vrijdom van 
den accijns toe te kennen voor het zout, benoo

digd bij het maken van cement, ën zulks op den 
voet van het reglement, vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van lû Juni 1825 (Staatsblad n°. 52), 

en onder zoodanige voorzieningen tegen misbruik 

als cloor den Minister van Financiën worden 

nooclig geoordeeld. 
De Minister voornoemcl is belast met de uit

voering van clit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan af,chrift zal 

worden gezonden aan den Raacl van State. 

's Gravenhage, clen 26slen April 1889. 

De Vice-President van den Raad van State, 
(gû. ) VAN REENEN. 

De jj{in . van Financiën, (get. ) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. ao April 1889.) 

26 Ápril 1889. BESLUIT, tot het toekennen van 
·vrijdom van den accijns voor zont, benoodigcl 

bij het vervaard igen van verfstoffen. S. 42. 
IN NAAM VAN ZIJNE MAJJ,;ST. WILLEM III,ENZ. 

De Raad van State, krachtens art . 45, 2°. 

va.n de Grondwet, waarnemende het Konioklijk 

gezag; 
Op de voordracht van den Minister van Fi

nanciën, van clen lsten April 1889, n°. 37, en 

van den 9den April 1889, n°. 36, Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van clen 

16den April 1889, n° . 22); 
Gelet op het nader rapport van voornoemclen 

Minister, van den 23sten April 1E89, n°. 25, 

Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 31 der wet van 21 A ugnstus 1822 
(Staatsblad n°. 35) en art. 50 der wet van den 

26 April 1852 (Staatsblad n°. 9a); 

Heeft goedgevonden en verstaan, vrijdom van 

den accijns toe te kennen voor het zont, benoodigd 
bij het vervaardigen van verfstoffen, en zufks op 
den voet van het r eglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 10 Juni 1825 (Staatsblad 
n°. 52), en , onder zoodanige voorzieningen tegen 
misbruik als door den Minister van Financiën 
worden noodig geoordeeld. 

De Minister voornoemd is belast met de uit• 
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voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. en wnarvau afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten April 1889. 

De Vice- President van den Raad van State, 
(get.) VAN REi,;NF.N. 

De Ministei· van Financiën, 
(get .) G ODIN D~ BEAUFORT. 

( Uitgeg. 30 April 1889.) 

29 Àprit 188\l. MISSIVE van den Commissaris 

des Konings in de provincie Overijssel aan 

de gemeentebesturen in die provincie, be

. treffende toezending van opgaven Jer ge
bouwen of lokalen, bedoeld in art. 6 3° der 

wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad n•. 95). 
Bij besluit van mijn ambtsvoorganger dd. 10 Sep

tember 1875, 3• afd., n•. 2786/2284 (qpgeno

men in Prov. blad n•. 3 l), werden de gemeentebe

sturen nitgenoodigJ aan den bewaarder der hypothe

ken en van het kadaster, on<ler wiens kantoor 

hunne gemeen Ie ressorteert, een opgaaf in te 
zendeu van de gebouwen of lokalen, bestemd tot 

ziekenverpleging, uitoefening van den openbaren 
eeredienst en tot scholen en voorts jaarlijks aan 
dien ambtenaar van de te dier zake voorgevnllen 
veranderingen een staat te doen toekomen , een 

en ander naar 't model, hetwelk is opgenomen in 
Prov. blad n• . 32 van eveugemeld jaar. 

Het is mij gebleken dat in de toezending van 

den staat van veranderingen meermalen verzuim 

plaats heeft. 

'l'eneinde daaromtrent regelmatigheid te be
vorderen , heb ik de eer U te verzoeken om voor 

zoover de hier bedoelde janrlijksche opgave nog 
niet aan den betrokken bewaarder mocht zijn ver

strekt, vóór 1 Juli e.k . aan dezeu een staat in 
te zenden van de veranrleringen, die te dezer 
zake sedert de opmaking van deu laatst ingezon

den staat mochten zijn voorgevallen en voortaan 
zulk een opgave jaarlijks v66r l Februari te doen . 

Ter verkrijging eener goede administratie ver
zoek ik U bovendien om , indien geen "·eranderingen 

zijn voorgekomen , een negatief bericht te zenilen. 
De Comm. des Konings in de prov . Overijssel, 

(get.) GEERTS1':MA. 

2 Mei 1889. BESLUIT van de Staten-Generaal 
in vereenigde vergadering, krachtens art. 4 7 
der Grondwet. S. 43. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten
Generaal, 

Overwegende , dat de Staten-Generaal heil en in 
vereenigde vergadering hebben genomen het vol
gende besluit: 

" De Staten-Generaal in vereenigde vergadering 
•verklaren, dat het in art. 38 der Grondwet om

•schreven geval heeft opgehouden te bestaan". 

Gezien art. 47 der Grondwet ; 

Gelast, dat dit besluit, door plaatsing dezes in 
het Staatsblad, wordt afgekondigd. 

's Gravenhage, 2 Mei 1889. 

/Je Voorzitter van de Eerste Kamer der 
Staten- Gene,·aal , 

(get.) W. A . A . .T. SCHIMM~LPF.NNINCK V.D. ÜYE • 

(Uitgeg. 2 Mei 1889.) 

4 Mei 1889. WET, houdende nadere bepalingen 
omtrent den accijns op bier en azijn. S. 44. 

• l3ijt. Hand. 2• Kamer 1888, n•. 27 en 28; 
1888/89 n°. 11 en 12, 1-5 . 

Hand. idem 1888/89 bladz. 818-821. 

Hand. 1 • Kamer 1888/89 bladz. 241, 246. 
WIJ WILLEM 111, EJ!IZ •.• • doen te wete.n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is nadere bepaliniien omtrent den 
accijns op bier en azijn vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ue voorlaatste zinsnede van art. 51 

der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n•. 92), 

zooals die gewijzigd is bij art. 1 der wet van 

27 Juni 1876 (Staatsblad n•. 130), wordt ver· 

vangen door het volgende : 

,, De afschrij vingssom voor bier bedraagt: 

a. bij een gehalte . van hoogstens 13 kilogram 
extract f 0.62• per hectoliter; 

b. bij een gehalte van meer dan 13 doch niet 
boven 1 5 kilogram extract f 1. 00 per hectoliter; 

c. bij hooger gehalte : 

voor 15 kilog-ram extract f 1.00 per hectoliter , 
voor elk kilogram meer 7 ceut. 

Het gehalte wordt berekend per hectoliter vóór 
de wijngisting. 

De afschrij\'ingssom voor azijn, die 30 gram 
watervrij azijnzuur .per liter bevat, bedraag t/0.8O 

per hectoliter, en bij hoogere sterkte naar even
redigheid meer." 

2. De eerste zinsnede van art. a der genoemde 
wet van 27 Juni 1876 wordt gelezen als volgt: 

"Bier, waarvoor aanspraak bestaat op hoogere 
afschrijving dan f 0.62• per hectoliter, wordt 
ten uitvoer aangegeven onder den naam van zwaar 
bier, met vermelding van het extractgehalte, 
indien dit meer dan 15 kilogram bedraagt. 



4 MEI 1889. 37 

Voor azijn , waarvoor aanspraak bestaat op 
!Ïoogere· afschrijving dan / 0.80 per hectoliter, 

wordt in de aangifte tot uitvoer het getal gram
men watervrij azijnzuur per liter opi.egeven." 

3. Artikel 5 der wet van 27 Juni 1876 vervalt 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 4ûen Mei 1889 

fget .) WILLE M. 
De l'tfinister van Financiën, 

(get .) GODIN DE B EAUFORT. 

(Uitgeg . 8 Jfei 1889.) 

4 Mei 1889. WET, tot wijzi~ing van het invoer
recht op azijn. S. 45. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1888, n°. 27 en 28; 
1888/89, n°. 11 en 12, 1-5. 

Hand. idem 1888/89, bladz. 821-824. 
Hand. l • Kamer 1888/89, bladz. 241, 247. 
Zie het besl11it van 12 .lffei 1889, S. 6 4. 
Wr;r WILLEM III , ENZ ••.• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is het invoerrecht op azijn te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Met wijziging van het bepaalde omtrent 

azijn en houtzn ur in de tabel, vastgesteld bij 
art. 1 der wet van 15 Augustus 1862 (Staats
blad n°. 170), is van azijn het volgend invoer
recht verschuldigd : 

Azijn, waaronder hontzuur en az(jnzuur, ge
kristalleerd of vloeibaar: 

bij eene sterkte van minder dan 100 gram 
watervrij azijnzuur per liter, de hectoliter. f 3.00 

bij eene sterkte van 100 gram water-
vrij azijnzuur per liter, de hectoliter 3.50 

en bij hoogere sterkte naar evenredigheid meer. 

• N atri urn acetaat : 
watervrij, de 100 kilogram 
waterhouJend, • 
•Calcium acetaat: 

. f 25.60 
15.40 

watervrij, de 100 kilogram . • 26 .60 
waterhoudend , • • 23 .80 
2. Aan art. 7 der wet van 27 Juni 1876 (Staats-

blad n•. 130) wordt het volgende 'toegevoegd: 
•C. voor natrium acetaat en calcium acetaat, 

ongeschikt om daarnit azijn voor huiselijk gebruik 
te vervaardigen " 

3. Het bepalen der sterkte vau ingevoerden 
azijn wordt door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

(1) Geregeld bij besluit van 12 Mei 1889, S. 65. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag, 

door Ons te bepalen. (l ) 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 4den Mei 1889. 

(get. ) WILLEM. 

De Min . van Financiën, (gd.) GODIN DE BEAUl' ORT. 

(Uitgeg. 8 Mei 188\l .) 

4 .!lfei 1889. WET, tot regeling der reis- en 
verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer, 
en der reiskosten van de leden der 'J'weede 
Kamer der Staten -Generaal. S . 46. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/R9 n°. 57, 1-7. 
Hand. id. 1888/89 bladz. 836, 837. 
Hand. l • "lCamer 1688/89 blarlz. 242, 247, 248. 
Wi;r WILLEM III, ENZ . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wet van 26 Mei 1849 

( Staatsblad n•. 17) tot rei<eling der reis- en ver
blijfkosten van de leden van de Eerste Kamer der 
Stateu-Generaal en der reiskosteu van de leden 
van il.e Tweede Kamer Jer Staten-Generaal te 
herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art . 1. De leden van de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal ontvangen als vergoeding voor reis
en verblijfkosten, telkens wanneer zij tot het hou
den van veri:aderingen of tot het bij wonen van 
commissiën worden bijeengeroepen : 

Voor kosten der door hen afgelegde reizen, de 
vracht en de terui<vracht, verschuldigd voor eene 
plaats l ste klasse in de openbare vervoermiddelen, 
welke gebezigd moeten worden om van de plaats 
binnen het Rijk alwaar de declarant metterwoon 
gevestigd is tot de plaats alwaar de Staten-Gene
raal vergaderen, te reizen , zoomede hetgeen op 
de heen- en terugreis betaald is voor het vervoer 
van reisbenoodigdheden en voor het itebruik van 
bijzondere vervoermiddelen . 

Op de in te dienen declaratiën wordt eene door 
den declarant onderteekende verklaring gesteld, 
ten blijke dat hij wegens reiskosten niet meer in 
rekening heeft gebrac·h t dan daarvoor door -hem 
is uitgegeven. 

De,e verklaring geldt als bewijs, dat de decla
ratie overeenkomstig de voorschriften der wet is 
opgemaakt. 

Voor kosten van verblijf gedurende den tijd 

(l ) Bepaald op 22 Mei 1889, bij be$luit van 
12 Mei 1889, S. 611. 
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waarin zij de vergaderiugen hebben bijgewoond, 

tien gulden per dag, en zulks van den dag af 

tegen witlkeu de vergadering is bij eengeroepen tot 

op dien, waarop zij tot nadere bijeenroeping uiteen

gaat, of tot op den dag van de sluiting der zitting. 
Deze verblijfkosten worden ook genoten door 

leden, die, nadat de vergadering tot nadere bijeen

roeping is gescheiden, in commissie werkzann1 
blijven totdat die commissie is afge loopeu. 

Zij worden niet geuoten door de leden metterwoon 

gevestigd in de plaats, alwaar de Staten-Generaal 

vergaderen . 

2. De leden van de Tweede Kamer der Staten

Generaal 03tvangen als vergoeding voor reiskosten, 

ééumaal gedurende elke door hen bijgewoonde 

zitting, het bedrag, dat tlaarvoor bij art. 1 dezer 

wet is vastgesteld. De tweede zinsnede van dat 

artikel is op de door hen i u te dienen declaratie 

van toepassing. 
3. Deze wet treedt in werking op den 16den 

September 1889. Met dien datum vervalt de wet 

van 26 1ei 1849 (Staatsblad n°. l 7). 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 4den Mei 1889. 

(!Jet) WILLEM. 

De Minister van Financiën, 
(qet.) GODIN ni,; BEAUFORT. 

(Uitgeg. 9 Mei 1889.) 

4 ]fei 1881!. WET, houdende bekrachtiging eener 

provinciale heffing in Zeeland. S. 47. 

Bij deze wet wordt, met intrekking van de wetten 

van 22 December 1862 (Staatsblad n°. 229), 

18 December 1868 (Staatsblad n°. l lO) en 29 De

cember 1866 (Staatsblad n°. 220), bekrachtigd 

de heffing, ten behoeve der provincie Zeeland, 
van steigergeld. 

5 Jfei 1889. WET, houdende bepalingen tot het 

tegengaan van overmatigen en gevaarlijken 
arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 
s. 48. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1888/89 n°. 53, 1- 48. 

Hand. id. 1888/89 blarlz. 37-853, 855-875, 

877-918, 9i4-969, 973-985, 987-1006, 

1008- 1085, 1087-1107, 1109-11;!3, 1145-1147. 
Hand. 1• Kamer 1888/89 blarlz. 238, 254-263, 

266-281. 
W1:r WILLEM III, ENZ . •.• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het uoon.zakelijk is, ter vervanging van de wet 
van 19 September 1874 (Staatsblad n° . 130), 

bepalingen vast te stellen tot het tegengaan van 

overmati~en en gevaarlijken arbeid van jeugdige 

personen en van vrouwen; 

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

1. Inleiàende bepalingen. 

Art. 1. Onder arbeid verstaat deze wet alle 

werkzaamheden in of voor eenig bedrijf, behalve : 

1°. werkzaam heden in of voor de bed rijven van 

landbouw, tuinbouw, boschbouw, veehouderij of 

veenderij; 2°. werkzaamheden buiten fabrieken en 

werkplaatsen in of voor het bedrijf van hem, bij 
wien degene die ze verricht inwoont, voor zoo

ver die werkzaamheden ook buiten eenig bedrijf 

in eene huishouding of stalling plegen voor te 

komen. 

2. Onder fabrieken eu werkplaatsen verslaat 

deze wet alle zoo wel open als besloten ruimten, 

waar in of voor eenig bedrijf pleegt gewerkt te 

worden aan het vervaardigen, veranderen , her

stdlen, versieren, afwerken of op andere wijze 

tot verkoop of gebruik geschikt maken van voor

werpen of stoffen, of waar in of·voor eenig be

drijf voorwerpen of stoffen eeae daartoe strekkende 

bewerking plegen te ondergaan. 

·. Keukens en soortgelijke inrichtingen, waar 

spijzen en dranken voor onmidr!ellijk verbruik 

bereid worden, benevens apotheken, zijn hieronder 

niet begrepen. 

§ 2. Van rlen arbeid van ieugdige personen 
en van vrouwen. 

3 . H et is verboden een kind beneden twaalf 

jaren arbeid te doen verrichten. 

4. Bij algemeenen maatregel vnn bestuur wordt 

door Ons, heir.ij onvoorwaardelijk, hetzij voor

waardelijk, verboden een persoon beneden zestien 

jaren en in fabrieken en werkplaatsen eene vrouw 

bepaalde soorten van arbeid te doen verrichten, 

op grond van de gevaren voor de gezondheid of 

het leven, welke die soorten van arbeid, hetzij 

in het algemeen, hetzij bij niet i~achtneming 
van zekere voorwaarden , door de wijze waarop 

zij verricht word en of door de verwerkt wordende 

stoffen, voor een persoon beneden de zestien jaren 

of voor een vrouw op1evereu. 

5. Het is verboden den arbeid van een per

soon beneden zestien jaren of van eene vrouw in 
fabrieken en werkplaatsen vroeger te doen aan
vangen dan te 6 uren des voormiddags of later 

te doen eindigen dan te 7 uren des na middags, 

met dien verstande, dat het aantal uren, gedu-
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rende welke die arbeid wordt verricht , niet meer 

dan elf_per etmaal bedrage. 

Voor bepaalde bedrijven kan door Ons bij al• 

gemeenen maatregel van bestuur worden ver~nnd, 

hetzij in het algemeen, hetzij ten opzichte van 

bepaalde gemeente11 , den arbeid van personen be

neden zestien jaren en van vrouwen op andere 

dan · de in het vorige lid bepaalde uren te doen 

aanvangen en te doen eindigen onder zoodanige 

voorwaarden als zullen noodig blijken, met dien 

verstande dat het aantal uren, gedurende welke 

die arbeid wordt verricht, niet meer dan elf 

per etmaal bedrage . Voor personen beneden veer• 

tien jaren of vrouwen mag het begin van ilieit 

arbeid niet vroeger dan te 5 uren des voor

middags en het einde niet later dan te 10 uren 
des namiddags worden gesteld . 

In bijzonjere omstandigheden kan door Onzen 

Commissaris in de provincie schriftelijke vergun

ning worrlen gegeven om ia eene daarin ge noem de 

fabriek of werkplaats den arbeid van personen 

beneden zestien jaren en van vrouwen gedurende 

niet langer da11 zes achtereenvolgende werkdagen, 

of om den anderen dag niet langer dan gedurende 

veertien dagen, hoogstens twee uren vroeger te 
doen aanvangen of hoogstens twee uren later te 

doen eindigen of wel een uur noeger te doen 

aanvangen en een uur later te doen eindigen dan 

in het eerste lid van dit artikel of bij algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoelcl in het tweede 

lid van dit artikel, is bepaald, met dien verstande 

dat het aantal uren, gednreude welke die arbeid 

wordt verricht, niet meer dan dertien per et

maal bedrage en voor personen beneden veertien 

jaren of vrouwen het begin van dien arbeid niet 

vroeger dan te 5 uren des voormiddags en het 

einde niet later dau te 10 uren des namiddag~ 

worde gesteld . In spoedeischende gevallen kan, 

voor niet langer dan twee acLtereenvolgende werk

dagen, gel(jke vergunning worden verleend door 

den burgemeester, die daarvan binnen 24 uren 

mededeeling doet aan Onzen Commissaris in de 

provincie; door dezen kan die vergunning tot een 

duur van zes achtereenvolgende werkdagen wor

den verlengd. Voor dezelfde fabriek of werk

plaats geldt geene der genoemde vergunningen, 
alvorens sedert het eincligen van eene vorige, voor 
dezelfde klasse van personen geldende, ten minste 

acht dagen zijn verloopen, tenzij na goedkeuring 
van Onzen Minister met de uitvoering van deze 

wet belast. 
6 . Hij die een persoon beneden zestien jaren 

of eene vrouw arbeid doet verrichten in _fabrieken 

en werkplaatsen is verplicht te zorgen, dat die 

arbeid ten minste worde afgewisseld door één rnst

t\jd van een uur · tusschen 11 uren des voor

middags en 3 uren des namiddags. 

Voor bepaalde fabrieken en werkplaatsen kan 

qoor of vanwege Onzen Minister, met de uitvoe 

ring van deze wet belast, onder zoodanige voor 

waarden als zullen noodig blij ken, wijziging of 

vermindering van dien rusttijd worden toegestaan , 

met dien verstande, dat daardoor het aantal 

uren, gedurende welke aldaar arbeid wordt ver

richt door de in dit artikel bedoelde persouen of 

vrouwen, niet grooter worde dan in · art. 5 is 
veroorloofd. 

Hij die be.doelde personen of vrouwen arbeid 

doet verrichten is verplicht te zorgen, dat deze 

gedurende voormelden rusttijd niet verblijven op 

eene besloten plaats, waar alsdan arbeid wordt 
verricht . 

7. Het is verboden een persoon beneden zes

tien jareu of eene vrouw op Zondag arbeid te 

doen verrichten in fabrieken en werkplaatsen. 

Voor personen , behooreurle tot eeu kerkgenoot

schap, rlat den wekelijkschen rustdag niet op 

Zondag viert , treedt in de plaats van dit verbod 

dat om hen arbeid te doen verrichten in fabrieken 

en werkplaatsen in het etmaal, door hun kerk

geuootschap als wekelij ksche rustdag aangenomen , 

indien zij · aan het hoofd of den bestuurder van 

het bedrijf _of de onderneming hun verlangen 

hebben te kennen gegeven om in dat etmaal 

geen arbeid te verrichten, waarvan achter hunnen 

naam op de in art. 11 bedoelde lijst .melding 

moet worden gemaakt_. 

Voor bepaalde bedrijven kan door Ons bij de 

algemeene maatregelen van bestnur, bedoeld in 

het tweeile lid van art. 5, worden vergund den 

arbeid van mannelijke personen tusschen veertien 

en zestien jaren op Zondag te doen voortduren 

tot uiterlijk te 6 uren des voormiddags. 

Waar in· eene fabriek tot herstel of reiniging 

van ·eenen aldaar in gebruik zijnden stoomketel 

de arbeid van een mannelijken persoon beneden 

zestien jaren onontbeerlijk mocht zijn, kan de 

burgemeester der gemeente waar de fabriek ge
legen is daartoe schriftelijke vergunning voor 
eenen bepaalden Zondag verleenen. 

8 . Het is verboden eene vrouw arbeid te doen 

verrichten in fabrieken en werkplaatsen binnen 
vier weken na hare bevalling. 

9 . Wanneer een persoon beneden zestien jaren 
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of eene vrouw in de werkuren aaniretroffen wordt 

op een besloten plaats waar arbeid wordt ver

richt, die niet tevens een woonvertrek is, en 
wanneer een persoon beneden zestien jaren aan

getroffen wordt aan boord van een vaartuig, dat 

niet bestemd is tot het ,ervoer van reizigers en 

aan boord waarvan die persoon niet woont, wordt 

die geacht aldaar zelf arbeid te verrichten, tenzij 

het tegendeel blijke. 

10. Het hoofd of de bestuurder van een be

drijf of eene onderneming, waarin of waarvoor 

een persoon beneden zesti en jaren arbeid verricht 

in fabriek~n en wefkplaatseu, moet in het bezit 

zijn van eeue kaart, houdende opgave van den 

naam, de voornamen, den dag en de plaats van 

geboorte van dien persoon , van den naam en de 

woonplaats van het hoofd des gezins waarbij of · 
van het gesticht waarin die persoon inwoont en 

van het hoofd of den bestuurder van het bedrijf 

of de ondernemi_ng Deze is verplicht die kaart 

aan de bij art. 18 -beàoelde ambtenaren op aan

vrage te vertoonen 

Die kaarten worden ingericht naar een door 

Ons vast te stellen model en worrien geteekend 

en afgege,•en door of vanwege den burgemeester 

der gemeente, binnen welke de jeugdige persoon 

arbeid zal verrichten. 

De kaarten· en de daarvoor noodige geboorte

extracten worden kosteloos verstrekt. 

Binne11 tweemaal vier en twintig uren na het 

eindigen van de arbeirlsbetrekkin;r tusschen den 

jeugdigen persoon en hem, di e dezen arbeid deed 

verrichten, is het hoofd of de bestuurder van 

het bedrijf of de onderneming verplicht de be

trekkelijke kaart, 11a daarop den dag van opne• 

ming en van ontsla!( 1 e hebben vermeld, terug 

te bezorgen bij den burgemeester , door of van

wege wien zij werd afgegeven. 

11 . Het hoofd of de bestnnrder van een bedrijf 

of ecne onderneming, waarin of waarvoor een 

persoon beneden zestien jaren of eene vrouw 

arbeid verricht in fabrieken en werkplaatsen, is 
verplicht te zorgen, dat in zijne fabriek of werk• 
plaats, op eene plaats, waar arbeid wordt ver• 

richt, steeds op eene zirhtbare wijze is opgehangen 
eene door hem onderteekende en door of vanwege 

den burgemeester gewaarmerkte lij st, vermeldende 
de namen en de voornamen van dien persoon of 

die vrouw en voor ieder in het bij zonder den 

aanvang en het einde van den werktijd, de werkuren 

en het etmaal bestemd tot wekelijkschen rustdag. 
Voor bepaalde bedrijven kan door Ons, bij 

algemeenen maatregel van bestuur, vrijstelling 

verleend worden van de verplichting, om op de 

bedoelde lij st de werkuren te vermelden . 

Het hoofd of de bestuurder van een bedrijf of 

eene ondernemi og, bedoeld • in het eerste lid , is 

verpl icht te zorgen dat een afschrift of uittreksel 

van de bij dat lid vermelde lijst steeds op eene 

zichtbare wijze is opgehangen iu elk arbeidslokaal, 

daartoe door of vanwege Onzen Minister, met de 

uitvoering van deze wet belast, aangewezen. 

§ 3. Toezicl,t. 

12 . Onder de bevelen van Onzen Minister, met 

de uitvoering van deze wet belast, wordt het 

toezicht op die uitvoering opgedragen aan ten 

hoogste drie door Ons te benoemen inspecteurs, 
wier werkkring en bevoegdheden door Ons bij 

algemeenen maatregel vän bestuur worden geregeld. 
13. De hoofden en bestuurders van bedrijven 

en ondernemingen en de daarin werkzame per

sonen zijn verplicht aan den bevoegden inspec

teur de verlangde inlichtingen te ge,·en omtrent 

zaken en feiten, de naleving van deze wet be
treffende. 

14. Het is aan de inspecteurs verboden middel: 

lijk of onmiddellijk deel te nemen aan bedrijven 
of ondernemingen van fabrieks- en ambachts
nij verheid. 

15 . Het. hoofd of de bestuurder van een be

drijf of eene onderneming , die in eene fabriek 

of werkplaats arbeid doet verrichten, is verplicht 

van elk aan een persoon ter zake van den in dát 

bedrijf of die onderneming verrichten arbeid over

komen ongeluk binnen tweemaal vier en twintig 

uren schriftelijk kennis te·· geven aan den burge• 

meester der gemeente, waar het ongeluk plaats 

h?,d . Heeft de persoon, wien het ongeluk is 

overkomen, binnen den bedoelden termijn den 

arbein hervat, dan vervalt de verplichting tot 
kennisgeving. 

De vorm dezer kennisgeving wordt vastgesteld 

door Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast. 

De burgemeester deelt binnen vier en twintig 

uren de kennisgeving mede aan den bevoegden 
inspecteur. 

De burgemeester stelt een oude-.-zoek in naar 

de oorzaken en gevolgen van het ongeluk en deelt 

den uitslag daarvan aan den inspecteur mede, die 

bevoegd is, zoo hem dit noodig voorkomt, een 
nader onderzoek in te stellen. 

16. De inspecteurs vervaardigen jaarlijks een 
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en zenden dit vóór 1°. Mei aan Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast. 

Deze verslagen worden hetzij in hun geheel, 

hetzij gedeeltelijk aan de Staten-Generaal over

gelegd. 

§ 4. Strafbepalingen. 

17. Overtreding van een der bepalingen dezer 

wet - behalve dié van art. 5, 3de lid, en art. J 5, 
3de en 4de lid, door den burgemeester, die van 

art. 14 en art. 16 door den inspecteur, en die 

van art. 20 - van een der bepalingen vau de 

algemcene maatregelen van bestuur, overeeukomstig 

art. 4, art. 5 of art. 7 dezer wet uitgevaardigd, 

alsmede van een der voorwaarden , waaronder 

wijziging of vermindering van den rusttijd over 

eenkomstig het tweede lid van art. 6 dezer wet 

is toegestaan, wordt gestraft met hechtenis van 

ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten 

hoogste vijf en zeventig gulden. 

Indien tijdens het plegen van het feit nog 

geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 

veroordeeling van den schuldige wegens gelijke 

of eene andere overtreding dezer wet , behalve 

die van art. 20, of van een der he palingen van 

de in het vorige lid van dit artikel bedoelde al

gemeene maatregelen van bestµur of van een 

der voorwaarden, waaronder wijziging of ver

mindering van den rusttijd overeenkomstig het 

tweede lid van art. 6 dezer wet is toegestaan, 

-onherroepelijk is geworden, knnnen de straffen 

worden verdubbeld. 

Een afzonderlijke straf wordt opgelegd ten op

zichte van eiken per.oon met welken of ten aan

zien van welken overtreding is gepleegd eu voor 

ieder etmaal in den loop waarvan die overtreding 
is gepleegd. 

18. Met het opsporen van de overtredingen 

van deze wet en van de bepalingen van de alge

meene maatregelen van bestuur, overeenkomstig 

art. 4 , art. 5 of art. 7 dezer wet uitgevaardigd 

en van de voorwaarden, waaronder wijziging of 

vermindering van den rusttijd overeenkomstil!" het 

tweede lid van art. 6 dezer wet is toegestaan, 
zijn, behalve ile bij art. 8 van het Wetboek van 

Strafvordering aangewezen personen, belast de 

marechaussee, alle ambtenaren van Rijks-- en ge

meentepolitie, alsmede de in art. 12 bedoelde 
ins1iectenrs. 

Ten aanzien van de inrichtingen. bedoeld bij 

art. 24 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad 

41 

n° . 95), zijn uitsluitend met deze taak belast 

de m art. 12 bedoelde inspecteurs en de door 

Onzen Minister van Oorlog op grond van het 

tweede lid van genoemd art: 24 der wet van 

2 Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) aangewezen 

ambtenaren en officieren. 

Het bepaalde· in het eerste lid van dit artikel 

is niet van toepassing op de Rijkswerkplaatsen 

en -fabrieken. Aldaar wordt voor de toepassing 

der wet het toezicht geregeld door de hoofden der 

betrokken Departementen van Algemeen Bestuur. 

19. De in het eerste lid van art. IS bedoelde 

ambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen waar 

arbeid verrj cht wordt of pleegt verricht te worden, 

met uitzondering van de Rijks-werkplaatsen en 

-fabrieken en de inrichtingen bedoeld bij art. 24 

der wet van 2 Jnni 1875 (Staatsblad n°. 95), 

waartoe, behondens uit anderen hoofde aan anderen 

toekomende bevoegtlheid, alleen toegang hebben 

de bij art. 12 bedoelde inspecteurs. 

De veld- e □ boschwachters, de beambten der 

marechaussee, niet zijn<le hulpofficier van justitie 

en de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 

beneden den raag van commissaris behoeven 

daartoe, . voor zoo ver hun de toegang niet uit 

anderen hoofde vrijstaat, een schriftelijken bij

zonderen last van den burgemeester of van den 

kantonrechter. 
Wordt aan de bij art. 18 bedoelde ambtenaren 

de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 

dien desnoods met inroeping van deu sterken arm. 

In plaatsen waar arbeid wordt verricht of pleegt 

verricht te worden, die tevens woningen of alleen 

door eene woning toegankelijk zijn, treden zij 

tegen den wil van den bewoner niet binnen dan 

op vertoon van ee□en schriftelijken bijzonderen 

last van den burgemeester of van den kanton

rechter. Van dit binnentreden wordt door àen 

proces-verbaal opgemaakt en binnen vier en twintig 

ureu aan dengenen, in wiens woning is binnen

getreden, in afschrift medegedeeld. · 

20. De bij art . 18 bedoelde ambtenaren zijn 

verplicht tot geheimhouding vun hetgeen hun in 

plaatsen waar arbeid wordt verri~ht of pleegt 

verricht te worden omtrent het daar ·uitgeoefend 
wordend bedrijf is bekend geworden, voor zoo

ver het niet in strijd is met de bepalingen dezer 

of eener andere wet. 
Hij die opzettelijk de bij het vorige lid 

opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 

of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, 



42 6 MEI 18 8'9. 

met of zonder ontzetting van het recht om ambten 

te bekleeden. 

Hij, aan wiens .schuld .schending van die ge 

heimhouding te wijten is , wordt gestraft met 

hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld

boete van ten hoogste driehonderd l(nl<len. 

Geen vervolging heeft plaats dan op klachte 

van het hoofd of den bestuurder van het beJrijf 

of de onderneming 

21 . De b\j deze wet strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als overtredingen, behalve de 

feiten, strafbaar gesteld bij het tweede en derde 

lid van art. 20, die als misdrijven worden be

schouwd. 

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen. 

22 . Het voorschrift van het tweede lid van 

art. 5, dat voor personen beneden veertien jaren 

of vrouwen , en dat van het derde lid van art. 5, 

dat voor vrouwelijke personen van eiken leeftijd 

het begin van den arbeid niet vroeger dan , te 

5 nreu des voormiddàgs eá het einde niet later 

dan te l O uren des namiddags mag worJen ge 

steld, gelden niet gedurende de eerste twee jaren 

na het in werking tred~n van deze wet. 

23. Op arbeid in of voor het schippers- of 

visschersbedrijf, aan boord van vaartuigen ver

richt , zijn niet toepasselijk de artt. 5, 6, 7, 9, 

10, 11 en 15 en evenmin, voor zooveel betreft 

aan boord wonende kinderen of pupillen van den 

schipper, art. 3. 
Op arbeid, verricht in of voor een bedrijf, in 

de eigen woning van het hoofd of den bestuurder 

daarvan, die bet aldaar zonder hulp van anderen 

· dan zijn ech tgenoot , bloed- of aanverwanten, 

tot den ·derden graad ingesloten, en pupillen uit

oefent, z'ijn de artt. 10 en 11 niet toepasselijk. 

24. Deze wet is niet van toepassing op arbeid 

in ambachtsscholen en vakscholen, 's Rijks op

voedin!(sgestichten en werkinrichtingen en ge

vangenissen, • noch op werkzaamheden in mili

tairen dienst verricht. 
25 . Alle stukken, verzoekschriften en be-

. schikkingen, ten gevolge van § 2 van deze wet 

opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel en 

van de formaliteit van registratie en worden 

kosteloos uitgereikt. 

De bij art. 10 vermelde kaarten worden van 

's Rijks wege kosteloos aan de gemeentebesturen 

verstre kt. 

26. Deze wet treedt in werking den l sten 

Januari 1890. 

Op hetzelfde tijdstip vervalt de wet van 19 Sep

. tember 1874 (Staatsblad n° . 130). 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 5den Ï\iei 1889. 

(get .) W IL LE M . 

(get.) 
De Minister van Justitie, 

Ruys VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg . 16 Mei JS89 .) 

6 Mei 1889. WET, verklarende- het algemeen 

nut der onteigening van eigendommen, noodig 

voor den aanleg van een weg ter verbinding 

van het ontworpen pontveer te Druten met 

den Oclitensclzen dijk. S. 49. 

6 Mei 1889. WET, houdende goed ken ring eener 

met de . gemeente 's Hedogenbosclz gesloten 

overeenkomst betrekkelijk wederzijdsche over

dracht van gronden aldaar. S. 5.0. ' 

6 Mei 1889. WET, houden de wijziging der wet 

van 3 J annari 1884 (Staatsblad n°. 3) tot 

aanwijziug der gestichten, waar hetzij gevan

genisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan, 

en van aanverwante gestichten, zooals die 

reeds is gewijziga, bij de wetten van 28 Au
gustus 1886 (Staatsblad n°. 130) en 10 De

cember 1888 (Staatsblad n°. 176) . S. 51. 
Bijl. Hand. 2' Kamei· 1888/89, n°. 64, 1-7. 

Hand. id. 1888/89 bladz. 826-828. 

Hand. l e Kamei· 1888/89 bladz . 241-243. 

Vhr WILLEM III, ENZ ..• • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de wenschelijkheid is gebleken van eene wijziging 

der wet ~an 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 3) 

tot aanwijzing der gestichten, wàar hetzij gevan

genisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan, en 

van aanverwante gestichten, zooals die reeds is 

gewijzigd bij de wetten van 28 A ngnstus 1886 

(Staatsblad n°. 130) en 10 December 1888 (Staats 
blad n° . 176); 

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

Eenig artikel . 

In artikel 7, 3°., van voormelde wet wordt het 

woord ,Amersfoort" vervangen door .Montfoort". 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 6den Mei 1889. 

(get.) W IL L EM. 

De Ministei· van Justitie, 
(get.) RurJS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. Q l'dei 1889.) 
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7 Mei 1889. WETTEN , houdende naturalisatie 
van: 

Joh ann Bernard Mö ll er, S. 52, 
Andreas Augustinu s Wehmeijer. 

s. 53. 
Kon rad Franz A n ton R ö t t gering. 

S. 54. 
AI be r t Kar e I Cor n e I is v on Ov en. 

S. 56. 
Bernard Anton Wilkiug. S. 56. 
Jos e f S te in. S. 57. 
Herm a n n F ra n z C r o mm e. S. 58. 
Otto Al exa nder Galle. S. 59. 

8 Mei 1889. WET, betrekkelijk het toestaan 

van kredieten t~u behoeve van tot de affZ:e
sloten dienstjaren 1882, 1883, 1885 en 
1886 behoorende ouverevende vorderingen ten 

laste der begrooting van Nederlandscn-IndiiJ 
voor het dienstjaar 1889. S . 60. 

Bij deze wet wordt tot voldoening van de 

vorderingen betreffende de begrootin11:en van Neder
landsen-Indië over de jaren 1882, 1883, 1886 
en 1886, op de bij de wet gevoegde vijf staten 

vermeld eu niet vó6r de afsluitin!( der betrokken 

diensten verevend , opnieuw kredieten toegestaan 
tot een bedrag , voor zooveel de dienst van 1882 

betreft van / 584, van 1883 van / 14.60, van 
1885 van / 79, van 1886 van/ 3479.55, te be
strijden uit de sommen voor onvoorziene uit
gaven, toegestaan bij de onderafdeelingen van het 
Iste of het llde hoofdstuk der begrooting van 
Nederlandsen-Indië voor 1889. 

8 Mei 1889. BESLUIT , tot vernietiging van art. 1 
der door den raad der gemeente Rotterdam 
den 13deu October 1887 vastgestelde ver
ordening betreffende kinderbewaarplaatsen. 
s. 61. 

WIJ WILLEM IJl, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 6 April 1889, n°. 875, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 

van artikel 1 der door den raad der gemeente 
Rotterdam den 13den October 1887 vastgestelde 
verordening betreffende kinderbewaarplaatsen; 

Overwegende, dat genoemd artikel voor de 
. toepassing der verordening onder kinderbewaar
plaatsen verstaat: inrichtingen waarin kleine 
kinderen van meer dan drie gezinnen worden be
waard, hetzij daarin al dan niet eenig onderricht 

wordt !!egeven, met uitzondering van scholen voor 
lager onderwijs ; 

dat dientengevolge, onder meer, de rnorschriften 
dier verordening betreffende ruimte en gezondheid 

ook dan op die inrichtingen van toepassing zijn, 
wanneer daarin voorbereidend lager onderwijs 

wordt gegeven ; 
dat echter voor inrichtingen, waarin voorbe

reidend lager onderwijs wordt gegeven, in even
genoemde onderwerpen is voorzien door art. 15, 
li tt. c, juncto art. 5 der wet op het lager onder
wijs, aangezien daarbij voor zoodanige inrich
tingen aan den Inspectenr van het geneeskundig 
Staatstoezicht, met beroep op Gedeputeerde Staten 

en op den Koning, de beoordeeling is opgedragen 

van hetgeen door de bedoelde voorschriften der 
aa?gehaalde verordening is gerege!J., zonder dat 
de wet aan de gemeentebesturen heeft vergund -

gelijk zij in artikel 4 echter alleen voor zooveel 
de daargenoemde scholen betreft, aan den Koning 

heeft voorbehouden - daaromtrent algemeene 

voorschriften te geven; 

dat mitsdien art. 1 van voorschreven verorde
ning voorziet in hetgeen de wetgever heeft geacht 
te zijn van algemeen Rijksbelang en alzoo in 
strijd is met art . 150 der Gemeentewet; 

Gelet op art ló3 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (a1 vies van 

30 April 1889, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 6 Mei 1889, n°. 1897, 
afdeeling Binnen landsch Bestuur ; 

Heb beu goedgevonden en verstaan: 

A1·tikel 1 der door den raad der gemeente 
Rotterdam den l 3den October 1887 vastgestelde ver
ordening betreffende kinderbewaaqilaatsen, wegens 

strijd met de wet, te vernietigen. • 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 8sten Mei l ~89 . 
~~) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsel1e Zaken, 
~et.) MACKAY. 

(Uitgeg . 14 Afei 1889.) 

12 Mei 1889. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 Maart 1888 (Staats 
blad n°. 67), waarbij nader wordt bepaald 
welke ziekten van het vee voor besmettelijk 
worden gehouden en welke der in de wet 
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van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) ge
noemde maatregelen bij het dreigen of heer
schen van elke dier ziekten moeten toegepast 

worden. S. 62. 
\Vi;r WILLEM III, ENZ. 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit van 
27 Maot·t 1888 (Staatsblad n°. 67) noodzakelijk is; 

Gezien de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
no. 131), laatstelijk gewijzigd bij art. 10, sub 26° 

van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 6 April 1889, n°. 431, 

afdeeling Medische Politie; 
Den Raad van State gehoord (advies vau den 

30 April 1889, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 9 Mei 1889, n°. 1633, afdeeljng 

Medisr.he Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Artikel 3 van Ons besluit van 27 Maart 

1888 (Staatsblad n°. 67) wordt gelezen als volgt: 
• Indien een aan eene besmettelijke ziekte lijdend 

stuk vee is gestorven, is de houder of hoeder 
verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven 

aan den burgemeester der gemeente wuar het 
gestorven dier zich bevindt. 

Vee en overblijfselen van vee, dat aan eene 

besmettelijke ziekte lijdende is gestorven, moeten 
door de zo'rg en - behoudens het bepaalde in 
het derde lid van dit artikel - op kosten van 

den eigenaar , zoo spoedig mogelijk na de in het 
vorig lid bedoelde kennisgeving binnen een door 

den burgemeester te bepalen termijn worden ver
brand, begraven of op andere wijze door den 

districts-veearts of districts-veearts-plaatsvervanger 
te bepalen, onschadelijk gemaakt. 

De brandstoffen en andere benoodigdheden voor 
het verbranden te bezigen , de bij het begraven 

te gebruiken ontsmettingsmiddelen benevens -
voor zooveel noodig is - hulp en opzicht bij 

het verbranden- of begraven, worden den eigenaar 

op Rijkskosten verstrekt. 
Schadeloosstelling voor het gestorven dier of 

de overblijfselen daarvan wordt niet gegeveu, be
houdens: 

a. da( in de gevallen en naar den maatstaf, 
door den Miuister van Binnenlandsche Zaken te 
bepalen, door den burgemeester op Rijkskosten 
eue gedeeltelijke schadeloosstelling wordt l(egeven 

voor de huid van het uier; 
b. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 

in bijzondere gevallen eene door hem te bepalen 

schadeloosstelling uit 's Rijks kas kan toekennen 
aan den eigenaar van een dier, dat is ingeënt 
en binnen een door den Minister gestelden tijd 

is gestorven, volgens de verklaring van eenen 

geëxamineerden veearts lijdende aan de ziekte 

waartegen het was ingeënt " 
2. Aan art 50 en aan art. 66 van Ons ge

noemd besluit wordt als derde lid het volgende 

toegevoegd : 
"De districts-veearts kan in bijzondere gevallen 

bepalen dat terstond na afloop der ontsmetting 

van besmette plaatsen in een gebouw, zoo noodig 
onder voorwaarden van afsluiting dier plaatsen, 

de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ter
mijn eindigt ' voor het overige gedeelte van het 

gebouw." 
3. Art. 63 van Ons genoemd besluit wordt 

gelezen als volgt: 
uZieke of veriiuchte dieren, die na het onder

zoek, ingesteld krachtens art. 16 der wet van 

20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) geslacht wor
den, mogen niet in consumtie gebr~cht worden, 
dan voor zoo ver daartegen volgens het ad vies, ter 

voldoening aan !(enoemd wetsartikel door den 

districts-veearts of die hem vervangt uitgebracht, 

geen bezwaar bestond. 
Eigenaars van zieke of verdachte dieren mogen 

deze echter slachten ook vóór het bovenb,edoeld 
onderzoek, mits vóór of onmiddellijk na het 

slachten hiervan kennis itevende aan den burge
meester. Alsdan mogen de dieren niet vervoerd 

noch in consumtie gebracht worden dan voor zoover 

zij voor consumtie geschikt geoordeeld zijn, hetzij 
door den districts-veearts of, indien noch deze 

noch een zijner plaatsvervangers spoedig ter plaatse 
aanwezig kan zijn, door eenen geëxamineerden 

veearls, bij het in artikel 16 der wet van 20 Juli 
J 870 (Staatsblad n°. 1111) bedoelde onderzoek, 

hetzij door een ander deskun;Jige bij eene eveneens 

door de zorg van den burgemeester zoo spoedig 
mogelijk te verrichten keuring. 

De kosten van laatstbedoelde keuring worden 
door het Rijk tot een bedrag, door den Minister 
van Binnenlaudsche Zaken te bepalen, vergoed 
wanneer eene schriftelijke verklaring van den 
burgemeester wordt overgelegd, dat geen geëxami~ 
neerde ,·eearts beschikbaar was en hij die de 

keuring verrichtte bij hem als een deskundige 
ter zake van vleeschkeuring bekend stond. 

Het bloed en de ingewanden der geslachte 
zieke dieren, alsmede de niet in consumtie ge
brachte dieren en overblijfselen van zoodanige 
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dieren moeten worden verbrand of op andere 

wijze, iloot· den clistrictsveearts te bepalen, onscha

delijk worden gemaakt . 

Het bloed en de ingewanden van een dier, dat 

is in consumtie gebracht vóór dat het in artikel 16 

der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 13l) 

voorgeschreven onclerzoek van clen districts- veearts 

of die hem vervangt, heeft plaats gehad, moeten 

voor dat onderzoek door den eigenaar bewaard 

worden." 
4. Aan artikel 68 van Ons genoemd besluit 

wordt als vierde lid het volgende toegevoegd: 

,, lle Minister van llinnenlandscue Zaken is be

voegd in bijzondere gevallen de inenting op Rijks

kosten te doen plaats hebben." 

5 . Iu artikel 70 en in artikel 74 van Ons 

genoemd beslnit wordt, in plaats van de woorden: 

"een geëxamineerden veearts", gelezen: • een ander 

deskundige". 

6. Ons tegenwoordig besluit treedt in werking 

op den vijfden dag na dien der dagteekening van 

het Staatsblad en van de Staatscourant waarin 

het geplaatst is . 
Onze Minister van Binnenlan'dscbc 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. 

Het Loo, den 12den Mei 1889. 
(ge t. ) WILLEM. 

JJe .JJfin. van B in,;enl. Zaken, (get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 22 ftfei 1889 .) 

] 2 iJfei 1889. BESLUIT, houdende bepaling van 

den ilag, waarop de wet van 4 Mei 1889 

(Staatsblad n°. 45t, tot wijziging van het 

invoerrecht op azijn, in werking zal treden. 

s. 63 

De inwerkingtreding is bepaald op 22 iJfei l 889. 

12 iJfei 1889. BESLUIT, tot toekenning van vrij

dom van inroerrecbt voor natrium acetaat 

en calci nm acetaat. S. 64. 

W1;r WILLEM lll, l!:NZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van 20 December 1888, n°. 55 , In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 2 der wet van 4 Mei 1889 (Staats 
blad r,0

• 45) , tot wijziging van het invoerrecht 

op azijn; 
Den Raad van State geboord (advies van den 

19 Maart 1889, n°. 2); 

1889. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor - • 

noemden Minister, van \l Mei 1689, n°. 2, 

Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Vrij van iuvoerrecliten zijn natrium 

acetaat en calcium acetaat, donkerder van kleur 

dan de standmonsters, door Onzen Minister van 

Financiën vast te stellen. 

Deze bepaling geldt niet voor watervrij natrium 
acetaat. 

2. Voor natrium acetaat en calcium acetaat, 

niet vallende onder ad. ] , eerst~ zinsnede, kan 

vrijstelling van invoerrecht worden verkregen door 

het overeenkomstig de voorschriften van Onzen 

Minister van Financiën met eene andere stof te 

vermengen. 
3. De vorenstaande bepalingen gel.Jen alleen 

bij invoer op de losplaatsen Amsterdam, Rotter
dam, Arnhem en Maasti-icltt. 

Onze Minister vau Financiën kan , indien dit 

in het belang van den handel noodig blijkt, ten 

deze ook andere losplaatsen aanwijzen. 

4. Dit besluit komt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 

het Staatsblad en in de Staatscourant zal wor

den " geplaatst, en waarvan afschrift zal wor<len 

gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den Mei 1889. 

(get .) WILLEM. 

Delfin van Financiën, (get.) GODIN DE BEAUJ!OJtT. 

(Uitgeg. 17 Mei 1889.) 

12 iJfei 1889. BESLUlT, houdende voorschriften 

omtrent het bepalen der sterkte van inge

voerden azijn. S. 65. 

WIJ WILLEM ICI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

I•'inanciën, van 20 1)ecember 1888, n° . 55, In

voerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 3 der wet van 4 Mei I 889 (Staats
blad n°. 45), tot wij ziging van het invoerrecht 

op azijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Maarl 1889, n°. 2) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen M iuister 
van Financiën, vau 9 Mei 1889, n°. 2, Invoer
rechten en Accijnzen; 

H ebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De voorschriften van art. 3 van Ons 

besluit van 8 December 1876 (Staatsblad n°. 237), 
4 
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omtrent het bepalen van de hoeveelheid watervrij 

azijnzuur in azijn, aangegeven ten uitvoer met 
afschrijving vau accijns, gelden, benoudens de 
uitzonrlering van art. 2, mede voor het bepalen 
dier sterkte van ingevoerden azijn, waaronder 

houtznur en azijnzuur, gekristalliseerd of vloeibaar. 
De voor het onderzoek bestemde proef van den 

azijn wordt echter met gedistilleerd water ver
dund, zÓÓ dat de sterkte minder dan lO gram 

az\inzuur per deciliter bedraagt, terwijl de uit

komst van het .onderzoek in dezelfde verhouding 
wordt verhoogd. 

Gekristalliseerd azijnzunr wordt v66r de ,·er

dunning door verwarming vloeibaar gemaakt. 
2 . Wanneer de dichtheid van azijn, volgens 

den vochtweger bedo~lJ bij art. 1 van Ons voor
meld besluit, bij een warmtegraad van 15° Cel

sius minder bedraagt dan 1.0142, wordt die ge
acht minde; dan 100 gram watervrij azijnzuur 
per liter te bevatten . . Vermoe'den ambtenaren 

echter dat de azijn vermengd is met izedistilleerd 
of eene andere stof om eene lagere dichtheid te 
verkrijgen, dan geschiedt hi t onderzoek der sterkte 
overeenkomstig art. 1 van dit besluit. 

3. Onze Minister van Financiën wijst de plaatsen 
aan, waar het onderzoek van azijn volgens art. 1 

geschiedt . Hij geeft de noodige voorschriften 
omtrent het nemen en opzenden van de daarvoor 
Yereischte monsters van den ingevoerden azijn. 

4. Dit besluit komt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering \'an dit besluit, 't welk gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 

geplaatst,. en waarvan afächrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 12den Mei 1889. 

~ti1 WILLEM. 
De Jf.finister van Financien , 

(get.) Goorn DE BEA.UFORT. 

(Uitgeg. 17 JIJei 1889.) 

20 · l!fei 1889. ARREST van den Hoogen Raad 
der NE;derlanden, houdende beslissing dat de 
gemeentewetgever niet bevoegd i het verleenen 

eener vergunning tot het doen stellen van 
een gebonw afhankelijk te maken van de 
voorwaarde, dat de eigenaar een deel van 
zijn eigendom voor openbare 2traat bestemme . 

De Hooge Raad enz., 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
req. voorgedragen bij pleidooi : 

• Schending Jln verkeerde toepassing van de arti
kelen 151 der Grondwet, 135 en 141 der ge
meentewet, 625 B. W., in verband met de arti

kelen 1, 5, 14 en 50 der verordening op het 
bouwen en sloopen in de gemeente Arnhem van 

nen 26 Juni 1886, gewijzigd den 26 Maart 1887, 
omdat artikel 14 der verordening, 011 grond waar
van mede de overtreding wordt aangenomen, als 

voorwaarde voor de vergunning om te bouwen 
casu quo vergende dat de belanghebbende een stuk 
grond tot straat zal afstaan , de grenzen van 

eigendomsbeperking, waartoe de gemeentewetgever 

bevoegd is, overschrijclt en in werkelijkheid ~nt
eigening zonder schadeloosstelling medebrengt en 
bovendien opdraagt aan burgemeester en wethouders 
wat naar de wet behoort aan den raad ; 

Overwegende dat aan den ' req . is ten laste ge
legd, dat op den 14 Sept. 1888 is bevonden, dat 
hij bezig was met het stellen of doen stellen van 
een gebonw in de gemeente Arnhem, zonder dat 

daartoe schriftelijke vergçnning van burgemeester 
en wethouders dier gemeente was verkregen; 

0. clat blijkens het beklaagde vonnis, door den 

req. daartegen onder andere is aangevoerd, dat 
hij blijkens overgelegd bewijs, op den 23 Juli 1888, 
door burgemeester en wethouders afgegeven, had 

voldaan aan de verplichting, opgelegd bij de artt. 3 
en 4 der verordening op het bouwen en sloopen 
in de gemeente Arnhem i dat de termijnen bedoeld 
bij het 1 • lid van art. 5 waren verstreken, en dat 
alzoo, nu geene beschikking op zijn verzoek was 

gevolgd, de gevraagde vergunning, krachtens het 
laatste lid van dit artikel, geacht moest worden 

te zijn verleend ; 
0. dat dit micldel van verdediging door de 

rechtbank ongegrond is geoordeelJ, omdat burge
meester en wethouders gebruik hadden gemaakt 

van de bevoegdheid, hun bij het 2• lid van art. 14 

dier verordening toegekend, waarvan volgens het 
3• lid het gevolg was, dat de bij art. 5 gestelde 
termijn waa opgeschort; 

0. dat gemeld art. 14 inhoudt: 
in het 2• lid, dat burgemeester en wethouders 

bevoegd zijn om alvorens op een verzoekschrift 
bedoeld in art. 3 te beschikken, te bepalen dat 
vooraf langs het perceel waarop zal worden ge
bouwd, richting, lengte, breedte en 11rofillen van 

een of meerdere straten zullen worden bepaald; 
in het 3• lid, dat in dit geval de termijn be

doeld bij art. 5, al. 1 , wordt opgeschort, totdat 
op daartoe strekkend verzoekschrift zal zijn beslist; 

en in het 4• lid, zooals dit na de wijziging 
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van den 26 Maart 1S87 luidt, dat de bepaling 

van breedte, peil, richting en profil niet geschiedt 
aan na afgifte cener schriftelijke· verklarinl( van 

aen belanghebbenae, aat het gedeelte van ae 

straat of van het plein , dat op de hem toebe
hoorende perceelen ligt, benevens eene strook 

gronas van daar tot aan aen openbaren weg, een 
en ander minstens ter halve breedte· van de ont

worpen straat of het ontworpen plein, ten alge
meeuen nutte is bestemd; 

0. aat bij het middel te recht wordt beweerd, 

drtt deze laatste bepaling de grenzen van eigen

domsbeperking, waartoe de gemeentewetgever be
voegd is, overschrijdt; 

aat toch art. 625 B. W., in verband met 

art. 135 der gemeentewet, wel toelaat dat in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid het eigendomsgebruik door eene plaatselijke 
verordening wordt beperkt, maar dat die beperking 

niet zoover kan gaan, dat zij het verlies van aat 
gebruik ten gevolge zon hebben; 

dat dit laatste het geval is, wanneer volgens de. 

hier toegepaste verordening, een eigenaar verplicht 
worat een deel van zijn eigendom voor, 01,enbare 

straat te bestemmen, omdat ten gevolge van die 

bestemminis het vrij en uitsluitend gebruik als 

eigenaar ophoudt, om plaats te maken voor een 
gebruik dat voor ieder openstaat en dat beheersch t 

wordt door ae voorschriften van het openbaar 

gezag , terwijl hiertegen niet afdoet dat de ver 

plichting alleen worat opgelega aan den eigenaar, 
die zich tot beschikbaarstelling van den grond 
bereid verklaart, omdat slechts onder die voor
waarde de vergunning om te bouwen wordt ver
leena; 

0. dat burgemeester en wethouders derhalve 
a.iu art. 14 der verordening de bevoegdheid niet 

konden ontlecnen, om de beschikking op het ver
zoek van den req. nan te houden, totdat door 

hem eene schriftelijke verklaring als bedoeld in 
het 4' lid van dat art ik.el zou zijn afgegeven, en 

dat dus ook de termijn, gesteld bij het 1• lid. 

van art. 5, niet was opgeschort, zoodat, nu niet 
blijkt en ook niet is ten laste gelegd, dat de req. 
voor <len afloop van ilien termijn een aanvang 
met het bouwen zou hebben gemaakt en volgens 

het laatste lid van art. 5, de gevraagde vergunning 
geacht wordt te zijn verleend indien binnen dien 
term\jn geene beschikking is gevolgd, het bewezen 
feit geene overtreding der verordening oplevert, 
terwijl het ook bij geene andere wettelijke be
paling strafbaar is gesteld; 

0. aerhalve aat het middel gegrond is; 
Vernietigt het beklaagde vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.; 
Verklaart het bewezen feit uiet straf baar; 

Ontslaat den req te dier zake van alle rechts -

vervolging, de kosten te dragen door den Staat. 

22 Mei 1889. BESLUIT, betreffenae vervroegae 
betaalbaarstelling van koloniale pensioenen, 
enz. S . 66. 

WIJ WILLEM Ill , ENZ. 

Gezien: . 

het bij Koninklijk besluit van 1 November 1848, 
n°. 84, vastgestelde pensioens- en gagernents

reglement (Indiscl, Staatsblad 1849 , n°. 8); 

artikel 28 van het bij Ons besluit van 24 No
vember 1859, n°. 70, vastgestelde pensioens- en 
gagementsreglement (Jndisck Staatsblad 1860, 
n°. 27); 

artikel 10 der.bij -Ons besluit van 30 Maart 1867 
(Nederlandse!,, Staatshlad n°. 19) vastgestelde be
palingen ter uitvoering van de wet tot regeling 
van de wijze van beheer en verantwooraing der 
geldmi delen van Nederlandsch-Indië, van den 

23sten April 1864 (NederlandsckStaatsbladn°. 35), 

voor zooveel de ontvangsten en uitgaven betreft 

overeenkomstig dï'e wet in Nederland te iloen, 

zooals dit artikel is gewijzigd bij Ons besluit van 

25 November 1884 ( Nederlandsch Staatsblad 
n°. 225); 

artikel 24 van het bij Ons besluit van 1 Decem

ber 1879, n°. 34 (Jndisck Staatsblad 1880, ~0 • 22) 

vastgestelde peusioensreglement, alsmede Ons be

sluit van 8 September 1887, n°. 24; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Koloniën en van Jt'inanciën, dato 
9 April 1889, La. E, n°. 12, en van den 
13den April 1889, n°. 53, Generale 'l'hesauriej 

Deo Raad van State gehoord (adl'ics van den 
7den Mei 1889, n°. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, dd 0 • 14 Mei 1889, La. E, 
n° . 6, en van 18 Mei 1889, n°. 42, Genera! 
Thesaurie; 

H ebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging voor zooveel ooodig van de in hoofde dezes 

aangehaalde voorschriften , te bepalen : 
Art. 1. De ten laste van J,ct l st.e hoofdstuk 

der begrooting van Nederlandsch -Jndië toegekende 
pensioenen en onderstanden, die in geval van over
lijden van den titularis over de volle maand wor
den uitgekeerd, mitsgaders de ten laste van het 

4* 
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Xde hoofdstuk det· Staatsbegrooting toegekende 

kolouiale pensioenen, zijn betaalbaar na over

legging van de vereischte bewijsstukken, van af 

den 16den dag der laatste maand van het kwar

taal waarover de betaling loopt. (l) 

2. Ons tegenwoordig besliüt treedt in werking 

met het derde kwartaal 1889. 

Onze Ministers van Koloniën en van Financiën 

zijn ~ ieder voor zooveel hem aangaat - be

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staatsblad zal worden opgenomen , en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken , den Raad 

van State en de Algemeene Reken kamer. 

Het Loo, den 22sten Mei 1889. 

(get.) WILLE M. 
De Ministl!'I· van Koloniën, (g·et.) KEUCHENIUS. 

De Minist /!1· van Financiën , 
(get.) GOD IN D~ BEAUFORT. 

(Uitgeg . 31 Mei 1889.) 

24 ~fei 1889. BESLUIT, houdende nadere vast

stelling van de bij art. 14 det· wet van den 

2 l Juni 1881 (Staatsblad n° . 70) bepaalde 

porten der brieven en der verdere stukken 

die recl,tsb eeks over zee tusschen het Rijk 

en zijne koloniën en bezittingen in Oost- en 

lfTest-Indië worden gewisseld. S. 67. 

W1.r WILLEM III, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze 

1\1inisters van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

en van Koloniën, van 9 Maart 1889 . n°. 137, 

afdreling Posterijen, en van 13 Maart 1889, 

Litt•. A 3 • en B, n°. 12; 

Den Raat\ \'an State gehoord (adv ies vau den 

7 .M.ei 1889, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

(1) Naar aanleitling eener m1ss1ve van den 
Minister van llinnenlandschc Zaken van 22 Juni 
1889, n°. 26.!0, afd. B. J3 , zijn de gemeente
besturen uitgenoodigd om, te beginnen met het 
derde kwnrtnal 1889, aan de gepensioneerde kolo
niale landsdienaren en gepensioneerde l nc1iscbe 
,rednwen de door hen tot de ontvangst van hun 
pensioen benoodigde attestatie de vita af te geve_n 
in de eerste da11en der laatste maand van het 
kwartaal, waarover de betaling loopt, met op
merking, voorzooveel uoodig , dat hier alleen be
doeld worden pensioenen en onderstanden en dat 
dus de afgifte van attestatiën de vita wegens gage
menten, toegekend aan gewezen koloniale mili
tairen beneden den rang van ofticier, bestendigd 
blijft op of na den eersten dag van het kwartaal, 
waarop ~e betaling betrekking heeft. 

Ministers, van 14 Mei 1889, n°. 277, afdeeling 

Posterijen, en van 18 Mei 18S9 , Litt. A 3 • en 

B, n°. 52; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, inge

volge de aan Ons bij het laatste lid van arti

kel 14 der wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad 

n°. 'iO) voorbehouden bevoegdheid, de porten Jer 

brieven en _der verdere stukken, welke rechtstreeks 

over zee tusscben het Rijk en zijne kolonièn en 

bezittingen in Oost- en lfTest-Indië "'orden ge

wisseld, nader vast te stellen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. De br-ieveu en de andere hieroni!er te 

vermelden stukken , welke rechtstreeks over zee 

(dat is met de zoogenaamde " Zeepost") tnss~hen 

het Rijk en zijne koloniën en bezittingen in Oost

en West-Indië worden gewisseld, zijn onderworpen 

aan het navolgende tarief van frankeering: 

a. brieven: een pod van tien cent, voor elk ge

wicht van 15 grammen of gedeelte van 15 grammen; 

h. briefkaarten: een port van v,jf cent per 

enkele en een port van til!'I, cent voor eene kaart 

met voorafbetaald antwoord ; 

c. papili'l·en en bescheiden (documenten), ged11·ukte 

stukken en monsters: een port van twee cent, 
voor elk gewicht van 50 grammen of gedeelte 

van 50 grammen; met toepassing evenwel van 

een minimum, wat de papiei·/!11 en beschéiden 

betreft, ~an t ien cent , en wat de monstl!'l·s aan

gaat, van v,jf cent rnor elke verzending ouder 

een afzonderlijk adres . 
2.· Voor ongefrankm·de brieven is het dubbele 

van het port, dat in geval van frankeering ver

schuldigd is, van de geadresseerden te heffen, 

terwijl papieren en bescheiden (documenten), ge 

drukte stukkeu en monsters , die ongefrankeerd 

ter post worden bezorgJ, aan het tarief der on1'e • 

frankeerde brieven onderworpen zijn. Ongefran

keerde briefkaarten worden niet verzonden. 

B[i ontoereikende frankeering is, zoowel voor 

briel'en als voor briefkaarten, papieren en beschei

den (documenten), gedrukte stukken en monsters, 
van de geatlresseerden te heffen een aanvullings

port ten bedrage van tweemaal de ontbrekende 
som , met aanvulling van de breuken van vijf cent 
tot het volle bedrag van v,jf cent. 

3. Bij uitzondering op het bepaalde bij litt. a 

van artikel l knnnen br,even gericht aan militairen 

beneden den rang van officier, bij rle zee- of 
landmacht in Nedl!'l·!and of in de Nederlandsche 
koloniën en bezittingen in Oost- en West-Indië 
dienende, mits zij het gewicht vau 15 grammen 
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niet te boven gaan en geen voor andere bestemde 

brieven bevatten, voor een port van slechts vijf cent 
gefrankeerd worden ter verzending per "zeepost." 

4. Onder de bij de drie voorgaande artikelen 
bepaalde porten is in ieder geval het Nederlandsche 

port en het zeeport, alsmede het koloniale port 
bel(repen. 

5. Het tegenwoordig besluit zal in Nederland 
van kracht zijn op deu dal(, door Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid te bepalen, 

en in de Nederlandsche Koloniën en bezittingen 

in Oost- en West-Indië op den dag, door den 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en 
de Gouverneurs vau Suriname eu Curaçao respec
tievelijk vast te stellen. 

Met dien datum vervalt het Koninklijk besluit 

van 19 Maart 1886 , n°. 21 (Nederlandse!,, Staats
blad n°. 42, Indisch Staatsblad n°. 95, S1wi
naamscl, Gouvernementsblad n°. 11 en C1traçaosch 
Publicatieblad n°. 12). 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en rnn Koloniën zijn belast met <ie 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 24sten Mei 1889. 
(get.) WILLE M. 

n e Jl[in. van Waterstaat, Handel en Nijvf!'~heid, 
(get.) HAV ELAAR. 

De Jlf;nister van Koloniën. (get.) KEUCHENIUS. 

(Uitgeg . 7 ,luni 1869) 

24 Jfei 1889. BESLUIT, houdenrle nadere 'regè

ling van het port der papieren ea bescheiden, 
gedrukte stnkken en moasters van koopwaren, 
die op andere wij.ze dan langs den recht

streekschen zeeweg tusschen het Rijk en zijne 
koloniën en bezittingen in Oost- co West-Indië 
worden uitl(ewisseld . S. 68. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op art. 32, laatste lid , der wet van 
22 Juli 1870 ( Staatsblad n°. 138); 

Op· de gemeenschappelijke voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
rnn 14 Mei 1889, n°. 277, afdeeling Posterijen, 
en van Onzen Minister van Koloniën , van den 
18 Mei 1889 , lilt. A 3 en B, no. 52 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het port der papieren en besch~iden, 
der gedrukte stukken en der monsters van koop
waren, die op eene andere wijze dan langs den 

rechtstreekschen zeeweg tusschen het Rijk en zijne 

koloniën en bezittingen in Oost- en West-Indië 
worden uitgewisseld, wordt, met wijziging van 
het bepaalde bij art. l, sub c en d, van Ons 

besluit van 17 Januari 1879 (Staa tsblad n°. 4), 
nader vastgesteld: op 3 cent voor elk gewicht 
van 50 gram of gedeelte van 50 gram; met 

toepassing echter van een minimum van 15 cent, 
wat de papieren en bescheiden, en van 5 cent 

wat de monsters betreft, voor elke verzending 

onder een afzonderlijk adres. 

2. Artikel 6 van het bij artikel l vermelde 
besluit zal voortaan luiden: 

"Het bepaalde bij de drie vorige artikelen is 

mede \'an toepassing op het postverkeer tusschen 
het Rijk en zijne koloniën en bezittingen in Oost
en West-Indië langs den rechtstreekschen zeeweg." 

3. Het tegenwoordig besluit zal in Nederland 
van kracht zijn op den dag, door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid te bepalen, 

en in de Ncderlandscbe koloniën en bezittingen 

in Oost- en West-Indië op den dag , door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsclt-Indië en 

de Gouverneurs van Snriname en Cnraçao respec

tievelijk vast te stellen. 
Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en van Koloniën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten Mei 1889. 

(get.) W IL L EM. 
De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) HAVELAAR. 

De 111inister van Koloniën, (get.) KEUCHENIUS. 
(Uitgeg. 7 Juni 1889.) 

24 Mei 1889. A1mEST van het gerechtshof te 

Amsterdam, houdende beslissing dat eene ge

meente van hem, die ingevolge machtiging 

door den gemeente-ontvanger verleend, gelden • 

aan de gemeente toebehoorende ontving, de 
uitkeering dier gelden niet kan vorderen. 

Het hof enz., 
Gehoord partijen ; 
Gehoord de conclusie van den procureur -gene

raal strekkende tot vernietiging van het vonnis 
a quo, en dat het hof den appellant qq., eischer 
in eerste instantie, zal ontvankelijk verklaren in 

zijnen eisch en hem dien zal toewijzen, met ver 
oordeeling van den geïntimeerde in de kosten van 

beide instantieu ; 
Gezien de stukken; 
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ln facto : 
Overwegende dat de eischer, nu app., als burge

meester van de gemeente Medemblik , voor die 

gemeente, na behoorlijke autorisatie, in rechten 

optredende, den ged., nu geint., voor de rechtbank 

te Haarlem beeft gedagvaard tot betaling van 

f 595, ter zake van door den ged, krachtens 

notarieele procuratie , van de directie der groot
boeken op 2 J uli 188 5 ontvangen rente, over de 
kapitalen ingeschreven ten name der gemeente 

Medemblik, welk bedrag, onder korting van pro
visie en kosten, de ged. zelfs na sommatie in 
gebreke is gebleven aan die gemeente af te dragen; 

dat de ged. bij antwoord heeft ontkend van 

den eischer qq. eenige machtiging, procuratie of 

last te hebben ontvangen, of aanvaard, of uitge

voerd en dus betwist, dat tusschen hem en den 

eischer qq. eenige rechtsbetrekking bestaat , of is 
ontstaan, die de ingestelde actie, zooals zij daar 

ligt, rechtvaardigt; dat hij evenmin krachtens 

eene prccuratie, door wien dan ook gegeven, iets 
voor de gemeente Medemblik, met wie hij, ged , 

niet in relatie, noch in rekening staat, heeft 

ontvangen , en dus niet verplicht is / 595 aan 
die gemeente af te dragen, concludeerende tot niet
ontvankelijk-verklaring, immers tot ontzegging der 

vordering cum expensis : 

0 . dat na re- en dupliek de rechtbank te 

Haarlem bij vonnis van 20 December 188 7 den 
eischer • qq. niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijne vordering en hem heeft veroordeeld in de 
kosten van het proces; 

0 . dat de eischer qq., na conform de voor

schr iften der gemeentewet daartoe behoorlijk te 
zijn geautoriseerd, tempore utili van dit vonnis 

in hooger beroep is gekomen, en bij memorie van 

grieven, op de daarin ontwikkelde gronden , heeft 
geconcludeerd tot vernietiging van dat vonnis, en 

tot toewijzing zijner in eerste instantie gedane 
vordering, met de kosten van beide instantieu; 

0. dat de geint. bij antwoord tot beve~tiging 
van het vonnis a quo heeft geconclndeerd , met 
-çeroordeeling van app. in de kosten ook van het 
hooger beroep; 

0. in rechten: 

dat ter beoordeeling van de vraag of de app. 
qq. ontvankelijk is in zijne namens de gemeente 
Medemblik tegen den geint. ingestelde vordering 
tot betaling van zes maanden interest, verschenen 
1 Juli 1885, van eene inschrijving in t,et groot

boek ten name dier gemeente, allereerst moet 
worden onderzocht , welke de verhouding is, 

krachtens de gemeentewet tusscheu het gemeente
bestuur en den gemeenteontvanger? 

0. dat die verhouding in de gemeentewet ge

heel is omschreven, en dat daarop, als van zuiver 
publiekrechtelijken aard, bepalingen van het civiel
recht van geen invloed kunnen zijn; 

0. dat art . 113 gemeentewet luidt ,de ontvanger 

is belast met de invordering van alle inkomsten 

en ontvangsten der gemeente, en zorgt, dat die 
behoorlijk geschiede"; 

dat volgens art. 115 dier wet de ontvanger 
van de door hem voor de gemeente gedane ont

vangsten en uitgaven jaarlijks rekening d,c,et aan 

burgemeester en wethouders; 

dat volgens art. 116 dier wet hij aan burg. en 
weth., zoo dikwijls zij het vorderen, inzage geeft 
in de boe ken en kas ; 

dat art . 109 dier wet den ontvanger rerplicht 

voldoende zakelijken borgtocht te stellen, waarvan 

het bedrag, vóór zijne benoeming , door den raad 

wordt bepaald; 
dat, naar luid van art. 2 18, bij het doen van 

verantwoording van de inkomsten en uitgaven, 

over elk dienstjaar, aan den raad de rekening 

van den ontvanger wordt overgelegd, die alle 
01dvangsten en uitgaven van het dienstjaa,· ver
meldt; 

0. dat uit die hoofdbepalingen blijkt, dat het 

gemeentebestuur recht heeft, om jaarlijks van den 
ontvanger rekening te vragen, en om zijn beheer 
te controleeren; terwijl, wanneer de rekening niet 

accoord bevonden wordt, en daaraan ontvangsten 
ontbreken,_ deze door den ontvanger moeten worden 

aangezuiverd, of op de door hem gestelde borg
tocht worden verhaald; 

dat daar tegenover staat, dat door het alge 

meene voorschrift van art. 113 gemeentewet, de 

ontvanger geheel vrij is, in de wijze waarop hij 

de gelden, die aan de geme~nte toekomen, incas

seert, hetzij hij dit persoonlijk doet of. op zijne 
verantwoordelijkheid jegens het gemeentebestimr 
door derden wil doen verrichten, mits hij ze 
behoorlijk verantwoordt; 

0. dat uit deze door cle gemeentewet bepaalde 
rechten en verplichtingen volgt, dat nimmer het 
gemeentebestuur zich kan. mengen in de verhou
ding, die de gemeenteontvanger suo periculo heeft 
goedgevonden met derden in het leven te roepen, 

daar alleen de ontvanger is de verantwoordelijke 
persoon tegenover het gemeentebestm,r; 

dat met toepMsing van deze bepalingen op de 
thans ingestelde vordering, het gemeentebestuur 



24-25 MEI 1889. 51 

van Medemblik de rekening van den ontvanger 

over 1885 niet heeft kunnen goedkeuren, wanneer 
daarbij de interest , vervallen op I Juli van dat 

jaar, van de inschrijving grootboek niet is ver
antwoord; dat in dit geval de ontvanger dien 

post had moeten aanzuiveren, terwijl , bij gebreke 

daarvan, de borgtocht daarvoor aansprakelijk was; 
dat langs dien voorgeschreven administratieven 

weg de gemeente, door app . vertegenwoordigd , 

behoorlijk zou zijn geïndemniseerd; maar dat het 
gemeentebestuur die gelden nimmer kan vorderen 
van deu geint., die in geene de minste rechtsbe

trekking tot dat bestuur staat; 
0. dat wel app. dit bezwaar tracht uit den 

weg te ruimen door een beroep op art. 1840 
laatste lid B. W., als zoude hij bevoegd zijn den 

gemachtigde van zijn lasthebber rechtstreeks aan 

te spreken, doch dat (daargelaten de vraag, of 

in dat ge1•al niet rekening en verantwoording van 

den last behoorde gevraagd te worden, in plaats 
van het vorderen van een bepaalde geldsom) · de 

app. geheel voorbij ziet, dat de gemeenteontvanger 
niet is de civiele lasthebber van hem app., maar 
een ambtenaar, wiens geheele verhouding tot het 
gemeentebestuur door de gemeentewet is afge

bakend, en dus nooit met de betrekking van 

lasthebber en lastgever volgens burgerlijk i·tcht 

kan wot·den gelijk gesteld ; 
0. dat dos de app. qq. door het vonnis a quo 

niet is bezwaard, en dit moet worden bevestigd ; 
Recht doerrde in hooger beroep : 

Passeert het aangeboden bewijs; 
· Bekrachtigt het vonnis door de arrond. -recht

bank te Haarlem op den 20 December 1887 

tusschen partijen gewezen ; 
En gezien art. 56 B. R: 
Veroordeelt app. qq. in de kosten van het hooger 

beroep aan zijde van geint. begroot op f 149.75. 

24 JJ/ei 1889. .MISSIVE van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
des Konings in de provinciën, betreffende 

gedenkteekenen van geschiedenis en kunst. 
Bij ouderscheidene circulaires van 18 Septem

ber 1883 , n°. 2672, 12 ]'ebrnari 1886, n°. 145 
en 25 J an_uari 1888, n°. 191, afd . K. W., is 
U verzocht de aandacht der gemeentebesturen te 

vestigen op het betreurenswaardig feit, dat bij 
voortduring oude gebouwen, welke voor de kennis 
onzer kunst of onzer geschiedenis belangrijk kun
nen zijn, worden gesloopt, verbouwd of hersteld, 
zonder dat daarvan opmetingen of afbeeldingen 

vervaardigd worden. Die besturen zijn herhaal

delijk uitgenoodigd aan mijn departement tijdig 

kennis te geven van voorgenomen sloopiogen, ver
bouwingen of herstellingen van oude raadhuizen, 
kerken, torens, kasteelen, poorten, merkwaardige 

gevels of andere monumenten, opdat de gelegen
heid besta daarvan afbeeldingen en opraetingen te 

doen maken. Ook is mededeeling verzocht van 
de besteigering vau zoodauige gebouwen opdat van 

de steigers gebruik gemaakt kunne worden om het 
bouwwerk op te meten en daarvan architectonische 

teekeningen te vervaardigen. 
Niettegenstaande de bovenbedoelde herhaalde 

uitnoodigingen verzuimen de gemeentebesturen jn 

den regel daaraan gevolg te geven. 
Somtijds meenen de gemeentebesturen ~at ver

zuim te kunnen verdedigen door de bewering, dat 

de bedoelde geboo wen $een waarde voor kunst 
of geschiedenis bezitten. Doch daarmede kan geen 

genoegen genomen worden, omdat in den regel 
deze besturen niet wel in staat zijn, die waarde 

te beoordeelcn; een klein en oppervlakkig be
schouwd onbelangrijk gebouw kan vaak voor de 

kennis onzer oude arcliitectuur gewichtige gegevens 

opleveren. 
Het is daarom dat ik de eer heb U te ver

zoeken de gemeentebesturen opnieuw uit te noodigen 
aan de boven bedoelde circulaires gevolg te geven 
en om bij Uwe rondreizen door de provincie mon

deling de aandacht der burgemeesters op deze aan

gelegenheid te vestigen. 
De Minister van .Binnenlandsche Zaken, 

(get .) MA CKAY. 

25 Mei 1S89. Bi,;sLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van: 
1 °. de overeenkomst gesloten te Londen op 

28 Maart 1889 tusschen Nederland , België , 
Dzeitschland en Groot-Brittannië en Ierland, 
tot regeling van het telegraphisch verkeer 

tosschen beide laatstgenoemde landen via het 
eene of het andere der beide eerstgenoemde 

landen, benevens het daaraan voorafgegaan 

proces-verbaal , onderteekend te K:eulen , den 

2Jen Februari 1889 ; 
20. de overeenkomst , gesloten te Londen 

op 30 Maart 1889 tusschen Nederland en 
(],,·oot-Brittannië en Ierland, tot verminde
ring van het telegraphisch tarief in het ver

keer tusschen die landen; 
3°: de overeenkomst, gesloten te Londen 

op 30 Maart 1889 tnsschen Nederland, België 
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en Groot- Brittanniii en Ierland, tot regeling 

der telegraphische gemeenschap bij storing 
der rechtstreeksche verbindingen tusschen die 

landen; 
4°. het protocol, geteekend te Berlijn op 

4 Mei 1889 tusschen Nederland, België en 
Dztifsclttand, tot regeling der telegraphische 

gemeenschap bij storing Jer rechtstreeksche 

verbindingen tusschen die landen. S. 69. 

WIJ WILLEM III' ENZ. 

Gezien de navolgende overeenkomsten, te weten: 
I. Ue overeenkomst, gesloten te Londen op 

28 1allrt 1889 tusschen Nederland, Bel,gië , 
Duitschland en Groot-Brittannië en Ierland, tot 

regeling vau het telegraphisch verkeer tusschen 

beide laatstgenoemde landen via het eene of het 

andere de r beide eerstgenoemde landen, benevens 

het daaraan voorafgegaan proces-verbaal, onder
teekend te Keulen den 2den Februari 1889 , van 
welke stukken de inhoud en Je vertaling luiden 

als volgt: 

VERTALING. 

PROCES-VERBAAL. 

De ondergeteekenden , door hunne wederzijdsche 

Regeeringen afgevaardigd, hebben op 2 Februari 
1889 te Keulen vergaderd en zijn omtrent de 

volgende bepalingen overeengekomen: 
1. De grondslagen die vau af 1 April 1889 

zulleu gevolgd worden bij de wisseling der cor

respondenties tusschen het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot- Brittaunië en Ierland en het Duitsche 

Keizerrijk langs de wegen van België en van 
• ederland, zijn geformuleerd in de hierbij gaande 

. ontwerp-overeenkomst, waarvan de bekrachtiging 

langs diplomatieken weg zal plaats hebben. 

2. In Nederland zullen twee draden worden 
bestemd voor de rechtstreeksche gemeenschap tus
schen Londen en Berlijn en twee draden voor de 

rechtstreeksche gemeensrhap tusschen Londen en 

Hamburg; in Bd!gië zullen twee draden worden 
benuttigd voor het rechtstreeksch verkeer tusschen 
Londen en Frankfort, een draad voor de recht
streeksche gemeenschap tusschen Londen en Berlijn 
en een draad voor de rechtstreeksche gemeenschap 
tusschen Londen en Keulen . 

3. Bovendien zullen later nieuwe lijnen aange• 
legd worden indien de vermeerdering van het ver
keer er het nut van aantoont. 

4. Ingeval van storing der rec·htstreeksche ge
meenschap tusschen Groot-Brittannië en Nederland, 

zullen de gewone telegrammen tusschen deze beide 

landen, over België gewisseld, ten voordeele van 
laatstgenoemd land onderworpen zijn aan eene taks 

voor landtransito van twee centimes per woord; 
de taks van den Engelsch-Belgischen kabel zal in 

dat geval vier centimes per woord bedragen. 
Gelijke taksen zulleu worden toegekend aan de 

N ederlandsche administratie en aan de Engelsch

N ederlandsche kabels voor de Engelsch-Belgische 

telegrammen die over Nederland zullen worden 
verzonden, in geval van storing der rechtstreeksche 

gemeenschap tusschen Engeland en België. 

Wanneer de correspondenties, van den gewonen 

weg afgeleid, de lijnen van Dnitschland gebruiken, 

zal de transittaks per woord voor de gewone tele

grammen zijn 2.75 centimes voor de landlijnen van 

Duitschland en 5.625 centimes voor de Engelsch
Duitsche kabels. 

Intusschen staat het vast dat deze verklaring 

slechts van kracht zal zijn voor zooverre zij door 
de · betrokken Regeeringen wordt goedgekeurd en 

dat zij zal vervallen ten gevolge der opzegging 

der hierbijgaande overeenkomst door een der con
tracteerende partij en. 

Ter oorkonde waarvan de on<lergeteekenden dit 
proces-verbaal hebben geteekend. 

Gedaan te Keulen, in viervoud, den 2den Fe
bruari 1889. 

De afgevaardigden van het Duitsche Keizerrijk , 
(get ) lf AKI!:. 

SCHEFFLER. 

De afgevaardigden van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot- Brittannië en Ierland, 

(get.) J . C. LAMP . 

H. C. FrSCHER . 

De afgevaardigde van Nederland, 
(get.) HOFST~: DE. 

De afgevaardigde van België, 
(get.) F. DELARGE. 

Vl!:RTALING. 

De Regeering van Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden; 

de Regeering van Zijne Majesteit den Keizer 
van Duitschland, Koning van Pruissen, in naam 
van het Duitsche Rijk; 

de Regeering van Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen ; en 

de Regeering van hare Majesteit de Koningin 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië 
en Ierland; 

de telegraphische betrekkingen tusschen Duitsch-
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land en het Vereeniji;d Koninkrijk van Groot• 

Brittannië en Ier land wenschende te bevorderen 

en gebruik makende van de bevoegdheid, welke 
haar is toegekend bij art . 17 der Internationale 
Telegraafovereenkomst, den 22 Juli 1875 (l) te 

St. Petersburg onderteekend, zijn omtrent de na

volgende bepalingen overeengekomen: 

Art. 1. De geregelde wisseling der telegrammen 

tusschen Duitschland en het Vercenigd Konink• 
rijk van Groot-Brittannië en Ierland zal, gelijk 

voorheen, plaats vinden zoowel door middel der 
kabels, welke de Uuitsche kusten rechtstreeks met 

de Engelsche kusten ,·erbiuden, als door miildel 
der kabels, welke de Engelsche kusten aan de 

Belgische en Nederlandsche kusten verbinden. 

De aanleg op het gebied van ééne der contrac
teerende Staten van landlijnen tot verlenging der 

gezegde kabels, alsmede het onderhoud dier lijnen, 

zal ten laste komen van het post- en telegraafbe
heer van dien Staat. 

2. De wisseling iler correspondenties tusschen 

Duitschland en Engeland over België of over 
Nederland zal zooveel mogelijk plaats hebben zonder 

onderweg aan de kantoren der twee laatstgenoemde 
landen in ontvangst te worden genomen, dat wil 

zeggen door rechtstreeksche overbrenging tnsschen 

de Engelsche en Dnitsche kantoren, die door de 

betrokken besturen zullen worden aangewezen. 
Het Belgische en het N ederlandsche bestuur 

zullen te dien einde gebruik maken !an de toe
stellen eu overgangstations, die het best geschikt 
zijn voor de behoeften van den dienst, en zij 
zullen de kosten van inrichting, onderhoud en 

inwerkingstelling der gezegde toestellen en stations 

ten hunnen laste nemen . 

3. De taks der ·gewone tele!!fammen, te wisselen 

tnsschen llnitschland en Engeland langs den recht

streekscheu weg of langs den weg over België of 
over Nederland, wordt vastgesteld op twintig 

centimes per woord. 
Echter zal van de gewone telegrammen een 

frank als minimum-taks geheven worden. 
4. Van het bedrag der door Engeland en door 

Dnitschland geïnde ontvangsten zal, voor de ge

wone ,telegrammen over België of Nederland ver• 
zonden, per woord worden toegekend : 

aan JJnitschland . 5.75 centimes. 
aan België of aan Nederland voor 

het lanutransito . 2.75 
aan de kabels die Engeland aan 

(l) Besluit van 1 Juni 1876, S. 112. 

Rdgië of aan N ederlan 

binden 

aan Engeland 

ver-
5.75 centimes. 

5.75 
De minimum-taks van één frank zal onder de 

betrokken Staten worden verdeeld volgens clen 

hierboven · aangegeven maatstaf. 

5. Deze overeenkomst, welke die van :n Mei 

1880 (1) vervaugt, zal den lst~n April 1889 in 
werking treden. Zij zal met de internationale 
telegraafovereenkomst van St. Petersburg en het 

thans geldende dienstreglement de gezamenlijke 

bepalingen vormen, welke in het telegraphisch 

verkeer tusschen Dnitschland eenerzijds en Groot•· 
Brittannië, en T erland anderzijds, langs den weg 

over Nederland of over België, zullen moeten 

worden in acht genomen. 
Zij zal van kracht zijn tot na verloop van een 

jaar na den dag waarop zij door eene der con

tracteerende partijen zal zijn opgezegd. 
Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 

tot dat einde bcho.orlijk gemachtigd, deze over
eenkomst hebben opgemaakt en van het zegel 

hunner wapens voorzien. 
Geditan te Londen, den 28 Maart 1889. 

(L. S.) (Get.) C. VAN BYLANDT. 

HATZFELDT. 

SOLVYNS. 

SALISBURY. 

II. De overeenkomst, gealoten te Londen op 
30 Maart 1889 tusscben Nederland en Grnot
Brittannië en Ierland, tot v~rmindering van het 
telegraphisch tarief in het verkeer tnsschen die 
landen, waarvan de inhoud luidt als volgt: 

De Regeering van Zijne Majesteit den Koning 

der Nederlanden en de Rcgeering van Hare 

Majesteit de Koningin van Groot-Brittannië en 
Ierland, handelende in overeenstemming met 

artikel XVI[ van de Internationale Telegraaf. 

overeenkomst van St. Petersburg van den 22sten 
Juli 1875 (2), en met het doel om de telegra
phische gemeenschap tnsschen Nederland en het 
Vereenigd Konjnkrijk van Groot-Brittannië en 
Ierland te verzekeren en te verbeteren, zijn met 

elkander overeengekomen om de artikelen 7 en 
8 van de overeenkomst tusschen de beide regee
ringen van den 15den Maart 1880 (3) aldus te 
wijzigel!: 

(1) .Besluit van 23 Juni 1880, -S. 115. 

(2) Besluit van 1 Juni 1876, S. 112. 
(3) .Besluit van 19 Maart 1880, S. 35. 
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Art. 1. De navolgende bepalingen treden in de 

plaats van de hierboven vermelde artikelen 7 en 8: 

Zoolang niet onderling anders is overeenge

komen, zal voor gewone telegrammen tusschen 
Nederland ter eene zijde en het Vereenigd Konink

rijk van ~root-Brittannië en Ierland ter andere 
zijde een gelijk r~cht per woord worden geheven, 
namelijk in Ned~rland 10 cent , in het Ver• 

eenigd Koninkrijk 2 d. met een minimum beJrag 

van 50 cent per telegram in Holland en 10 d. 

in het Vereenigd Koninkrijk. 
Van het door de administratie van het land 

van oorsprong ingevorder<le bedrag, zal aan de 

Britsche administratie als kabeltaks een bedrag 

van 10 centimes per woord worden te goed 
gedaan. 

Het overschot zal worden verdeeld in rede van 
4 centimes voor Nederland en 6 centimes voor 

Groot-Brittannië. 

Bijgevolg zal het g~zamenlijk recht per woord 
worden verdeeld als volgt: 4 centimes voor 

Nederland, 16 centimes voor Greot- Brittannië. 

ElkP. administratie zal de geheele som , welke 

zij heeft ontvangen, behouden met inbegrip der 
kosten van vooruitbetaalde antwoorden en andere 

onkosten. 
Door Nederland wordt nochtans aan Groot

Brittannië 16 centimes voor elk naar Groot
Brittannië overgebracht woord vergoed en door 
Groot-Brittannië aan Nederland 4 centimes voor 

elk naar Nederland overgebr~cht woord . 

Het minimum b~drag van 50 cent of 10 d. 
per telegram zal, waar dit bedrag de plaats van 

het woordtarief inne.emt, tnsschen de twee adminis

tratiën worden verdeeld in rede van 4 voor 
Nederland en 16 voor Groot-1:lrittannië. 

2. De tegenwoordige overeenkomst zal in werking 
treden op den !sten April 1889 en van kracht 

blij ven tot den dag waarop zij door eene der 

contracteerende partijen zal zijn opgezegd. 
In oorkonde waarvan de ondergeteekenden deze 

overeenkomst hebben onderteekend en van het 
zegel hunne,· wapenen voorzien. 

Gedaan te Londen den dertigsten Maart 1889. 

(L. S.) (get) C. VAN BYLANDT. 

SAL!SI!URY. 

III. De overeenkomst, gesloten · te Londen op 
30 Maart 1889 tusrnhen Nederland , B elgië en 
Groot-B rittannië en Ierland, tot regeling der 
telegrnphische gemeenschap bij storing en recht-

streeksche verbindingen tusschen die landen, waar

van de inhoud en de vertaling luiden als volgt 

VERTALING. 

De Regeering van Zijne Majesteit den Koning 

der Nederlanden; 
de Regeering van Zijne Majesteit den Koning 

der Belgen ; en 
de Regeering van Hare Majesteit de Koningin 

van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Ierland; 

de wi~seling der telegraphische berichten tusschen 

België, Groot-Brittannië en Nederland wenschende 

te bevorderen , 11ebrnik makende van de bevoegd

heid, welke haar is toegekend bij artikel 17 der 
Internationale Telegraafovereenkomst, den 22sten 

Juli 1875 (l) te St. Petersburg onderteekend, 

zijn omtrent de onderstaande bepalingen overeen

gekomen: 
Art. 1. In geval van stoornis op de rechtstreek

sche lijnen, die twee <ler contracteerende landen 
verbinden , znllen voor de gewone telegramm,en 

de transittaksen zijn als . volgt : 
De telegrammen gewisseld tusschen Nederland 

en Groot-Brittannië, gaande over het telegraafnet 
van België, zullen onderworpen zijn aan een land
transittaks van 2 centimes per woord ten voordeelc 

van laatstgenoemd land. 
Dezelfde taks van 2 centimes per woord · zal 

toegekend ,yorden aan Nederland voor het land
transito der telegrammen, die tusschen België en 

Groot-Brittannië orer den Nederlandschen weg 
zullen worden gezonden. 

Voor de telegrammen, die tusschen België en 

Nederland over den Engelschen weg zullen worden 
gewisseld, zal aan Groot-Brittannië worden toe

gekend eene land-transittaks van 2.75 centimes 
per woord. 

In de verschillende hierboven opgesomde ge
vallen zal de ouderzeesche transittaks over de 
Anglo Belgische of Anglo-Nederlandsche kabels 

4 centimes per woord bedragen. 
2. De telegrammen, welke op verlangen van 

den afzender niet langs den rechtstreekschen weg 
zijn Hrzonden, zullen onderworpen zijn aan de 
taksen en aan de bepalingen van de internationale 
telegraafovereenkomst van St. Petersburg en van 
het thans geldende dienstreglement. 

3. De wederzijdsche besturen zullen in gemeen 
overleg de wijze van afrekening regelen, waarvan 

(l) Besluit van 1 Juni 1876, S. 112. 
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de gezegde correspondenties het onderwerp zullen 

uitmaken. 

4. Deze overeenkomst vervangt die, welke ge
teekend zijn geworden te 's Gravenhage den 24sten 
April 1880 tusschen België en Nederland en te 
Londen den 27sten Mei 1880 tusschen België en 

Groot-Brittannië. 
Zij zal van kracht worden van den l sten April 

1889 en van kracht blijven tot na verloop van 

een jaar na den dag waarop zij door eene der 

contracteerende partijen zal zijn opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden deze 
regeling hebben geteekend en er het zegel hunner 

wapens op geplaatst. 
Gedaan te Londen, in drievoud, den 30sten 

Maart 1889. 
(L.S.) (get.) C. VAN BYLANDT. 

SOLVYNS. 
SALISBURY. 

1 V. Het protocol , geteekend te B erlijn op 

4 Mei 1889 tusschen Nederland, Belqië en Duitsck
land, tot regeling der telegraphische gemeenschap 
bij storing der reclitstreeksche verbindingen tusschen 
die landen, waarvan de inhoud luidt als volgt: 

VERTALING. 

PROTOCOL. 

De oudergeteekenden, tot dat ei11de behoorlijk 

gemachtigd, zijn overeengekomen omtrent de na

volgende bepalingen, bestemd om de transittaksen 
vast te stellen, die geheven zouden worden in de 
gevallen van stoornis op de telegraaflijnen tusschen 

Nederland, Duitschland en België: 
In gevallen van stoornis op de rechtstreeksche 

lijnen, welke twee der bovengenoemJe landen ver

binden, zullen de transittaksen zijn als volgt voor 

de gewone telegrammen : 
De telegrammen gewisseld tusschen Duitschland 

en Nederland, gaande langs het telegraafnet van 
België, zullen onderworpen zijn aan eene transit
taks van twee centimes per woord ten voordeele 

van laatstgenoemd land. 
Dezelfde taks van twee centimes per woord zal 

toegekend wo rden aan Nederland voor het transito 
der telegrammen, die overgebracht zullen worden 
tusschen Duitschland en België over Nederland. 

Voor de telegrammen, die gewisseld zullen 
worden tusschen België en N ederlanJ over Duitsch
land, zal aan Duitschland eene transit taks van 

2.75 centimes per woord worden · toegekend. 
De telegrammen, welke op verlangen van den 

afzender niet langs den rechtstreekschen weg zijn 

verzonden, zullen onderworpen zijn aan de taksen 

en aan de bepalingen van de internationale tele
graafovereenkomst van St. Petersburg (1) en van het 

thans geldende dienstreglement. 

De wederzijdsche besturen zullen in gemeen 
overleg de wijze van afrekening regelen, waarvan 

de gezegde corresponJenties het onderwerp zullen 
uitmaken. 

Dit protocol is geldend van af den lsten April 

1889 en zal van kracht blij ven tot na verloop 

van een jaar na den dag waarop het door een 

der drie Regeeringen zal zijn opgezegd. 
Gedaan te Berlijn, in drievoud, den 4 Mei 1889. 

(get.) Jhr. F. P. VA.N DElt H OEVEN. 
Cte. RERCHEM. 
GREINDL. 

Op . de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken, van den 2lsten Mei 1889, 

Algemeen Secretariaat en IIde afdeeling, n°. 4612; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making der bovenstaande overeenkomsten, voor 

zooveel noodig met de vertaling daarvan, te be

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

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der bepa

lingen, in voorschreven overeenkomsten vervat. 
Het Loo, den 25sten Mei 1889. 

(get.) WILLE M. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken , 

(get.) HA.RTSEN. 

(Uitgeg. 8 Juni )889.) 

26 llfei 1889. BESLUIT, ter uitvoering van de 
bepalingen in het reglement op de openbare 

verkoopingen in Nedei·landsch-Indië , hande

lende over het verhaal op de betrokken ambte 

naren. S. 70. 

W1J WILLEM. III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën. van 6 Maart. 1889, Litt. A 2 , n°. 40; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
14den Mei 1889, no. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voornocm

den Minister, van den 2lsten Mei 1889, Lilt. A ' , 
n°. 50; 

Hebben goedgevonden en rnrstaan te bepalen: 
Art. 1. Telkens wanneer, voli::ens het Regie- _ 

ment op de openbare verkoopingen in Nede't'landsch-

(1 ) Besluit van 1 Juni 1876, S. 112. 
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I ndië, ten aanzien van vorderingen van het Gou
vernement, ten laste van koopers uit openbare 
verkoopingen voortvloeiend, in overweging moet 

genomen worden of zij voor verhaal op de be

trokken ambtenaren in aanmerking komen en in 

alle andere gevallen , waarin de ambtenaren , be

last met de toepassing van dat reglement en van 
de. bepalingen omtrent het houden van openbare 

verhuringen en verpachtingen, schade aan den 

hnde hebben toegebracht door verzuimde of on
juiste naleving of toepassing van het reglement of 

de bepalingen voornoemd of van de ter uitvoering 

daan•an gegeven voorschriften, wordt onderzocht 

welke 1iersonen deswege aansprakelijk zijn . 
2. De Gouverneur-Geueraal bepaalt, bij nlge

meee voorschrift waarvan door hem echter in 
bijzondere gevallen kan worden afgeweken, door 

wie het onderzoek wordt ingesteld, en zorgt, dat 

aan ieder der betrokken vendu-ambtenaren, zijne 
erfgenamen of rechtverkrijgenden of, bij ontstentenis 

van dezen, aan den beheerder der nalatenschap -
onder medeileeling van het bedrag der op te leggen 
vergoedinir en van de gronuen, waarop zij rust -
een bekwame termijn gesteld wordt, binnen welken 

eene schriftelijke verdediging kan worden voor
gedragen. 

3. Nadat eene schriftelijke rerdediging is ont

vangen of de voor de indiening gestelde termijn 
is verstreken, wordt bij een met r edenen om
kleed besluit, den Raad van Nederlandsen-Indië 
gehoord, door den Gouverneur- Generaal eene be

slissing genomen en zoo daarvoor termen zijn, de 

vergoeding opgelegd. 
4. Het openen van de gelegenheid tot indiening 

eener verdediging zoomede het inwinnen van het 

advies van den Raad van Nederlandsen-Indië be

hoeven niet te geschieden wanneer de vergoeding 
eene vorderi ng ten laste van een kooper betreft, 
die voortvloeit uit eene openbare verkooping, 
gehouden door een vendumeester der tweede 

klasse, en deze de eenige is, die bij ·de invordering 

betrokken is geweest. 
5 . .Beha! ve de vendumeesters der tweede klasse 

in het bij artikel 4 bedoeld geval , knnnen zij , 
aan wie vergoeding is opgelegd, van de besluiten 
van den Gouverneur-Generaal, waarbij dit is ge
schied, bij Ons herziening vragen. 

Het daartoe strekkend verzoékschrift wordt 
door hen ingediend uiterlijk binnen dertig dagen 
nadat het beslnit te huuner kennis is gebracht. 
Indien de betrokken personen zich in Neder
landsen-Indië bevinden, wordt het verzoekschrift 

binnen den bovenbedoelden termijn aan den Gou
verneur-Generaal ingediend en door diens tusschen
komst aan den Minister van Koloniën gezonden. 

Zoolang door Ons op een binnen den gestelden 

termijn ingediend verzoekschrift geen beschikking 

is genomen, wordt het besluit, waarvan herziening 
is gevraagd, niet ten uitvoer gelegd, ten ware 

bij dat beslnit voorloopige tenuitvoerlegging is 

bevolen. 
Op verzoeken om herziening, ingediend na het 

verstrijken van den gestelden tet·mijn, wordt door 

Ons afwijzend beschikt, zonder onderzoek van de 
zaak zelve. 

Wij behouden Ons echte1· voor, wegens bijzon

dere redenen een langeren of naà.eren termijn toe 
te staan 

6. De afschriften van de besluiten, waarbij 

vergoeding wordt opgelegd, aan het hoofd voerende 

de woorden • In naam des Konings" en ouder

teekend door den Algemeenen Secretaris, hebben 
dezelfde kracht en worden met inachtnem ing van 

de bepaling der derde alinea van het vorig artikel, 
op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd als de grossen 

van in kracht van gewijsde gegane vonnissen in 
burgerlijke zaken. 

De invordering van de verschuldigde sommen 

geschiedt erhter bij voorkeur door verrekening 

met het aan de vendumeesters toekomend aandeel 
in het vendu-salaris en in de vergoedingen wegens 

aangevraagde, doch niet gehouden openbare ver
koopingen, óf op de ten laste <l.er Indische be

grooting komende inkomsten der betrokken per

sonen. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden en in dat 

van Nederlandsen-Indië zal worden ge[llaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 

Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Mei 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Jlfin. van Koloniën, (get.) KEUCHENIUS. 

(Uitgeg. 3 Juni 1889.) 

26 Mei 1889. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor 's :Rijks Veeartsenijschool, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 2 Sep
tember 1874 (Staatsblad n°. 12ö). S. 71. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Overwegende, dat wijziging van het Reglement 
voor 's Rijks Veeartsenijschool, vastgesteld bij Ons 
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besluit van 2 September 1874 (Staatsblad n°. I 25), 

noodzakelijk is ; 

Gezien art. 4 van de wet van 8 Juli 187 4 

(Staatsblad n°. 99); 
Op de voordracht van Onzen Mini.ter van Binnen

landsche Zaken, van 6 April 1889 , n°. 1103, 
afdeeling Medische Politie; 

Uén Raad van State gehoord (advies van den 

17 Mei 1889, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 22 Mei 1889, n°. 1853, afdeeling 

Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. In h et derde lid van art. 22 van het 

Reglement voor 's Rijks Veeartsenijschool wordt 

voor • f 200" gelezen ,, f 350". 
2. In het tweede lid van art. 23 van genoemd 

reglement wordt voor "f 50" gelezen "f 1.00". 
3. In art. 26, sub b van genoemd reglement 

wordt gelezen : 
"b_ betale voor het onderwijs in de ken nis van 

den hoef en het hoefbeslag per balfjarigen cursus 

/ 5 en voor een der overige vakken, bedoeld bij 

art. 37, ~er halfjarigen cursus f 15, te voldoen 

op den dag dat hij het onderwijs begint bij te 

wonen". 

4. In het eerste lid van art. 31 va u genoemd 

reglement wordt voor ,,Mei" •gell'zen ,,. Juni" en 

wordt voor ,, ] Juni" gelezen "zo Juli ". 

5. In art. 37 van genoem<l reglement worden 

de volgende wijzigingen gebracht : 

a. onder de vakken van theorètisch onderwijs 

gedurende den zomercurws voor het eerste studie
jaar wordt voor "natuurlijke geschiedenis, exté-

rieur en raskennis der ~uisdi eren" gelez~n "nat-uttr~ 

aan de vakken van theoretisch ondei·wijs gedu

rende den zomermrsus voor datzelfJe studiejaar 

wordt toegevoegd "geschiedenis dei· epizootische 
ziekten"; 

aan de vakken van practisch <niderwijs gedu

. rende den zomei·c,ir&us rnor datzelfde studiejaa r 

wordt to egevoeg,I "artsenijmengkunde''. 

6. Op ben, die tijdens het in werk ing trede 11 

van Ous tegenwoordig besluit als leerling of toe

hoorder aan 's Rijks Veearlseu\jschool zijn toe

gelaten, blijven de artt. 22, 23 en 26, en op 

het onderwijs in het schooljaar 1888-188\l art. 37 
van het reglement, zooals die artikelen luiden 

volgens Ons bes luit van 2 September 1874 
(Staatsblad i,0 • l 25), van toer,assi ng. Voor hen 

die tot de lessen in het schooljaar 18S9-1890 
als leerling worden toegelaten, worden de jaar

lijksche bijdragen, vastgestel,l bij artt 1 en 2 

van Ous tegenwoordig besluit, respectievelijk be

paald op f 275 en f 75. 

7. Ons tegenwoordig besluit treedt in werking 

op den vijfden dag na dien der dagteekening 

van het Staatsblad en van ile Staatscou;-ant 

waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlanilsche Zaken is 

belast met de uitl' oering van dit besluit, dat in 

het 'Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 

worden 1sezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26stsn Mei 1889. 
(get .) WILLEM . 

De j)finistei· van Binnenlandsche Zaken , 

(get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 29 .Mei 1889.) 

Zijke historie, leei· van het uitwendig voorkomen 27 j)fei 1889. l\11ss1vE van den Ministe r van 

(zoogenaamd extérieui·) en ras kennis der hi,isdieren" 

en aan de daar genoemde vakken wordt toege

voegd ,,ontleedkunde". 

b. aan de vakken van theoretisch onderwijs 

gedurende , den wintercw·sus voor het tweede 
studiejaar wordt toegevoegd: ,,artsenijmengkund(; 

en aan de vakken van theoretisch ondei·wijs ge

durende den zomercursus voor datzelfde studie

jaar worden. toegevoegd •ontleedkunde en ai·tsenij 
mengkunde"; 

c. aan de vakken van praktisch ondei·wijs ge

durende den wintei·cursu,s voor het derde studie jaar 
wordt toegevoêgd "a·rtsenijmengkzmde"; 

rl,. aan de vakken van theoretisch onderwijs 

gedurende den winlel'ci<rws voor het vierde 
studiejaar wordt toegevoegd "heelkunde"; 

J ustitic, aan de procureurs-generaal bij de 

gerechtsbol'en, betreffende de wijze van \'er

meldiug van den strafti_id op de ten dienste 

der gevangenissen afge15e1•en extracten uit 
rechterlijke uitspraken. 

H et is mij gebleke n, dat door de ambtenaren 

,·an het openbaar ministerie bij de hoven en recbt

bauken op zeer uiteenloopende wijze wordt ge

handeld bij de vermelding van de data van ingang 

en einde der straf op de ten dienste der gevan
genissen afgegeven wordende extracten uit rechter- · 

lij ke uitspraken, wanneer daarbij ar t. 27 van het 

Wetboek van Strafrecht is toegepast . Uoor en kelen 
worden in plaats van begin en einde van de 

straf, de aanvang en het einde van tien straftijd 
vermeld, door anderen alleen de straf, ingaanile 
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op den dag waarop de uitspraak kan worden ten• 

uitvoergelegd, door weder anderen wordfkortelijk 

vermeld door welke berekening men tot vermelde 
data is gekomen. Zonder te betwisten, dat de 

voorlaatste wijze van handelen door de bestaande 
voorschriften wordt gewettigd, de laatste zelfs 

aanbeveling verdient, komt mij de eerste de een

voudigste en de beste voor. 
In het belang der eenvormigheid is het dus 

mijn wensch, dat voortaan op de executie-extracten 

uit de uitspraken der hoven en rechtbanken, worden 
vermeld in plaats van inganl? en einde van de 
straf, ingang en einde van den straftijd of van 
verschillende straftijden. 

Met betrekking tot hetgeen onder straftijd moet 

worden ver.laan , verwijs ik naar de circulaire 
vnn mijn ambtsrnorganger dd. 21 September 1886, 

afdeeling 2a, n°. 96. 
De door mij gewenschte handelwijze heeft dit 

voordeel, dat de besturen der gevangenissen in 

staat worden gesteld, beter dan thans in vele ge

vallen, na te gaan hoe men tot de aanwijzing 

van den tijd van ontslag is gekomen. 
Omtrent den aanvang van de eigenlijke straf 

kan intussch'en geen misverstand rijzen , wanneer, 
gelijk het behoort, de executie-extracten eerst 
worden afgegeven wanneer de uitspraken voor 
tenuitvoerlegging vatbaar zijn. 

Het spreekt van zelf, dat indien de straftijd 

wordt onderbroken doordat bij einduitspraak, niet
tegenstaande de toepassing van art. 27 van het 
Wetboek .van Strafrecht, de invrijheidstell ing wordt 

bevolen, van deze interruptie mede melding moet 

worden gemaakt. 
Terwijl mijnerzijds bij het doen drukken van 

nieuwe modellen A. en B , behoorende bij de 
circulaire van dit departement van 31 Maart 1862, 
n°. 130, 4de nfdeeling, zal worden zorg gedragen, 
dat op de tweede bladzijde dier modellen in 
plaats van: ,, Jngang en einde der siraf" worde 
gesteld: "Ingang en einde ,•an den straft ijd", 

zal deze wijziging vooralsnog door de met executien 
belaste ambtenaren zelf behooren te worden aan

gebracht . 
Ik heb de eer UW.E.G. uit te noodigen boven

staande wenken in acht te nemen en door de 
officieren van J us1itie in Uw ressort te doen in 
acht nemen. 

Een enz. 

' (get.) 
De ll1in. van Jmtitie , 

Ruys v AN Bi,amENBROEK. 

27 ll1ei 1889. MISSIVE van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten in de provinciën , houdende intrekking 

van de circulaire van 26 April 1867, n°. 235, 
betreffende tenuitvoerleggin1t van dwangbe

bevelen in zake plaatselijke belastingen. 

Bij arrest van 19 October 1888 heeft de Hooge 

Raad beslist, dat de bij art. 261 der gemeentewet 
bedoelde ambtenaar niet alleen bevoegd is tot het 
beteekenen, maar ook tot het ten nitvoerleggen 

van het dwangbevel door in beslagneming van 

<hls schuldenaars goederen. 
Naar aanleiding van dit arrest is het mij wensche

lijk voorgekomen de nevensvermelde circulaire van 

mijn ambtsvoorganger, waarin een ander gevoelen 
wordt voorgestaan, in te trekken. 

Ik heb de eer U te verzoeken de gemeente
besturen in Uw gewest met die intrekking in 
kennis te stellen. 

De Minister van Binnen!andsche Zaken, 

28 JJ(ei 1889. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 26 November 1876 
(Staatsblad, n°. 236), houdende bepalingen 
omtrent den vrijdom van belasting voor azijn 
en houtzuur .en voor daarmede bereide vloei
stoffen. S. 72. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, rnn 11 Mei 1889, n°. 58, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Herzien Ons besluit van 26 No,ember 1876 
(Staatsblad n°. 236), houdende bepalingen omtrent 
den vrijdom van belasting voor azijn en houtzuur 
en voor daarmede bereide vloeistoffen; 

Gelet op de artt. 1 en 2 der wet van 4 Mei 
l 889 (Staatsblad n°. 44), houdende nadere be
palin11en omtrent den accijns op bier en azijn, en 

op de artt. 1 en 3 der wet van 4 Mei 1889 
(Staatsblad n°. 45), tot wijziging van het invoer
recht op azijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 Mei 
1889 , n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën, van 24 Mei 1889, n°. 78, In
voerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. In art. 6 - eerste zinsnede - van 

Ons besluit van 26 November 1876 (Staatsblad 
n°. 236) vervalt: ,,krachtens artikel 1 der wet 
van den 27sten Juni 1876 (Staatsblad n°. 130)." 
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In dezelfde• zinsn'ede wordt in de plaats van 

"f 0.62f' gelezen •/ 0.80." 
In art. 7 - laatste zinsnede - van Ons voor

meld besluit vervalt: "van f 20 per hectoliter." 

3. Dit besluit komt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging. 

· Onze Mioister van Financiën 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 gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo , den 28sten Mei 1889. 

(get.) W IL LE M. 

(qet.) 
De :Ministn van _Financiën , 

GODIN DE BEA UFORT. 
(Uitgeg. 1 Juni 1889.) 

28 J'Iei 1889. BESLUIT, ter voorziening in de 
godsdienstige behoeften van de Christelijke 
gemeenten en van de garnizoenen in Neder
landsch-Indië. S. 73. 

WIJ WILLEM !Il, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën,. van den 20steo Mei 1889 , L•. 

A 1 , n°. 5; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Voor ' eiken persoon ,gie door genoot . 

schappen, vereenigingen of maatschappijen, welke 

zich de bevordering van de belangen van het 
Christendom in Nederlandsch-Indië ten , doel 

stellen, t er beschikking van de Regeering wordt 

gesteld en cloor de Regeering wordt bestemd om 
ter plaatse door den Gouverneur-Generaal van 
Nederland;;ch-Intlië te bepalen , voor de voor

ziening in de godsdienstige behoeften van de 
minder l(e)!;oede leden der Christelijke gemeenten 
en van de militairen in de garnizoenen werkzaam 
te zijn, wordt aan het bestuur van zoodanig ge
nootschap, vereeniging of maatschappij eene som 

van achthonderd gulden (/ 800) in ééns uit
gekeerd. 

2. Met afwijking in zooverre van Ons besluit 
van 19 Februari 1882 (Indiscl, Staatsblad n°. 125) , 

genieten de op de wijze van artikel l ter be
schikking van de Regeering genomen personen 
overtocht naar Nederlandsch-Indië ten laste van 
de Indische bep-ooting als passagiers der eerste 
klasse voor zich en hun gezin. 

3 . Bij aankomst in Indië zijn de bedoelde per
sonen gehouden zich onmiddellijk te begeven naar 
de stand1ilaats die hen door of van wege den 
Gouverneur-Generaal zal worden aangewezen. 

Gedurende den tijd, waarin zij op de hun door 

de Indische Regeering voorgeschreven wijze werk

zaam zijn, genieten zij eene toelage, waarvan het 
bedrag door den Gouverneur-Generaal wordt vast

gesteld, doch die niet hooger kan zijn dan honderd
vijftig gulden (/ 150) 's maands . 

4. De in dit belluit bedoelde personen worden 
in geen enkel opzicht als ambtenaren beschouwd. 
Zij hebben, bij het verlaten van Nederlandsch
Indië, geen aanspraak op terugtocht ten laste 
van de Indische begrooting. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk geplaatst wordt 

in het Staatsblad en in de Nederlandsche Staats
collrant, en waarvan afschrift wordt gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Mei 1889. 
(get .) WILLE M. 

De JJ!inister van Koloniën , (get.) K EUCHENIUS. 

(Uitgeg. 7 Jzenij 1889.) 

3 Juni 1889. ARREST rnn den Hoogeu Raad 
der ' ederlanden, houdende beslissing dat bij 
gemeenteverordening aan de eigenaars of ge

leiders van wagenwoningen niet de verplich
ting kan worden opgelegd op de eerste aan

maning der politie, persoonlijk, zij het dan 
ook met hunne wagenwo11ingen, de gemeente 
te verlaten en dat hieruit volgt dat het niet 
voldoen aan een op zoodanige bepaling ge

grond bevel niet strafbaar is. 
.De Hooge Raad enz. , 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

req . voorgesteld bij memorie, luidende : 
1°. Schending van art. 184 Strafrechtj0 • art. 12 

n°. 10 der algemeene politieverordening voor de 
gemeente Beek en Donk dd. 12 Maart 1887 en 
art. 180 der gemeentewet. 

2°. Verkeerde toepassing van art. 216, al. 2 
Strafvordering; 

Overwegende, dat den gerequireerden bij de 

dagvaarding is ten laste gelegd: •dat zij op den 
28 September 1888, te zamen en in vereeniging, 
althans ieder voor zich, als eigenaars of geleiders 
ieder van eene wagenwoning, welke zij in strijd 
met het verbod van art. l 2 n°. 10 der gemeente
verordening te Beek en Donk op den openbaren . 
weg met uitgespannen trekdieren lieten staan om 
aldaar te overnachten, en toen hun door de rijks
veldwachters D. en VAN DEN E., krachtens ge
zegde verordening werd bevolen om met h nn 
wagenwoningen door te trekken en de gemeente 
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Beek en !Jonk te verlaten, opzettelijk aan dat 

bevel niet voldaan hebben" ; 

dat deze feiten bij het bestreden arrest bewezen 
zijn verklaard , met uitzondering vau de omstandig

heid dat de gerequireerden te zamen eu in ver

eeniging hebben p;ehandeld en geweigerd aan het 

bel'el der politie te voldoen; 

0. dat bij het bestreden arrest verder is beclist, 

"dat nergens aan den gemeente-\\etgever de be

voegdheid is verleend iu een geval als het onder

werpelijke het verblijf in de gemeente te doen 

ontzeggen , gevolgelijk, dat het bevel aan be

beklaagden" (ge requireerden iu deze) ,,om de ge

meente te verlaten, niet op een wettelijk voor

schrift berustte en de beklaagden niet 11:ehouden 

waren daaraan te gehoorzamen"; 
0. dat tegen deze beslissing het beroep in 

cassatie is gericht, iu hoofdzaak op grond dat 

het tweede gedeelte van art. 12 n°. 10 -der alge

rneene politieverordening voor de gemeente Beek 

en Donk, ofschoon in te ruime bewoordingen 

p;eformuleerd, naar zijne bedoeling en in verband 

met het eerste gedeelte, ten onrechte is geoor

deeld onwettig te zijn; dat het eerste gedeelte 

houdende verbod om wagenwoniugen des nachts 

op openbare wegen der gemeente te laten staan, 

geheel in overeenstemmin11: met art. l 3 5 der ge

meentewet is vast~steld, en dat het tweede ge

deelte, in verband hiermede, enkel bedoelt , dat 

de wagenwoningen, als belemmerend voor het 

verkeer en gevaarlijk voor de veiligheid, buiten 

de openbare wegen der gemeente moeten worden 
gebracht; dat dienovereenkomstig dan ook ten 

laste is gelegd, niet, dat de gerequireerden ge

weigerd hebben te voldoen aan een bevel om per

soonlijk de gemeente te :verlaten, maar om met 

hunne wagenwoningen door te trekken, en dat 

die telastlegging ook niet, zooals ten onrechte 

door het hof is geoordeeld , op het tweede gedeelte 

van art. 12 n°. 10 was gegrond, maar berustle 

op het eerste gedeelte van die bepaling, hetwelk 

het verbod bevat; 
0. hieromtrent, dat art. 12 n°. 10 der ge

noemde politieverordening inhoudt: 
11 H et is aan ei~enaars of geleiders vau wagen

woningen verboden op publieke wegen hunne trek
dieren uit te spannen, den wagen Ie laten staan 

en te overnachten. Zij zijn gehouden op cle eerste 
aanm!tning der politie de µ:emeente te verlaten, 

zullende zij bij gebreke van dien, op hnnne kosten 

door de politie verwijderd worden"; 

0. dat het door de rijksveldwachters aan de 

gerequireerden gegeven be1:e1 "om met hnnne 

wagenwoningen doo,· te trekken en de gemeente 

Beek en Donk te verlaten" kennelijk op het tweede 

gedeelte van deze bepaling was gegrond; 

0 . dat de bewoordingen van ilit gedeelte dier 

bepaling geeue andere opvatting toelaten dan dat 

de eigenaars of geleiders van wagen woningen ge

l1011den zijn, op de eerste aanmaning der politie, 

1,ersoonlijk, zij het dan ook met hunne wagen

woning~n, de gemeente te verlaten; 

0. dat het gemeentebestnur niet bevoegd was 

dit voor te schrijven, omdat door dergelijke be

palingen, in strijd met art. 3 oud (4 nieuw) der 

Gron<l\vet, teu gevolge van gemeeateverorde11ingen, 
aan personen , hetzij ingezetenen of vreemdelinten, 

het verblijf in de gemeente en als gevolg daarvan 

ook in het Rijk zou kunnen worden ontzegd , en 

dat reeds hierom het niet voldoen aan een op deze 

bepaling gegrond bevel niet strafbaar kan zijn; 

0. clat derhalve te recht bij het bestreden arrest 

het bewezen verklaarde feit niet strafbaar is ver

klaard, en alzoo het 1 • middel is ongegrond, 

evenals ook het 2°, omdat de gegrondheid van 

dit middel van die van het eerste afhangt; 

Verwerpt het beroep in cassatie; · 

de kosten daarop gevallen te drogen door den 
Staat. 

9 Juni 1S8 rl . BESLUIT, bepalende de plaatsing 

111 het Staatsblad van de op 2 Juni 1887 
t e lfTashington tusschen Nedetland en de 

Vereenigde Staten van· Amerika gesloten over

eenkomst, tot regeling der wcderkeerige uit

levering van misdadigers. S. 74. 
WrJ WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 2 Juni 1887 te Washington 
tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van 
Àmei-ika gesloten overeenkomst, tot regeling der 

wederkeerige uitlevering van misdadigers, van 

welke overeenkomst de inhoud luidt als volgt: 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en 

de Vereenigde Staten van Amerika, het ter bevor
dering eener betere bedeelin~ van het recht en 

ter voorkoming van misdrijven binnen hun weder 

zijdsch grond- en rechtsgebied nuttig geoordeeld 

hebbende, dat personen, beklaagd van of veroor

deeld wegens de na te noemen mrsnrij ven, en die 

rnortvluchtig mochten zijn, onder zekere omstan

digheden wederkeerig worden uitgeleverd, hebben 

besloten te dien einde eene nieuwe overeenkomst 

aan te gaan, en tot Hunne gevolmachtigd.en be

noemd, te weten : 
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Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden: 
den heer WrLHELM FERD!NáND HEINRICH voN 

WECKHERLIN, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant 
en Gevolmaclitigd Minister bij de Vereenigde 
Staten; en 

de President der Vereenigde Staten van Amerika: 
den heer THOMAS F. BAYARD, Secretaris van 

Staat van de Vereenigde Staten, 
die, na elkander hunne volmachten, welke in 

goeden en belioorlijken vorm zijn bevonden , te 
hebben medegedeeld, omtrent de navolgende arti

kelen zijn overeengekomen, en deze hebben vast- · 
gesteld: 

Art. I. Zijne Majesteit de Koning der Neder
landen en de Vereenigde Staten van Amerika 
verbinden zich wederkeerig, aan de rechterlijke 

autoriteiten uit te leveren alle personen, veroor
deeld wegeas of beklaagd van een der in het vol
gend artikel geaoemde strafbare feitr.n, gepleegd 

binnen het rechtsgebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden, met uitzondering van zijne koloniën, 

of van de Vereenigde Staten van Amerika, wan

neer die personen zich werkelijk binnen dat rechts

gebied bevonden toen het feit gepleegd werd, en 
zij eene schuilplaats zoeken of gevonden worden 

binnen het rechtsgebied der andere partij , met 
uitzondering der N ederlandsche koloniën, met dien 

verstande, dat de uitlevering alleen dan zal plaats 

hebben, wanneer zoodanig bewijs van strafbaar
heid zal zijn geleverd, als overeenkomstig de 

wetten der plaats, waar de veroordeelde of be
klaagde vluchteling zal gevonden zijn, voldoenil.en 

grond zoude opleveren tot zijne inhechtenisneming 

en zijne verwijzing naar de openbare terechtzitting, 
indien het strafbare feit daar ter plaatse ware 

gepleegd. 
IL Overeenkomstig de bepalingen van dit ver

drag, zullen worden uitgeleverd zij, die beklaagd 
zijn van of veroordeeld wegens een der navolgende ' 

strafbare feiten: 
1. doodslag of moord, kinderdoodslag of kinder 

moord; 
2. verkrachting, dubbel huwelijk, het opzettelijk 

veroorzaken van de afdrijving of den dood der 
vrucht van eene vrouw door haar zelve of door 

anderen; 
3. opzettelijke brandstichting; 
4. insubordinatie van een opvarende van een 

schip of zeevisschersvaartuig, muiterij ; 
5. inbraak , of de daarmede in de Nederlandsche 

wet overeenkomende strafbare feiten van diefstal 

of poging tot diefstal, gedurende den voor de 

1889. 

nachtrust bestemden tijd, in een bewoond huis, 
door iemand die zich. den toegaug heeft verschaft 
door middel van braak of inklimming of met 

geweld; 
6. het inbreken en binnentreden in openbare 

gebouwen of in gebouwen toebehoorende aan ban·
ken, bankiershuizen, spaarbanken, maatschappijen 
van in bewaarneming of van verzekering, met het 
doel aldaar diefstal te plegen, alsmede diefstal 
onder zoodanige omstandigheden gepleegd; 

7. roof, of het daarmede overeenkomeude straf
baar feit, in de N ederlandsche wet strafbaar ge

stelil. onder de omschrijving van diefstal gepleegd 

met geweld of door middel van bedreiging; 

8. valschheid in geschrift, met inbegrip van 
oflicieele stukken van de Regeering of van de 

administratieve of rechterlijke maclit, den titel of 
de vordering op geldswaarden of goederen aandoende • 
of het opzettelijk gebruik maken van die valsche 

of vervalschte geschriften of stukken; 
9. valsche munt en het opzettelijk in omloop 

brengen van valscbe of vervalschte muntspeciën 
of muntpapier, valschheid in geschriften, schuld
brieven of certificaten van schuld van eenigen 

staat, provincie of gemeente, of in de daarbij 
behoorende dividend- of rentebewijzen, of in 

bankbiljetten , en het opzettelijk gebruik maken 

van die valsche of vervalschte stukken, het namaken 
of vervalschen van van Rijkswege uitgegeven zegels; 

10. verduistering door ambtenaren; 

ll. verduistering, gepleegd in dienstbetrekking, 
wanneer daartegen door de wetgevingen vau beide 

landen hechtenis of eene zwaardere straf wordt 

bedreigd ; 
12. het opzettelijk en wederrechtelijk doen zinken 

of stranden, vernielen of onbruikbaar maken van 

een schip of ander vaartuig, in volle zee of bin

nen het rechtsii:ebied de.r partij , die de uitlevering 

vraagt; 

13. wegvoering en opzettelijke onttrekking van 
een minderjarige aan het wettig over hem gesteld• 

gezag, tot een wederrechtelijk doel; 
14. oplichting, indien daartegen door de wet

gevingen van beide landen hechtenis of eene 

zwaardere straf wordt bedreigd; 

15. diefstal; 
16 . het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen 

of belemmeren van spoorwegen , waardoor het 
leven van menschen in gevaar wordt gebracht. 

De uitlevering zal insgelijks worden toegestaan 
wegens medeplichtigheid aan een der in dit artikel 

vermelde straf,are feiten, wanneer die medeplich-
5 
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tigheid, volgens de wetgevingen van beide landen, 
met hechtenis of gevangenis van een jaar of meer 
gestraft kan worden. 

De uitlevering zal ook kunnen worden toege
staan wegens pogi ng· tot een der bovcnvermelue 
strafbare feiten wanneer die poging, volgens ue 
wetgevingen der beide contracteerende partijen, 
strafbaar is met hechtenis of met gevangenis van 
één jaar of meer. 

III. De bepalingen der tegenwoordige overeen
komst zijn niet toepasselijk op staatkundige mis
drijven , noch op strafbare feiten met staatkundige 

misdrijven samenhangende . en hij , die ter zake 
van een der in artikel II genoemde strafbare feiten 
is ui tgeleverd·, kan in geen geval worden vervolgd 
of gestraft ter zake van een staatkundig misdrijf, 
of van eenig strafbaar feit met een staatkundig mis

drijf samenhangende vóór zijne uitlevering gepleegd. 

IV. Een uitgeleverd persoon ia! niet mogen 
worden vervolgd of gestraft ter zake van een vóór 

zijne uitlevering gepleegd ander strafbaar feit dan 
dat, waarvoor zijne uitlevering heeft plaats gehad 
tenz ij dat feit vermeld zij in artikel II dezer 

. overeenkomst. 
V. De uitlevering zal geen plaats hebben indien 

de vervolging of de straf, ter zake van het straf
bare feit, waarvoor de uitlevering wordt aange

vraagd , verjaard is naar de wetgeving van het 
land, waaraan de uitlevering wordt aangevraagd, 

of wanneer de aanuaag geschiedt op grond van 

hetzelfde feit, waarvoor de 01,geëischte persoon 
in het land, waaraan de uitlerering wordt aan
gevraagd, heeft terecht gestaan, en ter zake waar

van hij aldaar veroordeeld, van rechtsvervolging 
ontslagen of vrijgesproken is, of zoolang hij ter 
zake van hetzelfde feit aldaar wordt vervolgd. 

VI. Indien de persoon, wiens uitlevering krach

tens de bepalingen dezer overeenkomst kan worden 
aangevraagd ter zake van een strafbaar feit, ver

volgd wordt of veroordeeld is in het land, waar
heen hij gevlucht is, zal zijne uitlevering kannen 
worden uitgesteld totdat de vervolging zal zijn 

afgeloopen, of totdat hij van rechtsvervolging ont
slagen of vrijgesproken zal zijn. 

VII. Indien de persoon, wiens uitlevering door 
eene van beide contracteerende partijen is aange
vraagd, door een of meer andere Staten krachtens 
bestaande 1•erdragen wordt opgeëischt op grond 
van strafbare feiten, binnen het rechtsgebied dier 
Staten gepleegd , zal zijne uitlevering bij voorkeur 
worden toegestaan aan den Staat, die het eerst 

de aanvraag gedaan heeft. 

VIII. Geeue van beide contracteerende partijen 
is, krachtens de tegen woordige overeenkomst, 
verplicht tot uitlevering harer eigene onderdanen. 

IX. Ue kosten voortvloeiende uit de aanhouding, 
Je gevangenhooding, het gerechtelijk onderzoek 
en liet vervoer de~ beklaagden, komen ten laste 
der Regeering, die de aanvrage om uitlevering 
gedaan heeft. · 

X. Al de goederen, op het oogenblik zijner aan
houding in het bezit van den voortv luchtige ge
voaden, welke verkregen zijn door middel van 

• het p]cgen ,·an het feit, wnarvoor hij veroordeeld. 

of waarrnn hij beklaagd is , of die als bewijs of 

overtuigingsstukken kunnen ui enen, znllen , voor 
zoo ver de wetten of het gebruik in de weder
zij d,che landen zulks toelaten , tegelijk met den 
opgeëischte aan den opeischenden Staat worden 

overgegeven, met eerbiedi~i ng nogtans van rech

ten van derden op zoodauige goederen. 
XI. De uitlevering zal worden aangevraagd 

door de weuerzijdsche diplomatieke agenten der 
contracteerende partijen. Ingeval van afwezigheid 
dier agenten buiten 's lands of van de plaats 

waar de zetel der Regeering gevestigd is , kunnen 
de aanvragen geschieden door de cor,sulaire . amb

tenaren. 
Ingeval de persoon, wiens uitlevering wordt 

aangevraagd, ter zake van het strafbaar feit is 

veroordeeld, zal een behoorlijk gelegaliseerd af
schrift worden overgelegd van het vonnis van ver

oordeeling, rergezeld van een verklaring der be

voegde overheid nopens het officieel karakter van 

den rechter die het vonnis heeft ni1gesproken. 
Ingeval de opgeëischte 1,ersoon beklaagd is , zal 

een behoorlijk gelegaliseerd afschrift worden over
gelegd van het be1•el \' an gevangenneming in het 

land, waar het feit gepleegd is, alsmede even
eens behoorlijk gelegaliseerde afschriften der pro
cessen-verbaal van getoigenverhoor, op grond 

waarvan het bevel van gevangenneming is uitge
vaardigd, vergezeld rnn zoodanige andere bewijs

stukken als ter zake dienende kunnen \\"Orden 
geacht. 

Indien, IJa onderzoek, beslist zal zijn , dat, 

overeenkomstig de wet en de bew\jsstukken, de 
uitlevering krachtens deze overeenkomst moet 
worden toegestaan, zal de voortvluchtige worden 

uitgeleverd , met inachtneming der vormen bij de 
wet voorgeschreven. 

XII. I edere bevoeg<le rechterlijke overheid van 
Nederland zal , op vertoon ee~er verklaring afge

geven door den Minister van Buitenlandsche Zaken, 
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ten blijke dat door de Regeering der Vereenigde 
Staten van Amerika het verzoek gedaan is tot 
voorloopige aanhouding van een persoon, die ver
oordee!J is wegens , of beklaagd is van een aldaar 
gepleegd strafbaar feit, waarrnor door de tegen
woordige ove reenkomst uitlevering wordt toege
staan, gerechtigd zijn een bevel uit te vaardigen _ 
tot aanhouding van dien persoon . Maar indien 
de formeele aanvrage niet, onder overlegging der 

hierboven voorgeschreven bewijsstukken, zooals 
hierboven gezegd is, g~daan wordt door den diplo
matieken agent der Regeering van wie Je aan
vrage uitgaat, of, in diens afwezigheid, door eenen 
consulairen ambtenaar dier Regeering binnen veer
tig dagen, te rekenen van deu dag, waarop de 
beklaagde naar de openbare terechtzitting ver

wezen is, zal de aangehouden persoon in vrijheid 
worden ge teld. · 

En ieuere bevoegde rechterlijke overheid van 

de Vereenigde Staten van Amerih zal, op ver

toon eener verklaring, af1'egeven door den Secre
taris van Staat, ten blijke dat door de Regeering 

van Nederland het verzoek gedaan is tot voor

loo1iige aanhouding van een persoon die 1·eroordeeld 

is wegens , of beklaagd_ is van een aldaar gepleegd 

strafbaar feit, waarvoor door de tegenwoordige 

overeenkomst ui tie vering wordt toegestaan en op 

eene aanklacht in rechten wegens bedoeld straf
baar feit gerechtigd zijn een bevel uit te vaard igen 

tot aanhouding van dien persoon. Maa~ indien 
de formeele aanvrage niet, onder overlegging der 

hierboven voorgeschreven bewijsstuk ken, zooals 
hier boven gcze~d is, gedaan wordt door den 

diplomatieken agent der Regeering van wie de 
aanv;age uitgaat, of, in diens afwr.zigbeid , door 

eenen consulairen ambtenaar dier Regeering binnen 

veertien dagen, te rekenen van den dag , waarop 

de beklaagde naar de openbare terechtzitting ver 

wezen is, zal de aangehouden persoon in vrijheid 

worden gesteld. 
XIII. De tegenwoordige overeenkomst zal in 

werking treden op den twintigsten dag na bare 
afkondiging in de vormen bij de wetten der res

pectieve landen voorgeschreven. Op denzelf<len 

dag zal de op 22 Mei 1880 (!) tusscben de con
tracteerende partijen gesloten overeenkomst ver

vallen. 
De tegenwoordige overeenkomst zal echter ge

rekend worclen toepassel ijk te zijn op de strafbare 
feiten in de vorige overeenkomst vermeld, welke 

(1) Besluit van 19 Augustus 1880, S. 162. 

vóór het ven•allen daarvan zijn begaan. En wat 
andere strafbare feiten betreft, zal de tegenwoor
dige overeen komst niet geacht worden terugwerkende 
kracht te hebben. 

Te rekenen van bare inwerkingtreding, zal de 
tegenwoordige overeenkomst van kracht blijven tot 

zes maanden nadat zij door eene van beide Regee
ringen zal zijn opKezegd. Deze overeenkomst zal 
worden bekrachtigd, en de bekrachtigingen er 

van zullen zoo spoedig mogelijk te Washington 
of te 's Gravenhage worde n uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach
tigden de tegenwoordige overeenkomst in dubbel 
hebben onclerteekeuil, en van hun zegel voorzien. 

Gedaan te Washington den 2den Juni in het 

jaar Onzes H eeren één duizend acht honderd en 
zeven en tachtig. 

(L. S.) (get. ) W. F. H. VON WECKHERLIN. 

T. F. fü.YARII. 

Gelet, dat de 1iitwisseling det· akten van be

krachtiging van genoemde overeenkomst , door 
Ons den 5den Mei 1889 en door deu President 

der Republiek der Vereenigde Staten van Amerika 
den l 7den April 1889 ondertcekencl, den 3lsten 
Mei 1889 te 's Gravenhage beeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bui

teulandsêhe Zaken, van den 3den Juni 1889, 
Algemeen Secret.,riaat, n°. 5094; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making der bovenstaande overeenkomst te bevelen 

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

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen , in voorschreven overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 9den Juni 1889. 

(get.) WILLEM. 

De 11finister van Bnitenlandsche Zaken, 
(get.) HARTSE~. 

(Uitgeg. 27 Juni 1859.) 

14 Juni ] 889. BllsLUIT , houdende_ handhav ing 
van eeu besluit van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Friesland, waarbij goedkeuring 
is outbond~n aan de begrooting der gemeente 
het Bildt voor 1889, met betrekking tot 
de daarop geraamde kosten bij gelegenheid van 
vergaderingen van burgemeester en wetbon• 

ders, van den raad en van commissiën . 
5* 
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w [J WILLEM III' ENZ. 

·Beschikkende op het beroep, ingestelrl door clen 
raad der gemeente het Bildt tegen ee,n besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 10 Janu• 
ari 1889, n•. 12, waarbij goedkeuring is ont• 

houden aan de begrooting dier gemeeute voor 1889; 
Den Rand van State, afdeeling voor de geschillen 

van bestuur, gehoord, advies van 29 Mei 1889, 
n•. 18; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Juni 1889, n°. 2424, 
afd. B. B.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 

Friesland bij beslu
0

it van 10 Januari ll. aan de 
begrooting van inkomsten en uitgaven der ge• 

meente het Bildt voor 1889 hunne goedkeuring 
hebben onthoudeu, omdat de raad dier gemeente 
geweigerd heeft te voldoen aan hun verlangen dat 
de onder hoofdstuk 2, afd. 2, art. 3 der uit• 

gaven voorkomende post van f 300 voor "kosten 
bij gelegenheid der vergade,·iogen van burgemeester 
en wethouders , van den raad en van commissiën" 

tot f 150 zou worden verminderd ; 
dat dit verlangen van Gedeputeerde Staten ge• 

grond was, vooreerst op hunne meening, dat kosten 
van gemeenschappelijke maaltijden, door burge• 
meester en wethouders ten gemeentehuize gehouden 

en van allerlei ver.naperingen, bij verga<leringen 
van den raad of van het college vau dagelijksch 

bestuur rondgediend, niet of althans niet dan bij 
uitzondering ten laste der gemeentekas behoorden 
te komen , waaruit zij tot nu toe, blijkens den 
inhoud van onderscheidene bevelschriften, betaald 
op het tweede hoofdstuk der begrooting voor 1887, 
in te ruime mate zouden zijn gekweten; en ten 

anderen op de omstandigheid datbezuinigi'lg op de 
niet noodzakelijke uitgaven dringend noodig was , 

omdat de hoofdelijke omslag in deze gemeente 
voor 1889 met f 2700 is moeten worden ver• 
hoogd, waardoor het percentage van 7.10 tot 7.47 
~ geklommen ; 

dat de raad der gemeente het Bildt tegen het 

gemelde besluit bij Ons in beroep is gekomen, 
voornamelijk op grond dat de in vorige jaren in 
rekening gebrachte en in evenredigheid daarmede 

voor 1889 op f 300 geraamde verteringskosten 
niet bovenmatig zouden zijn, en dal in eene na• 

burige gemeente, met goedkeuring van Gedepu• 
leerde Staten, voor hetzelfde doel eene som vau 

f 400 op de begroeting van dit jaar zonde zijn 
uitgetrokken, hoewel aldaar door de raadsleden 
een presentiegeld van / 300 zoude worden ge• 

noten, hetwelk in de gemeente het Bildt bij een 
gel\jk aantal raadsle<len slechts f 130 bedraagt ; 

Ovenvegende, dat ten laste eener gemeentekas 
niet dan in zeer beperkte mate gebracht mogen 
worden kosten van verteringen door leden van 

den raad .gemaakt ; 
dat bij eeue meer zorgvnluige inachtneming van 

dit beginsel, dan in de vorige jaren in de ge• 
meente het Bildt - wier financieele toestand 
toch bezuiniging op alle niet noodzakelijke uit• 
gaven dringend vorderde - is geschied, eene som 
van f löO 'sjaars tot bestrijding der bedoelde 
kosten voldoende te achten is, en Gedeputeerde 
Staten derhalve te recht hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan eene begroeting, waarin het bedrag 
dier kosten op f 300 is geraamd; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staats• 
blad n°. 85); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit, het 
daartegen ingestelde beroep te verklaren ongegrond. 

De Minister van Hinnenhrndsche Zaken is be• 

last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

Sla te, afJeeling voor de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 14den Juni 1889. 

(get .) W I L LE M. 
De Jlinister van B innenlandsche Zaken, 

(get) t;IAcKAY. 

21 Juni 1889. BESLUIT tot wijziging der ver• 

houding tusschen het nominaal kapitaal der 
door rekenplichtige ambtenaren ten behoeve 
van den Staat te verbinden inschrij vin~en op 
het Grootboek der Nationale Schuld, en het ' 
bedrag, waarvoor zekerheid moet wordeu ge. 

steld. S. 75 . 
WrJ WILLEM III, .ENZ . 

Gezien de Koninklijke besluiten van 12 Juni 1825 
(Staatsblad n•. 54) en 18 November 1882 (Staats• 
blad n°. 147); 

Overwegende, dat het wenschelijk is eene wijzi• 

ging te brengen in de bij het eenig artikel van 

laatstgemeld besluit aangenomen verhouding tus• 
schen het nominaal kapitaal der door rekenplichtige 
ambtenaren ten behoeve van den Staat te ver • 
binden inschrijvingen op het Grootboek der 2½ pets. 
Nationale Schuld, en het bedrag , waarvoor zeker• 

heid moet worden gesteld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, van 17 Juni 1889, n•. 22 , Generale 

Thesaurie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

In artikel 1 van het . Koninklijk besluit van 
12 Juni 1825 (Staatsblad n•. 54), zooals dat is 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 18 No
vember 1882 (Staatsblad n•. 147), worden in 
plaats van de 'woorden: •voor iedere vijf en zestig 
giilden", gelezen: ,,voor iedere zeventig gulden". 

Onze Minister van Fi11aociën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden opgenomen. 

Het Loo, den 2lsten Juni 1889. 
(get.) WILLEM. 

(get.) 
De Minister van Financiën, 

GODIN DE BEAUFORT. 
(Uitgeg. 27 Juni 1889.) 

21 Juni 1889. MISSIVE van den Minister vau 
Rinnenlan.dscbe Zaken aan de Commissarissen 
des Konings in de provincien, betreffende 
verlenging van den dieusttijd der oudste lich
ting van de nationale militie. 

Naar het schijnt wordt de schutterijwet op ver
ichillende wijze toegepast ten aanzien der militiens, 
wier militiediensttijd verlengd is. Bij verzuim van 
aangifte ter inschrijving voor de schutterij zouden 
zij in sommige gemeenten zonder loting overeen
komstig art. 9 der wet worden ingelijfd, terwijl 
zij elders volgens art. 12 ter nalating worden 
toegelaten. 

De laatste opvatting komt mij voor de billijkste 
te zijn. Ik heb mitsdien de eer UH.E G. in 
overweging te geven ze ter algemeene betrachting 
aan de gemeentebesturen te willen aanbevelen. 

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

22 Juni 1889. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den aanleg eener nieuwe straat te , 
Maastricht tusscheo de Batterijstraat en de 
's Hertogenboschstraat, ongeveer in het ver
lengde van de Uitbellerstraat. S. 76. 

22 Juni 1889. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de verbreeding van de openbare straat 
te Maastricht door afronding van den hoek 
van twee straten. S. 77. 

22 J,mi 1839. WET, houdende goedkeuring'der 
overeenkomst betrekkelijk den onderbandschen 
verkoop van een stuk grond in de Linie van 
Hetpman te Groningtm, aan de Roomsch
Katbolieke parochie van den H. Martini~ 
aldaar. S. 78. 

22 J,mi 1889. WET, houdende naturalisatie van 
Gnstav Bernard Zacharias Schlat

mann. S. 79. 

22 Juni 1889. WET, tot verhoogil)g van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. 80. 

Bij deze wet wordt na verhooging van art. 56 
met f 72,000, het totaal van de 8ste Afdeeling 
gebracht op f 650,749 en het eindcijfer nader 
vastgesteld op / 5, l 7~,391. 

23 Juni 1889. WET, tot wijziging van het vijfde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1888. S. 81. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd , 
.J.rt. 85 met f 8,692. .J.rt. 103 met f 5,246. 
Árt. 136 met f 8,000. 

b. verminderd: 
.J.rt. 135 met f 21,938. 

23 Juni 1889. WET, houdende bepalingen tot 
voorkoming van bedrog in den boterhandel. 
S. 82. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1888/89, u•. 63, 1-21. 
Hand. id. 1888/89, bladz. 1152-ll67, 1170-

1186, 1191-1233. 
Hand. l • Kamer 1888/89, bladz. 284, 285, 

291-293, 298-305. 
WIJ WILLEM III, ENZ. . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging . genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, bepalingen te maken tot voor
koming van bedrog in den boterhandel; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . In den zin dezer wet is boter het 

vet.artikel , waarin, beha! ve zout en kleursel, geen 
andere bestanddeelen voorkomen, dan die van 
melk afkomstig zijn en is surrogaat van boter het , 
vetartikel dat geen boter is, maar daarop gelijkt 
en dienen kan om haar te vervangen. 

2 . Het is verboden een surroga~t van boter te 
leveren of het in een winkel of op eenige andere 
openbare verkoopplaa(s voorhanden te hebben indien 
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niet op de verpakking of bij gebreke daarvan op 
de waar zelve, hel woord mari:arine, of, is de 

waar niet uit oleomargarine bereid, het woord 
surrogaat in duidelijke letters voorkomt. 

De afmeting van de letters en de wijze waarop 
die moeten worden aangebracht, worden door Onzen 
M inister van Waterstaat, Handel en ij verheid 

bepaald en in de Staatscoztrant aangekoudigd 
3. Met het opsporen van de feiten, bij deze 

wet strafbaar gesteld, . zijn belast de ambtenaren 
vermeld in artikel 8, n°•. 1 tot en met 6 van 
het W etboek van Strafvordering, de marechaussee 

en alle andere ambtenaren van R\jks - en gemeente

politie. 
4. De winkels of andere openbare verkoopplaatsen, 

waar boter of hierop gelijkende waren voorhanden 
zijn, zijn van des voormiddags 8 uren tot des 

namiddags 8 uren, behah-e op Zondag, ook tegen 

den . wil van den gebruiker of den bewoner to·e

gankelijk voor de in artikel 3 bedoelde ambtenaren. 

Is de winkel of andere openbare verkoopplaats 
alleen door eene woning toegankelijk, dan treden 

zij deze tegen. den wil van den bewoner niet 
binnen dan op schriftelijken, bijzonderen last. van 

den kantonrechter of Yan den burgemeester, welken 

lastbrief zij gehouden zijn den bewoner des ver

langd te vertoonen. Van dit binnentreden ,vordt 

binnen tweemaal vier en twintig uren proces-ver
baal opgemaakt en aan dengene, wiens woning is 
binnengetreden, · in afschrift medegedeelu. 

5 . De ambtenaren in artikel 3 bedoeld, zijn 
·bevoegd monsters te nemen van in winkels of op 

andere openbare verkoopplaatsen voorhanden zijnde 

boter oi: daarop gelijkende waren, alsmede van 
boter of daarop gelUkende waren in geval van 

levering daarrnu ook buiten die winkels of anuere 

01ien liare verkoopplaatsen. Die bevoegdheid bestaat 

niet, wanneer de op boter gelijkende waren als 
s11rrognten ' van boter zijn aangeduid op eene der 

in of krachtens artikel 2 voorgeschreven wijzen. 
Voor het monster wordt cle marktwaarde ver

goed, wanneer daartoe het verlangen te kennen 

worJt gegeven aan den ambtenaar die het monster 
neemt. 

6. De in het vorige artikel bedoelde monsters 
worden door de daar aangewezen ambtenaren ver

zegeld en onder bijvoeging van een proces-Yerbaal, 

vermeldende de herkomst van ieder monster, 
zoodra mogelijk verzonden aan den bevoegden 

ambtenaar van het openbaar ministerie, door wiens 
zorg zij worden overgegeven aan de door Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

aan te wijzen deskundigen, volgens door hem ie 
geven Yoorschriften en tegen eene door hem vast 

te stellen belooning met het onderzoek van de 

monsters te belasten. 
De belanghebbende is bevoegd de monsters ook 

met zijn eigen zegel te voorzien of h et papier, 
waarop het zegel der ambtenaren geplaatst is, 
met zijne handteekening te waarmerken. 1n het 
proces-verbaal wordt vermeld of, en zoo ja, op 

welke wijze van die bevoegdheid is gebruik gemaakt. 
7. Overtred ing van eene der bepalingen . van 

artikel 2 dezer wet wordt gestraft met hechteni s 

van ten hoogste twee maanden of eene geldboete 
van ten hoogste tweehonderd gulden, en indien 

tijdens het plegen van het feit nog geen jaar is 

verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens overtreding van eene der 

bepalingen dezer wet onherroepelijk is geworden, 

met hechtenis van ten hoogste vier maanden of 
eene · geldboete van ten hoogste vierhonderd gulden. 

Niet strafbaar is hij, die in geval van over

treding van artikel 2, eerste lid, bewijst, dat de 
waar, waarmede de overtreding gepleegd is , door 

hem te goeder trouw voor boter werd gehouden. 

8. Hij veroordeeling kan dóor den rechter open
baarmaking op kosten van den veroordeelde worden 

gelast van de rechterlijke uitspraak of van een 

uittreksel daarvan. 

9. De feiten bij deze wet strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

10 . Deze wet treedt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 23sten Juni 1889. 

(get. ) WILLEM:· 

De Jlfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
(get.) HA VELAAR. 

De Jlfinister van Justitie , 
(get. ) RUTJS VAN BEER~;NBROEK. 

(Uitgeg. 25 Juni 1889.) 

23 Jttni 1889. WET, tot aanvulling van de 

vierde afdeeling van den eersten titel van 

het Wetboek van Strafvordering. S. 83. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 74, 1-6, 

Hand. id. 1888/89, bladz. 1266. 
Handel. l• Kamer 1888/89, bladz. 284, 290, 

295-297. 
Wr, WILLEM III, ENZ • • . • doen te weten: 

.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de vierde afdeeling van den 
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eersten titel van het Wetboek van Strafvordering 
aan te vullen; 

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

Art. 1. Achter artikel 24 van het Wetboek 

van Strafvordering wordt een . nieuw artikel inge

voegd luidende: 

Art. 24bis . De arnbtsverrigtingen van de amh
ten!lren van het open baar ministerie worden , · bij 
vervolging van strafbare feiten op het niet · tot 

het regtsgebied van eenig kantongeregt behoorende 

watergebied van het Rijk in Europa gepleegd, 
· vervuld door de ambtenaren van het openbaar 

ministerie bij de arrondissemen ts-regtbank of het 

kantongeregt, onder wier ressort de verdachte 

woont, gevonden wordt of zijne laatst bekende 

verblijfplaats heeft gehad. 

In geval van gelijktijdige bem~eijing van onder

sr.heidene _ambtenaren van het openbaar ministerie 

blijft diegene hunner steeds met de vervolging 

belast, die bij de vorenstaande rangschikking 

vroeger is geplaatst. 

Wan.neer de verdachte hier te lande niet woont, 

niet wordt gevonden, en geen bekende verblijf

plaats heeft geha~, of wanneer meerdere van 

hetzelfde feit verdachten in de ressorten van ver

schillende arrondissements-regtbanken of kanton

geregten wonen, gevonden worden of hunne laatst 

bekende verblijfplaats hebben gehad, wordep de 
bedoelde ambts~errigtingen uitgeoefend door den 

officier van justitie bij de arrondissements-regt

bank te Alkmaar of door den ambtenaar van het 

openbaar ministerie bij het kantongerecht te 

Hoorn. 

2. In het 3de lid van artikel 26 van het Wet

boek van Strafvordering worden ingevoegd achter 

de woorden: "bekende verblijfplaats heeft gehad", 

de woorden: ,,of wanneer meerdere van hetzelfde 

feit verdachten in de ressorten van verschillen

de arrondissements-regtbanken of kantongeregten 

wonen, gevonden worden of hunne laatst bekende 

verblijfplaats hebben gehad". 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 23sten Juni l 889. 

(get.) 

(get.) 

WILLEM. 

De JJ[inister van Justitie , 
R.UJJS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. 25 Juni 1889.) 

23 Juni 1889. WET, tot verlenging van het 

tij dvak, vermeld in artikel 4 der wet van 

11 Juli 1884 (Staatsbladn°. 130), houdende 

voorloopige maatregelen tot behoud van 

vicariegoederen. S. 84. 

Bijl Hand. 2• Kamer 1888/89, n°. 95, 1-4. 
Hand. id. 1888/89 , bladz. 1256, 1257. 

• Hand. 1• Kamer 1888/89, bladz. 284,290, 297. 

WIJ WILLEM III, ENZ ... . doen te weten: 
A !zoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakel ijk is het tijdvak, 'gedurende het
welk volgens art. 4 der wet van l l Juli 1884 

(Staatsblad n°. 130) deze wet geldt, te verlengen; 

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

Benig artikel. 

Wordt gelezen: 

In artikel 4 der wet van ll Juli 1884 (_Staats 
blad n°. 130) in plaats van "vijf", ,acht" . 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 23sten Juni l 881l. 

(get.) WILLE M. 

(get.) 
De Minister van Ju,titie , 
RUYS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. 25 Juni 1889.) 

23 Juni 1889. WET, houdende naturalisatie van 

R i c h ar d J oh a n n N e p o m u c E v e r

h ar d E I s horst. S. 85. 

24 J.uni 1889. WETTEN, houdende naturalisatie 
van: 

I g n as i u s F rei bot h. S. 86. 

Karet von Faber. S . 87. 

AI be r t F er d in an d K ub at z. S. 88. 

Henry Loui s Ferdinand van Mol. 
S: 89. 

Johann Hein r ir. h Grote. S. 90. 

Cornelius Franz Schanzleh. S. 91. 

28 J uni 1889. BESLUIT , tot onteigening van 

perceelen en perceelsgedeelten in de gemeente 

Aalsmeer, welker bezit, ten behoeve van der! 

vestingbouw, verei scht wordt tot het maken · 

van een fort bij Kudelstaart . S. 92. 

6 J"li 1889. l3ESLUlT, bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 31 Mei 1S89 

te Brussel tusschen Nederland en België ge

sloten overeenkomst, tot regeling der weder

keeringe uitlevering van misdadigers . S. 93. 

Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 31 Mei 1889 te B russel tu sschen 

Nederland en België gesloten overeenkomst, tot 

regeling der wederkeerige uitlevering van misda

digers, van welke overeenkomst de inhoud en de 

vertaling luiden als volgt: 
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VERTALING. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, in gemeen
schappelijk overleg overeengekomen zijnde een nieuw 
verdrag te sluiten betreffende de uitlevering van 
misdadigers, hebben te dien einde tot Hunne ge
machtigden benoemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Konin~ der Nederlanden: 
den baron GERICKE VAN HERWIJNEN, Groot

kruis der Orden van den Nede~landschcn Leeuw 
en van de Eikenkroon van Luxemburg, Ridder 
eerste klasse der Orde van den Gouden Leeuw 
van het Huis van Nassau, Grootkruis der Bel
gische Leopoldsorde, enz., enz., enz. , Hoogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den prins n E CHI MA y , Officier der Leopolds

orde, Grootkruis der Hertogelijke Ernestinische 
orde van het Huis van Saxen, euz., enz_ enz., 

oogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken; 
die, na elkander hunne volmachten te hebben 

medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent de volge_nde arti
kelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De Regeering der 'ederlanden en de 
Regeering van België verbinden zich, volgens de 
voorschriften bij de volgende artikelen vastgesteld, 
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 op het grondgebied van den Staat die de uit

levering aanvraagt: 
1 •. a. aanslag tegen het IP-ven van den Koning, 

van de regeerende Koningin of van den Regent ; 
b. aanslag tegen het leven van de niet-regeerende 

Koningin, van den vermoedelijken Troonopvolger 
of van een lid van het Vorstelijk Huis, en aan
slag tegen het leven van een Hoofd van een be
vrienden Staat; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kinder
moord; 

3°. bedreigingen, schriftelijk en onder eene 
bepaalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 
der beide landen op dien grond uitlevering toelaten; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving 
der vrucht van eene vrouw door haar zelve of 
door anderen ; 

5°. mishandeling, voor zoover de wetten der 
beide landen op dien grond uitlevering toelaten; 

6°. het dwingen eener vrouw door geweld of 
bedrei!!:ing met geweld om met den schuldige 
buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben ; 
het hebben buiten echt van vleeschelijke gemeen
schap met eene vrouw van wie de schuldige weet 
dat zij in staat van bewusteloosheid of onmacht 
verkeert, vergrijp tegen de zedelijkheid (met ge
weld of bedreigingen); ontnchtigc handelingen met 
een persoon beneden den leeftijd van 14 jaren; 

7°. opwekkiug van minderjarigen tot het plegen 
van ontuchtige handelingen en iedere daad welke 
ten doel heeft de ontucht van minderjarigen te 
begunstigen, strafbaar volgens de wetten der beide 
landen ; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting, wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind; 
l 0°. oplichting of wegvoering van minderjarigen; 
11°. het namaken of vervalschen van muntspe

ciën of muntpapier, met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat m untpapier nis echt en on• 
vervalscht uit te geven of te doen uitgeven, of 
het opzettelijk in omloop brengen van valsche of 
vervalschte muntspeciën cif muntpapier ; · 

12°. het namaken of vervalschen van zegels 
en merken of van meesterteekenen door de wet 
gevorderd, voor zoover de wetten der 'beide Jan
Jen op dien grond uitlevering toelaten ; 

13°. valschheid in geschriften · en het met opzet 
gebruik maken van het valsche of vervalschte 
geschrift, voor zoover de wetten der beide landen 
op dien grond uitlevering toelaten; het invoeren 
uit het buitenland van biljetten eener krachtens 
wettige verordeningen opgerichte circulatie-bank, 
met het oogmerk om die als echt en onvervalscht 
uit te geven, ingeval de dader toen hij die stuk
ken ontviug, met de valscbheid of vervalsching 
bekend was, en hij in gemP.en overleg met den 
falsaris of zijne medeplichtigen gehandeld heeft; 

14°. valsch getuigenis, omkooping van getuigen, 
meineed; 

15°. omkooping van openbare ambtenaren, voor 
zoover de wetten der beide landen op dien grond 
nitlevericg toelaten, knevelarij , verduistering door 
ambtenaren of daarmede gelijk gestelden; 

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

l 7°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
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van een gebouw hetwelk in zijn geheel of gedeel 
telijk aan een ander toebehoort ; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 
tegeu goederen voor zoover de wetten der beide 
landen op dien grond uitlevering toelaten ; 

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruikbaar 
maken of beschadigen van een schip, indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers tegen 
den schipper en van mindere schepelingen jegens 
hunne meerderen in rang , voor zoover de wetten 
der beide landen op dien grond uitlevering toelaten; 

21°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 
voor eeu spoortrein , voor zoover de wetten der 
beide landen op dien grond uitlevering toelaten ; 

22°. diefstal ; 
23°. oplichting; 
24°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
25°. verduistering, misbruik van vertrouwen; 

26°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de_ voorgaande qnalificatiën zijn begrepen 

de poging en de medeplichtig beid, voor zoover 
zij strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving van het 
land, aan hetwelk de uitlevering gevraagd wordt. 

Wanneer het feit, ter zake waarvan de uit
levering wordt aangevraagd ; zal zijn gepleegd op 
het grondgebied van een derden Staat, zal aan 
die aanvrage gevolg kunnen gegeven worden, 
indien de wetgeving van den Staat, WMrnan de 
uitlevering is aangevraagd , de vervolging toelaat 
derzelfde misdrijven buiten zijn g_rondgebied ge

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

pleegd en de Regeering van dien Staat de uit

levering aanvraagt; 
2°. wanneer de aan.rage daartoe geschiedt op 

grond van hetzelfde feit, waarvoor de opgeëischte 
persoon in het land, ~aaraan de uitfevering wordt 
aangevraagd, heeft terechtgestaan, en ter zake 
waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechtsver

volging ontslagen of vrijgesproken; 
3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 

naar de wetgeving des lands, waaraan de uit
levering wordt aangevraagd, verjaard i11 op het 

oogenblik dat de uitlevering zou kunnen plaats 
hebben. 

3. De uitlevering zal geen plaats hebben zoo
lang de opgeëischte persoon in het land, waar

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

4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 
of straf ondergaat wegens een ander misdrijf dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne uitlevering niet worden toegestaan dan 
na afloop der vervolging, ingesteld in het l11nd, 
waaraan de uitlevering· wordt aangevraagd, en, 
in geval van veroordeeling, nadat bij de hi,m 
opgelegde straf zal hebben ondergaan of hem daar
van gratie zal zijn verleend . 

5 . De uitgeleverde persoon zal niet mogen wor
den vervolgd, noch gestraft in het land, waaraan 
de uitlevering is toegestaan, noch aan een derden . 
Staat mogen worden uitgelev erd , ter zake van 
een strafbaar feit, niet in het tegenwoordig ver 
drag genoemd en vóór de uitlevering gepleegd, 
tenzij hij in beide gevallen de vrijheid hebbe ge
had om het eerstgenoemde land weder ie. ver
laten gedurende eene maand nadat de tegen hem 
ingestelde vervolging zal zijn afgeloopen, en hij, 
in geval van veroordeeling, de hem opgelegde 
strnf zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. 

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of 

gestraft ter zake van eenig strafbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en vóór de uit
levering gepleegd, maar waarvoor de uitlevering 
niet heeft -plaats gehad, zonder de toestemming 
der Regeering die den uitgeleverde heeft overge
geven, en die, indien zij zulks wenschelijk acht, 
de overlegging zal kunnen vorderen van een der 
bescheiden, in art. 7 van het tegenwoordig ver
drag vermeld. De toestemming dier Regeering 
zal insgelijks worden vereischt om de uitlevering 
van den beklaagde aan een derden Staat toe te 
staan. Intusschen zal die toestemming niet noo-

· dig zijn, wanneer de beklaagde uit eigen be
weging zal hebben verzocht terecht te staan of 
zijn straf te ondergaan, of wanneer hij binnen 
den bovengenoemden termijn het grondgebied van 
den Staat, waaraan hij is uitgeleverd, niet zal 
~ebben verlaten. 

Wat betreft de personen, beschuldigd of ver
oordeeld wegens feiten, welke volgens de wet
geving van den Staat, die de uitlevering aan• 
vraagt, met den dood gestraft worden, zal de 
Staat, waaraan de uitlevering gevraagd wordt, 
de vrijheid hebben deze te weigeren. 

6. De bepalingen van het tegenwoordig verdrag 
zijn niet toepasselijk op staatkundige misdrijven. 

Hij die ter zake van een der in art. 1 ge
noemde gemeene feiten is uitgeleverd, kan der
halve in geen geval worden vervolgd of gestraft 
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in den Staat, waarM.n de uitlevering is toegestaan 

ter zake van een staatkundig misdrijf door hem 

gepleegd vóór zijne uitlevering, noch van eenig 

feit, met zoodanig staatkundig misdrijf samen

hangende, tenzij hij de vrijheid hehbe gehad het 

land weder te verlaten gedurende eene maand, 

nadat de tegen hem ingestelde vervolging zal zijn 
afgeloopen, en hij, in geval van veroordeeling, 

de hem opgelegde straf zal hebben ondergaan, of 
hem daarvan gratie zal zijn verleend. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 
diplomalieken · weg en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkelijk of vnn een ge

waarmerkt afschrift, hetzij van een vonnis van 

veroordeeling, hetzij van eene beschikking tot in 

staat van beschuldigingstelling of van eene be
schikking waarbij 1·echtsingang is verl eend met 

he,•el van !!'evangenneming, hetzij van een bevel 

van gevangenneming, afgegeven in de vormen, 

voorgeschreven door de wetgeving van den Staat, 

die ne aanvrage doet, en w~arbij het feit waar

van sprake is op zoodanige wijze wordt om

sch;·even dat de Staat, waaraan de nitleveri ng 

wordt gevraagd in staat zij te beoordeelen of het, 

volgens zijne wetgeving, een geval daarstelt in 

het tegenwoordig verdrag voorzien, alsmede ver

meldende de op het feit toepasselijke strafbepaling . 

8. De op en bij den opgeëischte in beslag ge

nomen goederen zullen worden overgegeven aan 

den opeischenden Staat, indien de bernegde macht 

van den Staat, waaraan de uitle,·ering worut aan 

gevraagd, de overgave oaarvan heeft hevolen. 

9. In afwachting ' van de aanvrage om uit

levering langs diplomatieken weg zal de voor

loopige aanhouding van den persoon, wiens uit

levering, volgens het tegenwoordige verdrag, kan 

gevraagd worden, kunnen verzocb.t worden: van de 

zijde van Nederland: door eiken officier van justitie 

of door eiken rechter van instructie (rechter-commis

saris); van de zijde van België: door eiken procu
reur des Konings of eiken rechter van instructie. 

IJe voorloopigè aanhonding is onderworpen aan 

de vormen en de regels voorgeschreven door de 

wetgeving van den Staat waaraan de uitlevering 

gevraagd wordt. 

10. De vreemdeling, die krachtens de bepa

lingen van het voorgaand artikel voorloopig is aan

gehouden , zal, ten ware hij uit anderen hoofde 

behoorde in hechtenis te blijven, in België in 

vrijheid worden gesteld, indien hij niet binnen 

vijftien dagen na zijn~ voorloopige aanhouding 
mededeeling ontvangt van een' der bescheiden in 

artikel 7 vermeld, in Nederland, indien binnen 

denzelfden termijn, te rekenen van de dagteeke

ning van het bevel van voorloopige aanhouding, 

de aanvrage tot uitlevering niet langs diplomatieken 
weg geschied is, onder overlegging der bescheiden 

bij het tegenwoordig verdrag voorgeschreven. 

11 . Wanneer, bij vervolging ter zake van een 

gemeen misdrijf, eene der Regeeringen het hooren 

van getuigen, die zich in den an~ercn Staat be
vinden, noodig oordeelt, zal daartoe eene rogatoire 

commissie langs diplomatieken weg gezonden wor 
den en zal daaraan gevolg gegeven worden met 

inachtaeming der wetten van het land, waar de 

getuigen zullen worden uitgenoodigd te verschijnen. 

Intusschen zal in spoedvereischende gevallen eene 

rogatoire commissie rechtstreeks door de rechter
lijke o,•erheid in den eenen Staat kunnen worden 

t.oegezonden aa11 de rechterlijke overheid in den 

anderen Staat. 

12. Indien in eene strafzaak, een gemeen mis

drijf betreffende, de persoonlijke verschij niug van 
een getuige in het andere land noodig is of ver

langd wordt, zal z(jne Regeering hem verzoeken 

aan de tot hem te richten uitnoodiging gevolg te 

geven, en, ingeval hij daaraan voldoet zullen 

hem reis- en verblijfkosten worden toegekend , 

volgens de tarieven en reglementen van kracht 

in het land, waar het verhoor zal moeten plaats 

hebben, behoudens het geval, dat de aanvragende 

Regeering het noodig zal achten eene hoogere 

schadevergoeding aan den getuige toe te kennen. 

Een geinige, van welke nationaliteit ook, die 

in één van beide Staten opgeroepen, vrijwillig 

voor de rechters van den anderen Staat verschijnt, 

zal aldaar niet kunnen worden vervolgd of aan

gehouden ter zake van vroe!(er door hem begane 

strafbare feiten of tegen hem wegens misdrijf 

uitgesproken veroordeelingen, zelfs niet onder 

voorwendsel van medepli!)htigheid aan de feiten 

die het onde~werp uitmaken van het geding waar

in hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eeae strafzaak, een gemeen 

misdrijf betreffende, de mededeeling van over

tuigingsstukken 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 · diplo 

matieken weg geschieden en zal daaraan gevolg 

gegeven worden tenzij er bijzondere redenen mochten 

bestáan , die er zich tegen verzetten, en onder 

gehoudenheid tot terugzendiag van de stukken. 

14. De doorvoer over het grondgebied van een 
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der contracteerende Staten, van een door eene 
derde Mogendheid aan de andere partij uitgelever
den persoou, die niet behoort tot het land, door 
hetwelk de doorvoer plaats heeft, zal worden toe
gestaan op het eenvoudig vertoon, hetzij van het 
oorspronkelijke, hetzij van een gewaarmerkt af
schrift van een der stukken, genoemd in art. 7, 
mits h_et feit, waarop de uitlevering gegronJ is, 
in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet 

valle onder de bepalingen, voorzien bij de artt. 2 
en 6, en mits de doorvoer, wat het · medegeleide 
betreft, geschiede met medewerking van beambten 
van het .]and, dat den doorvoer over zijn grond
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen komen voor 
rekening van den Staat, die de uitlevering heef 
aangevraagd. 

15 . De wederzijdsche Regeeringen doen over èn 
weder afstand van alle aanvrage om terugbetaling 
van de kosten van onderhoud , van vervoer en 
andere , di e binnen de grenzen van haar weder
zijdsch grondgebied· zouden kunnen voortvloeien 
uit de uitlevering van beklaagde, in staat van 
besch.nldigiug gestelde of ,eroordeelde personen, 
evenals van die voortvloeiende uit de tenuitvoer

legging van rogatoire commissiën, tenzij in _ geval 

van opneminisen van deskundigen in straf-, handels

of gerechtelijk-geneeskundige zaken, verscheidene 
vacatiën vereischt hebbende, zoo mede van die 

,oortvloeiende uit de toezending en terugzending 

der overtuigingsstnkken of der bescheiden . 
16. Het tegenwoordig verdrag zal eerst in 

werking treden te rekenen van den twintigsten 
dag na zijne afkondiging in de vormen, bij de 
wetten der beide landen voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtrnding zal het 
verdrag van 16 J anuari 1877 (1) ophouden van 

kracht te zijn, en vervangen worden door het 
-tegenwoordig verdrag , dat van kracht zal blijven 
tot zes maanden na verklaring in tegenoverge

stelden zin door eene der beide Regeeringen gedaan. 
Het zal worden bekrachtigd en de bekrachti

gingen er van zullen worden uitgewisseld binnen den 
termijn van eene maand, of, zoo mogelijk , vroeger. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben ónder

teekend en van - hun zegel voorzien. 
In dubbel opgemaakt te Brussel, den 31 Mei 1889. 

(L . S.) (get.) L. GERICKE. 

LE Pee DE CHIMAY . 

(1) Besluit van 22 Februari 1877 , S. 28. 

Gelet, dat de uitwisseling der akten van be
krachtiging ,•an isenoemde overeenkomst, door 

Ons den 14deu Juni 1889 en door Zijne Majes

teit den Koning der B elgen den l 2den Juni daar 
te voren onderteekend , den 22sten Juni l 889 te 
Brussel heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken , van den 2den Juli 1889 , 
n°. 5875, Algemeen Secretariaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan de bekend
making der bovenstaande overeenkómst te bevelen 

door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onzen Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 

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

Het Loo, den 5den Juli 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Buitenlandsclze Zaken , 
(get.) H ARTSEN. 

(Uitgeg. 20 Juli 1889.) 

9 Juli 1889. BESLUIT, waarbij, met de hand

having van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van NoorJholland van 1 Mei 1889, 
in zake de toelating van J . m: Yams als 

plaatsvervanger bij de nationale militie, het 
door den Commissaris des Konings in die 
provincie dr,.artegen ingesteld beroep onge
grond wordt verklaard. S. 94. 

WrJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Onzen Commissaris in Nooi·dholland tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten dier provincie, 
van 1 Mei 1889, n°. 64, in zake de toelating 

van .ÎAN DE Yams als plaatsvervanger bij de 
nationale militie; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschi llen 

van bestuur, gehoord (advies van 12 Juni 1889, 
n°. 37) ; 

Op de voo.rJracht van Onzen Minister van 
Binnenlan dsche Zaken van 5· Juli 1889 , n°. 880 M, 
afdeeling Militie en Schut.terijen; 

Overwegende , dat de militieraad in het_ 2de 
militiedistrict van NoordholZand in zijne zitting 

van 23 April 1889 als plaatsvervanger heeft toe

gelaten JAN DE Yams; 
dat de militiecommissaris in voormeld militie

district tegen die uitspraak bezwaar heeft inge
bracht bij Gedepnteerde Staten der genoemde· 

provincie wegens naar zijn in ien bestaand gemis 
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van de gevorderde vereischten bij den toegelaten 

persoon; 
dat Gedeputeerde Staten zich bij de bovenaan

gehaalde uitspraak onbevoegd hebben verklaard 
om van dit bezwaar kennis te nemen, op grond 
dat uit de geheele samenstelling oer militiewet 
voldoende zoude blijken, dat art. 97 dezer wet 
aan den militiecommissaris alleen beroep verleent 

voor zooveel de uitspraak van de militieraad een 
loteling betreft, terwijl die wet de gevolgen niet 
regelt welke uit het verzet tegen de toelating van 
een plaatsvervanger zouden moeten voortkomen 
en zelfs geen enkele bepaling bevat, waarbij van 
zoodanig verzet sprake is ; 

nat Onze Commissaris in genoemde provincie 

tegen deze beslissing bij Ons is gekomen in be
roep, Ons verzoekende haar zoo noodig te ver

nietigen; 
Overwegende, dat art. 98, 3°. der militiewet 

bepaalt dat geene bezwaren kunnen worden inge

diend tegen eene uitspraak van den militieraad, 
waarbij een plaatsvervanger of nnmmerverwisselaar 

wegens gemis van de gevorderde vereischten niet 

is toegelaten ; 
dat art. 97 aanhef,. en 4°. dier wet bij uit

breiding van het ingevolge de vorige militiewetten 
bestaan~e recht van beroep, den militiecommissaris 
wel, zonder uitdrukkelijke beperking, de bevoegd
heid geeft tot het bij Gedeputeerde Staten in

brengen van bezwaren tegen de uitspraken van 
den militieraad, doch dat, gelijk terecht in boven

aangehaalde beslissing van Gedeputeerde Staten 
wordt overwogen, uit het geheele samenstel der 
_militiewet blijkt, dat deze niettemin hoogere voor• 
ziening heeft willen uitsluiten van uitspraken om• 

trent de als plaatsvervanger of als nummerver

wisselaar aangeboden personen in het algemeen, 

dus ook wanneer die uitspraken tot toelating 
strekken; 

dát het immers niet aannemelijk is, dat de 
wet, welke ten aanzien van het recht van beroep 
het stelsel van wederkeerigheid huldjgt, door tei:en
over de bevoegdheid tot hoogere voorzitning , aan 

het openbaar gezag gegeven, die van de 1:elang
hebbende lotelingen of van hun vader of voogd 
te stellen, van dit stelsel zon zijn afgeweken 
met betrekking tot uitspraken omtrent toelating 
van plaatsvervangers of rrnmmerverwisselaars, door 
het toekennen aan den militiecommissaris van be
voe!(dheid tot het indienen van bezwaren tegen 

de toelating , terwijl zij aan de belanghebbenden, 
zoowel aan hen, wier toelating werd gevraagd, 

als aan de lotelingen, voor wie deze ter toelating 
werden aangeboden, het recht ontzegt tot het in• 

brengen van bezwaren tegen de afwijzing; 
dat het openbaar gezag de bevoegdheid t.ot hoogere 

rnorziening tegen de toelating van plaatsvervangers 
of nummerverwisselaars ook niet behoeft, om nat 
de wet de middelen aan de hand geeft om langs 
anderen weg hen nit den · dienst te verwijderen 
zoo zij na hunne inlijving bij de militie lichame
lijk ongeschikt worden bevonden voor den dienst 
of blijken in strijd met de wet te zijn aangenomen; 

dat Gedeputeerde Staten zich mitsdien terecht 
onbevoegd hebben verklaard om kennis te nemen 
van het door den militiecommissaris ingediend be

zwaar tegen de toelating als plaatsvervanger van 
genoemden JAN UE VRIES ; 

Gezien de wet van 19 Augustus 1861 (Staats
blad n°. 72) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met hand
having der uitspraak van Gedeputeerde Staten 

van Noordlzolland , van 1 Mei 1889, n°. 64, het 
daartegen ingesteld beroep te v-erklaren ongegrond. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en tegelijk 

met de in den hoofde dezes vermelde voordracht 

van Onzen voornoemden Minister in de Staats
courant zal worden opgenomen, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 9den Juli 1889. 

(get.) WILLEM. 
De Min. van B innent. Zaken, (get .) MACKAY. 

(Uitgeg. 17 Juti 1889 .) 

9 Juti 1889. M1ss1vE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 

des Konings in de provinciën, betreffende 
de opgaven omtrent den eersten ban van de, 

schutterijen. 
Nu, met goedvinden van mijne ambtsvoor

gangers, met betrekking tot het verstrekken der 

opgaven, noodig voor het opmaken van den aan 
mijn departement jaarlijks in te zenden numerieken 

staat der tot den eersten ban behoorende leden 
van de rustende schutterij, niet in alle provinciën 
op gelijke wijze wordt gehandeld,. is twijfel gerezen 
aangaande Je bedoeling van mijn schrijven van 
6 Juni 1889, afdeeling M. S., n°. 853 S. (l} 

(l) Deze missive luidt als volgt : 
Hiernevens ontvangt UH.E.G. gewijzigde mo• 
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Volgens art. 6 van het Koninklijk besluit van 
4 Augustus 1839 (Staatsblad n°. 35) en de cir
eulaire van mijn departement van 7 dier maand, 
n°. 115, moet er in elke gemeente eene nauw
keurige naamlijst zijn van al de leden van den 
eersten ban der schutterij van die gemeente, zoo
danig ingericht, dat daaruit ter provinciale griffie 
dadelijk de door 's Konings Commissaris in de 
provincie aan mijn ilepartement in te zenden 
numerieke staten kunnen worden opgemaakt. 

Om 's Konings Commissaris tot het doen ver
vaardigen hiervan in staat te stellen, moet een 
dubbel der bedoelde naamlijst aan hem worden 
in!l:ezonden, rechtstreeks door de gemeentebesturen 
wat de dienstdoende s_chntterijen, en door tnsschen
komst van den militiecommissaris wat de rustende 
schutterijen betreft. 

Deze voorschriften zijn ook in het vervolg in 

acht te nemen, voor zoover daarvan niet reeds 

nu met goedvinden mijner ambtsvoorgangers wordt 

dellen voor de opgaven, ingevolge art. 8 van het 
Koninklijk besluit van 4 Augustus 1839 (Staats
blad n°. :l5) te doen. 

Voor deze modellen is tot grondslag genomen 
de inrichting van de numerieke staten, welke 
ingevolge mijn schrijven vau 8 November ll., 
n°. 1516 M. S., door UH.E.G. werden ingezonden 
en als met een oogopslag de sterkte en de bij
zondere samenstelling vau de schutterijen deden 
kennen, hetgeen ze volgens mededeeling van den 
Minister van Oorlog , verkieslijk maakt boven de 
numerieke staten betreffende den eersten ban der 
schutterijen, zooals die tot dusver opgemaakt werden. 

UH E.G. gelieve deze modellen, met inacht
neming van de onderscheidinl( tnsschen dienstdoende 
en rustende schutterij, aan de gemeentebesturen 
en, voor zooveel de rustende schutterij aangaat, 
ook aan den militiecommissaris in U \te provincie 
mede te deelen, met verzoek om zich b\i de 
samenstelling der opgaven dienovereenkomstig te 
gedragen. 

Vermits de algemeene numerieke staten vóor of 
uiterlijk op 1 Januari van elk jaar door U aan 
mij moeten worden ingezonden, en regelmatigheid 
vordert, dat de opgaven allen den toestand der 
schutterij op één en hetzelfde tij dstip aanduiden, 
't geen tot dusver niet voor alle provinciën het 
geval was, wensch ik, dat de staten den toestand 
doen kennen, zooals die was op 1 Norember van 
het jaar, waarin zij door de gemeentebesturen 
worden opgemaakt. 

Voor de do01: UH.E.G aan mij in te zenden 
algemeene numerieke ~laten heb ik het niet noo~ig 
geacht, afzonderlijke modellen te geven , vermits 
de wijziging alleen de opschriften kan betreffen 
en aan elk der beide verzamelstaten slechts een 
algemeen totaal voor de provincie door U is toe 
te voegen. 

afgeweken. Waar dit laatste het gem! is, kan 
op den gebruikelijken voet worden voortgegaan. 
Bij mijn aangehaald schrijven verzocht ik mede 
deeling van · het model betreffende de rustende 
schutterij aan de daarbij betrokken gemeente]iesturen 
en aan de militiecommissarissen , wat de eersten 
aangaat, opdat voortaan in den naamstaat en de 
numerieke recapitulatie aan den voet van dien 
staat zouden worden opgenomen de opgaven, welke 
noodig zijn tot het naar het nieuwe model op
maken van den numerieken staat, voor zoover die 
opgaven niet reeds nu aan den naamstaat konden 
worden ontleend, en wat de militiecommissarissen 
betreft, opdat deze bij de verificatie van de naam 

staten zouden kunnen nagaan, of daarin de ver
eischte gegevens worden aangetroffen. 

In provincien, waar de militiecommissarissen 
tot dusver niet eene numerieke, bataljons- of 

districtsgewijze ingerichte verzameling der rerapi

tulatien der naamstaten overlegden, is het mijne 
bedoeling niet dat de inzending van dergelijke 

numerieke opgaven warde gevorderd. Voor deze 
provincien geldt het model alleen voor den aan 
mijn departement in te zenden algemeenen nume
rieken staat en moet uit den aard der zaak het 
bij dat model aangegeven opschrift van den staat 
dienovereenkomstig gewijzigd worden. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) .MACKAY. 

10 Juli 1889. .M1ss1vE van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
des Konings in de provinciën , betreffende 
het onderzoek van ziek vee. 

In de artt. 14, 16, 17, 19, 21 en 25 der 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131 ) is 
bepaald, dat bij afwezigheid van den districts -vee
arts en van eeu districts-veearts-plaatsvervanger 
een geëxamineerd veearts in spoedeischende ge
vallen kan geraadpleegd worden. In de circulaire 

van mijn ambtsvoorganger van 14 December 1870, 
n•. 171 , afdeeling IX, wordt tot verklaring 

daarvan gezegd dat de burgemeester een geëxa

mineerd veearts niet kan raadplegen, dan na de 
zekerheid bekomen te hebben dat zoowel de dis
tricts-veearts als zijne plaatsverrnngers verhinderd 

zijn over te komen . 
Deze woorden, die op zichzelf j nist zijn, hebben 

aanleiding gegeven tot eene opvatting die het te 
lang uitblijven van de veeartsenijkundige ambte
naren in grooten spoed eischende gevallen, vooral 
van varkensziekte, heeft tengevolge gehad. Tot 
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recht verstand der bedoelde wetsbepalingen en tot 
voorkoming van de genoemde moeielijkheid, diene 
het volgende: 

Een plaatsvervangend districts-veearts mag alleen 
optreden bij volstrekte verhindering van den dis
tricts-reearts, en bij afwezigheid van beiden, in 
spoeJeischende gevallen, een ander geëxamineerd 
veearts. I s een geval spoedeischend, dan behoort 
de burgemeester zich zoo spoedig mogelijk te 
overtuigen of de districts-veearts in staat is spoedig 
tet· plaats aanwezig te zijn voor het onderzoek 
van het geval. De districts-veearts behoort dan 
onmiddellijk zich naar dP. plaats te bege1•en of, 
kan hij niet spoedig genoeg ter plaatse aanwezig 
zijn, daarvan onverwijld keunis te geven. llaar
na behoort de burgemeester een plaatsvervangenden 
districts-veearts te ontbieden of, is deze niet zoo 
in de nabijheid dat hij spoedig ter plaatse aan
wezig kan zijn, een ander geëxamineerd veearts. 

Echter bestaat er, naar mij voorkomt, geen 
wettelijk bezwaar tegen dat .burgemeesters van 
gemeenten, die niet spoedig genoeg vaa uit de 
stand plaats van den districts-veearts te bereiken 

zijn en geen snelwerkend commuuieatiemiddel, als 

een telegraaf e. d., te hunner beschikking hebben, 
reeds daaruit in bijzouderen spoed eischende ge
vallen besluiten tot de volstrekte verhindering van 
den districts-veearts om tijdig ter plaatse aan
wezig te zijn en alsdan een plaatsvervanger of, 
kan ook de"le niet spoedig genoeg ter plaatse 
aanwezig zijn, een ander geëxamineerd . veearts 
ontbieden. Dit laatste moet echter uit den aard 
der zaak uitzondering blijven. 

Ik heb de eer UH.E G. te verzoeken dien
overeenkomstig de burgemeesters in Uwe provincie, 
voor zooveel noodig, in te lichten. 

De JJ1in. van R innenl. Zaken , (get) MACKAY. 

12 Juli 1889. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefport voor de briefwisseling over 
dienstzaken van de rijksarchivarissen . 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gelet op art. l van Ons besluit van 7 November 
1876 (Staatsblad n°. 192) omtrent de vrijstel
lingen van briefport; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverheid van 6 Juli 
18S9, n°. 190, afueeling Post. 

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

wisseling over dienstzaken van : 
1°. enz. 2°. den algemeenen rijksarchivaris en 

van de archivarissen des rijks in de provinciën 

(die van het Geldersch overkwartier te Roermond 
daaronder begrepen) met de besturen der water
schappen, den administrateur en de rentmeesters 
van het kroondomein, de bewaarders der hypo
theken en van het kadaster , de procureurs-gene
raal bij den Hoogen Raad en bij de gerechts
hoven, de ofliciereu van j nstitie bij de arrou
dissements-rechtbanken en de griffiers bij de onder
scheidene rechtscolleges, en 

3°. de archivarissen des rijks in de provinciën 
(die van het Geldersch overkwartier te Roermond 
daaronder begrepen) bovendien met de gemeente
besturen, de gemeente-archivarissen en met de 
ontvangers der registratie en domeinen. 

Onze Minister enz. 
Het Loo, den i2 Juli 1889. 

(get .) WILLEM. 
De JJfinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get .) HAVELAAR. 

17 Juli 1889. BESLUIT, tot vaststelling van een 
reglement voor de Rijkslandbouwproefstations. 
s. 95. 

W1;r WILLEM ITf, ENZ. 

Op de voordracht van ODzen Minister van 

Waterstaat, Handel en r ijverheid van 2 Mei 1889, 
La. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat het noodig is de organisatie 

der Rijkslandbouwproefstations te regelen; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

. 2 Juli 1889, n•. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijl'erheid van 11 Juli 
1889, n°. 126, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement voor de Rijkslandbouwproefstations; 
2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 

treden op den vijfden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden ge1,laatst en waarvan afschrift 
gezonden zal worden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 17den Juli 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Jfin. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get .) H AVELAAR. 

(Uitgeg. 22 Juli 1889.) 
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REGLEMENT voor de Rijkslandbouwproef
stations. 

L Plaats, doet en werlclcring der stations. 

Art. 1. Er worden van Rijkswege landbouw
proefstations gevestigd te Groningen, te Hoorn 
en te Breda. 

Het aan de Rijkslandbouwschool te Wagoningen 
verbonden proefstation is bestemd voor centraal
station. 

De bepalingen van dit reglement zijn voor zoo
veel niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, op 
deze inrichting niet van toepassing. 

2. De proefstations hebben ten doel: 

1 °. het op bijzondere aanvraag onderzoeken van 
grondsoorten, meststoffen, landbonwvoortbrengselen, 

voeding,stoffen, zaden en alle andere grondstoffen 
ten behoeve van den landbouw; 

2°. het verrichten van cultuur- of bemestings
proeven op de daarvoor door de Regeering, of 
door bijzondere personen en instellingen beschik
baar gestelde proef velden. 

3°. het instellen van wetenschappelijke onder
zoekingen van meer algemeenen aard den landbouw 
betreffende. 

3. Elk proefstation is bestemd voor bepaalde, 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid in overleg met de in art. 9 genoemde 
commissie van toezicht aan te wijzen kringe1<. 

§ 2. Van het beheer en het pei·soneet. 

4. Aan het . hoofd van elk proefstation staat_ 
een directeur, die door Ons wordt benoemd, ge-
schorst en outslagen. · 

5 . Behalve de directeur, zijn aan elk proefstation 
werkzaam: 

a. een of meer assistenten; 
ó. een amanuensis. 
Deze ambtenaren worden door Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, op voor
dracht van den directeur van het betrokken station , 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Alvorens hunne betrekking te aanvaarden, leggen 
de directeuren en assistenten in handen vao den 
Commissaris des Konings in de provinci ,,:aarin 
het proefstation gevestigd is, waarbij zij benoemil 
zijn, den eed of de belofte af, dat zij de plichten 
hunner bediening getrouw zullen vervullen. 

6. De directenren, assistenten en amanuenses 
oefenen hunne functiën uit, volgens eene instructie 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vast te stellen. 

7. De directeuren, assistenten en amanuenses 
genieten boven hunne vaste jaarwedde eene toe
lage, waarvan het bedrag overeenkomt: voor een 
directeur met 5 pCt., voor eeu assistent met 3 pCt., 
en voor een amanuensis met 1 pCt. van de over 
elk dienstjaar door het station waartoe zij behooren, 
gedane ontvangsten . 

. De regeling van het bedrag dier toelagen ge
schiedt door Onzen Minister van ·waterstaat, 

Handel en Nij verheid. 
8. De directeuren der proefstations vormen met 

den directeur van het aan de Rijkslandbouwschool 

te W ngeningen verbonden proefstation een college, 
waarvan laatst.genoemde ambtenaar lid en voor• 
zitter is. De voorzitter heeft in geval van staking 

van stemmen eene beslissende stem. 
In de vergaderingen van dit college, welke 

teu minste tweemaal 's jaars worden gehouden, 
worden de gemeenschnp~elijke belangen der proef
stations besproken en onder meer behandeld: 

a. Een verslag door ieder der · directeuren uit 
te brengen over den staat en de werkzaamheden 
van het onder zijn beheer staande proefstation, 
sedert de laatste vergadering. 

ó. De methoden van onderzoek welke voor eene 

tijdsruimte van niet meer dan één jaar zullen 
worden vastgesteld. 

c. Wenschelij k geachte wijzigingen in de bestaande 
bepalingen en tarieven. 

d. Het jaarverslag, uit te brengen over den 

staat en de werkzaamheden der verschillende stati
ons, met inbegrip van dat te Wageningen. 

De voorstellen van het college, alsmede het 
sub à vermelde verslag worden door bemiddeling 
der commissie van toezicht met haar advies inge
zonden aan Onzen Minister van Waterstaat, Han 

del e11 Nijverheid. 

§ 3. Van het toezicht. 

9. Het onmiddellijk toezicht op de proefstations 
wordt door Ons opgeilragen aan eene commissie, 
bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
leden. 

De leden der commissie worden door Ons be
noemd en ontslagen en uit hun midden de voor
zitter en secretaris door Ons aangewezen. 

De leden der commissie treden volgens eene 
door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid vast te stellen rooster om de vijf jaar 
af, doch zijn opnieuw benoem baar. 

Deze commissie stelt voor hare werkzaamheden 
een huishoudelijk reglement vast , dat om in wer-
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king te treden de goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid behoeft. 

10. Ue commissie van toezicht waakt voor de 
handhaving der bepalingen betreffende de proef
stations en stelt aan Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid de verbetet·ing voor, 
die zij noodig acht. 

11 . De leden der commissie hebben te allen 
tijde toegang tot de stations bedoeld in art. 1, 
alsmede tot het proefstation verbonden aan de 
Rijkslandbouwschool te Wageningen. 

Ue directeuren zijn verplicht hun steeds de ge
vraagde inlichtin,gen te verstrekken, zoowel ten 
opzichte van hunne werkzaamheden als vau de 
administratie. 

§ 4. Van de 01,derzodkingeii. 

12. De Staat is niet verantwoordelijk voor de 
van het station uitgaande adviezen, mededeelingen 
en verslagen. . 

13. De aanvragen om onderzoekingen als be

doeld in art. 2 sub 1°. geschieden in den regel 
alleen aan de proefstations , gevestigd binnen den 
kring waarin de aanvrager zijn bedrijf uitoefent. 

Ingeval de aanvrager bijzond ere redenen meent 
te hebben om een onderzoek in een ander proef
station te verlangen , richt hij een gemotiveerd 
verzoek daartoe tot den directeur van het proef

station te Wageningen, aan wien de beslissing is 
opgedragen, behoudens beroep op de commissie 
van toezicht. 

De sub 2 en 3 in art. 2 bedoelde werkzaamheden 
en onderzoekingen geschieden àf op last van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid, 
of op aan vragen door corporaties of bijzondere 
personen aan Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid te richten. Alvorens op 
deze aanvragen te beslissen, wint Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid het ge
voelen in van de commissie van toezicht. 

14. De methoden, volgens welke de onderzoe

kingen plaats hebben, worden, voor zoover de 
handel en de landbouw bij de kennis daarvan 
belang hebben, tijdig in de Staatscourant mede

gedeeld. 
15 . De in art. 2 sub 1 bedoelde onderzoekingen 

worden betaald naar door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid vast te stellen, 
voor alle stations gelijke tarieven . 

De proeven en onderzoekingen door de Re
geering bevolen en die bedoeld in art. 2 sub 3 
geschieden kosteloos. 

16. Bij het onderzoek ten behoeve der open
bare contr8le van kunst- en handelsmeststoffen en 
van landbouwzaden, worden gevolgd de door 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid vast te stellen algemeene bepalingen. 

17. Wanneer een aanvrager met het resultaat 
eener onderzoeking als bedoeld in art. 2 sub 1 
geen genoegen neemt, kau bij daarvan in beroep 
komen bij den directeur van het proefstation, 
verbonden aan de Rijkslandbouwschool te Wage
ningen. 

De kosten van dit onderzoek in beide instan
tiën, volgens tarief , komen voor rekening van 
den aanvrager, wanneer hij in hooger beroep in 
het ongelijk is gestelrl. Wordt de aanvrager in 

het gelijk gesteld, zoo komen alleen de kosten 
van het eerste onderzoek te zijnen laste. 

De directeur van het proefstation te Wageningen 
geeft van elk zoodanig voorgekomen geval kennis 

aan den voorzitter der commissie van toezicht. 
Behoort bij het Koninklijk besluit van den 

17 Juli 1889 (Staatsblad n°. 95). 

Mij bekend, 
De ,Jf in. van Waterstaat, Handet en Nijverheid, 

(get.) HA VELA.AR. 

25 J uli 1889. W &T, verklarende het al!iemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 

. voor den aanleg van een waterververschings
kanaal in de gemeente Schiedam. S. 96. 

26 Juli 1889. WET, tot beschikbaarstelling van 
gelden wegens door het Departement van 
Marine gedane verstrekkingen voor den dienst 
van 1889. S. 97. 

Bij deze wet worden de gelden , tot eeu bedrag 
van / 67,097.03, voorhanden zijnde in 's Rijks 
schatkist, wegens door het Oepartem~nt van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1889 beschik
baar gesteld. 

26 Juli 1889. W1<,'T, tot beschikbaarstelling van 
gelden wegens door het Departement van 
Oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst 
van 1889. S. 98. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 's Rijks schatkist ten bedrage van/216,078.89½ 
voorhanden , ten behoeve van dat Departement, 

tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1889 beschikbaar gesteld._ 
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26 J"li 1889. Wv.T, tot verhoo!?ing der be
grooting van Nederland11cl,, Indië voor het 
dienstjaar 1888 (Hoofdstuk I. Uitgaven in 
Nederland). S. 99. 

26 Juli 1889. WET , tot wijziging der begrooiing 
van Nederlandsck-Indië voor het dienstjaar 
1888 (Hoofdstuk If'. Uitgaven in Neder• 
landsck-Indië). S. 100. 

26 Juli 1889. WEl', tot verlenging van ilen 
diensttijd voor de ingelijfden bij de militie 
te land der lichtinp; van 1884 en voor de 
ingelijfden bij de zeemilitie der lichting van 
1885. s. 101. 

WIJ WILLEM III, ENZ . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
er buitengewone omstandigheden bestaan , welke 
het raad,nam doen achten, de ingelijfd en bij de 

militie te land der lichting van 1884 tot langeren 

dan vijfjarigen dienst eu de ingelijfden bij de zee
militie der lichting van 1885 tot langeren dan 
vierjarigen dienst te verplichten ; 

Gezien nrt. 1\ der wet van den l 9den Augus
tus 186 l (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de 
nationale militie; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz . 
.Art. 1. De vijfjarige dienst · van de ingelijfden 

bij de militie te land der lichting van 1884 en 
de vierjarige dienst van de ingelijfden bij de zee
militie der lichting ·van 1885 wordt met één jaar 
verlengd, teu ware de omstandigheden inmiddels 
Ons raadzaam mochten doen oordeelen hun het 

ontslag vroeger te verleenen. 
2. Op de ingelijfden bij de militie te land, in 

art. l bedoeld, zijn art. 125 en de tweede zin 
snede van art. 129 der wet van den l 9den .Au
gustus 1861 · (Staatsblad n° . 72) betrekkelijk Je 
nationale militie niet van toepassing. Voor het 
geval zij als plaatsvervanger of nummerverwisselaar 
zijn ingelijfd en overeenkomstig art. 9 van ge
noemde wet eeite verbintenis tot vrijwilligen dienst 

hebben aangegaan, is bovendien art. 51 , 6°. , 
dier wet op hen niet van toepassing. 

De ingelijfden bij de militie, in art. 1 bedoeld, 
kunnen - behoudens iu de gevallen bedoeld bij 
art. 11!7 en art. 144 van evenvermelde wet -
alleen dan in werkelijken dienst worden geroepen, 

wanneer de militie in haar geheel buitengewoon 
bij eengeroepen wordt. 

1889. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondii:ting. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo , den 26sten .T uli 1889. 

(get.) WILLEM. 
De .iltin. van Oorlog' (get.) J. W. BERGANSIUS. 

De :Minister Va?t Marine' (get.) DYSERI NCK. 
De l!fin. van B innenl. Zaken, (gel . ) MACKAY. 

(Uitgeg. 6 .d"g. 1889.) 

28 Juli 1889. .BESLUIT, tot toepassing der wet 
van 26 .April 1884 (Staatsblad no. 80) aan 
gevuld bij de wet van 20 Juli 1884 (l:;taata
blad n°. 164) tot vaststelling van buiteuge

woue maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 102. 

WrJ WILLEM III, FNZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van den 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) aangevnlJ 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 noodzakelijk 
is, wegens het voorkomen van gele koorts en 
pokken iu verscheidene plaatsen in" het buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 26 Juni 1889, no. 2254, 

afdeeling Medische Politie, en van Onzen Minister 
van Financiën, van 10 J nli J 889, no. 94, af
deeling Iovoerrechten en accijnzen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), aangevu ld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en op Ons besluit van den 
2 September 1 888 (Staatsblad no . 146); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
16 Juli 1889, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlanlische Zaken , vau 24 J nli 1889, 
n°. 2573, afdeeling Medische Politie en van Onzen 
Minister van Financiën, van 26 J nli 1889, 
n°. 93, Invoerrechten en accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
.Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, ge

bruikte kleedingstukken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed is verboden uit landen of plaatsen, 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens, ten minste 
drie dagen vóór dat zij in werking treden , door 

plaatsing in de Nederlandscke Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

6 



78 29 JULI-2 AUGUSTUS 1889. 

Onze voornoemde Minister, zijn bevoegu die 
aanwijzingen te veranderen zoo dikwijls de om
standigheden dit gedoogen of noodig maken, als
mede te bepalen of en in hoever de bagages, 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen; de beschikkingen over deze onder
werpen worden ook in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst. 

2 . Ons tegenwoordig besluit, dat gedurende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den vijfden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscou1'ant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 

van Financiën zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden ~eplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, deu 28sten Juli 1889. 
(get.) WILLE M. 

JJe llfin. va" Bim;enl. Zaken , (get.) MACKAY. 
De lltiniste,- van Financien, 

(get.) GootN DE BEAUJ!ORT. 

(Uitgeg . 7 Auq. 1889.) 

29 Juli 1889. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Roosendaal voor den opslag 
in entrepot van geraflineerde suiker en bas
terden. S. 103. 

WIJ WILLEM. III, E~z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, dd0

• 21 Juni 1889, n°. 54, Invoer

rechten eu accijnzen ; 
Gezien art. 28 der wet van 2 Juni 1865 

(Staatsblad n°. G3); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

16 Juli 1889, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Financiën, van 26 Juli 1889, n". 21, Invoer
rechten en accijnzen; 

Heb beu besloten en besluiten, de gemeente 
Roosendaal aan te wijzen voor den opslag in 
entrepot van geraffineerde suiker en basterden. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juli 1889. 
(get.) WILLE M. 

DeJfin. van Financiën, (get.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. l Aug. 1889.) 

2 Áugustm 1889. BESLUIT, bepalende de plaat 
sing in het Staatsblad van de op 29 No
vember 1888 te Parijs tusschen Nederland 
en Frankrijk gesloten overeenkomst, strek
kende om het geschil nopens de grensregeling 
tnsschen Suriname en Fransch-Guyana aan 
eene scheidsrechterlijke uitspraak te onder
werpen. S. 104. 

WIJ WILLEM IU , ENZ. 
Gezien de op 29 November 1888 te Parijs 

tusschen Nederland en F,·ankrijk gesloten over
eenkomst, strekkende om het geschil nopens de 
grensregeling tusschen Suriname en Fransch-Guyana 
aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onder
werpen, van welke overeenkomst de inhoud en 
de vertaling luiden als volgt; 

(Zie die overeenkomst in de wet van 26 Jan114ri 
1889, S. 13.) 

Gezien de wet van 26 Januari 1889 (Staats
blad n°. 13) , houdende goerlkeuring van boven
staande overeenkomst; 

Gelet dat de akten van bekrachtiging van ge
zegde overeenkomst, door Ons den 15den Juli 

1889 en door den President der Fransche Repu
bliek den l 6den J nli 1889 onderteekend, den 
l 7den Juli daaraanvoh;ende te Parijs zijn uitge 
wisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van den 29sten Juli 1889, 
n°. 7045, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making der bovenstaande overeenkomst, met de 

vertaling, te bevelen door -plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der artikelen 

der voorschreven overeenkomst. 
Het Loo, den 2den Augustus 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Jfinister van B11itenland.sche Zaken, 
(get.) HARTSEN. 

(Uitgeg. 13 Aug. 1889.) 

2 Augustus 1889. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 29 October 
1888 te Constantinopel gesloten internationale 
overeenkomst, bestemd om ten allen tijde en 
aan alle Mogendheden het vrije ge~ruik van 
het Kanaal van Suez te verzekeren. S. 105. 

W1.r WILLEM III, ENZ. 

Gezien de te Constantinopel op den 29sten Octo-
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ber 1888 gesloten internationale overeenkomst, 

bestemd om ten allen tijde en aan alle Mogend

heden het vrije gebruik van het Kanaal van Suez 
te verzekeren , van welke overeenkomst de inhoud 
en de vertaling luiden als volgt: 

VF,RTAL[NG . 

IN NAAM VAN DEN ALMACHTIGEN GOD. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz., Zijne Majes

teit de Keizer van Duitschland, Koning van 

Pruissen, Zijne Majesteit de Keizer van Oosten
rijk, Koning van Boheme enz. en Apostolisch 

Koning van Hongarije, Zijne Majesteit de Koning 

van Spanje en in Zijnen naam de Koningin 

Regentes van het Koninkrijk, de President det 

Frausche Repnbliek, Hare Majesteit de Koningin 

van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittan

nië en Ierland, Keizerin van Indië, Zijne Majes

teit de Koning van Italië, Zijne Majesteit de 

Keizer aller Russen en Zijne Majesteit de Keizer 
der Ottomanen ; 

willenile door middel eener overeenkomst de 

vaststelling verzekeren eeuer blijvende regeling, 

strekkende om ten allen tijde en aan alle Staten 

het vrije gebruik van het zeekanaal van Suez te 

waarborgen en zoodoeode de regeling aan te 
vullen , wauraan de vaart door dit kanaal onder

worpen is door de ,,Firman" van Zijne Keizerlijke 

Majesteit den Sultan, gedagteekend van 22 Febru

ari 1866 (2 Zilkadé 1282), tot goedkeuring der 

door Zijne Hoogheid den Khedive ingewilligde 

concessiën, hebben tot Hunne Gevolmachtigden 
benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Koning der ' ederlanden, 
Groot-Hertog van Luxemburg enz.: 

den heer GusTAAF KEUN, Hoogstdeszelfs Zaak
gelastigde ; 

Zijne Majesteit de Keizer van lluitschland, 
Koning vau Pruissen: 

den heer JOZEF V0N RADOWITZ, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon en Gernlmachtigd Ambassadeur; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 

Koning van Boheme enz. en Apostolisch Koning 

van Hongarije: 

den heer H1<;1NR1Cll baron V0N CALICE, Hoogst

deszelfs Buitengewoon en Gevolmachtigd Am bas
sadeur; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje en in 

Zijnen naam de Koningin Regentes van het 

Koninkrijk: 

den heer DON M10UEL FLOREZ y GAltClA, 
H oogstdeszelfs Zaakgelastigde; 

De President der Franscbe Republiek : 

den heer GUSTAAF LooEWI.TK LANNES, graaf 

DE MONTEBELLO, Buitengewoon en Gevolmachtigd 
AmbassaC:.eur van Frankrijk; 

Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot -Brittannië en Ierland, 
Keizerin van Indië. 

'rhe Right Houorable Sir W1it!AM ARTHUR 

WmTE, Hoogstderzelver Buitengewoon en Gevol

machtigd Ambassadeur; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 

den heer ALBERT baron BLANC, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur; 

Zijne Majesteit de Keizer aller Russen: 

den heer ALEXANDRE DE NÉLIDOW' Hoogst

deszelfs Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambas
sauenr; 

Zijne Majeoteit de Keizer der Ottomanen: 

MÉIIEMMic'T SAÏD·PACHA, Hoogstdeszelfs Mi 
nister van Buitenlandsche Zaken ; 

die, na elkander hunne volmachten te heb beu 

medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 

vorm zijn bevonden , omtrent de volgende artikelen 
zij u overeengekomen: 

Art. I. Het Kanaal van Suez zal steeds zoo

wel in tijd van oorlog als in tijd van vrede vrij 

en open zijn voor ieder koopvaardij- of oorlogs
schip, zonder onderscheid van vlag. 

Dienovereenkomstig komen de Hooge contrac

teerende Partijen overeen geen inbreuk te maken 

op het vrije gebruik van het kanaal, zoowel in 

tijd van oorlog als in tijd van vrede. 

Het kanaal zal nimmer aan de uitoefenin& van 

het recht van blokkade onderworpen worden. 

II. De Hooge contracteerende Partijen, erken• 

nende dat het zoetwaterkanaal onmisbaar is voor 

het zeekauaal, nemen akte van de verplichtingen 

welke Zij ne Hoogbeid de Khedive tegenover de 

Algemeene Maatschappij van het Kanaal van 

Suez voor zooveel betreft het zoetwaterkanaal 

heeft aangegaan, welke verplichtingen bedongen 

zijn bij eene overeenkomst, gedagteekend van 

18 Maart 1863, bevattende een overzicht en vier 

artikelen. 

Zij verbinden zich geen stoornis te brengen in 

de veiligheid van het kanaal en van zijne zijtakken, 

waarvan het gebruik aan geene poging tot be

lemmering zal kunueu hlootgesteltl zijn. 

III. De Hooge contracteerende Partijen ver

binden zich eveneens het materieel alsmede de 
6* 
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inrichtingen , gebouwen en werken aan het zee
kanaal en aan het zoetwaterkanaal te eerbiedigen. 

IV. Daar het zeekanaal luidens artikel J van 

het tegenwoordig verdrag in tijd van oorlog voor 

den vrijen · doortocht geopenrl blijft, zelfs voor 
de schepen dt r oorlogvoerenden, komen de Hooge 
~ontracteerende Partijen overeen, dat geen oorlogs
recht, geene daad van vijandelijkheid of geene 
daad welke ten doel zoude hebben de vrije vaart 
in het kan~nl te belemmeren, zal kunnen uitge
oefend worden noch in het kanaal noch in de 
havens die toegang daartoe verleenen, noch ook 
binnen een afstand van drie zeemij len van deze 

havens, zelfs wanneer het Ottomanische Rijk een 
der oorlogvoerenden ware. 

De oorlogsschepen der oorlogvoerenden zullen 
zich in het kanaal of in de havens aan deszelfs 
ingang niet -van krijgs- of mondbehoeften kunnen 

voorzien dan voorzoover volstrekt noodig mocht zijn . 
De doortocht van gezegde schepen door het 

kanaal zal geschieden binnen de kortst mogelijke 
tijdruimte, volgens de van kracht zijnde regle

menten en zonder ander oponthoud dan voort 

mocht spruiten uit de noodzakelijkheden van den 
diens!. 

Hun verblijf te Port Saïd en op de reede van 

Suez zal geen vier en twintig uren kunnen over

schrijden, uitgezonderd in geval van gedwongen 

oponthoud In zoodanig geval zullen zij gehouden 

zijn, zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Er zal 
altijd eene tusscbenruimte van vier en twintig uur 
moeten verloopen tusschen het vertrek van een 

oorlogvoerend schip uit eene haven die toegang 
tot het kanaal verleent , en het vertrek van een 
schip behoorende aan de v\jandige Mogendheid. 

V. In tijd van oorlog zullen de oorlogvoerende 
Mogendheden in het kananl en in de havens die 

toegang daartoe verleenen, noch troepen , noch 

oorlogsbehoeften, noch oorlogsmaterieel mogen 
lossen of opnemen. Maar in geval van eene 

toevallige verhindering in het kanaal, zal men in 
de havens, die toegang tot het kanaal verleenen, 
troepen kunnen inschepen of ontschepen, gesplitst 
in groepen van niet meer dan 1000 man, met 

het daarbij behoorend krijgsmaterieel. 
Vl. De prijsverklaarde schepen zullen in iet!er 

opzicht onderworpen zijn aan dezelfde behandeling 
als de schepen der oorlogvoerenden. 

VII. De Mogendheden zullen in de wateren 

van het kanaal ( rlaaronder begrepen het meer 
Timsah en de Bittere meren) geen enkel oorlogs
schip laten stationneeren. 

Evenwel zullen zij in de havens van Port Saïd 
en Suez, welke toegang tot het kanaal verleenen, 
oorlogsschepen knnneo doen stationneeren, wier 
aantal echter niet meer dan twee voor iedere 
Mogendheid zal kunnen bedragen . 

Dit recht zal niet door de oorlogvoerenden 
kunnen worden uitgeoefend. 

VIII. Ue agenten in Egypte der Mogendheden, 
door wie het tegenwoordig verdrag onderteekend 
is, zullen belast worden met de zorg voor de 
uitvoering daarvan te waken. Hij elke omstandig
heid. waardoor de veiligheid van of de vrije door

tocht door het kanaal bedreigd mocht worrlen , 
zullen zij zich op de oproeping van drie hunner 

en onder voorzitterschap van den deken, ver
eenigen, om tot het noodig ont!erzoek over te 
gaan. Zij zullen ir,gevolge hunne bevinding aan 
ile Regeering van deu Khedive kennis geven vnn 

het gevaar, ten einde die Regeering de noodige 
maatregelen neme, om de bescherming en het 
vrije gebruik van het kanaal te verzekeren. 

Onder ailc omstandi:.;heden zullen zij zich çen

maal 's jaars vereen igen , om zich te vergewissen 
van de behoorlijke uitvoering van het verdrag 
Laatstbedoelde bijeenkomsten zullen plaats hebben 
onder voorzitterschap van eenen bijzonderen com

missaris, te dien einde door de Keizerlijke Otto
manische Regeering benoemd. Een commissaris 

van den Khedive zal insgelijks aan de bijeenkomst 

kunnen deelnemen en als voorzitter optreden, in
geval van afwezigheid van den Ottomanischen 

commissaris. 

Zij zullen in het bijzonder de slechting aan
vragen van alle werken of de niteendrijving van 
elke samenscholing die op een der oevers van het 

kanaal ten doel of ten gevoll(e zoude kunnen 

hebben, inbreuk te maken op de vrijheid en op 

de algeheele zekerheid der scheepvaart. 
IX De Egyptische Regeering zal binnen de 

grenzen harer bevoegdheid, zooals die bij de 
l<'irmans is vastgesteld en op de voorwaarden, bij 
het tegenwoordig verdrag voorzien, de , noodige 

maatregelen nemen om de uitvoering van dat 
verdrag te doen eerbiedigen. 

Ingeval de Egyptische Regeering, niet over vol
doende middelen mocht beschikken, zal zij een 

aanzoek moeten richten tot de Keizerlijke Otto
manische Regeering, welke de noodige maat

regelen zal nemen om aan dat aanzoek gehoor 

te geven, daarvan mededeeliog zal doen aan 

de overige Mogendheden, die de verklaring van 

Londen van 17 Maart 1885 hebben onderteekend 
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en des vereischt zich met deze te <lier zake zal 
verstaan. 

Hetgeen bij de artikelen IV, V , VII en VIII 
bepaald is, zal geen beletsel opleveren voor de 
maatregelen, die krachtens het tegenwoordig artikel 
zullen genomen worden. 

X. Eveneens zal hetgeen bij de artikelen IV, 
V, VII en VIII bepaald is geen beletsel opleveren 
voor de maatregelen, die Zijne Majesteit cle Sultan 
en Zijne Hoogheid de Kheuive uit naam van 
Zijne Keizerlijke Majesteit en binnen de grenzen 
der verleende Firmans genoodzaakt mochten zijn 

te nemen om, met eigen krachten, de verdediging 
van Egypte en het behoud der openbare orde te 
verzekeren. 

Ingeval Zijne Keizerlijke Majesteit de Sultan 
en Zijne Hoogheid de Khedive zich in de nood

zakelijkheid mochten bevinden de uitzonderings 
maatregelen bij het tegenwoordig artikel voorzien, 
toe te passen, zullen de Mogendheden, die de 
verklaring van Londen hebben onderteekend, daar

van door de Keizerl ,, k Ottomanische Regeering 
worden onderricht. 

Het is insgelijks verstaan, dat hetgeen in de 
vier bovenbedoelcle artikelen bepaald is, in geen 
geval een beletsel zal opleveren voor de maat
regelen, die de Keizerlijk Ottomanische Regeering 
noodig achten mocht te nemen om met eigen 
krachten de verdediging te verzekeren van hare 
andere, op de oostkust der Roode Zee gelegen, 
bezittingen. 

XI. De maatregelen, die in de gevallen voor
zien bij de artikelen IX en X van het tegenwoordil( 

verdrag genomen zullen worden, zullen p;eeu be
letsel moeten opleveren voor het vrije gebrnik van 
het kanaal. 

In die zelfde gevallen blijft de oprichting van 

blijvende versterkingswerken, opgericht in strijd 

met de bepalingen 1o:an artikel VIII, verboden. 

Xll. Het beginsel toepassend van gelijkheid, 
voor zoo ver het vrije gebruik van het kanaal 

betreft, welk beginsel een der grondslagen van 

het tegenwoordig verdrag uitmaakt, komen de 
Hooge contracteereude Partijen overeen, dat geene 
van haar voordeelen in zake grondgebied of koop
handel, noch voorrechten zal beoogen in de inter

nationale schikkingen, welke ten opzichte van 
het kanaal, zouden kunnen getroffen worden. 
Overigens zijn de rechten van 'rnrkije, als terri 

toriale Mogendheid , voorbehouden. 

XIII. .Buiten de verplichtingen, uitdrukkelijk 
in de bepaliugen van het tegenwoordig verdrag 

voorzien , wordt geen inbreuk gemaakt op de 
souvereine rechten van Zijne Keizerlijke Majesteit 
den Sultan en op de rechten en immuniteiten 
van Zijne Hoogheid den Khedive, zooals die bij 

de Firmans bepaald zijn. 
XIV. De Hooge contracteerende Partijen komen 

overeen, dat de verplichtingen die het gevolg zijn 
van het tegenwoordig verdrag, niet zullen beperkt 
zijn door den duur der akten van concessie der 
Algemeene Maatschappij van het Kanaal van Suez. 

XV. De bepalingen van het tegenwoordig ver
drag zullen geen beletsel opleveren voor de be
staande maatregelen in het belang der openbare 

gezondheid in Egypte . 
XVI. De Hooge contracteerende Partijen ver

binden zich het tegenwoordig verdrag ter kennis te 

brengen van de Staten, dje het niet hebben onder
teekend , met nitnoodiging om daaraan toe te treden. 

XVII. Het tegenwoordig verdrag zal bekrach
tigd worden en de akten van bekrachtiging zullen 
worden uitgewisseld te Constantinopel, binnen den 
tijd van eene maand of vroeger indien dit moge

lijk is. 
Ten blijke waarvan ile wederzijdsche gevol 

machtigden het hr.bben onderteekend en van h un 
zegel voorzien. 

Gedaan te Constantinopel den negen en twintig
sten dag der maand October van het ;jaar acht
tienhonderd acht en tachtig. 

(L.S.) (get.) GUST. KEUN. 

RAVOWITZ. 

CAL!CE. 

M!GU.;L FLORES GARC!A. 

G. DE MONTEBELLO . 

W. A . WHITE. 

A . .BLANC. 

Ni;uoow. 
M. SAÏD. 

Gelet dat de nederlegging in de archieven van 

het llepartement van Buitenlanclsche Zaken te 

Comtanti,wpel , der akten van bekrachtiging van 
gezegde overeenkomst den 22sten December claar

aanvolgende heeft plaats gehad; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

.Buitenlandsche Zaken, van den 30sten J nli 1889, 

n°. 7085, Algemeen Secretariaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making der bovenstaande overeenkomst, met de 

vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be

sluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
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van Algemeen Bestour, worden belast, ieder voor 

zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen , in voorschreven overeenkomst vervat. 
Het Loo, den 2deu Augustus 1889. 

(get.) WILLE M. 
De j),finister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) J-IARTSEN. 

(Uitgeg. 1a Àug. 1889.) 

4 À11gustus 1889 . BESLUIT, betreffende toepas

sin!( van art. 62 in verbautl met nrt. 49, 
derde lid, der wet op de nationale militie. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. J. TEUWENS, vader van den loteling PETER 

JOHANNES TEUWENS. te Luikgestel. tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Noord-Brabant, 

dd. 9 Mei 1889, G, n°. 126/la, 3• Afd., waarbij 

de aan den loteling JosEPHUS HINDEmKus LOM• 

MELAA as te Bergeyk, verleende vrijstelling van 

den àienst bij de militie is gehandhaafd; 

Den Raad van State, Afd. voor de geschillen 

van be,tuur, gehoord, advies van 10 Juli 1889, 

n°. 47; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlnndsche Zaken van 31 J uli 1889, n°. 977 M, 

.AfJ. M. en S.; 
Overwegende, dnt het gezin, waartoe JOSEPHUS 

HENDRIKUS LOMMELAARS behoort, bestaat uit 

vier zoons, namelijk de tweelingbroeders JOSEPHUS 

HENDRIKUS en Moums COI\NELIS. iteboren den 

4den September 1869, en twee broeders, die nog 

geen vau beide den militieplichtigen leeftijd hebben 

bereikt; 

dat gemelde tweelingbroeders dit jaar dienst

plichtig geworden zijnde, aan de loting voor de 

samengevoe~de gemeenten Bergeyk en Luiksgestel 

hebben deelgenomen, waarbij door eerstgenoemde 

n°. 8 en door laatstgenoemde n°. 1 is getrokken ; 

dat de militieraad in het 3• district van Noord

Brabant op 8 April 1889 aan MouRIS CORNELIS 

wegens lichaamsgebreken en aan J OSEPHUS HEN

DRIKUS op grond van art. 49, 3• lid der militie

wet vrijstelling van den dienst heeft verleend ; 

dat P. J. TEUWE~S, wiens zoon PETER JOHAN

NES ten gernlge van deze uitspraak voor dvn 
dienst zou worden opgeroepen, tegeu de aan 

J OSEPHUS HENDRlKUS LOMMELAARS verleende 
vrijstelling bij Ged. Staten van _Noord-Brabant 

bezwaren heeft ingebracht, doch dat Ged. Staten, 

op grond van art. 49, 3• lid, der militiewet, de 

verleende vrijstelling hebben gehandhaafd; 

dat l'. J. TEUWENS voornoemd van deze uit
spraak bij Ons in beroep is gekomen , daarbij 
onder andere aanvoerende , dat art. 49, 3• lid, 

Jer militiewet, blijkbaar alleen dan toepasselijk 
is, wanneer degene die het laagste nummer heeft 
getrokken, de noodige geschiktheid heeft om als 

militair te dienen , en dat aangezien Moua1s 
CORNELIS LoMMKLAARS, die het laagste nummer 

had getrokken, wegens lichaamsgebreken voor den 

dienst ongeschikt is, JOSEPHUS HENDlUKUS LOM· 

MELAARS, die een hooger nummer had getrokken, 
in dit geval voor den dienst had moeten worden 

aangewezen ; 

. Overwegende, dat Ged. Staten van Noord 

Brabant hunne bestreden uitspraak uitsluitend 

hebben gegrond op art. 49, :l• lid, der militiewet; 

dat dit 3• lid evenals de overige bepalingen 

van de artt. 48 tot en met 51 der militiewet 

handelt over vrijstelling wegens broederdienst en 

het geval betreft dut uit dien hoofde aan één of 

meer broeders, die in hetzelfde jaar geboren zijn, 

vrijstelling moet worden verleend; 

dat hier echter van broederdienst geen sprake 
is, doch dat het hier geldt de toepassing van art. 52 

der militiewet, welk artikel in het algemeen voor

schrijft , dat van twee of meer broeders, die in 

hetzelfde jaar dienstplichti!? worden, alleen de 

helft , 9f zoo hun getal oneven is , Je kleinere 

helft voor den dienst wordt aangewezen; 

dat voor de tocpa~sing van dit voorschrift bij 

art. 52 wordt verwezen naar den regel, gesteld 

in het 3• lid van art. 49, en dat naar de duide

lijke bepaling van art. 49, 3• lid, hij die het 
laagste nummer heeft getrokken voor den dienst 

moet worden aangewezen, tenzij anders mocht zijn 

overeengekomen, wat hier niet het geval is ; 

dat de wet geene uitzondering behelst voor het 

geval, dat de broeder, die het lsagste nummer 

heeft getrokken, wegen·s lichaámsgebreken van den 

dienst moet worden vrijgesteld ; 

dat derhalve, op grond van art. 52 in verband 

met art. 49, 3• lid, der militiewet, de loteling 

JOSEPHUS HENDRIKUS LOMMELAAl<S niet voor den 

dienst kau worden aangewezen ; 

Gezien de wet van 19 Augustus 1861 (Staats
blad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bevestigen de uits1,raak van Ged. Staten 

van ' oord-Brabant, waarbij de aan den loteling 

JOSEPHUS HENDRIKITS LOMMELAARS verleende 

vrijstelling is gehandhaafd, en het tegen die uit

spraak ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aati den Raad van 
State, AfJeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 4 Augustus 1889. 
(get.) WILLEM. 

De lJfinister van B innentandsche Zaken , 
(get .) MA CKAY. 

7 Àiegust11s 1889. BESLUIT , tot onteigening van 

perceelen en perceelsgedeelten in de gemeenten 
Haarlemmermeer , welker bezit, ten behoeve 
van den vestingbouw, vereischt wordt tot het 
maken van werken in den Haarlemmermeer
polder. S. 106. 

10 .11.ugustus 1889. B ESLUIT, houdende onthef

fing van werkelijken dienst bij de nationale 
militie aan een loteling, wiens recht op vrij
stelling aan den militieraad buiten schuld van 
den loteling, niet is kenbaar geworden . 

WIJ" WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van .Binnen
landscbe Zaken en van Oorlog van 31 Juli 1889, 

n°. 981, M, afdeeling Militie en Schutterijen, 

en van 5 Augustus 1889, VIide afd., n°. 93; 
Gezien Ons besluit van heden, n°. 16, tot 

handhaving der uitspraak van Gedepnteerde Staten 

van Gelderland van 30 April 1889, n°. 74, waar

bij ADRIANUS HERMANUS PHlLIPSEN, loteling van 
de lichting der nationale militie van dit jaar uit 

de gemeente Tiel, niet-ontvankelijk is verklaard 

in zijne bezwaren tegen zijne aanwijzing tot den 
dienst bij de militie; 

Overwegende: 
dat genoemde loteling is de jongste van vier 

broeders, van welke de oudste zijn vijfjarigen 
militiedienst heeft doen waarnemen door een 

plaatsvervanger en op 10 Mei 1888 is overleden, 
de tweede is vrijgesteld wegens broederdienst en 

de derde, loteling van de lichting van 1884, een 
nummer heeft getrokken , dat hem niet tot den 

dienst verplichtte, terwijl deze op 24 November 
1888 is overleden; 

dat de loteling mitsdien aanspraak had op vrij
stelling van den militiedienst wegens den dienst 

van den plaatsvervanger van zijn overleden oudsten 
broeder; 

dat hij hiervan opgaaf heeft gedaan bij de 
loting, doch dat hem, toen bij zich ter gemeente

secretarie van Tiel vervoegde tot het doen opmaken 

van het getuigschrift model n°. 10, voorgeschreven 

bij Ons besluit van 17 Februari 1870 (Staatsblad 
n°. 34), door den aldaar met de behandeling van 
militiezaken belasten ambtenaar is medegedeeld, 
dat naar het oordeel van dien ambtenaar ten 
dezen geen recht bestond op vrijstelling wegens 
broederdienst; 

dat ten gevolge hiervan het gcluigschrift model 
n°. 10 niet is opgemaakt; 

dat desniettemin de loteling op het tijdstip 

waarop zijne zaak in de eerste zitting van den 
militieraad behandeld moest worden, voor dat 
college is verschenen en bij daarmede geen ander 
doel kan hebben gehad dan om mondeling zijne 
aanspraak op vrijstelling te doen 1telden; 

dat hij toen evenwel · zeer waarschijnlijk è,f zich 

minder duidelijk beeft uitgedrukt of door den 
militieraad niet juist is begrepen, en dat alleen 
hieraan moet worden toegeschreven , dat hij door 

dit college beschouwd is geen reden van vrijstel
ling te hebben ingebracht; 

dat het onder deze omstandigheden niet billijk 
zon zijn hem ongeacht zijn recht op vrijstelling 
tot den werkelijken dienst bij de militi e te ver
plichten; 

Gezien de tweede zinsnede van art. 127 der 
wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72); 

Hebben goedgevonden en rnrstaan: 
1°. aan den loteling ADRIANUS Ht;RMANUS 

PHILIPSEN voornoemd, nadat hij bij de militie 
zal zijn ingelijfd, ontheffing van den werkelijken 

dienst voor zijn geheelen militiediensttijd te ver

leenen; 
2°. te bepalen, dat die loteling niet in persoon 

aan de militaire autoriteit zal worden afgeleverd , 
maar dat zijne inlijving enkel op overgifte van 
den staat model n°. 19, voorgeschreven bij art. 45 
van Ons besluit van 8 Mei 1862 (Staatsblad 
n°. 46), zal geschieden. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en, 
van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den !Oden Augustus 1889. 
(get.) WILLEM. 

De JJfinister van B iiinenlandsche Zaken, 
(get.) MACKA Y. 

De Minister van Ooi-log, (get.) J . W. BJo:RGANSIUS. 

17 .11.ugustits 1889 . BESLUIT, houdende vast

stelling van den algemeenen maatregel van 

bestuur, bedoeld bij artikel 17 van het Wet

boek van Strafrecht. S. 107. 
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W1J WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J ustitie, van den l 9den Juni 1889, afdeeling 2a, 
n°. 150 ; 

Gezien de artikelen 15, 16 en 17 van "het 
Wetboek van Strafrecht; 

Den Raad vau State gehoord (advies van den 
30sten Juli 1889, n• . 16); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister, van den 12den ..111gustos 1889, afdee
lîi(l; 2a, n•. 133; 

Hebben goedgevonden eu verstaan: 
Art. 1. De voorstellen of in te winnen berichten, 

bedoel<l bij het eerste lid van art. 16 van het 
Wetboek van Strafrecht, boudcn in: 

1°. de zoo nauwkeuriit mogelijke aanduiding 
van <len persoon des veroordeelden ; 

2°. de vermeldiug van de rechterlijke uitspraak, 
uit kracht waan•an deze zich in de gevangenis 

beviudt, en van den dag waarop de straftijd is 
ingegaan en dien waarop deze zal eindigen; 

3°. al wat het bestuur der gevangenis bekend 
is omtrent het verleden van den veroordeelde, 
voor zoover dit ter zake dieneude kan worden 
geacht, het beroep of bedrijf, dat hij vóór zijne 

opueming iu het gesticht uitoefende of tijdens zijn 
verblijf daarin heeft geleerd, zijn gedrag gedurende 
dat verblijf, de mogel[jkheid om bij invrijheid

stelling in eigen onderhoud te voorzien, en in 
verband hiermede een voorstel omtrent het al dan 

niet verstrekkeu aan den voorwaardelijk in vrij
heid te stellen persoon van gelden uit diens uit
gaanskas; 

4°. bijaldien geen voorstel van het bestuur is 
uitgegaan, zijo advies; 

5°. de voorwaarden welke, naar het oordeel 
van het bestuur, in elk bijzonder geval aan de 
invrijheidstelling zouden behooren te worden ver
bonden , als hoedanig onler meer kan worden 

gesteld het \'erblijf in of buiten ern bepaalde plaats. 
2. Bij de voorstellen of berichten, bedoeld bij 

artikel 1, worden overgelegd : 

l 0 • het extract uit de rech terlijke uitspraak, 
uit kracht waarvan de ,·eroordeelde zich in de 

gevangenis bevindt; . 
2°. een door den directeur onderteekende staat, 

vermeldende alle straffen door den veroordeelde 
tijdens zijn verblijf in het gesticht beloopen; 

3°. het door den directeur opgemaakt relaas 
vau verhoor van den veroordeelde, bevattende de 
verklaringen van dezen omtrent de gemeente waar
heen hij zich na mogelijke voorwaardelijke invrij -

heid stelling denkt te begeven en de wijze waarop 
hij voornemens is alsdan in zijn onderhoud te 
voorzien; 

4°. zoo mogelijk de onderteekende verklaring 
van dengenc die zich heeft bereid verklaard om 
den veroordeelde na ontslag te onderhouden of in 
dienst te nemen ; 

5°. alle berichten en adviezen krachtens art. 3 
ingewonnen of afschriften daarvan. 

3. Aan de besturen der gevangenissen worden 
op hun verzoek door alle besturen of hoofden 
van andere gevängenissen en door alle ambtenaren 

van justitie en van politie de inlichtingen ver
strekt die zij , ter nakoming van de voorschriften 
van de artikelen 1 en 2 , behoeven. 

4. Wanneer het hoofd van het Departement 
van Justitie oordeelt, dat er termen zijn tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling, wordt het besluit 

daartoe medegedeeld aan het bestuur der gevan
genis waarin de veroordeelde verblijft, dat voor 
de uitvoerinf,?; zorg draagt. 

Het wordt tevens gebracht ter kennis van den 
ambtenaar van het 011enbaar ministerie bij het 
rechterlijk college, krachtens welks uitspraak de 
veroordeelde in het gesticht verbleef, alsmede, 
zoo den voorwaardelijk in vrijheid gestelde een 

bepaalde verblijfplaats is aangewezen of ontzegd, 
aan het hoofd of de hoofden der politie in de 
betrokken gemeente of gemeenten en aan den 
officier of de officieren van justitie van het arron

dissement of de arrondissementen waartoe zoo
danige plaats behoort. 

5. Bij het ontslag wordt den voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde door het bestuur der gevangenis 
een verlofpas uitgereikt, volgens het formulier 
aan dit besluit gehecht. 

6. Aan den voorwaardelijk in vrijheid gestelde 
kau bij zijne invrijheidstelling voor de reis naar 
de hem aangewezen verblijfplaats of, bij gebreke 

van zoodanige nauwijzini., naar de gemeente waar
heen hij zich begeveu wil, reisgelegenheid of reis
geld worden verstrekt ten laste van zijne uitgaans

kas of, indien deze ontoereikend is, ten koste 
van het Rijk. 

Dit reisgeld mag in gewone omstandigheden 

niet meer bedragen dan 20 ceuts per 5½ kilometer. 
Indien de plaats van bestemming minder dan 

28 kilometer verwijderd is, mag ten koste van 

het Rijk alleen dan reisgelegenheid of reisgeld 
worden verstrekt, indien de in vrijheid gestelde 
niet in staat is te loopen, of verplicht is veer
of overvaartgelden te betalen. 
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7. Bij elk besluit van voorwaardelijke invrijheid
stelling wordt tevens beslist of en zoo ja, tot 
welk bedrag aan den betrokken persoon gelden 
uit diens uitgaanskas worden uitgekeerd. 

De niet nitgekeerde· gelden worden, voor zoo ver 
zij niet voor de reis zijn aangewend , verder be
waard tot onherroepelijk ontslag of wel tot her
roeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
gepaard met opsluiting in eene andere gevangenis, 
in welk laatste geval dat bedrag daarheen ter 
bewaring wordt overgebracht. 

8. De voorwaardelijk in vrijheid gestelde is 
verplicht binnen 2 X 24 uren na de invrijheid
stelling zijn verlofpas te vertoonen aan het hoofd 
van politie J er gemeeute, waartoe de hem aange
wezene verblijfplaats behoort of, bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, van die waarheen hij zich 
begeven wil. 

Zoolang zijn straftijd niet is verstreken, geldt 
hetzelfde bij verandering van verblijfplaats, indien 
hem deze als voorwaarde is gesteld of hem daar

toe de bevoegdheid niet is ontzegd, met dien 
verstande dat hij in dit geval den pas tevens ten 

minste 8 dagen vóór zijn vertrek moet vertoonen 
aan het hoofd der politie in de gemeente van 
vertrek, welke ambtenaar van de voorgenomen 
verandering van verblijfplaáts ten spoedigste mede
deeling doet aan dien van de gemeente waa,·heen de 

voorwaardelijk in vrijheid gestelde zich begeven wil 
De hoofden der gemeente-politie hiervoren be

doeld teekenen den pas voor "gezien" en geven 
van de aanbieding of van het verzuim daarvan 
onmiddelltk kennis aan den officier van justitie, 
welke voor mededeeling aan het Departement van 
Justitie zorg draagt. 

Voormelde officier neemt, bij verzuim van aan
gifte, onmiddellijk de noodige maatregelen tot 
opsporing van den nalatige. 

lle voorwaardelijk in vrijheid gestelde is tevens 
verplicht, zoolang zijn straftijd niet is verstreken, 
van den hem niti!ereikten verlofp'ns te allen tijde 
inzage te verleenen aan de in het 2de lid van 
art. J 6 van het Wetboek van Strafrecht aange

wezen ambtenaren, tot welk. einde hij bij elke 

verwijdering buiten de gemeente, waar hij verblijf
plaats heeft, dezen pas te allen tijde bij zich 
moet dragen. 

Wordt hem door Ons vermindering van straf 

verleend, zoo geschiedt hiervan aanteekeniug op 
den verlofpas door of op last van den ambtenaar 

van het openbaar ministerie te wie_ns kennis Onze 

beslissing wordt gebracht. 

9. In geval van verlies of vermissing van dien 
verlofEas, doet de voorwaardelijk in vrijheid ge
stelde daarvan oumiddellij k aan!(ifte bij een der 
ambtenaren , bedoeld bij het 2de lid van art. 16 
van het Wetboek van Strafrecht, onder opgave 
van alle omstandigheden, waaronder zulks heeft 
plaats gehad. 

Den aangever wordt daarvan een bewijs afge
geveQ door dezen ambtenaar, die zorgt voor de 
onmiddellijke toezending van de aangifte aan het 
hoofd van het Departement van Justitie, onder 

bijvoeging van zoodauige inlichtingen als ter zake 
dienende worden geacht . . 

Het hoofd van voormeld departement kan den 

aangever een duplicaat-verlofpas doen uitreiken. 
Zoolang zulks niet is geschied, geldt hetgeen 

in het vorige artikel omtrent de verplichting tot 
vertoon van den verlofpas is bepaald, ten aanzien 
van het afgegeven bewijs . 

10. De kenuisgeviug van de aanhouding, be
doeld bij het 2de lid van art. 16 van het Wet

boek van Strafrecht, geschiedt bij we,;e of met 

bijvoeging van een proces-verbaal, houdende de 
redenen, die tot de aauh~uding hebben geleid, en 
zoo mogelijk met bijvoeging van den verlofpas. 

Geschielt de aanhoudiug op bevel van het hoofd 
der politie eener gemeente , zoo geeft deze daar
van tevens onmiddellijk kennis aan den officier 
van justitie van het arrondissement waarin die 
gemeente is gele6en. 

11. Wan neer het hoofd van het Departement 

van Justitie besluit tot de herroeping van een 
voorwaardelijke in vrijheidstelling, wordt zulks, 
onder toezending van het extract uit de rechter
lijke uitspraak krachtens art. 2 overgelegd, ge
bracht ter kennis van den ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij het rechterlijk college, dat 
de straf heeft opgelegd , die voor de uitvoering 
zorg draagt, met inachtneming van het ;Jde lid 
van art. 15 en van het laatste lid van art. 16 
van het Wetboek van Strafrecht en van de aan 

den veroordeelde mogelijk verleende \èCrmindering 
van straf. 

Door de zorg van dezen ambtenaar geschiedt 
aanteekening van de herroeping op het extract. 

Gelijktijdig geschiedt kennisgeving van dat be
sluit aan het gezag , dat de voorloopige aanhou
ding bewerkstelligde. 

Worden in het geval, bedoeld bij art. 10, 
geene termen gevonden tot herroeping, zoo wordt 
zulks onder bijvoeging zoo mogelijk van den ver

lofpas, gebracht ter kennis van den in dat artikel 
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bedoelden officier van justitie, die voor de op
heffing van de aanhouding en de wederuitreiking 
van den pas, of, zoo de uitreiking van een 
duplicaat krachtens het 3de Jid van art. 9 is 
bevolen , van dit duplicaat, op zijne aanvrage 
door het betrokken gevangenisbestuur af te geven, 
zorg draagt. 

Van de aanhouding en de ophefling geschiedt 
in dit geval door dien officier aanteekening op 
den verlofpas . 

Verstrijkt de straftijd zonder dat herroeping 
heeft plaats gehad, zoo wordt het extract uit de 
rechterlijke uitspraak krachtens art. 2 overgelegd, 
door de zorl:( van het Departement van Justitie 
teruggezonden aau het hij dat artikel bedoelde 
gestichtsbestuur. 

12. De inhoud vau den verlofpas bedoeld bij 
art. 5, de herroeping van een voorwaardelijke 
invrijheidstelling of een aan den voorwaardelijk 

in vrijheid gestelde verleende vermindering van 

straf worden door de zorg ván het Departement 
van Justitie gebracht ter kennis van de ambte
naren van het openbaar ministerie bij de hoven 
en rechtbanken en van de hoofden der politie in 

de gemeenten, voor zooverre zulks niet reeds is 
geschied ingevolge de voorschriften van artikel 11 . 

13. Oe inhoud van dit besluit en van de arti

kelen 15 en 16 van het Wetboek van Strafrecht 

worden vermeld op den verlofpas . 
14. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 

dag na dien zijner afkondiging. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

nitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 

Staatsblad en in Je Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 17den Augustus 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Justitie , 
(get .) RUYS VAN Bl!:~RENJ3JtO~;K. 

(Uitgeg. 24 Á1tg . 1889 .) 

FORMULIER, bedoeld bij a1·t. 5 van ket 

Koninklijk beslitit van 17 Áugust"s 1889 
(Staatsblad n°. 107). 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Verlofpas .oor: 

Signalement : 

Het Bestuur der gevangenjs te ........ . 

Gezien het besluit van den Minister van Justi tie, 
<ld. . . • . . . . . luidende: 

(Inhoud van het besluit.) 

Gelet op art. 5 van het Koninklijk besluit van 
den l 7den Augustus 1889 (Staatsblad n°. 107); 

Gehoord voormelden . . • . . . . . . . . ..• , 
die, na gedane voorlezing van de artt. 15 en 16 
van het Wetboek van Strafrecht en van de voor
waarden waaronder zijne voorwaardelijke invrijheid
stelling is bevolen, heeft verklaard zich stiptelijk 
naar die voorwaarden te zullen gedragen; 

Stelt, onder uitreiking van dezen verlof pas , 
voormelden . . . voorwaardelijk 
in vrijheid . 

Gedaan te . . , den .• .. . .. . 
Het Bestuur voornoemd, 

Gezien door het hoofd der politie 
in de gemeente ... . 

den .... . . 

21 Áug"stus 1889. BESLUIT, betreffende de 
zevende a!,gemeene tienjaarlijkscke volkstel
ling. S. -108. 

WIJ' WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister yan 

Binnenlandsche Zaken, van l 0 Juli 1889, n°. 11, 

afdeeling Medische Politie V ; 
Gelet op art. 2 der wet van 22 April 187\J 

(Staatsblad n°. 63); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Augustus 1889 , n°. 12); 
Gezien het nader rapport van Oozeu Minister 

van Binnenlandscbe Zaken , van 17 Augustus 
1889, n°. 23, afdeeling Medische Politie V; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De zevende algemeene tienjaarlijksche 

volkstelling heeft ten doel de aanwijzing van 
allen die te middernacht tussrhen 31 Oecember 
1889 en 1 Januari 1890" hunne werkelijke woon

plaats binnen 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 rnrmel
ding ten aanzien van ieder: 

a. van familienaam en voornamen; 

b. van geslacht; 
c. of bij afzonderlijk leeft dan wel in een ge

zin, behoudens het bepaalde in art. 2 van Ons 
tegenwoordig besluit; 

d. zoo hij in een gezin leeft, of hij dan daarin 

is als hoofd, of (\'oor zoo veel de vrouwen betreft) 
als echtgenoot of als kind, of als inwonend bloed-
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of aanverwant, of als inwonend niet -verwant, of 
als kostganger of bestedeling, of als kostleerling , 

of in dienstbetrekking, behoudens het bepa~lde 

in art. 2 van Ons tegenwoordig besluit; 
e. van dag, maand en jaar der geboorte; 

f. van gemeente en provincie of (voor hen die 
in eene Nederlnndsche kolonie of buitenslands 
geboren zijn) van de plaats en het lanil der geboorte; 

g. tot welk land hij behoort, indien hij geen 

Nederlander is (nationali teit) ; 

h. of ~ij is ongehuwd , of gehuwd , of weduw

naar (weduwe), of gescheiden van echt , of ge

scheiden van tafel en bed (burgerlijke staat) ; 

i. tot welk kerkgenootschap hij behoort ; 

k. van ambt, beroep of bedrijf, overeenkomstig 

de bepalingen van art. 3 van Ons tegenwoordig 

besluit; 

t. van woonplaats; 

m. of hij in den nacht van 31 December 1889 
op 1 J anuari 1890 in zijne woning aanwezig 

was, of wam· hij toen was, met dien verstande , 

dat zij die op het tijdstip der telling geen nacht

verblijf hebben waar zij alsdan vertoeven, worden 

geacht op dat tijdstip te zijn, waar zij het eerst

volgend nachtverblijf hebben; 

n. van blindheid of doofstomheid indien een 

zoodanig gebrek aanwezig is, met vermelding of 

hij het voor blinden of doofstommen bestemde 

onderricht geniet of genoten heeft. 
2. Ten aanzien van opgenomenen of verpleegden 

in gebouwen, gestichten en schepen , staande onder 

bestui1r of toezicht van Rijkswege en vermeld in 

art. 1 van Ons besluit van 27 Juli 1887 (Staats
blad n•. 142) en in kloosters, inrichtingen van 

onderwijs, gestichten lot opvoeding, gestichten 

tot verzorging van den ouden dag, gestichten 

voor doofstommen of blinden, armhuizen of wo

ningen der Maatschappij van Weldadigheid, worden 

de vragen, bedoeld in art. 1 sub c en d van 

Ons tegenwoordig besluit beantwoord met ver

melding van den aard der instelling en als hoe

danig de . persoon daarin is . 

3. Ter zake van de vermelding van het ambt, 

beroep of beàrijf, bedoeld in art. l sub k van 

Ons tegenwoordig besluit, 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 (hoofd

beroep). 
Zij die een ambt. beroep of bedrijf nitcefenen, 

worden onderscheiden in : 

1. hen, die in dienst van den Staat , eene 

provincie, eene gemeente, een waterschap of een 
kerkgenootschap, een ambt of bediening bekleeden 
en niet behooren tot de personen, genoemd sub II; 

Il. hen , die in eenig vak van handel of nijver

heid, kunst of wetenschap , werkzaam zijn, eenig 
beroep of eenig ambacht of handwerk uitoefenende. 

Van de personen, bedoeld sub I, wordt alleen 
vermeld hun ambt of bediening met Mncluidiog 

van den titel, waaronder zij zijn aangesteld of in 

dienst genomen. 
'Van de personen, bedoeld sub [I, wordt ver

meld het vak van handel of nijverheid, kunst of 

wetenschap, waarin zij werkzaam zijn, het beroep 

of het ambacht of handwerk dat zij uitoefenen 

en voorts : 

.A.. indien zij hoofd zijn van eene zaak , van 

eene inricbting, van een bedr ijf of onderneming: 

of zij dat zijn voqr eigen rekening dan wel als 

bestuurder voor rekening van· een ander; hoe;eel 

personen onder hen · werkzaam zijn; of zij krachts 

werktuigen bezigen en zoo ja, van welke mort 

(wind- of watermolen, stoomtuig, gaskracht

machine, enz.); 

B. indien zij in dienstbetrekking zijn: 

in welke betrekking en in wiens iiienst zij 

werkzaam zijn. 

4. Voor de toepassing van dit besluit is de 

werkelijke woonplaats van ieder daar, waar hij 
die heeft volgens de voorschriften van Ons besluit 

vau 27 Juli 1887 (Staatsblad u0 • 140) , gewijzigd 

door dat van 12 Februari 1889 (Staatsblad n•. 32). 
Zij rlie op het 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. 
5. De personen, genoemd in art. 1 van Ons 

besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n•. 142) , 
gewijzigd door dat van 12 Februari 1889 (Staats 
blad n•. 32) , hebben werkelijke woonplaats in 

de gemeente, waarin het gebouw, gesticht of 

schip, tot welks bevolking zij behooren, gelegen is . 

Personen die nachtverblijf hebben in znlk een 

gebonw, gesticht of schip, zonder te behooren 
tot hen, die in het afzonderlijk re,i;ister, bedoeld 

in art. 1 van Ons eerstgenoemd besluit, moeten 

worden ingeschreven, worden als tijdelijk aldaar 

aanwezig beschouwd . 
De werkelijke woonplaats van een krankzinnige, 

die het gesticht, waarin hij was opgenomen met 

verlof heeft verlaten , blijft, zoolang hem geen 
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ontslag is verleend, in het gesticht waarin hij 
was opgenomen . 

.Een veroordeelde die, overeenkomstig artikel 25 
van het Wetboek rnn Strafrecht, hechtenis onder
gaat in een gesticht, bestemd tot de uitvoering 
van gevangenisstraf, wordt geacht geen werkelijke 
woonplaats meer in dat gesticht te hebben. 

6 Het houden der volkstelling is opgedragen 
aan de gemeentebesturen. 

7. Uit 's Rijks kas wordt aan iedere gemeente, 
ter vergoeding van de kosten der volkstelling, 
zoodanig bedrag verstrekt als nader door Ons zal 
worden bepaald. 

8. 'l'ot het verkrijgen der in art. l van Ons 
tegenwoordig besluit bedoelde opgaven worden 
kaarten ingevuld. 

Het model dier kaarten, die elk slechts voor 

een 11ersoon zijn bestemd, wordt vastgesteld door 
Onzen Minister van .Binnenlandsche Zaken. 

Voorschriften omtrent de wijze van invulling 
dier kaarten worden gegeven op de kaarten zelve 

of op een stuk dat met die kaarten wordt aan

geboden. 
9. leder die op het tijdstip der telling of ge

durende de bewerking van de uitkomsten der 
telling in Nederland aanwezig is , is verplicht 

alle opgaven in art. 1 van Ons tegenwoordig 
besluit bedoeld, die door eenig gemeentebestuur 
verlan!(d worden omtrent hem zelven of de personen 
die gedurende dat tijdvak deel uitmaken van zijn 

gezin of bij hem aanwezig zijn, of die tot de 

bevolking behooren van of aanwezig zijn in een 
onder zijn bestuur staande instelling, gebouw, 
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. 8 van Ons tegenwoordig besluit 
bedoelde kaarten worden bezorgJ, is verplicht 
voor de behoorlijke invulling zorg te drngen. 

10. Schippers met of zonder bnisge,in, op den 

dag der telling varende , leveren hunne ingevulde 
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 reçu afgegeven, dat zij 
tot en met den l0den J annari 1890 moeten ,er

toonen aan eiken ambtenaar van het openbaar 
gezag die het hun afvraagt. 

11. De werkzaamheden der gemeentebesturen 
en van Onze Commissarissen in de provinciën ten 

opzichte der volkstelling, worden geregeld door 

voorschriften door Onzen Minister van Hinuen
landsche Zaken uit te vaardigen (1) 

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. 

Het Loo, den 2lsten Augustus 1889. 
(get.) W I L LE M. 

De jJfinister van B innenlandsche Zaker, , 
(get) MACKAY. 

( Uitgeg 24 .,1"g. 1889.) 

21 Augustus 1889. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement van politie wegens het gebruik 

der spoorwegbrug over den IJssel te Deventer 
voor gewoon verkeer . S. 109. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Water

staat , Handel en Nijverheid, van 25 Juni 1889, 

n° . 163, afdeeling Handel en Nijverheid; 
Gelet op art. 27 , laatste lid, der wet van 

9 April 1876 (Staatsblad n°. 67); 
Den Raad van State izehoord (advies van 

23 Juli 1889, n°. 13); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
17 Augustus 1889, Ja F, afdeeling Handel en 

Nijverheid; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. vast te stellen een regle!'lent van p.olitie 
wegens het gebruik der spoorwegbrug over den 
IJssel te Devet,ter voor gewoon verkeer; 

2°. te bepalen, dat dit reglement in werking 
zal treden met den vijfden nag na de dagteeke
ning van het Staatsblad en van de Staatscourant, 
waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de uit

voering van dit besluit , dat izelijktijdig in het 
Staatsblad en in de Staatscourant geplaatst en 

aan den Uaad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2lsten Augustus 1889. 

(get.) W IL L EM. 

De .Min. van Wate-rstaat, Handel en Nijve-rheid, 
(get.) fu VELAAR. 

(Uitgeg. 1!0 A11g. 1889.) 

(1) Deze voorschriften zijn gegeven bij resolutie 
van 6 September 1889, n°. 24, afdeeling Medische 
Politie V. 
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REGLEMENT van politie wegens het ge
bruik der spoorwegbr"g over den IJssel 
te Deventer voor gewoon verkeer. 

Art. 1. De personen die over de brug gaan of 
rijden of daarover vee drijven, zijn verplicht de 
rechterzijde der brug te houden en mogen derhalve 
in westelijke richting alleen van den noordelijken 
rijweg en het noordelijk voetpad, in oostelijke 

richting alleen van den zuidelijken rijweg en het 

zuidelijk voetpad gebruik maken . 
2. Het gebruik der brug is .erboden: 

a. voor rij- en voertuigen die niet ongehinderd 
kunnen doorgaan onder de ladingmal, aan weers

zijden der brug aanwezig; 
b. voor on bespannen rij- en voertuigen, aan 

andere vastgemaakt ; 
c. voor het vervoer van balken, ploegen, eggen 

of andere voorwerpen, welke gesleept worden en 
niet op karren of wagens geladen zijn; 

d. voor rij- en voertuigen, vee enz., die naar 
het oordeel van den brugwachter niet geschikt 

zijn om zonder oponthoud over de brug te worden 

gevoerd, behoudens beroep, ingeval van weigering 
van den brugwachter, op het hoofd van het ge

meentebestn ur van Deventer. 
H et gebruik der voetpaden is verboden: 
a. voor ruiters en voor dieren, behalve voor 

honden; 
b. voor rij- en voertuigen, beha! ve voor de 

handwagens in gebruik bij de brievenposterij en 

voor kinderwagens, kruiwagens en handkarren, 

mits deze, ook wat de belading betreft , geen 

grootere breedte hebben dan fl. 75 meter. 
H et is echter verboden met twee dezer rij- of 

voertuigen naast elkander over de voetpaden te 

rijden. 
3. H et is verboden. op welke wijze ook , het 

geregeld verkeer over de brug te belemmeren. 
De rij - en voertuigen, de paarden èn het vee 

gaan naar orde van aankomst de brug stapvoets 

en zonder eenig oponthoud over. 
4. Bij elk rij• of voertuig en elk span paarden 

moet een geleider zij n. 
5. Kudden vee mogen niet zonder een behoorlijk 

aantal geleiders, ter beoordeeling van den brug

wachter, op de brug gedreven worden. 
De geleiders zijn verplicht steeds bij de kudden 

te blijven en die onder onafgebroken toezicht te 

houden. 
Gevaarlijke dieren moeten steeds aan een touw 

geleid worden. 

6. Naast elkander mogen niet meer dau twee 
paarden over de brug gereden worden. 

7. Het is verboden de brug, de spoorbaan , de 
toegangswegen 8nz. te beschadigen , de hekken 
der toegangswegen te openen, voorwerpen op de 
spoorbaan of brug te plaatsen of te leggen, en 
op of over de leuningen , afrasteringen of andere 
afsluitingen, op of over de borstweringen der 
peilers te klimmen, te loopen of te gaan zitten . 

8. I eder die over de brug gaat , is verplicht 
de aanwijzingen of bevelen van den brugwachter 

ter uitvoering van dit reglement gegeven, cladelijk 
op te volgen en uit .te voeren, behoudens het 
recht om bezwaren in het klachtenboek, dat bij 
de brug aanwezig moet zijn, op te geven. 

9. l>e brug, behalve de buitenliggende voet
paden, wordt gesloten tien minnten vóór het ver

trek van een trein of van een locomotief van 
station Deventer of van station Twello. 

De tijd van sluiting der brug voor de treinen , 
in de dienstregeling van den spoorweg bepaald, 
is op duidelijk zichtbare wijze bij de brug aan
ge~even. 

10. Zoodra het sein van sluiting der brug wordt 

geireven, is ieder verplicht de brug , behalve de 
buiten liggende voetpaden, te ontruimen .· 

11 . De brugwachter is bevoegd bij belangrijken 
toevoer van rij - of voertuigen, vee, paar<len enz. 
en ook van voetgangers, het aantal te regelen 
dat gelijktijdig op de brug zal worden toegelaten, 
en den toegang telkens . voor de overigen te sluiten. 

12. Troepen mogen alleen van de rijwegen 

gebruik maken en moeten bij het gaan over de 
brug den pas breken. 

13. Van alle schade aan de brug of hetgeen 
er toe behoort toegebracht, wordt door den brug

wachter onmiddellijk proces-verbaa l opgemaakt, 
constateerende zooveel mogelijk den staat waarin 
het beschadigde zich vóór de beschadiging bevond, 
den aard en den omvang der beschadiging, de 
omstandigheden waaronder zij plaats greep, en 

den persoon die haar veroorzaakte. 
14. De handhaving van dit reglement is in de 

eerste plaats opgedragen aan den brugwachter, 

aan wien op zijne aanvrage of op verzoek van 
of namens dengene die den over de brug loopenden 

spoorweg exploiteert, door alle ambtenaren ter 
plaatse met openbaar gezag bekleed, bijstand wordt 
verleend, voorts aan den wachter or wachteres 
op post bij de brug op den rechteroever . 

De ambtenaren der Rijkspolitie en alle ambte 
naren met het opsporen van strafbare feiten belast, 
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zijn bevoegd van de overtredingen van dit regle• 
ment proces-\'erbaal op hun ambtseed op te maken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 Augus
tus 1889 (Staatsblad n°. 109). 

Mij bekend, 
ne ll1in. van Waterstaat, Handel e,;, Nijverheid, 

(get.) HAVELAAR, 

26 Àitgustm l889. BESLU!T, houdende nadere 
bepalingen omtrent het toepassen der afschei• 
ding, volgens dr. STEFFEN, op stroop en 
melasse in de beetwortelsuikerfabrieken. S. l 10. 

W1;r WILLEM UJ, 1',NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, van 3 Augustus 1889, n° . 63, Invoer

rechten en Accijnzen; 
Gezien art. 77 der wet van 7 Juli 1867 (Staats

blad n°. 69) , gewUzigd bij art. 5 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 102); 

Herzien Onze besluiten van 25 Augustus 1884 
(Staatsblad n°. 193), 30 Juli 1885 (Staatsblad 
n°. 171), 9 Augustus 1886 (Staatsblad n°.127), 
2 September 1887 (Staatsblad n°. 161), en 30 Au

gustus 1888 (Staatsblad n°. 145); 
Deo Raad van State gehoord (advies van den 

20 Augustus 1889 , n°. 13); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Financiën, van 22 Augustus 1889, n°. 96, 
Invoerrechten en .Accij azen; 

Hebben be loten en besluiten: 
Art. 1. .Aan de beetwortelsuikerfabrikanten 

wordt , onder de volgende voorwaarden , toegestaan 
om de stroop en melasse , verb·egen bij de werk
zaamheden in hunne fabrieken , te bewerken naar 
het stelsel van afscheiding volgens dr. STEl'FEN. 

JJe aangifte volgens art. 22 der wet van den 

7 Juli 1867 (Staatsbladn°.69) vermeldtonderh, 
<lat die werkwijs zal worden gevolgd. 

2. Bij zoodanige aangifte wordt de dagelijksche 
aanslag volgens art. 56 der voormelde wet van 
7 Juli 1867 voor het geheele werkjaar verhoogd 
met negen ten honderd. 

3. Onze Minister van Financiën kan, onder 
de noodige voorzieningen, toestaan dat de stroop 
of melasse, afkomstig nit eene binnenlandsche 

fabriek, tot het ondergaan der berloelde bewerking 
naar eene andere fabriek wordt overgebracht, in
dien voor beide fabrieken hetzelfde stelsel van 
aanslag is gekozen en ook voor beide aangifte 
volgens art. l , tweede zinsnede, gedaan is. 

4. Er kan geene aangifte volgens art . l worden 
gedaan, wanneer bij den aan vang van het werk-

jaar stroop of melasse in de fabriek aanwezig is, tenz ij 
met toestemming van Onzen Minister van Financiën 
en onder de door dezen te bepalen voorwaarden. 

5. De rekening van den fabrikant wordt voor de 
daarop uitgetrokken verhoogini: van den aanslag vol 
gens art. 2 van dit besluit, aangezuiverd op de wijzen, 
bij de wet voor den gewontn aanslag bepaald, en 
wel uiterlijk op den 31sten Mei daaraanvolgende. 

6. De verder noodige voorzieningen worden 
vastgesteld door Onzen Minister van Financiën. 

7. Dit besluit komt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Financiën 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 ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1889. 

(get .) WILLEM. 
De !,fin van Financiën, (get.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 30 ÀZ!g. 1889.) 

28 À"g,ist11a 1889. WET, tot nadere verlenging 

van den termijn, bepaald bij artikel 2 der 
wei van 11 Juli 1882 (Staatsblad n°. 100), 
bij welke wet die van 30 Mei 1877 (Staats
blad n°. 141), houdende voorloopige regeling 
van het onderwijs bij de Koninklijke Militaire 
Academie, is gewijzigd. S. 111. 

Wr;r WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, den termijn, bepaald bij arti
kel 2 der wet van 11 Juli 1882 (Staatsblad n°. 100), 
bij welke wet die van 30 Mei 1877 (Staatsblad 
n°. 141), houdende voorloopige regeling van het 
onderwijs bij de Koninklijke Militaire Academie 

is gewijzigd, zooals die termijn laatstelijk is vast
gesteld bij de wel van 4 Augustus 1888 (Staats
blad u0 • 107) , andermaal te verlengen; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 2 der wet van 11 Juli 1882 ( Staats
blad n°. 100), zooals het is gewijzigd bij de wet 
van 4 Augu,tus 1888 (Staatsblad n°. 107) , 
wordt in plaats van • 1889" gelezen: , 1890". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo , den 28sten At1gustus 1889. 

(get.) WILLEM. 
De JJtin . van Oarlog, (get.) J. W. fümaANsrus. 
De Minister van Koloniën, (get .) KEUCHENtus. 

(Uitgeg. 30 Ài,g. 1889.) 
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28 .A1tg1tstm 1889. WET, tot nadere verlenging 
van den termijn gedurende welken artikel 1 

van de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad 
n•. 12 ) van kracht blijft . S. 112. 

WtJ WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is deu bij de wet van 4 Augus
tus 1888 (Staatsblad n•. 103) verlengden termijn, 
gednrende welken artikel 1 van de wet van den 

6 Maart 1818 (Staatsblad n•. 12) van kracht 

blijft, alsnog te verlengen; 

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

Art. 1. Wordt gelezen: 

J n het eerste Jid van art. 22 der wet van 

15 April l 886 (Staatsblad n°. 64), gewijzigd bij 

de wetten van 19 April 1886 (Staatsblad n°. 92) 
en van 4 Augustus 1888 (Staatsblad -n•. 103), 

in plaats van • 1889", ,, 1890". 

2. Deze wet t reedt in werking met den dag 

harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 28sten Augustus 1889. 
(get .) WILLEM. 

De ilf inister van J ,r,stitie , 
(get.) H UIJS VA N BEERENUROEK. 

(Uitgeg . :lO .A,u;. 1889.) 

29 Àugu,stm 1889. WET, verklarende het alge

meen nut der onteigening van eigendommeu, 
noodig voor den aan leg van een weg van 

het westelijk einde van de R11stenb11rgerstraat 
naar den Parkweg te Nieitwer-Àmstet. S. 113. 

29 À11gust11s 1889. WET, verklarende het alge

meen nut der onteigening van eigendommen, 

noodig voor het maken van eene tochtsloot 

van de Boerenwetering tot aan de sloot 

noornelijk van het concertgebouw te Nieuwer
.Amstel. S. 114. 

29 À1tg1tsttls 1889. WET, tot wuz1grng van het 

aclttste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1888. S. 11 5. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver

mindering van eenige artikelen het totaal der 

:lde Afd. gebracht op/ 2,912,415 ; dat der 4de Afd. 

op f 8,125,930; dat der 5de Afd. op /900,661; 

dat der 6de Afd. op i 292,388; dat der 8ste Afd. 

op f 683,060; dat der llde Afd . op /257,500; 

en dat der löde Afd. op f 287,977. 

30 .J.ugusttts 1889. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den o □ derhand

schen verkoop aan de gemeente Maastricht 
van stukken grond gelegen onder Maastricht, 
Meerssen en Heer, en Maastricltt en .llfeers

sen. S. 116. 

30 À1tgustus 1889. WET, tot wuz1gmg van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1888. S. 117. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin

dering van eenige artikelen het totaal der 2de 

Afd. gebracht op / 4,092,240; dat der 3de Afd. 
op f 4 ,9 13,470.-; en dat der 4de Afd. op 

/ 1,940,472.665 . 

30 .J.ug11stzis 1889. Wi,.-i•, houdende goedkeuring 

van de op 12 December l 888 te Weenen 
tusschen Nederland en Oostenrijk-Hongarije 
gesloten overeenkomst, tot aanvulling van 

het tractaat van handel en scheepvaart van 

26 Maart 1867. S. 118. 

WrJ WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de bepalingen der op 12 December 1888 door 

de wederzijdsche gevolmachtigden te Weenen tus

schen Nederland en Oostenrijk-Hongarije gesloten 

overeenkomst, tot aanvulling van het tractaat van 

handel en scheepvaart van 26 Maart 1867, (l ) 

wettelijke rechten betreffen; 

Gelet op art. 5 9 der Grond wet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz, 

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afschria gevoegde ad

ditioneele overeenkomst, den 12den December 1888 

te Weenen tusschen Nederland en Oostenrijk

llonga1·ije gesloten, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 30sten Augustus 1889 . 
(get.) WILLEM.· 

De Minister van B uitentandsche_ Zaken, 

(get.) fIARTSEN. 

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

De Minister van Financiën, 
(qet.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Minister van Koloniën, (get .) KEUCHENIUS. 

(Uitgeg. 11 Sept. ] 889.) 

(1) Zie de wet van 4 Juli 1867, S. 62 en 
het besluit van 6 Augustus 1867, S. 90. 
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AFSCHRIFT. 

Sa M aj esté Ie Roi des Pays- Bas , 

et 

Sa Majesté l'Empereur. d' Autriche, Roi de 
Bohême etc. etc ., et Roi Apostolique de Honp;rie, 
ayant jugé utile de compléter, par une disposition 
relative aux échantillons importés par les voyageurs 
de commerce, Ie Traité de commerce et de navi 
gation conclu entr~ les Pays- Bas et l'Autriche
Hongrie Ie 26 Mars 1867 , ont résolu de conclnre 
à eet effet une convention additionnelle et ont 
nommé pour Leni-s Plénipotentaires, savoir: 

Sa Majesté Ie Roi des Pays-Bas: 
Le Sieur ADRIEN MAZEL, Son Envoyé Extra

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa 

Majesté Impériale et Royale A postoliq ue ; 

Sa Mnjesté l'Empereur d'Autriche, Roi de 
Bohême etc. etc., et Roi Apostoliq ue de Hongrie: 

Le Sieur LADISLAS SzöGYJ,;NY-MARICH DE 
MAGYáR-SZÖGYÉN ET SzoLGAEGYHáZA' Son Con
seiller in time actuel et Cham bellan, premier Chef 

de section au Ministère de la Maison Impériale 
et des affaires étrangères ; 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions additionnelles suivantes: 

Art. 1. Les objets passibles d'un droit d'entreé 
qui serven! déchantillons et qui sont importés 

dans les Pays-Bas on dans ses colonies par des 
commis-voyageurs de maisons établies en Autriche

Honj?rie, ou en Autriche-Hongrie par des commis
voyageurs de maisons établies dans les Pays-Bas 
ou dans ses colonies, seront de part et d'autre 
admis en franchise temporaire moyennant les 
Îormalités de douane nécessaires pour en assurer 
la réexportation ou la réinté.!(ration en entrepot. 

2. La présente Conventiou aura la même force, 
valeur · et durée que Ie Traité de commerce et 
de navigation du 26 Mars 1867, auquel elle 
se rattache. 

Elle entrera en vigneur dès que ·la promulgation 
oflicielle en aura été faite dans les pays des Hautes 
Parties contractantes. 

3. La présente Convention sera ratifieé et les 

ratificntions en seront échangées à Vien ne dès 
que les formalités prescrites par les lois consti 
tutionnelles des États respectifs auront été accom

plies. 
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs 

out signé la présente Convention et y ont apposé 
leurs cachets. 

Fait à Vienne , en double expédition, Ie 12 Dé
cembre 1888. 

(L S.) ((get.) A. MAZEL. 
SzöGYÉNY. 

30 Augustus 1889. WET, houdende goeilkeuring 
van de op 1 Februari 1889 te 's Gravenhage 
onderteekende verklaring tot wijziging van 
§ 5 van art. 8 der internationale overeen
komst vau 6 Mei 1 882, tot regeling ,•an de 
politie der visscherij in de Noo,·dzee, buiten 
de territoriale wateren. S. 119. 

WcJ WILLEM III, ENZ . • . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de op l Februari 1889 te 's G1·avenh.age onder
teekende verklaring tot wijziginp; van § 5 van 
artikel 8 der internationale overeenkomst van den 
6 Mei 1882 (l), tot regeling van de politie der 

visscherij in de No01·dzee, buiten de territoriale 
wateren, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 
der Grond wet ; 

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

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde ver

klaring, den lsten Februari 1889 te 's G-~avenkage 
tusschen Nederland, Duitsckland, B elgië , Dene
marken, Frankrijk en Groot-Britannië en Ie,-Zand 
onderteekend, tot wijziging van § 5 van artikel 8 
der overeenkomst van 6 Mei 1882, tot regeling 
van de politie der visscherij in de Noordzee, 
buiten de territoriale wateren, wordt goed,;ekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 30sten Augustus 1889. 

(get.) W I L L E M. 

De lfinister van B1titenlandscke Zaken, 
(get) 

(get.) 

'lJARTSEN. 

De lfinister van Justitie, 
RUYS VAN BEERENBROEK. 

De Minister van Marine, (get.) DYSERINCK. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAA!t. 

(Uitgeg. 7 Sept. 1889.) 

(1) Zie die overeenkomst in de wet van 15 Juni 
1883, S. 73. 
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Al'SCHR!PT. 

DÉCLARATION. 

Les Gouvernements signataires de la Convention, 

conclue à La Haye de la 6 Mai 1882, pour 

régler de la police de la pêche dans la Mer du 
N ord, en dehors des eaux territoriales, ayant 
jugé utile de modifier la teneur du paragraphe 5 

• de l'article 8, sont convenus de ce qui suit; 

Art. 1 . Le paragraphe 5 de l'article 8 de la 

Convention dn 6 Mai 1882 est remplacé par la 
disposition suivante: 

"Les mêmes lettres et numéros sont également 

peints à l'huile de chaq ue coté dQ la grande voile 

du bateau, immédiatement au dessns de la dernière 

bande de ris et de manière à être très visibl~s; 

il sont peints, sur les voiles blanches en noir, sur 

les YOiles noires en olanc et snr les voiles de 

nuance intermédiaire en blanc ou en noir, selon 

que l'autorité supérieure compétente Ie jugera Ie 

pi us efficace." 

2. La date de l'entrée en vigueur de la pré

sente Déclaration sera fixée lors du dépot des 

ratifications, qui aura lien à La Haye aussitot 

que faire se pourra, et de la même manière dont 

s'est cffectué Ie dépot des ratifications de la Con• 

vention du 6 Mai 1 882. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs 

out signé la présente Déclaration et y ont apposé 

leurs cachets. 

Fait à La Haye, Ie l er Fé.vrier 1889, en six 

exemplaires. 

Le Ministre des .J.ffaires Etrangères de Sa 
Jlfajesté le Roi des Pays-Bas, 

(L. S.) (get.) HARTSEN. 

L'Envoyé Extraurdinaire et Ministre Plénipo
tentiaire de Sa Majesté l'Emperei1r d':A.lle
magne, Roi de Prusse , au nom de l' Empire 
d' .JUemagne , 

.(L. S.) (get.) Baron SAURMA. 

L' Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipo
tentiaire de Sa Majesté te Roi des JJelges, 

(L . S.) (get.) Baron n'ANETHAN. 

Le Consul-Général du nanemark, 
(L. S. ) (get.) C. M. VrnuLY. 

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire de la République Française, 

(L. S.) (get.) Louis LEGRAND. 

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire de Sa Majesté la Reine de la 
Grande· Bretagne et d' Irlande , 

(L. S.) (get.) HoRACE RuMJJOLD. 

188!1. 

30 Áug,,stus 1889. MrssrvE van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Commis

sarissen des Konings in de provinciën, be

treffende portvrijdom van dienstbrieven. 
Mijn ambtgenoot voor Waterstaat, Handel en 

Nijverheid vestigt mijn aandacht er op, dat de 
vrijstellingen van briefport, verleend op grond 
van art. 33 der wet van 12 April 1850 (Staats
blad n°. 15), gewijzigd bij art. 31 der wet van 

22 Juli 1870 (Staatsblad n°. 138), door de 

uitbreiding die zij gaandeweg hebben verkregen, 

aanmerkelijk het gevaar vermeerderen van mis

brui!: , door ze ook toe te passen op brieven, enz . 

betrekking hebbende tot onderwerpen, vreemd 

aan den openbaren dienst. 

Dit misbruik bestaat naur de meening van mijn 

genoemden ambtgenoot, in niet geringe mate, 

want reeds meermalen zijn overtredingen gecon

stateerd, waaruit mag worden afgeleid , dat haar 

aantal aanzienlijk is omdat zij niet gemakkelijk 

zijn op te sporen en dus het grootste deel onbe
kend blijft bij de bevoegde autoriteit. - Ik heb 

derhalve de eer de aaudacht vnn UH.E.G. op 

deze zaak te vestigen, met verzoek om de ambte

nai·en in Uwe provincie werhaam, op de wijze 

die U het meest geschikt. voorkomt, hunne ver

antwoordelijkheid te dien aanzien in herinnerin12: 
te brengen. 

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

2 September 1889. BESLUIT van den Minister 

van Oorlog, betreffende vrijwillige oefeningen 

in den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog, 

Het wenschelijk achtende, de proefneming met 

de vrijwillige oefeningen in den wapenhanJel, 

laatstelijk geregeld bij de dezerzijdsche beschikking 

van 13 Augustus 1888, II• en V Il• afd., n°. 87 

te doen voortzetten en wijders, voor zooveel het 

mogelijk is, de gelegenheid tot deelneming aan 

zoodanige oefenin12:en willende uitbreiden tot enkele 

plnatseu, waar geen garnizoen ligt; 

Heeft ~oedgevonden , met intrekking en ter 

vervanging en _aanvulling van hetgeen sub l O tot 

en met l 0° dier beschikking is bepaald, het na

volgende vast te stellen : 

1°. In plaatsen, waar infanterie of vesting

artillerie in garnizoen ligt, zal nau jongelingen 

van 17 jaren tot aan den militieplichtigen leef

tijd, die zich daartoe bij den commandeerenden 

officier aamneldeu, gelegenheid worden gegeven 

7 
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om bij de korpsen infanterie en vesting-artillerie 
kosteloos onderwijs te ontvangen in den wapen
handel en, voor zooveel de vesting-artillerie be
treft, ook in de bediening van het geschut. 

Voor dezen practischen cursus zullen ~anwege 
het korps de noodige wapens en munitiën worden 
verstrekt. 

2°. In de sub 1 °. gemelde garnizoenen, zal 
tevens aan jongelieden , die den practiscken 
Cî!rsus bijwonen, de gelegenheid worden gegeven, 
om kosteloos deel te nemen aan een' tkeo'retiscl,en 
cztrsr,s, strekkende tot voorbereiding voor den 
graad van milicien-korporaal bij de infanterie of 
bij de vesting-artillerie. 

3°. Een practische cursus en een theoretische 
cursus, als sub 1°. en 2°. bedoeld, zullen almede 
kunnen worden gehouden • in gemeenten, waar 
voor de oefeningen der schutterijen instructeurs 
van het leger beschikbaar worden gesteld, voor 
zooveel zich in die gemeenten bij den comman
dant der schutterij een genoegzaam aantal jonge
lieden tot deelneming aanmeldt en voor die 
oefeningen door de zorg van het gemeentebestuur 
over eene bruikbare localiteit en over wapenen 
van de schutterij ter plaatse kan worden beschikt. 
De regeling der cursûssen heeft plaats in over
leg met den commandant dier schutterij. 

Deze vrijwillige oefeningen moeten worden ge
houden op dez~lfde dagen, waarop het kader 
van het leger voor de oefeningen der schutterijen 
beschikbaar wordt gesteld en met inachtneming 
van het bepaalde bij punt 4°. der beschikking 
van 21 December 1887, II• afd., n°. 63. 

De beslissing omtrent de vraag, of zich in 
cene gemeente een genoegzaam aantal jongelieden 
tot deelneming aan de hierbedoelde oefeningen 

- hebben aangemeld, om de aan hunne ins.tructie 
verbonden moeite te rechtvaardigen , blijft over
gelaten aan den daarbij betrokken commandant 
der schutterij, in overleg met den officier van 
het leger, met de leiding der oefeningen van die 
schutterij belast. 

4°. Melden zich . in een der garnizoenen of 
gemeenten meer jongeliei!en aan tot deelneming 
aan bovenbedoelde cursussen dan bij de beschik
bare çefeningsnren door de instructeurs kunnen 
worden geoefend, dan worden, voor zoo veel 
noodig, de jongsten in leeftijd niet tot deelneming 
toegelaten. 

5°. Jongelieden, in het bezit van het hierna 
sub 10°. te vermelden getuigschrift voor den 
practiscken en den tkeoretiscken cursus, zullen, 

nadat zij militiedienst verricht hebben en met 
den graad van milicien-korporaal met onbepaald 
verlof zijn gezonden, in staat worden gesteld, 
gedurende dat verlof, ook in het 2de en het 3de 
jaar van hunnen militiediensttijd, een' practiscken 
en tkeoretiscken cursus te doorloopen, tot voor
bereiding voor den graad van milicien-sergeant. 

Er zal, zoo veel mogelijk , moeten worden 
11:etracht, de oefening van het bedoelde militie
kader te doen samenvallen met de practiscke 
oefeningen van hen, die nog geen militiedienst 
hebben verricht. 

6°. De sub 1°. en 3°. bedoelde aanmelding 
zal jaarlijks vóór l Octo~er moeten geschieden. 

Zij, die zich vóór dien datum niet hebben aan
gemeld , worden niet tot de cursussen toegelaten. 

De commandeerende officieren en , voor de 
gemeenten sub 3°. bedoeld, de officieren met de 
leiding der oefeningen belast, kunnen, ingeval 
zij dit noodig mochten achten, van jongelieden, 
die zich tot deelneming hebben aangemeld of 
die reeds tot de oefeningen zijn toegelaten, 
overlegging vorderen vati. een extract uit het 
geboorteregister of van ecnig ander stuk, waaruit 
voldoende van hunnen leeftijd blijkt, en van een 
certificaat van goed gedrag. 

De aanmelding voor de cursussen, sub 5°. be
doeld, moet geschieden jaarlijks v6ór 1 December, 
ouder overlegging van het zakboekje en van het 
daar vermelde getuigschrift. Ook milicien-kor
poraals, aan wie bedoeld getuigschrift niet werd 
uitgereikt, zullen tot deelneming aan deze cnr
sussen kannen worden toegelaten, indien zij , 
naar het oordeel van de officieren in de vorige 
zinsnede bedoeld, daartoe de vereischte ont
wikkeling en den noodigen aanleg bezitten. Het 

. bepaalde in de tweede alinea is ook voor deze 
aanmelding van toepassing. 

7°. De sub 2°. en 3°. hiervoren • genoemde 
cursussen beginnen jaarlijks op 1 October, en 
eindigen op 30 April d. a. v. Die, sub 5•. 
vermeld, vangen jaarlijks aan, zoo mogelijk 
gelijktijdig met die sub 2°. en 3°. bedoeld, 
doch uiterlijk op 1 December, en eindigen even
eens op 30 April d. a. v. 

Wanneer de dienst bij het korps het slechts 
eenigszins gedoogt, zullen evenwel ook nà laatst• 
genoemden datum vooral gedurende den 
vacantietijd der scholieren - eenige practische 
en, zoo mogelijk, ook eenige theoretische oefe
ningen plaats hebben, ten einde het in de 
wintermaanden geleerde te onderhouden. 
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8°. De uren bestemd voor het practisch en 
theoretisch onderwijs zullen zoodanig moeten 
worden gekozen, dat daarbij zooveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de werkzaamheden 
der deelnemers en tevens met de omstandigheid , 
a.at aan denzelfden persoon gelegenheid behoort 
gegeven te worden om zoowel den practischen 
als den theoretischen cursus te volgen. 

In verband met het vorenstaande kan het 
practisch en het theoretisch onderwijs aan jonge
lieden, die schoolonderwijs genieten, iu afzon
derlijke klassen worden gegeven aan inrichtingen, 
waar laatstbedoeld onderwij! door hen wordt 
ontvangen. 

De regeling hiervan geschiedt in overleg met 
ile hoofden dier inrichtingen van onderwijs, of 
met de gemeentebesturen waaronder die inrich-
1ingen ressorteeren. 

Afgescheiden hiervan zal het streven steeds 
c1aarheen moeten worden gericht , zooveel doenlijk 
te vermijden, dat jongelieden wier graad van 
algemeene ontwikkeling en geoefendheid te zeer 
uiteenloopt, in ééne klasse worden bijeengebracht. 

9°. Voor het bijwonen van den hiervoren sub 
2°. eu 3°. bedoelden theoretischen ci1rsi1,3 wordt 
in het algemeen noodig geacht, dat de jongelieden 
zich minstens de kundigheden hebben eigen ge
.naakt, welke worden gevorderd, om respec• 
tievelijk bij de korpsen der infanterie en der 
vesting-artillerie als ad,apirant-onderoffecier te 
worden aangenomen. 

Deze kundigheden zijn: 

a. het schrijven van eene goed leesbare hand; 
b. de kennis van de gronden der spelling van 

de N ederlandsche taal; 

c. het rekenen, tot en met de gewone en 
tiendeelige breuken; 

d. de kennis van het Nederlanc1sche stelsel 
van maten en gewichten; 

e. eenige bekendheid met de vaderlandsche 
geschiedenis; 

f. voldoende kennis der aardrijkskunde van 
Nederland. 

Jongelieden, van wie in verband met het 
door hen genoten onderwijs - kan worden aan
genomen, dat zij bedoelde kundigheden niet in 
voldoende mate bezitten, zullen niet tot den 
tl,eoretisclten curs,1,3 mogen worden toegelaten. 

Zij, die gedurende den loop van het cursusjaar, 
door gemis van die kundigheden, de blijken 

commandeerenden officier of, voor de sub 3° . 
bedoelde gemeenten, door den officier met de 
leiding der oefeningen belast, van genoemden 
cursoli worden verwijderd. 

Laatst bedoelde maatregel zal eveneens moeten 
worden toegepast op hen , die hetzij den theore
tischen, hetzij den practisclten cursus niet ge
regeld genoeg volgen. 

10°. •.regen het einde ;an de hiervoren be
doelde curs ossen zal , tusschen 15 en 20 April , 
door den commandeerenden officier of, voor zoo
veel betreft de sub 3°. bedoelde gemeenten, door 
den officier met de leiding der oefeningen belast , 
aan ieder die aan deze cursussen met voldoenden 

ijver heeft deelgenomen en reeds voor de militie 
heeft geloot, een getuigschrift worden uitgereikt , 
overeenkomstig het hierbij gevoegde model A. 

ll 0 • De officieren, met de leiding der vrijwillige 
oefeningen in den wapenhandel belast, zuil en 
aan de daaraan deelnemende jongelieden zooveel 
mogelijk inlichtingen verstrekken aangaande de 
wijze waarop zij - ingevolge de te dier zake 

jaarlijks vast. te stellen bepalingen - c. q. persoon
lijk den militiedienst zullen kunnen volbrengen· 

12°. De commandeereude officieren brengen, 
door tusschenkomst van den inspecteur van het 
wapen, jaarlijks op 1 Juni en 1 November aan 
den Minister van Oorlog een verslag uit omtrent 
de respectievelijk van 1 Octo ber tot en met 
30 April en c . q. van I Mei tot en met 30 Sep
tember gehouden theoretische en practische oefe
ningen, ook omtrent die sub 3°. bedoeld, voor 
zooveel de instructeurs door het korps of korpsge
deelte onder hunne bevelen zijn verstrekt geworden. 

Behalve de beschouwingen en voorstellen, 
waartoe die oefeningen aanleiding mochten geven, 
zal in dat verslag een tabellarisch overzicht va~ 
de gehouden oefeningen moeten worden op

genomen, ingericht overeenkomstig het hier
achter gevoegde model B. 

Brengt wijders ter kennis van de belang
hebbenden , dat te zijner tijd zullen worden 
vastgesteld bepalingen betreffende den eersten 
oefeningst.ijd der lichtiag van 1890 en aangaande 
de voorrechten, welke in verband met de opge
dane ondervinding, zullen worden toegekend ook 
aan hen , die tot evengenoemde lichting behooren 
en een getuigschrift bezitten als in punt 10°. is 
bedoeld, en dat voor dit jaar de sub 3°. be
doelde aanmelding kan geschieden tot 31 Oc-

. geven van het te geven onderricht uiet naar tober a. s. 

behooren te kunnen volgen, zullen door den (get.) J. W BE!tGANS!US. 

7* 
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.Hehoort bij de beschikking van den 
Minister van Oorlo!( van 2 Sep
tember 1889, II• en VII• Afd., 
Generale Staf en Militie en Schut
terij, n°. 57. 

MODEL A. 

De officier belast met de oefeningen in den 
commandeerende officier van het (korps 

wapenhandel te (gemeente) ki t b" ' d d t d 
of korpsgcrteette) ver aar \) eze, a e 

jongoeling 
milicien-korporaal (naam en voomamen), wonende 

te (gemeente), met voldoenden ij ver heeft deelge
nomen aan den practisohen cursus 

a. tot oefening in den wapenhandel. 
b. en c. en den theoretischen cursus, tot voorbe
. d . . . b. korporaal. 
1 ing voor. den graad van m1hc1en c. sergeant. 

. ..... den . .. April 18 .. 

D o jficier voornoemd, 
e commandeèrende officier voornoemd, 

aan den dag gebrachte vloeibare bitumineuse zelf
standigheden, voor welker winning nog geene 
concessie tot mijnoatginning verkregen is; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Indien bij mijnbouwkuudi~e opsporin

gen, plaats vindende na daartoe krachtens Ons 
besluit van 2 September 187 3 , n°. 13 (Indisch 
Staatsblad n°. 217 a) en de ordonnantie van 7 
Mei 1874 (Indisch Staatsblad n°. 128) verkregen 
vergunning, aardolie, petroleum of dergelijke 
bitumineuse zelfstandigheden worden aangetroffen, 
mag de opspoorder, gedurende den termijn der 
vergunning, de vrij overvloeiende producten ten 
volle en de niet overvloeiende tot een maximum
bedrag van gemiddeld twee duizend liter per etmaal 
winnen en daarover ten eigen bate beschikken . 

l)e gemiddelde hoeveelheid wordt berekend over 

de gezamen~jke werken van den opspoorder en 
over het burgerlijk jaar of zooclanig gedeelte daarvan 
als ten gevolge van de toepassing van dit besluit 

in aanmerking moet komen. 

MODEL B. Ten aanzien van overvloeiende bronnen, voor 

Behoort bij de beschikking van den 

Minister van Oorlog van 2 ep 
tember 1889, II• en VII• Afd., 

Generale Staf en Militie en Schut

terij, n°. 57. 

{ 
Infanterie. 

• Regiment 
Vesting-Artillerie. 

Numerieke opgaven betreffende de gehouden 
vrijwillige oefeningen in den wapenhandel van 

1 October 18 . . tot en met 30 April ] 8 .. 
1 Mei 18 .. tot en met 30 September 18 . . 

3 September 1889. BESLUIT, betreffende de be-

schikking over bitumineuse zelfstandigheden, 
.,,. voor welker winning nog geene concessie tot 

mijnontginning verkregen is. S. l 20. 
Wr;r WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën, van den 29sten Juni 1889, lit . .A. 1 , 

n°. 44; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

6 Augustus 1889, n°. 13); 
Gezien het nader rapport van Onzen voornoem

den Minister, van den 29sten Augustus 1889 , 

lit. A 1 , n°. 24; 
Overwegende, dat het wenschelijk is, met aan

vulling van Ons besluit van 2 September 1873, 
n°. 13 (Indisch Staatsblad n°. 217 a), eene 
voorziening te treffen omtrent de beschikking over 

welker ontginning bij het eindigen van den termijn 

van vergunning, door omstandigheden onafhanke
lijk van den wil des opspoorders , nog geene 

concessie is kunnen verkregen worden, kan, op 
daartoe door belanghebbenden gedane aanvraag, 
door het hoofd van het betrokken Departement 

van algemeen bestuur worden toegestaan, dat nog 
gedurende den termijn van zes maanden, op ge
lijken voet met de winning van het product worde 

voortgegaan. 
Deze termijn kan, zoo noodig; door den 

Gouverneur-Generaal worden verlengd. 

Wordt vóór het eindigen van den opsporings
termijn, bedoeld in de eerste alinea, of van 

den al of niet verlengden termijn-van zes maanden , 
bedoeld in de derde alinea van dit artikel, eene 

concessie voor de onti.inning der bierbedoelde 

delfstoffen verleend, dan vervalt de bij dit besluit 
verleende vergunning tot winning van het product 

van rechtswege met den dag van ingang dier 
concessie. 

2. Eigenaren van, of inlandsche rechthebbenden 
op den grond, zoomede concessionarissen voor 
het winnen van andere delfstoffen, mogen, indien 

zij bij den aanleg van werken, waartoe zij ge
rechtigd zijn, bitumineuse zelfstandigheden, als 
in dit besluit bedoeld, aantreffen, tot welker 
winning nog geen concessie is verleend, daarover 
op den voet der eerste en tweede aline,a van 

artikel 1 beschikken, totdat hun de concessie is 
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verleend geworden, of de Gouverneur-Generaal 
het stoppen der bron om redenen van algemeen 
belang mocht hebben gelast. 

Bijaldien zij geen verzoek om concessie indienen 
binnen drie maanden nadat zij met de winning 
van bituminense zelfstandigheden hebben aange
vangen, wordt de voorkeur verbeurd, welke hun 
bij art. 15, 2de lid, eu art. 7 , 2de lid van Ons 
besluit van 2 September 1873 (lruld.8ch Staatsbtad 

n°. 217 a) is toegekend. 
3. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde per

sonen zijn gehouden om, binnen acht dagen 
nadat zij met de winning der bitumineuse zelf
standigheden hebben aangevangen, daarvan mede
deeling te doen aan het hoofd van plaatselijk 
bestuur. 

Zij zijn verplicht om, zoolang zij tot het winnen 
van bitumineuse zelfstandigheden op den voet van 
dit besluit gerechtigd zijn, duidelijke teekeningen 

(plannen) te doen opmaken en maandelijks te 
doen bijhouden van de werken beneden en boven 

den beganen grond. 
Van die teekeningen moeten zij te allen tijde, 

op aanvrage van het betrokken Departement van 
· algemeen bestuur, binuer, eeue maand eene copie 

overleggen. 
Zij zijn verplicht, des verlangd, aan de hoofden 

van gewestelijk en van plaatselijk bestuur, zoomede 
aan de Gouveruements-mijningenieurs inzage te 
verleenen van hunne boeken. 

4. Overtreding van de eerste alinea van artikel 
3 wordt gestraft met eene boete van ten minste 

f 10 en ten hoogste f 100 voor eiken dag ver
zuim. Overtreding van de 2de alinea van artikel 
3 wordt gestraft met eene boete van ten minste 
f 10 en ten hoogste f 100. Overtreding van 
de derde alinea van artikel 3 wordt gestraft 
met eene boete van f l voor eiken dag verzuim. 

Voorts wordt winning van product op den voet 
van dit besluit beschouwd en gestraft als óver
treding van artikel 5 van Ons besluit van 2 Sep

tember l 87::1 (Indisch Staatsblad n°. 217 a): 
a. na het verstrijken der daarvoor toegestane 

termijnen; 
ó. bij overschrijding der gestelde maximum

hoeveelheid; 
c. indien langer dan eene maand de inzending 

der in de eerste alinea van artikel 3 bedoelde 

mededeeling is verzuimd. 
5 . Ingeval de concessie tot het winnen van 

aardolie, petroleum of dergelijke vloeibare bitumi

neuse zelfstandigheden, verleend wordt aan de 

in artikel 1 of artikel 2 bedoelde personen, hunne 
erfgeuamen of rechtverkrijgenden wordt, voor de 
toepassing van art. 20 § a van Ons besluit van 
2 September 1873 (Indiscl, Staatsblad n°. 217 a), 
die concessie geacht verleend te zijn in het jaar , 
waarin de winning diér ze"lfstandigheden op den 
met van dit besluit een aanvang heeft genomen. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

blad wordt geplaatst en waarvan afschrift wordt 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den September 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Koloniiin , (get.) KEUCHEN!US. 
(Uitgeg. 11 Sept. 1889.) 

5 September 1889. BESLUIT, tot vernietiging van 
alinea 2, 3 en 4 van artikel 7 der verorde
ning voor de brandweer in de gemeente 

PapendJreckt , vastgesteld door den gemeente

raad den 28sten Mei 1889. S. 121. 
WIJ WILLEM !II, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 2 Augnstus 1889, 

n°. 3347, afdeeling Binnenlandsch bestuur, tot 
vernietiging van alinea 2, 3 en 4 van art. 7 
der verordening voor de brandweer in de gemeente 
Papendreckt , vastgesteld door den Raad dier 
gemeente den 28sten Mei 1889; 

Overwegende, dat in alinea 2, 3 en 4 van 
art. 7 uier verordening van den dienst bij de 
brandweer worden vrijgesteld: wettig erkende • 
leeraren der onderscheidene godsdiensten, de ge
neeskundigen en de onderwijzers der jeugd, over- " 
eenkomstig de wet in de gemeente aangesteld; 

dat art. 192 der gemeentewet, aan den Raad 

de bevoegdheid gevende om van de ingezetenen 
in het openbaar belang persoonlijke diensten te 
vorderen , bedoelt dat alleen zij van de verplichting 
zullen worden ontheven I die in de onmogelijkheid 
zijn den door . den Raad gevorderden dienst in 
persoon te verrichten; 

dat de wet derhalve wel aanleiding geeft om 
van die diensten vrij te stellen al de ingezetenen 
die andere plichten in het openbaar belang hebben .,, 
te vervullen, welke hen verhinderen zich van de " 
gevorderde persoonlijke diensten te kwijten, doch 
daarentegen de vrijstelliugen in alinea 2, 3 en 4 

van art. 7 der bpvenvermelde verordening verder 
gaan dan de wet toelaat; 

dat dus het bepsalde in alinea 2, 3 en 4 van 
art. 7 dier verordeningen strijdt met de wet; 
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Gelet op art. 15 3 der gemeentewet ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 27 Au

gustus 1889, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 2 September 1889, 
n°. 3758, afdeeling Binnenlandsch bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Alinea 2 , 3 en 4 van artikel 7 der voormelde 

verordening van Papendrecht, 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 aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 5den September 1889. 
!,get.) WILLEM. 

De Min. van R innenl. Zaken, !,get.) MACKAY. 
(Uitgeg. 11 Sept. 1889.) 

6 September 1889. M1ss1vE van den Minister 
van Oorloic aan de Commissarissen des Koninp;s 
in de provinciën , betreffende aan vragen van 

ilitiens-verlofgangers om vergunning tot uit
wijking naar landen buiten Europa. 

Het toenemend getal aanvragen van militiens
verlofgangers om vergunning tot uitwijking naar 
Zuid-.J.merika of naar Zuid-.J.frika doet het mij 
gewenscht achten, ten aanzien van het erlangen van 
zoodanige vergunning bepaalde regels vast te stellen. 

Dientengevolge heb ik .goedgevonden de aan
schrijvingen van den Minister van Oorlog dd. 7 Fe
bruari 1873, n°. 65 P, en 26 Juni 1880, Iste afd., 
Secretariaat, n°. 31, welke thans alleen betrek
king hebben op verzoeken om vergunning tot 

"-verhuizing naar Noord-.J.merika, ook van toepas
sing te verklaren op aanvragen, w~lke strekken 
om tóestemming te verkrijgen tot uitwijking naar 
andere buiten Europa gelegen landen. 

Onder mededeeling van het bovenstaande heb 
ik de eer UHoogedelgestr. te verzoeken , daarop 
in voorkomende gevallen, bij het .uitbrengen van 
Uw advies, te willen letten. 

!,get.) 
De Minister van Oorlog , 

J. W. BERGANSIUS. 

12 September 1889. BESLUIT, betreffende de 
opening der gewone zitting van de Staten
Generaal. S. 122. 

Wr;r WILLEM. 111 , ENZ. 
Op ,le voordracht van Onzen Minister van 

.Binnenlandsche Zaken van 11 September 188\l, 

n°. 130, Kabinet; 

Gezien artt. 100 en 103 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten: 

De gewone zitting van de Staten-Generaàl wordt 
op Dinsdag 17 September 1889, des namiddags 
te één unr, in eeoe vereenigde vergadering der 
beide Kamers geopend door eene Commissie van 
Onzentwege, waartoe worden benoemd Onze Mi
nisters , Hoofden van Ministerieele Departementen. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de beide Kamers der Staten
Genero.al , aan den Raad van State, aan de De~ 

partementen van Algemeen Bestuur en aan de 
Algemeene Rekenkamer, en hetwelk in het Staats 
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den September 1889. 
(get.) WILLEM. 

De JJfinister van Binnenlandsclte Zaken , 
{,get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 13 Sept. 1889.) 

20 September 1889. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant , dd. 12 Juni 1889, n°. l , 
waarbij aan J. C. DEKKERS te 011denóoscl, , 
in hooger beroep vergunning is verleend tot 
verkoop van sterken drank in het klein in 
eene localiteit, waarin een andere winkel 
nering wordt uitgeoefend. S. 123. 

WrJ WILLEM IT[, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken , van 8 Angu tns 1889 , 
n°. 3104, afdeeling Binnenlandsch bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant, dd. 12 Juni 1889, 
n°. 1, waarbij aan J. C. DEKKERS te Oudenboscl,, 
in hooger beroep vergunning is verleend tot ver
koop van sterken drank in het klein in eene 
localiteit, waarin een andere winkelnering wordt 
uitgeoefend; 

Overwegende, dat J . C. DEKKERS voor even 
genoemde localiteit aan burgemeester en wethouders 
van Oudet,bosclt vergunning heeft gevraagd nadat 
zijne vergunning op grond van de tweede zinsnede 
van art. 27 der wet van 28 Jnni 1881 (Staats

blad n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
16 April 188ó (Staatsblad n°. 78), was inge
trokken; 

dat burgemeester en wethouders bij besluit van 
7 Maart jl. daarop afwijzend hebben beschikt op 
grond van art. 3, n°. 8 van genoemde wet; 

dat J. C. D1':KKE!lS, volgens art. 11 dier wet, 
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hiervan in beroep is gekomen bij Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant, die in bovenvermeld 
besluit de afwijzende beschikking van burgemeester 
en wethouders hebben vernietigd en adressant de 

gevraagde vergunning hebben verleend; 
dat Gedeputeerde Staten hunne beslissing gron

den op art. 26, alinea 1 van genoemde wet, 
aangezien in voorschreven localiteit op 1 Mei 1881 
zonder strijd met wet of verordening sterke drank 

werd verkocht en voor die localiteiten de vergun
ning niet kan worden geweigerd, dan in bepaal
delijk door de wet aangewezen gevallen, waaronder 
niet behoort het onderwerpelijk geval , dat in de 

localiteit eene andere winkelnering wordt uitge
oefend en bedoeld bij art. 3, n°. 8 der wet; 

Overwegende, dat voor dergelijke loraliteiten 

bij alinea 2 van art. 26 der wet bepaald is, dat 

de vergunning slechts geacht wordt verlengd te 
zijn onder de daar genoemde voorwaarden; 

dat J. C. DEKKERS echter, wegens het niet 
naleven dier voorwaarden onherroepelijk is ver

oordeeld en hij dus voor zijne localiteit op ver
lenging der vergunning geen aanspraak meer heeft; 

dat het toekennen eener nieuwe vergunning bij 

art. 3, n°. 8 der wet verboden is; 
dat mitsdien bovenvermeld besluit van Gede

puteerde Staten van Noordbrabant, waarbij aan 
J. C. DEKKERS vergunning is verleend, in strijd 
is met de wet; 

Gelet op artt. 16ti en 168 der wet van 6 Juli 1850 

(Staatsblad n•. 39) en op art. 11 der wet van 

28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97), laatstelijk ge 
wijzigd bij de wet van 16 April 1885 (Staats
blad n°. 78); 

Gehoord den Raad van State (advies van den 

10 September 1889, n°. 21); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van 17 September 1889, 

n°. 3937, afdeeling Binnenlandsch bestnur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, het voor
meld besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 12 Juni 1889, n°. 1, te vernietigen 

wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 20sten September 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van B innentandsc7te Zaken, 
(!let.) MACKAY. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1889.) 

21 September 1889. M1ss1vE van den M inister 
van J usfitie aan de procureurs-generaal, 
fungeercnde directeuren van Rijkspolitie, be
treffende het opsporen van overtredingen der 
wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97). 

Zie de missive van den Minister van Binnen
tand-sche Zaken van 3 October 1889. 

Dat met gestrengheid wordt gewaakt tegen over

tredingen van de wet tot regeling van den klein

handel in sterken drank en tot beteugeling van 
openbare dronkenschap, kan niet anders dan mijne 
goedkeuring wegdragen. Zelfs zou ik hier en 

daar het toezicht op de naleving van het verbod 
tot verkoop van sterken drank in het klein, zon

der de vereischte vergunning, nog wenschen ver

scherpt te zien, opdat die verkoop, welke in som
mige streken in vrij grooten omvang schijnt voor 
te komen, zooveel mogelijk worde te keer gegaan. 

Intusschen mag daarbij nooit op zoodanige wijze 
door de politie worden te werk gegaan , dat zij 

aanleiding zou kunnen geven tot het verwijt over
tredingen uit te lokken. Dit laatste is allemunst 

hare roeping. Ze bepale zich tot het op por~n 
en constateeren van overtredingen. 

Deze hare taak belet evenwel niet dat politie
beambten, indien vermoeden bestaat dat deze of 

gene zich aan ongeoorloofden verkoop van sterken 
drank schuldig maakt, onder zekere omstandig

heden zelf mogen beproeven in hoever dat ver

moeden juist is , onderanderen door zelf, niet in 
uniform gekleed en dientengevolge onbekend bij 

den verdachte, eene hoeveelheid drank te bestellen. 

Volgt op hunne bestelling hetzij een weigerend, 
hetzij een wijfelend antwoord, dan behooren ZÎ.J 
niet verder aan te dringen. 

Ik heb de eer UWEGestr. te verzoeken, te be

vorderen dat dienovereenkomstig worde gehandeld 

en daartoe het bovenstaande door middel van de 

in voldoenden getale hierbij gevoegde afdrukken 

dezer circulaire, ter kennis te brengen of doen 
brengen van de officieren van justitie, de kanton
rechters en de commissarissen van politie in nw 

ressort, terwijl ter kennisneming door de overige 
in art. 8 van het Wetboek van Strafvordering ge

noemde ambtenaren en beambten, deze circulaire 
in het Algemeen Politieblad zal worden geplaatst. 

De Minister van J11stitie, 
(!let.) RUIJS VAN BEEU;NBROEK. 
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26 September 1889. BESLUIT, tot vernietiging: 

van alinea 3 en 4 van art. 17 en alinea 1 
van art. 18 van het reglement op het toe
zicht over de publieke vrou~en en bordeelen, 
vastgesteld door den raad der gemeente 
Groningen, dd. 27 Juli 1861; 

van artikel a van het besluit van den raad 
dier gemeente, drl. 7 Maart 1863, n•. 17, 
tot wijziging van genoemd reglement, en 

van artikel 1, 2 en :l van het besluit van 
denzelfdeu raatl, Jd. 11 Mei 1889, u•. 9, 
tot nadere wijziging van genoemd reglement. 

S. 124. 
WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 12 Juli 1889, n•. 2342, 
afdeeling Binnenlandsch bestuur, Lot vernietiging: 

van alinea 3 en 4 van art. 17 en alinea 1 
van art. 18 van het reglement op het toezicht 

over de publieke vrouwen en bordeel en, vastge-, 
steld door den raad der gemeente Groningen, 
dd. 27 Juli 1861; 
_ ,an artikel a van het besluit van den raad 
dier gemeente, dd. 7 Maart 1863, n•. 17, tot 
wijziging van genoemd reglement, en 

van artikel 1, 2 en 3 van het besluit van 

denzelfden rand, dd . 11 Mei 1889, n•. 9, tot 
nadere wijziging van genoemd reglement; 

Overwegende dat in de aangehaalde bepalingen: 
L de burgemeester bevoegd wornt verklaard 

niet ingeschreven vrouwen, van wie het den 

• commissaris van politie gebleken is dat zij het 
bedrijf van publieke vrouw uitoefenen, ambtshalve 
als zoodanig in te schrijven, welke inschrijving 
medebrengt dat de in!l:eschrevene in art. 9 der 

verordening als publieke vrouw wordt aangemerkt; 
II. de comnrissaris van politie bevoegd wordt 

verklaard te zorgen dat publieke vrouwen door 

een deskundige worden onderzocht en te gelasten 
dat dergelijke vrouwen naar de voor de visitatie 

bestemde plaats en naar een ziekenhuis worden 
gebracht; 

IIL aan de publieke vrouw, die in een zieken

huis is geplaatst, wordt verboden dat gesticht te 

•• verlaten dan na verklaring van een deskundige 
._ dat zij hersteld is; 

Overwegende, wat punt l betreft, • dat ile 
ambtshalve inschrijving blijkbaar is voorgeschreven 

met het doel, om aan elke ingeschreven vrouw, 

enkel op grond dier inschrijving, alle volgens de 
verordeningen op publieke vrouwen rustende ver
plichtingen op te leggen en zonder twijfel, naar 

luid van het desbetreffend artikel der verordening 
ten gevolge heeft, dat elke , ook de ambtshalve 
ingeschreven vrouw, verplicht is hare inschrijving 
te onderteekenen, zoodat eene ingeschreven vrouw, 
welke die onderteekening weigert, ook indien zij 
inderdaail geene publieke vrouw is, wegens het 
niet nakomen van laatstgenoemde verplichting, 
door den rechter veroordeeld en tot straf zou 

moeten verwezen worden ; 
dat het opleggen van zoodanige verplichtingen -

nog wel met strafbedreiging - enkel op grond 
van eenc eenzijdige beslissing en verrichting der 

administratie, verder gaat dan de bevoegdheid, 

bij art. 135 der Gemeentewet aan den gemeente
raad toegekend ; 

dat de bierbedoelde bepaling in bovenvermelde 

verordening dus in strijd is met art. 135 der 
Gemeentewet; 

Overwegende, wat punt II en III betreft, dat 
bij de daar bedoelde bepalingen inhechtenisneming 

of aanhouding wordt voorgeschreven, zonder dat 
daarbij van een bevel de~ rechters, inhoudende 
de redenen iler gedane aanhouding, sprake is of 
wezen kan; 

dat volgens art. 157 der Grondwet de gevallen, 
wa~rin iemand zonder bevel van den rechter, 
inhoudende de redenen der gedane aanhouding, 

in hechtenis mag worden genomen, moeten be
paald zijn in de wet; 

dat ne gevallen, waarin volgens de boven sub II 
en IIJ aangehaalde bepalingen der verordening 
dergelijke vrijheidsbenemiug zou mogen plaats 
vinden, niet in de wet zijn bepaald; 

dat mitsdien die bepalingen in strijd zijn met 
art. 157 van de Grondwet; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 

27 Augustus 1889, n°. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van .Binnenlandsche Zaken, van 23 September 1889, 
n•. 3791, afileeling Binnenlandsch bestnnr ; 

Gelet op art. 163 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Alinea 3 en 4 van artikel l 7 en alinea 1 van 
artikel 18 van het besluit van den raad der ge
meente Groningen, dd. 27 Juli 1861, tot vast
stelling van bovengemeld reglement ; artikel a van 

het besluit van den raad dier gemeente, dd. 
7 Maart 1863, n•. 17, en artikelen 1, 2 en 3 
van het besluit van denzelfden raad, dd. 11 Mei 
1889, n°. 9, beiden tot wijziging van dit regle
ment, wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besln it, dat in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 26sten September 1889. 
(get.) WILLEM. 

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

(Uitgeg. l Oct. 1889.) 

27 September 1889. BESLUIT, tot vaststelling van 
de derde nitgave der Nederlandsche Pharma
copee. S. 125. 

WIJ WILLEM III' ENZ. 

Overwef(ende , dat er noodzakelijkheid bestaat 
de tweede uitgave der Nederlandsche Pharmacopee, 
vastgesteld bij Ons besluit van 31 December 1871 
(Staatsblad n°. 202), door eene nieuwe nitgave 
te doen vervangen ; 

Gelet op de wet van 2 November 1871 (Staats
blad n°. 118); 

Op de voordracht rnn Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 26 Augustus 1889, 
n° . 285 0, afdeeling Medische politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 17 Sep
tember 1889, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 24 September 1889, 
n°. 4125, afdeeling Medische politie; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De derde uitf(ave ,Ier N ederlandsche 

Pharmacopee, door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken gewaarmerkt, wordt vastgesteld 
en het tijdstip van invoering bepaald op l Juli 1890. 
Met dat tijdstip vervalt de tweede uitgave, vast
gesteld bij Ons besluit van 31 December 1871 
(Staatsbl,ad n°. 202). 

2. De middelen, in de Pharmacopee met een 
kruisteeken aangeduid, behoernn niet in elke 
apotheek voorhanden te zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsbl,ad geplaatst en in alschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten September 1889. 
(get.) W IL LE M. 

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

(Uitgeg. 1 Oct. 1889.) 

27 September 1889. BESLUIT , tot nadere aan
wijzing van de geneesmiddelen, bedoeld in 
het vierde lid van art. 9 der wet van 1 Juni 
1866 (Staatsblad n°. 60). S. 126. 

1889. 

WrJ W[LLEM III, ENZ. 

Gezien art. 9 der wet van 1 Juni 1865 (Staats
blad n°. 60) en Ons besluit van heden tot vast
stelling van de derde mtg.ave der Nederlandsche 
Pharmaeopee; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 26 Augustus 1889, 
n°. 3011, afdeeling Medische politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 September 1889, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlnndsche Zaken, van 24 September 1889, 
n°. 4126, afdeeling Medische politie; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Op de lij st van geneesmiddelen, bedoeld 

in het vierde lid van art. 9 der wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60), mogen de volgende 
geneesmiddelen niet ontbreken: 

Acetum digitalis of Tinctura digitalis. 
Acidum hydrochloricnm· dilutum. 

sulfuricum dilutum. 
Ammonia liquida. 
Antidotum arsenici. 
Aqua destillata. 

laurocerasi. 
Bicarbonas natricus 
Brometum kalicum of Brometum nntricnm . 
Camphora. 
Carbonas magnesicus. 
Chloras kalicus. 
Chloretum ammonicum. 

hydrargyricum. 
hydrargyrosum. 

Chlor~formum. 
Codeinum. 
Crocus martis of eene andere ijzerbereiding. 
Emplastrum cantharidum. 
Extractum aloës. 

èelladonnae. 
cbinae liquidum. 
gentianae. 
hyoscyami. 
secalis cornnti of Tinctnra secalis 
cornuti. 
strychni. 

Folia digitalis. 
sennae. 

Glyceripum. 
Hydras chlorali. 
Hydrochloras cocaini. 

morphini. 
Jodetum kalicum of Jodetum natricum. 

8 
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Jodoform urn. 
Lycopodium. 
Nitras argenticus. 

bismutbicus basicns. 
kalicns of Nitras natricus. 

Nitris aethylicus cnm spiritn. 
Oleum foenicnli. 

mentbae piperitae. 
olivarum. 
ricini . 

Oxydnm hydrar~yricn m of Oxydnm hydrnrgy
ricum flavum. 
zincicum. 

Phenolum liquefactum . 
Pulvis corticis radicis ipecacuanhae. 

gummi arabici. 

opii. 
opii compositus. 
radicis rhei. 
sacchari lactis .· 
tnberum saleb. 

Salicylas natricns. 
Santoninum. 
Solo lio acetatis plum bici basici . 

ammoaiae spirituosa anisata. 
chloreti. ferrici. 

jodii spirituosa. 

Sulfas atropini . 
chinini of Hydrochloras chinini. 

natricus of Sulfas magnesicns. 

zincicus. 
Sulficlum stibicum. 
Tanninnm. 
Tartras kalico-stibicus. 

kalicus acidus -0f Tartras kalico natricus. 

Tinctura myrrhae. 
valerianae. 

Unguentum hydrargyri. 

Vinum opii aromaticum. 
stibiatum. 

2 . Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 1890, 
met welk tijdstip Ons besluit van 23 Juli 1872 

(Staatsblad n°. 82) wordt ingetrokke°'. 
0 nze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad vau State medegedeeld zal worden. 

Het Loo , den 27sten September 1889. 
• (get .) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsche Zaken , 
(get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 1 Oct. 1889.) 

3 Octobe,· 1889. BESLUIT, betreffende de uitlotin1t 
en aflossing van 3½ pCts. schuinbekentenissen 
ten laste van het voormalig Amortisatie-Syn
dicaat. S. 127. 

Van de schuldbekentenissen ten laste van het 
vo<Ytmalig Amodisatie-Syndicaat, rentende 3½ 
ten honderd, uitgegeven l.7achtens de wet va11 
den 27sten iltei 1830, S. 10, en het Koninklijk 
beslllit van den lsten J11ni 1830, S. 13, wordt 
me~ dm eersten Januari 1890 een kapitaal va,i 
/ l , 700,000 na voorafgaande ,ritloti,ig tegen pari 
aflosbaar gesteld. 

3 October 1889. M1ss1vE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
de Konings in ue provinciën, betreffende het 

opsporen van overtrcuingen der wet van den 

28 Juni 1881 (Staatsblad n°. 97) • • 
Ik heb de eer de aandacht van UH.E.G. te 

vestigen op de in het Algemeen Politieblad van 
26 September jl. opp;enomen circulaire van mijn 
ambtgenoot van justitie dd. 21 September jl., 
2• afd. A en C n°. 79, (1) betreffende het op

sporen van overtredingen van de wet tot regeling 
van den kleinhandel in sterken drank en tot be
teugeling van openbare dronkenschap. 

Eene zoodanige aanschrijving scheen noodig, 
niet enkel om herhalingen te voorkomen van de 

afkeurenswaardige praktijken, door sommige politie
beambten gebezigd tot het constateeren van over
tredingen, maar ook ten einde den inrlruk weg 
te nemen, die mij bleek te zijn ontstaan door de 
openbare oordeelvellingen over bedoeU optreden 
der politie, als zonde deze nooit anders dan in 
uniform gekleed en dus met bekendmaking van 
hare hoedanigheid mogen trachten overtredingen 
van de drankwet te constateeren, Het behoeft 
toch geen betoog , dat dan het betrappen van ver
dachten op heeterdaad zoo goed als onmogelijk 
zou zijn, terwijl juist het hier en daar veelvuldig 

voorkomen van den genoemden ongeoorloofden ver
koop een scherp politietoezicht eischt. 

UH. Ed. gelieve ook de aandacht van de burge
meesters der gemeenten in · uwe provincie op die 
circulaire te vestigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

Voor den Minister , 

De Secretaris-Generaal, (get.) Hun&ECHT. 

(l) Ook opgenomen in de C. V. 
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1 October 1889. ARREST 1•an den Hoogen Raad 
der N eilerlanden, houdende beslissing dat de 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Koninklijke besluiten van 9 November 1869 
(Staatsblad n•. 167) en 15 October 1873 
(Staatsblad n°. 137) in verband met art. 20 der 
wet van 7 April 18?9 (Staatsblad n•. 57), de 
bevoegdheid ontleent telken jare het in laatst
gemeld besluit bedoelde merk van goedkeuring 
vast te stellen. 

De Hooge Raad enz., 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
req. V<_?orgesteld bij memorie: 

1. Schendiog van de artikelen ] ] , 29 1°. en 
3°. en 34 al. 2 der wet van den 7 April 1869 
(Staatsblad n•. 57) betreffende de maten, gewichten 
en weegwerktuigeo, waarvan de gewijzigde tekst 

is bekend gemaakt bij Kon. besluit van den 29 No
vember 18H (Staatsblad~ n•. 143) j•. art. 10, 
1°. en n°. 22 der wet van ilen 15 April 1886 
(Staatsblad n". 64) in verband met de artt. 14, 
15 en 20 van eerstgemelde wet, de Kou. besluiten 
van den 9 NovP.mber 1869 (Staatsblad n• .1 67), 
15 October 1843 (Staatsblad n•. 137) en 2 De
cember 1887 (Staatsblad n•. 213), de resolutie 

van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid van den :3 December 1887 en het be
sluit_ van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van den 4 J anuari 1888 n°. 2 en van de artt. 214 
en 215 Strafvordering, door niet-toepassing; 

ll. Schending van de artt. 216 en 219 Straf• 

vorderiug, door verkeerde toepassing; 
• Overwegende da.t de gereq. heeft terechtgestaan 

ter zake van op den 28 Dec. 1888 in zijn ;Jacht
huis te Hoogcarspel, eene plaats door hem gebruikt 
tot het l'erkoopen en afleveren van waren, voor
handen te hebben gehad een hal ven liter, welke 
maat niet voorzien was van de voor het jaar 1888 
vastgestelde ijkletter IJ, in den gewonen drukvorm 
schuin gesteld; 

0. dat dit feit bij het beklaagde vonnis bewezen 
· is verklaard, doch niet strafbaar is geoordeeld op 
grond, in hoofdzaak dat bij art. 20 der wet op 
de maten, gewichten en weegwerktuigen, aan rlen 
Koning is opgedragen het vaststellen der stempel
merken; dat nu wel, in overeenstemming hiermede, 
bij Kon. besluit van deu 9 November 1869 (Staats
blad, n•. 167) werd bepaald, dat de stempelmerken 
2 in getal zonden zijn: 1°. het merk l'an het 
kantoor waar de eerste stempelin_g plaats heeft, 

2°. het merk van ijk en herijk, terwijl het 1 • zou 
zijn een ci-j fer door den Minister van Binnenlandsche 

Zaken, voor elk ijkkantoor te bepalen, het 2• een 
door denzelfden Minister jaarlijks aan te geven 
letter, doch dat bij Kon. besluit van den 15 Oc
tober 1873 (Staatsblad n•. 137) de bepaling dat 
het merk van ijk eu herijk zou zijn een letter 

werd ingetrokken, het bloot genoemd merk van 
goedkeuring, niet bepaald, waaruit het voortaan 
zou bestaan, ·doch in strijd met art. 20 <l e vast
stelling er van geheel aan den Minister overgelaten; 
dat alzoo eene bevoegdheid, bij de wet aan een 

Minister, en het door dezen vastgesteld ijkmerk 
uit dien hoofde als onwettig vastgesteld moest 
worden aan~emerkt; 

0. dat deze beslissing bij de middelen van 
cassatie terecht wordt bestreden; 

0. toch, dat tengevolge van de bepaling van 
art. 20 der wet van den 7 April 1869 (Staats 
blad n•. 67) waarbij de vaststelling der stempel
merken aan den Koning wordt voorbehouden, al 

hetgeen die vaststelling betreft onttrokken is aan 

regeling bij de '.Vet en overgelaten aan regeling 
bij Koninklijk besluit ; 

dat bij de hierboven vermelde Kon. besluiten 
van den Il November 1869 en 15 October 1873 
deze regeling heeft plaats gehad in dien zin, dat 
de stempelmerken zullen zijn 2 in gelal; dat het 
eene zal dienen tot aanduiding van het kantoor 

waar de l• stem1,eling geschiedt en bestaan zal 
in een cijfer, hetwelk voor elk kantoor afzonderlijk 
iloor den Minister van Binnenlandsche Zaken zal 
worden bepaald; dat het 2• merk zal dienen tot 
aanduiding van de goedkeuring die elk jaar door 
den ijker moet plaats hebben, en dat dit merk 

van goedkeuring telkenjare door gemelden Minister 
moet worden vastgesteld ; 

0. dat de bepaling volgens welke de Minister, 
krachtens deze Koninklijke besluiten het cijfer 
voor het 1 • merk voor elk kantoor zal aanwijzen 
en tel ken jare, ter uitvoering van dezelfde be
sluiten, het andere merk, dat van goedkeuring 
zal vaststellen, niet wegneemt dat de vaststelling 

der merken door den Koning geregeld is, zooals 
dit door de wet aan den Koning is opgetlragen; 

0. tlat de middelen van cassatie mitsdien zijn 

gegrond; 
Vernietigt het beklaagde vonnis, voor zoover 

daarbij het bewezen feit niet strafbaar is verklaard; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R . 0.: 
Verklaart tlat dit feit oplevert het op eene plaats 

gebruikt tot het verkoopen en afleveren van waren 

voorhanden hebben van eene maat, niet voorzien 
van het vereischte stempelmerk; 

8* 
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Verklaart dea gereq. daaraan schuldig; 
Gezien de artt. J l, 29 3°, en 34, 2• lid, der 

wet vaa den 7 April 1869 (Staa tsblad u0 • 57) 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij Kon. besluit van den 29 November 1874 
(Staatsblad n°. 143) de resolutie van den Minister 
van Waterstaat., Handel en Nijverheid .vau 3 De
cember 1887, Staatsco11rant van 4 en 5 Decem
ber 1887, n°. 286, art. 10 n°. 22 der wet van 
den 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) , art. 23 
Strafrecht en de artt 214, 215, 253, 257 en 
370 Strafvordering; 

Veroordeelt den gereq. in een geldboete van/1 

en in de kosten van het geding, uitvoerbaar, 
met uitzonde1ing van die in cassatie gevallen, bij 
lijfsdwang gedurende ten langste één dag; 
· Verklaart verbeurd de in beslag genomen maat; 

Bepaalt dat de geldboete , bij gebreke van be
taling binnen 2 maanden na den dag, waarop dit 
arrest kan worden ten uitvoer gelegd , zal worden 
vervangen door hechtenis van één dag. 

9 October 1889. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 27 Maart 1888 (S taats 
blad n°. 67), waarbij nader wordt bepaald 
welke ziekten van het vee voor besmettelijk 
worden gehouden en welke der in de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131) ge
noemde maatregelen bij het dreigen of heer
schen van elke dier ziekten moeten toegepast 
worden, gewijzigd door het Koninklijk besluit 
van 12 Mei 1889 (Staatsblad n°. 62) S. 128. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Overwegende, dat aanvulling van Ons besluit 
van 27 Maart 1888 (Staatsblad n° . 67) , gewij
zigd rloor dat van 12 Mei 1889 (Staatsblad 
n°. 62), noodzakelijk is; 

Gezien de wet van 20 Juli 1870 ( Staatsblad 
n°. 131), laatstelijk gewijzigd door die van den 
15 April 1886 ( Staatsblad n°. 64); 

De Commissie van deskundigen, benoemd bij 
On~ besluit van 26 Juni 1889, n°. 22, gehoord ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Bin
nenlaudsche Zaken, van 31 Augustus 1889, 
n°. 2956, afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 

. 24 September 1889, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, vau 5 October 1889, n°. 4207, nfdee
ling Merlische Politie; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. I. Aan ile ziekten van het vee, genoemd 

in artikel 1 van Ons besluit van 27 Maart 1888 
(Staatsblad n°. 67) , wordt toegevoegd: 

• ll 0 • het kwaadaardig klauwzeer (zoogenaamd 
rotkreupel) der schapen." 

II. Tusschen § 12 en § 13 van genoemd be
sluit worden de volgende bepalingen gevoegd : 

§ l 2bis. Maatregelen tegen het kwaadaardig klauw 
zeer (zoogenaamd rotk,·e1f1Je/.) der schapen. 

Art. 87a. Ue zieke en de verdachte schapen 
moeten van de overige afgezonderd worden ge
houden. 

Wan neer, naar het oordeel van den districts
veearts of van den veearts die hem vervangt, 

. het afgez.onderd houden van enkele zieke dieren 

geen nut meer kan opleveren ter voorl<oming van 
de besmettiug van den geheelen koppe l , geeft de 
burgemeester, op advies van den districtsveearts 
of van wie hem verV'llngt, vergunning de zieke 

dieren i II den verdachten koppel te laten verblijven 
of verdachte dieren niet af te zonderen. 

De termijn, bedoeld bij artikel 22 der wet van 
20 J uli 1870 (Staa tsblad n°. 131), wordt gesteld 
op 15 dagen. 

Art. 87b. Eigenaars van zieke of verdachte 
dieren zijn bevoegd deze te slacpten na aangifte 
bij den burgemeester en onder toezicllt der politie. 

De huiden der geslachte dieren moeten ontsmet 
en de klauwen verbrand worden. 

Art. 87 c. Plaatsen, waar zieke of verdachte 

dieren gestaan hebben , worden ontsmet volgens 
de aanwijzing van den districlsveearts of van wie 
hem vervangt. 

Art. 87 d. In stallen of kooien , op erven of 
hoeven, waar zieke dieren 1?estaan hebben, mogen 
geene schapen gebracht worden ged urende een 
termijn van JO dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het laatste ziektegeval door de herstelling 
of deu ilood is geëindigd en iu elk geval eerst 
na den geheelen afloop der ontsmetting. 

Het oogenblik waarop de.ze termij n voor het 
geval van herstelling begint te loopen, wordt door 
den districtsveearts vastgesteld bij schriftelijke ge
dagteekende verklaring, die aan den belanghebbende 
kosteloos wordt uitgereikt. 

Ju bijzondere gevallen kan de districtsveearts 

bepalen , dat terstond na afloop der ontsmetting 
wederom schapen in de _ stallen, kooien, erven of 
hoeven gebracht mogen worden. 

Op weiden , waar zieke dieren zich be1•onden 
hebben , mogen gedurende den termijn van 30 dagen 
geene schapen gebracht worden, tenzij de districts-
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veearts een korteren termijn, die evenwel ten 
minste 10 dagen moet zijn, voldoende mocht achten. 

Art. 87e. Bij afsluiting van besmette hoeven , 
erven of weiden, ingevolge art. 6 van dit besluit, 
is verboden: invoer in en uitvoer uit <len afge
sloten kring , van schapen en uit~oer uit den afge
sloten kring van niet ontsmette klauwen, en 
van mest van schapen. 

III. In artikel 89 van Ons genoemd besluit 
worden achter de woorden : • bij hondstlolheid 
enz . ... 2 maanden" ... gevoegd de woorden : 

,, bij kwaadaardig klauwzeer (zoogenaamd rot
kreupel) der schapen 1 5 dagen". 

IV. In het laatste Jid van artikel 64 van Ons 

genoemd besluit wordt voor •3de" gelezen •4de". 
V. Ons tegenwoordig besluit treedt in werking 

op den vijfden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor

den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo , den 9den October 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Minûter van Binnent. Zaken, (get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 16 Oct. 1889.) 

9 October 1889. Bi,;sLUrr, tot wijziging der be
palingen omtrent den uitvoer vau azijn met 
afschrijving van den accijns. S. 129. 

WIJ WILLEM UI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Fi
nanciën , dd . 18 September 1889 , n°. 54, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 51, eerste zinsnede der wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 92); 

Overwegende, dat i u het belang van handel en 
nijverheid verlaging wenschelijk is van de hoe
veelheid azijn, die ·met afschrijving van den accijns 
naar buiten'slands kan worden uitgevoerd; 

Gelet op art. l der wei van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), art. l der wet van 28 De
cember 1879 (StaatsMad n°. 250), de wetten van 
ao December 1882 (Staatsblad n°. 253), 31 De

cember 1884 (Staatsblad n°. 2591 en 25 Decem
ber 1887 (Staatsblad n°. 221); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
1 October 1889, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Financiën , van 5 October l 889, n°. 66, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Met afwijking in zoover van art. 51 , eerste 
zinsnede der wet van 25 Juli 1871 ( Staatsblad 
n°. 92), kan uitvoer van azijn met afschrijving 
van den accijns plaats hebben in partijen van 
minstens 5 hectoliter. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den October 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Financien, 
(get.) GODIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 14 Oct. 1889.) 

14 October 1889. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat bij 
eene voorwaardelijk door het gemeentebestuur 
verleende vergunning tot het oprichten eener 
inrichting, ingevolge de wet van 2 Juni l 875 
(Staatsblad n°. 95), krachtens art. 22 dier 
wet het hoofd der onderneming voor de niet
nalevinrs der p:estelde voorwaarden is aanspra
kelijk, ook al is hetgeen in strijd mei de 

voorwaarden werd verricht, buiten zijn toedoen 
geschied en dat die strafbaarheid eerst dan 

uitgesloten wordt indieu eene omstandigheid 
aanwezig is, die volgens het Wetboek van 
Strafrecht, zoodanige uitsluiting mede brengt. 

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

req. voorgesteld bij pleidooi : 
1. Schending van art. 22 der wet van den 

2 Juni 1875 (Staatablad c0
• 95), omdat de rechter 

den beklaagde heeft veroordeeld ter zake dat niet 
hij zelf, maar zijne knechts in strijd met de voor
waarden der concessie zouden hebben gehandeld; 

II. Schending van de artt. 391 j•. 398, 401 

en 403 Strafvordering, omdat de rechter ten 
onrechte implicite als bewezen heeft aangenomen, 
dat de overtreding der concessie-voorwaarden, den 
beklaagde ten laste gelegd, zoude zijn p:epleegd 
door beklaagdes werklieden, een bewijs dat zonde 

geleverd zijn door beklaagdes bekentenis in verband 
met het proces-verbaal van verhoor der getuigen 

voor de arrondissements-reclitbank te Dordrecht op 
den 29 Maart 1889, terwijl die verklaring en 
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dat procesverbaal van den persoon van den ·over

treder zwijgen ; 
III. Schending van art . 321 Strafvordering en 

art. 16 l der Grondwet, omdat de r echtbank in 
het vonnis a quo de schuld van beklaagde als 
wettig en overtuigend bewezen aanneemt, zouder 
dat blijkt door welke wettelijke bewijsmiddelen 
die schuld is bewezen; 

Overwegende dat aan den req. bij de oorspron
kelijke dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij 
den 6 September 1888, als hoofd der huiden
zouterij, vellenblooterij en bewaarplaats van huiden 
en vellen onder de firma J. v. S. & Zn aan de 
Kuipersbaven te Dordrecht, driemaal heeft gehan
deld in strijd met de voorwaarden, waaronder aan 
genoemde firma door het bestuur dier gemeente 
tot het oprichten van gemelde inrichtingen ver

gunning was verleend, door: 
1 °. de bergplaats voor droge huiden op de bij 

de oorspronkelijke vergunning behoorende platte
grondteekening aangeduid door de letter g, in 
gebruik te hebben tot huidenzouterij; 

2°. 3 ramen iu de buitenmuren, beboorende 
tot · het op gemelde teekening met de letter h aan

geduide lokaal, niet glasdicht te hebben, en 

en 3°. 3 ramen in de buitenmuren der b\ooterij, 

op meergemelde teekening aangeduid met de letter i , 
niet !(esloten te houden; 

0 . dat al hetgeen bij deze dagvaardin!( is ten 

laste gelegd in de 7' overweging van het bestreden 
vonnis bewezen i's verklaard, terwljl in de daarop 

volgende overwegingen is onderzocht, doch als 
niet afdoende is ter zijde gesteld de verdediging 

van den req., dat hij te dier zake in foro poenali 
niet aansprakelijk was, vermits zijne knechts zonder 
zijn last en buiten zijne tegenwoordigheid hande
lin!(en hadden verricht of verzuimen hadden ge
pleegd in strijd met de verleende concessie, en 
de wet van den 2 Juni 1875 niet bepaalt. dat de 

hoofden der onderneming aansprakelijk zijn voor de 
daden of verzuimen hunner bedienden en werklieden; 

0. dat bij het 2• middel van cassatie, hetwelk, 
als den vorm betreffende, vóór het 1 • middel moet 

worden behandeld, ten onrechte wordt beweerd, 
dat bij het beklaagde vonnis implicite als bewezen 
zou zijn aangenomen, dat de overtreding der con· 
cessie-voorwaarden zou zijn gepleegd door requi
rants werklieden; 

0. toch, dat naar aanleiding van requirants 
hierboven. vermelde verdediging, de rechtbank wel 

heeft onderzocht of in het algemeen volgens de wet 
van den 2 Jnni 1875 het hoofd der onderneming 

atrafrechtelijk aansprakelijk is voor de daden en 
verzuimen zijner bedienden, maar geheel in het 
midden beeft gelaten - gelijk dan ook de dag
vaarding daaromtrent niets inhoudt - of in deze 
zaak de overtreding van de . voorwaarden der con 
cessie aan daden of verzuimen van req uirants be
dienden of werklieden was te wijten; 

dat derhalve het 2• middel zijn feitelijken grond

slag mist; 
0. ten aanzien van het 3• middel, dat mede 

den vorm betreft: 
dat in de 7• overweging van het bestreden 

vonnis de bewijsmiddelen zijn vermeld op grond 
waarvan de rechtbank als wettig en overtnigend 
bewezen heeft aangenomen hetgeen bij de dag
vaarding aan den req. was ten laste gelegd, zoodat, 
nu bij de dagvaarding was ten laste gelegd niet 

alleen dat de voorwaarden der concessie waren 

overtreden, maar ook dat de req. in strijd met 

die voorwaarden had gehandeld, het bewijs zoowel 
van het strafbare feit ah van de schuld van den 
req. aan dat feit uit de in die overweging ver

melde bewijsmiddelen blijkt te zijn geput; 
dat derhalve dit middel niet tot cassatie kan 

leiden; 

0. alsnu ten aanzien van het 1 • middel: 
dat de bewerini:, waarop dit middel berust, als 

zou de req . zijn veroordeel<l wegens handelingen 
van zijne knechts, geen steun vindt in het vonni, , 

waarbij - zooals reeds bij het 2• middel is over
wogen - omtrent daden of verzuimen van requi

rants bedienden of werklieden niets is beslist; 
dat derhalve in zooverre ook dit middel zijn 

feitelijken grondslag mist; 
dat echter bij de mondelinge toelichting een be- . 

roep is gedaan op de volgens art. 91 Strafrecht, 
ook hier toepasselijke bepalinge11 van dat Wetboek 
over deelneming aan strafbare feiten, waaruit zou 
voli:en, dat de req . als hoofd der onderneming 

alleen dan krachtens het als geschonden aangehaald 

art. 22 der wet van den 2 Juni 1875 strafbaar 
kon zijn, indien, wat niet ten laste werd gelegd, 
hij zelf iets had verricht of had doen verrichten 

waardoor in strijd met de wet of met de aan eene 
vergunning verbonden voorwaarden was gehandeld; 

0 . dienaangaan.le, dat waar de wet het houden 
van eene inrichting als waarover hier gehandeld 
wordt, afhankelijk stelt van eene vergunning van 
het bij de wet aangewezen gezag en van de voor
waarden, door dit gezag aan eene verleende ver

gunning verbonden, hij die zoodanige inrichting 
_houdt, verplicht is te zorgen dat al hetgeen tot 
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nakoming van die voorwaarden noodig is, door 
hem zelf, of door anderen worde verricht en voor 
het verzuim daarvan aansprakelijk i•, waaruit volgt 
dat hij die in strijd met de geste lde voorwaarden 
zulk eene inrichting houdt , in strijd handelt met 
die VO?rwaarden en dus pleegt het volgens art. 22 
der wet strafbare feit, ook al is hetgeen in strijd 
met de voorwaarden werd verricht , buiten zijn 
toedoen geschied , terwijl de strafbaarheid eerst 
dan zon worden uitgesloten, indien - wat uit · 

het vonnis niet blijkt in deze het gevál te 1.ijn -
eene omstandigheid aanwezig ware, die volgens 
het Wetboek van Strafrecht, zoodanige uitsluiting 
mede brengt; 

0. dat alzoo ook dit middel is onaannemelijk; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 

Verwerpt. het beroep; 
Veroordeelt den req . in de daarop gevallen kosten . 

treedt op l Juli 1890, el) dat met dat tijdstip 
de be3chikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 15 Juli 1872, n°. 339, 
9• afdeeling , vervalt; 

5°. te bepalen dat deze beschikking zal worden 
geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant. 

's Gravenhage, den 15den October 1889. 
(get.) MACKAY. 

A. Lijst van vergiften die in de gesloten 
vergiftkasten bewaard moeten worden. 

Acidum arsenicosnm. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 

Chloretum aurico-natricum et chluretum natricum. 
hydrargyricum. 

Chloroform nm. 
Codeinum. 
Extractum opii. 

16 October 1889. BESLULT van den Minister van physostigmatis. 
Binnenlandsche Zaken, houdende nadere uit- strychni. 
voering rnn de artt. 7 en 30 der wet van 
1 Juni 1865 (St11,atsblad n° . 61). 

De Minister van Bin nenlandsche Zaken ; 
Gezien de artt. 7 en 30 der wet van 1 Juni 1865 

(Staatsblad n°. 61) regelende de uitoefening der 
artsenij bereidkunst ; 

eene commissie van deskundigen gehoord; 
Heeft goedgevonden : 

1 °. vast te stellen de bij deze beschikking be, 
hoor~nde lijst À van vergiften, die in de ge
sloten vergiftkasten bewaard moeten worden; 

2". vast te stellen de bij deze beschikking be
hoorende lijst B van vergiften die, mits zij duide
lijk een blauw kruis als kenmerk dragen , desver
kiezende buiten de gesloten vergiftkasten bewaard 
mogen wordeD ; 

3°. vast te stellen de bij deze beschikking be
hooreude lijst C van geneesmiddelen, die, behalve 
door de apothekers en door de geneeskundigen 
tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, niet 
mogen worden verkocht - onverschillig tot welk 

doel - beneden de hoeveelheid in die lijst voor elk 
dier middelen bepaald; met dien verstande dat dit 
verbou ook betrekking heeft op als geneesmiddelen 
verkochte meugselB, oplossingen, aftreksels en 

andere bereidingen, met behulp van een of meer 
der op de lijst genoemde middelen beneden de 

daarin opgegeven hoeveelheden bereid, of waarin 
een of meer dezer middelen beneden die hoeveel 

heden ontstaan zijn; 
4°. te bepalen dat deze beschikking in werking 

Hydras chlorali. 

Hydrobromas homatropini. 
Hydrochloras apomorphini. 

cocaïni. 
morphini. 

pilocarpini. 
Iodetum hydrargyricurn. 

Nitras strychnini. 

Oleum crntonis. 
sabtnae. 

Opium. 
Oxydum hydrargyricum . 

flavum. 
Phosphorus. 
Salicylas physostigmini. 
Semen · physostigmatis. 

strychni. 
Solutio arseniitis kalici composita. 

nitroglycerini. 
Sulfas atropini . 

Duboisini . 
Tinctnra cantharidum. 

opii . 
strychni. 

Veratrinum. 
Vinum opii aromaticum. 

Behoort bij de beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 15 October 1889, 
n°. 4361, afdeeli11g Medische Politie. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, (g et .) HuBRECHT. 
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B. Lijst van vergiften die , mits zij duide
lijk een blauw kruis als kenmerk dragen, 
des verkiezende buiten de gesloten ver
giftkasten bewaard mogen worden. 

Acetas pi nm bicus. 
Acetum digitalis. 

scillae. 
Acidum hydrochloricum. 

nitricum. 
su lforicum. 

Carbonas plumbicus. 
Chloretum hydrargyrosmn. 

hydrargyrico-ammonicum. 
Extractum aconiti. 

belladonnae. 
cannabis indicae. 
colocynthidis. 
conii . 
hydrastis liquidnm. 
hyoscyami. 

Folia belladonnae. 
digitalis. 
hyoscyami. 
stramoniL 

Herba cannabis indicae. 
lobeliae. 
sabinae. 

Iodetnm hydrargyrosum. 
Nitras argenticns. 

fusus. 
Oleum sioapis. 
Oxalas cerosns. 
Oxymel scillae. 
Pulvis opii compositus. 
Santoninum. 
Semen colchici. 

sabadillae. 
Sirupus opiatis. 

papaveris. 
Solutio acetatis plumbici basici. 

chloreti ferrici. 
Tartras kalico- stibicus. 
Tinctura colcbici. 

digitalis. 
gelsemii. 
lobeliae. 

Vinum colchici. 
Behoort bij de beschikking van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 15 October 1889, 
n°. 4361, afdeeling Medische Politie. 

Mij bekend, 
De Se<rretaris-Generaal, (.get.) HuBRECHT. 

C. Lijst van geneesmiddelen, die., behalve 
tkJor de apothekers en door de geneeskun
digen tot het afleveren van geneesmiddelen 
bevoegd, niet mogen worden verkocht -
onverschillig tot welk doel - beneden de 
hoeveelheid in die lijst voor elk dier m,ddelen 
bepaald; met dien verstande r7,at dit ver
bod ook betrekking heeft op als geneesmiddelen 
verkochte mengsels, oplossingen, aftreksels 
en andere bereidingen, met behulp van een 
of meer der op de lijst genoemde middelen 
beneden de daarin opgegeven hoeveelheden 
bereid, of waarin een of meer dezer middelen 

. beneden die lweveelheden ontstaan zijn. 

Acetanilidum . 25 Gram. 
Acetas aethylicus 100 

kalicus. 100 
plumbicus. 100 

Acetum digitalis . 100 
scillae 200 

Acidum arsenicosum. 150 
benzoïcum 30 
bori~um . 100 
hydrochloricum 100 

dilutum. 300 
nitricum. 100 

dilutum 200 
phosphoricum 100 
salicylicum . 100 
sulforicum 100 

dilutum 600 
Aether 100 

cum spiritu . 200 
Aloë. 200 
Ammonia liquida. 200 
Ammoniacum . 100 
Antipyrinum öO 
Aqua aurantiorum 1 Liter. 

cinnamomi . l 

" citri . 1 . foeniculi 1 . la u rocerasi . l 
mentbae piperitae 1 
phagedaenira 1 
picis. 1 
plumbi 3 

.Asa foetida 100 Gram. 
Balsamnm copaivae • 200 

peruviauum. 100 
tolutanum 100 
vitae Hoffmanui 200 
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Benzoas ferricus . 100 Gram. Emplastrum cantharidum 200 Gram. 
natricus . 100 gommosum .. 200 

Biboras natricus . 100 hydrargyri . 200 
Bicarbonas natricus . 500 oxcydi plumbici 200 
Brometum ammonicum. 100 resinosum 200 

kalicum . 100 Extractum aconiti 50 
natricum. 100 aloës. 200 

Bulbus sci llat. 50 belladonnae. 50 
Camphora monobromata 50 calumba. 100 
Cantharides 50 cannabis indicae 50 
Cantharidinum 5 cardui benedicti 200 
Capsulae cum balsamo copaivae 400 Stuks. cascarillae 100 
Cai:bonas ammonicus 100 Gram. centaurii . 200 

calcicus 100 chinae 200 
lithicus 50 liqnidum . 500 
magnesicus 100 colocynthidis 50 

Carrageen . 200 conii . 50 
Castoreum. 20 filicis. 100 
Catechu. 50 frangnlae ]00 

Charta antasthmatica 100 Blaadj. µ;entianae 200 
epispastica 100 graminis. 1000 
sinapina 100 granati 200 

Chloras kalicus 200 Gram. helenii 200 
Chloretum ammonicum. 200 hydrastis liquidum 100 

aurico-natricum et chl~re- hyoscyami 50 
turn natricum . 20 liquiritiae 250 
ferricum . 100 opii 50 

et chloretum am- pbysostigmatis . 50 
monicum 500 quassiae. 100 
hydrargyrico-ammonicum. 100 ratanhiae 100 
hydrargyricum . 50 rhei . 100 
hydrargyrosum. 50 ,, compositum 50 

Chloroformum. 200 secalis cornuti . 100 
Chrysarobinum 50 strychni . 50 
Citras magnesicus effervescens 200 taraxaci . 200 
Codeinum . 20 trifolii fibrini 100 
Coffeinum 10 valerianae 100 
Collodium elasticnm . 100 Ferrum reductum 100 
Cornu cervi praeparatum 100 Flores arnicae. JOO 
Cortex cascarillae. 100 chamomillae romanae . 100 

chi nae. 200 cinae 200 
condurango 100 koso 200 
frangulae. 500 Folia althaeae. 200 
granati 100 belladonnae 200 
mezerei 100 bucco 100 
simarubae. 100 digitalis. 200 

Crocus martis . 100 eucalypti 200 
Cubebae 200 hyoscyami. 200 
Electuari um catechu. 200 " juglandis 500 

sennae compositum . 500 salviae . 200 
Elemi 100 . sennae . 200 
Emplastrum aromaticum 200 stramonii 100 
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Folia trifolii fibrini . 
uvae ursi 

Fructus cardamomi . 
colocynthidis 
papaveris 

Galbanum . 
Glandulae lupuli. 
Glycerinum 

cum amylo . 
tragacantha 

Gossypium cum chloreto ferrico 
hydrargyrieo 

• jodio. 
" jodoformo 
" phenolo. 

Herba cannabis indicae. 
cardui benedicti . 
centaurii 
Jobeliae 
sabinae 

Hydras chlorali 
Hydrobromas chinini 

homatropini . 
Hydrochloras apomorphini. 

chinini 
cocaini 
morphini. 

pilocarpini 
Hypophosphis calcicus . 

natricus. 
Infusum hyoscyami oleosnm 

sennae compositum 
lodetnm hydrargyricnm 

hydrargyrosum 
kalicum. 
natricum 

lodoformum 
Kreosotum. 
Lactas ferrosus 
Lactucarium 
Lichen islàndicns. 
Linimentum ammoniae . 
Mei rosarum . 
Metadioxybenzolum 
Moschus 
Myrrha. 
Naphtalintim 
Naphtolum. 
Nitras argenticus 

fusus. 
bism uthicus 
kalicus 

15 OCTOBER 188 9. 

100 Gram. Nitras natricus 200 Gram. 
10 100 strychnini. 

100 Nitris aethylicus cum spiritu. 200 
l 00 Oleum cajuputi 50 
200 depuratum • 50 
100 caryophyllorum . 100 
100 crotonis 50 
500 foeniculi . 50 
200 
201) 

1000 
1000 

500 
1000 
1000 

100 
100 
100 
100 
200 

100 
100 

1 
5 

100 
10 
50 

50 
50 

200 
500 

50 
50 

]00 

100 
200 
100 
100 

50 
100 
200 
500 

50 
5 

100 
100 
100 

50 
50 

100 
200 

jecoris aselli cum benzoate 
ferrico . 
jecoris aselli cumjodeto ferroso 
laurinum. 
Javandulae 
macidis 
menthae piperitae 
ricini 
rosmarini. 

sinapis. 
terebinthinae depuratum 
valerianae. 

Olibanum 
Opium 
Oxalas cerosus 
Oxydum cupricum 

hydrargyricum. 
flavum 

magnesicum 

zincicum 
Ox ymel scillae 

simplex . 
P~psinum 
Permanganas kalicus. 
Phenolum . 

liq uefactum 
Phosphas calcicns 

natricus 

500 
500 
100 

50 
50 
50 

500 
100 
20 
50 
50 

100 
100 
10 
50 
50 
50 

100 
]00 
500 

1000 
50 
50 

500 
500 
100 
100 

Phosphorus 50 
Pilulae Blaudii 1000 Stuks. 

jodeti-ferrnsi 1000 
laxantes . ] 000 
sulfatis chinini. 1000 

Pulpa tamarindorum cruda 200 Gram. 
Pulvis aërophorus 100 

antacidus . 100 
aromaticus 50 
gnmmosus 200 
liquiritiae compositus 200 
opii r.ompositus . 100 

Pyrogallolum • 50 
Pyrophosphas ferricus cum citrate 

ammonico 50 
Pyrophosphas natricus . 100 
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Radix althaeae 100 Gram. Solutio camphorae spirituosa. 500 Gram. 
calumba 100 chloreti ferrici. 200 
gelsemii 50 chlorii 1000 
gentiauae 200 ferri albnmiuata 1000 
helenii. 100 hydratis calcici. 1000 
ipecacuanhae . 100 jodii spirituosa 100 
jalapae . 100 nitroglycerini 100 
ratanbiae . 100 pyrophosphatis natrico-ferrici 1000 
rhei . 100 Species amarae 1000 
sarsa parillae 100 la:i:antes 1000 
senegae. 100 pectorales 1000 
valerianae . 200 Spiritus aromaticus 1000 

Resina jalapae : 50 cinnamomi 200 
podophylli 50 cocb.leariae . 500 

Rhizoma calami aromatici. 200 saponatus 500 
filicis 100 Snlfas aethylicus acidus cum spiritu. 200 
hydrastis 100 atropini 1 
podophy lli. 100 chinini. 100 

Rob juniperi 200 cinchonini 100 . sambuci . 1000 cnpricus 100 
Saccharum lactis . 500 Duboisini . 1 
Sa! carolinum factitium 500 ferrosus . 100 
Salicylas natricus. 100 exsiccatus 100 

cum coffeino 10 kalico-aluminicus 200 
1,hysostigmini . 1 exsiccatus 200 

Santoninnm 50 kalicus. 200 
Sapo aromaticus . 200 magnesicus 500 

kalinus 200 natricus 200 
medicatus 200 exsiccatus 200 

Secale cornutum . 100 zincicus 100 
Semen colchici 50 Sulfidum stibicum 100 

physostigmatis 50 Sulfophenylas zincicus 100 
sabadillae. 50 Sulfur depuratum 200 
strychni 100 praecipitatum 100 

Sirupus althaeae. 1000 Summitates absinthii 100 
aurantiorum 500 Tannes chinini 100 
cinnamomi 200 Tanninum . 50 
diacodii . 500 Tartarus boraxatus 200 
frangulae. 200 Tartras kalico-natricus 200 
jodeti ferrosi 100 stibicus 100 
ipecacuanhae 200 kalicus-acidus 200 
liq uiritiae 500 Tela cum chloreto hydrargyrico . 1000 

opiatus 100 . jodoformo. 1000 
papaveris 500 phenolo 1000 
rbei . 500 'fhymolum. 50 
rhoeados . 500 Tinctura acetatis ferrici aetherea 100 
sennae 500 acida aromatica . 100 
senegae 200 aloës 200 

Solutio acetatis ammonici . 200 ,, composita 200 
plnmbici basici 500 arni~ae e . 200 

ammoniae spiritnosa anisata. 200 asae foetidae . 200 
arseniiti kalici composita - . öO anrantiornm 500 
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'rinctura benzoës 

cantharidum 
castorei. 

catechu. 
chinae . 

composita. 
cinnamomi 

colchici . 
croci 

digitalis 
eucalypti 
ferri cydoniata 
gallarum 

gelsemii 
gentianae 
ipecacuanhae . 
lobeliae. 
moschi. 
myrrhae 
nervina Bestuchefli . 

opii. 
qnassiae 

ratanhiae 
rhei aquosa 

secalis cornuti 
strychni 
succini . 

valerianae . 
Trisulfuretum kalicum 
Trochisci bicarbonatis natrici 

catèchu 
chloratis kalici . 

chloreti ammonici . 
ferrati. 
i pecacuanhae 
santonini. 

Tubera saleb . 
Unguentum acetatis plumbici basici. 

acidi borici 
carbonatis plnmbici . 
carbonatis plumbici cam-
phoratum 
chloreti hydrargyrico-
ammonici 

àiachylon hebrae . 
elemi 

bydrargyri • 

jodeti kalici 
leniens . 

mezerei . 

oxydi cuprici • 
hydrargyrici • 

200 Gram. 
100 

50 
200 
500 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
200 

100 
100 

50 
500 

100 
500 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

200 
200 
500 

500 
500 

500 

200 

500 
200 

500 
100 
500 
200 
100 
100 

Uuguentum oxydi hydrargyrici flavi . l 00 Gram. 
zincici . 500 

picis. 500 
sulfuratum compositum . 600 
tartratis kalico-stibici 100 
terebintbinaceum . 200 

Valerianas zincicus 50 
Vaselinum album. 600 

flavum 500 
V eratrin urn 1 Ö 
Vinum amarom 500 

chi nae 1 0 Liter. 

colchici 200 Gram. 
ipecacuanbae 200 
opii aromaticum 200 
stibiatum. 200 
tartratis kalici ferrati. 500 

Behoort bij de beschikking van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 15 October 1889, 

n°. 4361, afdeeling Medische Politie. 
Mij bekend, 

De Secretaris-Generaal, (!Jet.) HuBRECHT. 

18 October 1889. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatsblad van de op 12 December 1888 
te Weenen tusschen Nederla,;d en Oostenrijk

Hongarije gesloten overeenkomst tot aan
vulling van het tractaat van handel eu scheep

vaart van 26 Maart 1867. S. 130. 
WIJ WILLEM III, ENZ. 

Gezien de op 12 December _1888 te Weenen 
tusschen Nederland en Oostenrijk-Hongarije ge

sloten overeenkomst tot aanvulling van het tractaat 

van handel en scheepvaart van 26 Maart 1867, 
van welke overeenkomst de inhoud en de vertaling 

luiden als volgt : 

· ( Zie de overeenkomst in de hierna genoemde wet.) 

Gezien de wet van 30 Augustus 1889 (Staats
blad n°. 118), houdende goedkeuring van boven
staande overeenkomst; 

Gelet dat de akte van bekrachtiging van gezegde 

overeenkomst door Ons den 14den September 1889 

en door Zijne Majesteit den Keizer van Oostenrijk, 

Koning van Bohemen, enz., enz . , Apostolisch 

Koning van Hongarije , den 3lsten Mei d. t. v. 

onderteekend, den !sten October d. a. v. te 
Weenen zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, van den 15den October 1889, 
n°. 9140, A: S.; 

Hebben goédgevonden en verstaan de bekend-
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making der bovenstaande o,·ereenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be• 
sluit in het Staatsblad. 

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

zooveel hem betreft, met de uitvoering dei· arti 
kelen der voorschreven overeenkomst. 

Het Loo, den 18den October 1889. 

(get.) WILLEM. 

De llfinister van Buitenlan1bclte Zaken, 
(get.) HARTSEN. 

(Uitgeg. 1 Nov. 1889.) 

22 Octoóer 1889. MISSIVE van den Minister van 

Justitie aan de procureurs-generaal bij de 

gerechtshoven, betreffende de toepassing der 

wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n°. llO). 

Het is mij gebleken dat bij toepassing van de 

wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad c0
• l l 0), ,tot 

vaststellin!( van bepalingen bij het voorkomen van 

hondsdolheid" meer bepaaldelijk waar het geldt 

artikel 6 dier wet, zooals dit. gewijzigd is bij 

art. 10, n°. 32 der wet van 15 April 1886 

(Staatsblad n°. 64) , niet overal op dezelfde wijze 

wordt te werk ·gegaan . 

'l'erwijl veelal bij overtreding van het bevelschrift 

in art. ;J bedoeld, de in beslag genomen hond 

slechts dan aan den eigenaar, houder of hoeder 

teruggegeven wordt wanneer deze het maximum 

der boett, betaalt en zoodoende, ingevolge art. 74, 

alinea 1 van het Wetboek van Strafrecht, de 

strafvervolging voorkomt, schijnt elders eene andere 

wijze van handelen te worden toegepast en, met 

inachtneming van art. 29 der wet van 18 April 1874 

(Staatsblad n°. 66), hetwelk trouwens een alge

meen werkend voorschrift behelst, de in beslag 

genomen hond op machtiging van den kantonrechter, 

in afwachting van het eindvonnis, aan den ver

dachte te worden verkocht 

Het komt mij voor dat deze laatste wijze van 

handelen geenszins in strijd is met de voorschriften 

van de wet van 6 Juni 1875 (Staatsblad r, 0
• 110). 

Zonder nn de ambtenaren van . het openbaar 

ministerie een vasten regel te willen voorschrijven 

hoe in dezen te handeleu, wensch ik echter hierop 

hunne aandacht te vestigen, daar mij rebleken is 
dat daaromtrent verschil van gevoelen bestaat. 

Terwijl ik het alzoo aan hen overlaat om naar 

bevind van zaken in elk voorkomend geval te 

handelen, moet ik er nog de aandacht op vestigen, 

omdat dit tot nu toe somtijds niet werd in acht 

genomen, dat wanneer men het recht tot straf
vordering, door betaling van het maximum der 
boete wil laten vervallen en het hoofd der politie 
beslist dat de in beslag genomen hond kan worden 

teruggegeven, de verdachte in!(ernlge art. 74, 
alinea 2 van het Wetboek van Strafrecht, nevens 
het maximum der boete , ook nog de werkelijke 

waarde van den hond behoort te voldoen. 
Ook wensch ik hier nog te wijzen op het 

onrechtmatige, gelegen in het gebruik om in beslag 

genomen honden, ook al is de eigenaar, houder 

of hoeder bekend . na verloop van eenige dagen 
af te maken, welk gebruik mij is gebleken in 

verschillende gemeenten plaats te vinden. Bij die 

bekendheicl is alleen _dan afmaking geoorloofd, 

wanneer het maximnm der boete wordt betaald 

(aliuea 6 oud, alinea 5 nieuw van art. 6 der wet 

van 5 Juni 1875 , Staatsblad n•. 110) en het 

hoofd der politie beslist, dat de hond niet kan 

worden teruggegeven maar moet ,vorden afgemaakt 

en ook zonder die betaling, zoo de hond niet in 

beslag kon genomen worden of die in beslagneming 

blijkbaar gevaar oplevert (art. 6 alinea 2). In 
anrlere gevallen is afmaking een vooruitloopen op 

's rechters beslissing (art 6 alinea's 3 en 4/. Zelfs 

kan daardoor strijd ontstaan met het vonnis, indien 

dit namelijk uiet strekt tot veroordeeling, in welk 
geval ook niet wordt verbeurd verklaard (art. 6 

alinea 3) Wel zegt dat derde lid dat verbeurd 

verklaring wordt uitgesproken bij het veroordeelend 

vonnis indien de hond nog in wezen is, zoodat 

verbeurd verklaring niet is voorgeschreven teu aan

zien van reeds afgemaakte honden, doch het spreekt 
van zelf, dat die verbeurdverklaring niet onmogelijk 

mag worden gemaakt door onwettige afmaking . 

De aan de alzoo noodzakelijke bewaring van in 

beslag genomen honden verbonden last, kan evenwel 

grootendeels worden opgeheven door toepassing van 

art. 29 der wet van 18 April 1875 (Staats
blad n° 66). 

Ik heb de eer UW.E.G. te verzoeken een en 

ander ter kennis te brengen van de ambtenaren 

van het openbaar ministerie in Uw ressort, tot 

welk einde een voldoend aantal exemplaren dezer 

circulaire hiernevens gaat. 

De Minister van J1tstitie , 
(get.) Ru1;rs VAN BEERENBROEK. 

23 October 1889. BESLUIT vau den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nij verheid, houdende 

uitvoering van art. 2 der wet van 23 Juni 

1889 (Staatsblad n°. 82). 



De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
Gelet op artikel 2 der wet van 23 Juni 1889 (Staatsblad n°. 82), hou

dende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel, welk artikel 

luidt als rnlgt: 
• Het is verboden een surrogaat van boter te leveren of het in een winkel 

of op ecnige andere openbare verkoopplaats voorhanden te hebben, indien niet 

op de verpakking of bij gebreke daarvan op de waar zelve, het woord 

margarine, of, is de waar niet uit oleo-margarine bereid, het woord surro

gaat in duidelijke letters voorkomt. 

"De afmeting van de letters en de wijze waarop die moeten worden aange
bracht, woruen door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

bepaald en in de Staataco11rant aangekondigd." 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 

De letters zijn goed leesbare, kapitale drukletters, ten minste hoog twee 

centimeter (0.02 M.}, dik drie millimeter (0.003 M.), volgens onderstaand 
model: 

MARGARINE. 
SURROGAAT • 

Is de buitenste verpakkiug van hout, zoo zijn de letters daarin gebrand 
of daarop geschilderd. 

Is zij van eene andere stof, als aardewerk, glas of metaal, zoo zijn de 
letters daarin gebakken of daarop geschilderd, in beide gevallen met eene 
van die der verpakking afstekende kleur. 

Is zij eene zoodnnige, als bijv. eene mand, waarop de letters niet of 

zeer mocielijk op de bovenbepaalde wijze kunnen worden aangebracht, zoo 

zijn aan de nrpakking stevig bevestigd bonten of metalen strooken, waarin 

de letters zijn gebrand of waarop zij met eene van die der strooken afste

kende kleur zijn geschilderd. 
De letters komen voor en de strooken zijn bevestigd op de buitenzijde van het 

deksel, van deu bodem en van de zijde of van eene der zijden van de verpakking. 

Js papier als buitenste ,erpakking gebezigd, zoo zijn de letters op de 

buitenzijde ten minste tweemaal afgedrukt. 

..... ..... 
,i::,. 
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Is de waar onverpakt, zoo zijn de letters boven op de waar zelve duidelijk leesbaar aangebracht, 
hetzij door middel van een vorm, of van een stempel, met ter diepte van een en een hal ven 
millimeter (0.0015 M.) ingesneden letters. De stempel heeft onderstaand model. De middellijn 
van zijn grondvlak bedraagi niet minder dan zes centimeter (0.06 M,) ' 

.: ...:::. - ~ - -
j' .:: _ -=-

- - --- --- - - --- - - -- -
_--~-- .. ~~~~ 

:-<c - - ----------- -60.m:iif. -- -- -- --- - •· __ _ .; 
- - --

' ----_-=====-- __ : 
- ~ -===-

-= -=-- = - ---::.._ 
- ---- ---

Is papier als buitenste verpakking gebezigd, of is de waar onverpakt, zoo zijn de letters ten 
miuste hoog een en een halve centimeter (0.015 M.), dik een en een halve millimeter (0.0015 M .). 

Deze beschikking treedt in werking met 1 Januari 1890. 
's Gravenhage, 23 October 1889. 

De Minister voornoemd, (get.) HA VELAAR. 



116 24--26 OCTOBER 1889. 

24 Octoher 1889. BESLUIT, tot wijziging van 

art. 4, 3• lid, van het Koninklijk besluit 

van 29 Augustus 1883 (Staatsblad n°. 133), 
houdende vaststelling van. nieuwe regelen 
omtrent de benoembaarheid eu uitzending van 

rechterlijke en administratieve ambtenaren 
voor den dienst in Nederlanruck-Indië. S. 131. 

WrJ WILLEM IT[, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ko

loniën, dd. 1:3 Augustus 1889, Litt. D, n°. 43; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

8 October 1889, n°. 9); 
Gezien het nader rapport van Ouzen voornoemden 

Minister, d.d. 19 October 1889 , Litt. D, n°. 24; 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid . is ge
bleken om de bedoeling van het derde lid van 
artikel 4 van Ons besluit van 2 9 Augustus 1883 

(Staatsblad n°. 133) te verduidelijken; 

Hebben goedgevonden en en verstaan: 

Het derde Jid van artikel 4 van Ons besluit 

van 29 Augnstus 1883 (Staatsblad n°. 133) wordt 

gelezen als volgt : 
"De vraag, of een candidaat aan het examen 

voldaan of niet voldaan heeft, wordt beslist naar 

gelang van de cijfers voor de verplichte vakken 

verkregen, op de wijze in het examen-reglement 

bepaald, zonder dat wordt gelet op het examen 

in de onverplichte vakken". 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten October 1889. 

(get .) W I L LE M . 
De Minister van Ko"tonisn, (get .) .KEUCHENIUS. 

(Uitgeg. 4 Nov. 1889.) 

24 Octaber 1889. BESLUIT, tot onteigening van 

• perceelen in de gemeenten Dreumel , Heere
waarden en Rossum ten behoeve van den 

aanleg van een dijk tot beteugeling en afslui

ting der Heerewaardenscke overlaten. S. 132. 

26 October 1889. WET, tot verhooging van het 

derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1889. S. 133. 

Bij deze wet wordt na verhooging van het 

artikel 6, onderdeel A. van Afd. II, het totaal 

der 2de Afd. gebracht op / 572,500 en het 

eindcijfer op f 714,212. 

26 October 1889. WET, houdenile goedkeuring 

der op 15 April 1889 te Bern, door de 

vertegenwoordigers van Nederland, Duitse!,,-

land, Oostenrijk-Hongarije, België, Frank
rijk, Italië , PvrtU(Jal en Zwitserland onder

teekende verklaring, tot aanvulling van art. 3 
der internationale overeenkomst tot wering 
der druifluis, van 3 November 188 l. S. 134. 

W1J WILLEM III, ENZ . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 15 April 1889 te Bern door de gevol
machtigden van Nederland, Duitscl,,land, Oosten
rijk-Hongarije, België, Frankrijk, Italië, Por
tugal en Zwitserland onderteekende verklaring , 
tot aanvulling van artikel 3 rler internationale over

eenkomst tot wering der druifluis, van 3 Novem

ber 1881, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op artikel 59 der Grondwet; 

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

Eenig artikel. 

De nevens _deze wet in afschrift gevoegde, den 

15den April 1889 te Bern door de gevolmach

tigden van Nederland, D11itsckland, Oostenr!ik
Hongarije , België, Frankrijk, Italië , Portugal 
en Zwitserland onderteekende verklaring, tot aan

vulling van artikel 3 der internationale overeen

komst tot wering der druifluis, van 3 N ovem

ber 1881, (1) wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 

Ge,geven op het Loo , den 26sten October 1889. 

(get. ) WILLEM. 

De Min. van B 11itenl. Zaken, (get .) HARTSEN, 

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

(Uitgeg. 8 Nov. 1889.) 

D É C L A R A T I O N. 

Les soussignés, à ce dnement autorisés, sont 

con venus d'apporter l'adjonction suivante, comme 

3me alinéa à l'article 3 de la convention phyl

loxérique internationale: 

• Tans ces transactions entre les Etats contrac

tants, l'attestation de l'autorité compétente du pays 

d'origine, prévne à l 'alinéa 2, ne sera pas néces

saire lorsqn 'il s'agit d'envois de plantes provenant 

d'un établissement porté dans les listes publiées en 

exécution de l'article 9, chiffre 6, de la convention. 
A.insi fait à Berne, Je 15 A vril 1889. 

(get.) VAN WICKEVOORT CROllllllELIN, BuLOW. 

DE SEILLER, JooRIS, Cte. DE DIESBACH, 

PEIROLERI, v. ERNST, DROZ. 

(1) Zie de overeenkomst, gevoegd nevens de 
wet van 6 December 1883, S. 178. 
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26 October 1 889 . W .!:T, tot vastelling vnn be
bepalingen tegen het visschen door opvarenden 
van vreemde vaartuigen iu de territoriale 
wateren van het Rijk. S. l::!5. 

Bijl Handel. 2• Kamer 1888/89 n°. 48 , 1-11; 
1889/90 n•. 49, 1. · 

Handel. irl. 1889/90, bladz. 104-108. 
Handel. 1 • Kamer 1889/90, bladz. 10, 20, 26. 
Wr;r WlLLEM III, ENZ • • .• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenscbelij k is bepalingen vast te stellen tegen 

het visschen door opvarenden van vreemde vaar
tuigen in de territoriale wateren van het Rijk; 

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

Art. 1. Het is aan opvarenden van vreemde 

vaartuigen verboden te visschen in de territoriale 
wateren van het Rijk, zooals die zijn omschreven 
in de artikelen 2 en 3 van de bij de ·wet van 

15 Juni 1883 (Staatstlad n°. 73) goedgeke urde 
internationale overeenkomst tot rej!eling van de 

politie der visscherij in de Noordzee, buiten de 

territoriale wateren. 
Door dit verbod wordt geen verandering ge

bracht in de rechten aan ingezetenen van het 

Koninkrijk Helgië toegekend bij het tot het Ko
ninklijk besluit van 9 September 1843 (Staats 
blad n°. 45) behoorende en bij de verklaring, 
opgenomen in het Koninklijk besluit van 20 April 

1884 (Staatsblad n°. 52), gewijzigde reglement 

ter uitvoering van art. 9 van het tractaat van 

19 April 1839 (Staatsblad 1839, n°. 26) be

treffende de uitoefening van het recht der visscherij 

en vau den vischhandel. 

2. Indien in strijd met artikel 1 van boord 
van een vreemd vaartuig in de in dat artikel 

bedoelde territoriale wateren van het Rijk netten 

of ander vischtuig worden uitgeworpen of opge

haald of gevischt wordt, op welke wijze ook, 

wordt de gezagvoerder of die dezen vervangt ge
straft met geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden. 

Het vischtuig waarmede de overtreding wordt 
gepleegd, kan worden verbeurdverklaard . 

Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog geen twee jaren zij u verloopen sedert eene 

vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 

gelijke overtreding onherroepelijk is geworden; 
kan de geldboete met een derde worden verhoogil, 

Het tweede, derde, vierde , vijfde en zesde lid 

van artikel 23 Wetboek van Strafrecht is ten 
deze niet van toepassing, ingeval is gehandeld 

overeenkomstig het eerste Jid van artikel 4 dezer wet. 

1889 . 

3. Met het opsporen van de overtredingen van 
deze wet zijn belast de bevelvoerders van de 
vaartuigen, aan wie vanwege het Rijk het toe
zicht op de visscherij is opgedragen, alsmede de 
ambtenaren Jer recherche te water, de water
schouten en de verdere am btenareu der Rijks- en 
gemeentepolitie. 

Zij zullen bij outdekking op heeterdaad het 
vischtuig , waarmede de overtreding wo rdt ge

pleegd , in beslag nemen of de waarde daarvan 
bepalen. 

Voor zoover de processen-verbaal zijn opge
maakt door de genoemde bevel voerders worden 
zij ten spoedigste opgezonden aan den Minister 

van Marine, die voor de verdere verzending zorg 

draagt. • 

4. Bij ontdekking op heeterdaad van de over
treding in artikel 2 omschreven, zal het vaar
tuig, van welks ·boord netten of ander vischtu ig 
zijn uitgeworpen of opgehaald of op andere wijze 
is gevischt zoo mogelijk door een vaartuig van 

wege het Rijk met het toezicht op de visscherij 

belast , worden opgebracht naar de naaste of meest 

gelegene Nederlandsche haven, tenzij in handen 

van den bevelvoerder va n laatstgenoemd vaartuig 
wordt gestort eene som van driebonderd gulden 

of daarmede gelij kstaande waarde in vreemde 
muntspecie of baokbiljetten als waarborgsom voor 

de voldoening van , ingeval van veroordeeling , te 

betalen boeten en kosten , benevens indien het 

vischtuig waarmede de overtreding wordt gepleegd 

niet wordt in beslag genomen, de daarvoor be
paalde waarde. 

In geval van zoodanige storting zal de bevel

voerder van laatstbedoeld vaartuig daarvoor e~o 
bewijs van ontvangst geven en den gezagvoerder 

van het vreemde vaartuig of hem die dezen ver

vangt. gelasten zich met dit laatste onmiddellijk 

buiten de territoriale wateren te begeven, of, bij 
onwil, hem met geweld daartoe noodzaken. 

5. Het naar eeue Nederlandsche haven, in
gevolge het eerste lid van artikel 4 opgebrachte 
vaartuig zal daar door de zorg van den water

schout of bij gebreke van dezen door die van den 
burgemeester met den inventaris, voor zoover 

deze niet is in beslag genomen, worden in be

waring gebonden totdat de in dat artikel ge
noeinde waarborgsom en de daar bedoelde waarde 
van het niet in beslag • genomen vischtuig in 
handen van den burgemeester of van een Neder

Jàndschen consul in het land ,vaar de reederij 

van het vaartuig gevestigd is , zullen zijn gestort 

9 
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t·egen bewijs van ontvangst, of totdat het recht 
tot strafvordering zal zijn vervallen door den dood 
van den verdachte, door verjaring of op grond 
van art. 7 4 van het Wetboek van Strafrecht, of 
totdat de vrijspraak of het ontslag van rechts
vervolging op de niet ontvankelijk verklaring van 
het openbaar ministerie onherroepelijk zal zijn ge
worden of _totdat het recht tot uitvoering van de 

straf zal zijn vervallen door deu dood van den 
veroordeelde of eindelijk totdat aan het veroor
deelend vonnis zal zijn voldaan of dit zal zijn 
ten uitvoer gelegd op de in het volgend artikel 
bepaalde "'ijze en de kosten waarin de veroordeelde 
is verwezen zullen ziju voldaan. 

6. Ingeval is gehandeld overeenkomstig art. 4 

dezer wet, kan tegen het bij verstek gewezen 
vonnis geen verzet meer worden gedaan indien 
twee maanden zij u verloopen sedert het ·vonnis 

kan worde11 ten uitvoer gelegd. 

Indien twee maanden verloopen zijn sedert de 
rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer ge
legd en het opgebrachte vaartuig alsdan oog over
eenkomstig het vorige artikel in bewaring wordt 
gehouden , zal zooJra mogelijk door den met de 

bewaring belasten ambtenaar zóóveel van den in

ventaris in het openbaar worden ;erkocht als 

noodig is tot verhaal van boete, verbeurd verklaarde 

voorwerpen en kosten , waarna het vaartuig met 
den verdereu inventaris ter beschikking wordt ge

steld van de rechthebbenden, zoo noodig door 
tussche,nkomst van den consnlairen ambtenaar te 

naast er plaatse van het _ land waar de reederij 

van het vaartuig gevestigd -is. 

7. De in handen van den burgemeester of van 

den bevelvoerder van het met het toezicht belaste 

va~rtuig gestorte waarborgsom en waarde van 
het niet in beslag genomen vischtuig zullen 

zoodra mogelijk worden overgebracht ten kantore 

van den ontvanger der registratie, binnen het 
ressort van het kantongerecht, hetwelk van de 

overtreding kennis neemt, ten einde na berechting 
der zaak onder aftrek van eventueel beloopen 
boete, geschatte waarde van verbeurdverklaarde 

doch niet uitgeleverde voorwerpen en kosten langs 
diplomatieken weg te worden teruggegeven aan 
hem, die de waarborgsom en de waarde van het 

vischtuig heeft gestort. 
Is de storting bij een consul geschied, zoo 

zullen de gelden onder dezen blijven berusten ' en 
door hem na berechting der zaak aan de ·recht-

• hebbenden worden verantwoord onder aftrek van. 

eventueel beloopen boete, geschatte waarde van 

verbeurdverklaarde doch niet uitgeleverde voor 
werpen en kosten. 

8. Het strafbare feit bij deze wet voorzien wordt 
beschouwd als overtreding. 

Met de vervolging daarvan is belast de ambte
naar van het openbaar _ ministerie bij het kanton
gerecht, tot welks rechts5ebied de haven behoort 
waar het schip werd opgebracht. 

Heeft geene opbrenging plaats gehad, dan zijn 
de artt. 22 en 24 bis van het Wetboek van 

Strafvordering ten deze toepasselijk. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 26sten October 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Jitstitie, 
(get.) RUYS VAN BEERENBROEK. 

De JJ1inister van Marine, (get.) ÜYSERINCK. 

De JJ1inister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HAVELAAR. 

De Minister van B1titenlandsche Zaken, 
(get) HAUTSEN. 

(Uitgeg . 5 Nov. 1889.) 

26 October 1889. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar 1888. S. 136. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen van 

dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 
.J.rt. 50 met f 5,000. .J.rt. 133 met f 20,000. 

b. verminderd: 
Árt. 135 met / 25,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen en 

vermindering wordt het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdstuk gebracht op / 853,925; en dat der 

5de Afd op/ 7,416,016.3:l. 

26 October 1889. WET, tot aanvulling der wet 
van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), 

houdende regeling der voorwaarden ter ver

krijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, _ 

apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. 

S. 137. 
Bijt. Hand. 2• Kamer 1888/89 n°. 115, 1-4. 
Hand. id. 1889/90, bladz. 180-132. 
Hand. l• Kamet 1889/90, bladz. 10, 20, 21, 27. 

WIJ WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

aanvulling van de wet van 25 December 1878 

(Staatsblad n°. 2 22), houdende regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 

tandmeester, apotheker , vroedvrouw en apothekers-
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bediende, aangevuld bij de wet van 28 Juni 1881 

(Staatsblad n°. 103), noodzakelijk is; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 

Achter artikel 23 der wet van 25 December 
1878 (Staatsblad n•. 222) wordt een nieuw arti
kel 23 a gevoegd, luidende als volgt : 

"Wij bebonden Ons voor de bevoegdheid van 

apotheker te verleenen aan Nederlanders, die als 
militair apotheker een eervol ontslag hebben be
komen nit den kolonialen dienst, voor zoover zij 
die bevoegdheid krachtens de bepalingen dezer wet 
niet bezitten ." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, .den 26sten October 1889. 

(get. ) WILLE M. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

(get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 30 Oct. 1889.) 

26 October 1889. Bt:SLU!T, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 10 Novem

ber 188 ::! te t's Gravenhage door de gevol
machtigden van Nederland en Siam gesloten 

overeenkomst, tot nadere regeling van den 
invoer en verkoop van geestrijke dranken 

in laatstgenoemd land, waarvan de bepalingen 

moeten strekken tot aanvulling van het trac

taat van vriendschap , handel en scheepvaart 

van 17 December 1860. S. 138. 
WIJ WILLEM III, E:<Z. 

Gezien de te 's Gravenhage op 10 Novem
ber 1883 door de gevolmachtigden van Neder
land en Siam gesloten overeenkomst, tot nadere 

regeling van den invoer en verkoop van geestrijke 
dranken iu laatstgenoemd land, waarvan de be

palingen moeten strekken tot aanvulling van het 

tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart 
van 17 December 1860 (lJ, van welke overeenkomst 
de inhoud en de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING: 

Zijne Majesteit de Koning 4er Nederlanden en 
Zijne Majesteit de Koning van Siam; 

Wenschende den invoer en den verkoop van 
geestrijke dranken in het Koninkrijk Siam op vol 
_doende wijze te regelen, hebben besloten te dien 
aanzien wij"zigingen te brengen in het tractaat 

van vriendschap , handel en scheepvaart, den 

(1) Zie het besluit van 11 December 1862, S. 198. 

l 7den December achttienhonderd en zestig tnsschen 
beide rijken gesloten, zoo zijn 

De ondergeteekenden : 

Jonkheer PIERRE JOSEPH AUGUSTE MARIE VAN 
DER DOES DE WILLEBOIS' Minister van J:luiten
landsche Zaken van Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden en Prins PR!SDANG, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne 
Majesteit den Koning van Siam, hiertoe behoo r
lijk gemachtigd, omtrent de volgende artikelen 

overeengekomen: 
Art . I. Spiritualiën van iedere soort, welke 

geen hooger alcoholgehalte hebben dan die waar
van de Siameesche Regeering de vervaardiging in 

Siam toestaat, zullen door Nederlandsche onder
danen kunnen worden ingevoerd en verkocht tegen 
betalin!( van hetzelfde recht , waaraan de in Siam 

vervaardigde spiritualiën, volgens de Siameesr.he 

wetten in 'het land zelf onderworpen zullen zijn. 

Spiritualiën, waarvan het alcoholgehalte dat 

van de in Siam vervaardigde te boven gaat, 

mogen worden ingevoerd en verkocht tegen be

taling van een recht, geëvenredigd aan de hoe
veelheid alcohol, die zij , boven het door de Sia

meesche Regeering vastgestelde gehalte, bevatten . 
Nederlundsche onderdanen mogen bier en wijnen 
invoeren en verkoopen tegen betaling van een 

recht , gelijkstaande met de accijns, waaraan 

dergelijke, in Siam vervaardigde artikelen, volgens 

de Siameesche wetten onderworpen zijn ; dat recht 

op inge1•oerde bieren en wijnen zal echter nooit 
hooger zijn dan 10 percent ad valorem. De rech 

ten op de ingevoerde spiritualiën, bieren en wijnen 
zullen het invoerrecht van 3 percent, vastgesteld 

bij de geluenJe tractaten , vervangen en niet be
schouwd worden als daaraan te zijn toegevoegd. 

Spiritualiën, bier en wijnen zullen aan geenerlei 
andere belasting van welken aard ook onderwor

pen kunnen worden. De schaal der accijnsrechten, 
welke van in Siam vervaardigde spiritualiën, 

bieren en wijnen ge_heven · worden, zal door de 
Siameesche Regeering aan die van Zijne Majesteit 

den Koning der Nederlanden worden medegedeeld 

en geenerlei verandering in die rechten zal kunnen 

worden toegepast op N ederlandsche onderdanen 
vóór zes maanden verloopen zijn na de boven

genoemde mededeeling der Siameesche Regeering. 
II. f!et onderzoek of de verificatie der dranken, 

door Nederlandsche onderdanen in het Koninkrijk 

Siam ingevoérd, zal geschieden door twee des

kundigen, te benoemen de een door de Siameesche 

overheid, de ander door den invoerder en, bij 
9* 
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ontsteutenis van dezen, door den consulairen ver

tege nwoordiger der Nederlanden. 

Bij verschil zullen partijen een derden als 
scheidsman aanwijzen. 

III. IJe Siameesche Regeering zal bevoegd heid 
hebben tot stuitinir van den invoe,· in Sinm door 

Nederlandsche onilerdanen van spiritualiën, welke, 
na onderzoek, zullen geacht worden schadelijk te 

zijn voor de openbare gezondheid. 

Vau deze beslissing zal zij kennis geven aan de 

invoerders, geconsigneerden of houders Jer ge
noemde spiritualiën, opdat deze die binnen een 
tijdsverloop van drie maanden na die keunisgeving 

kunnen uitvoeren. Zoo deze uitrner niet heeft 

11laats gehad zal zij, na daartoe behoorlijke mach

tiging te hebben verkregen van den consulairen 
vertegenwoordiger der Nederlanden, welke mach

tiging iu een dergelijk geval niet zal geweigerd 

worden , de genoemde spiritualiën kunnen in beslag 

nemen en vernietigen; in ieder geval echter zullen 
de rechten, welke reeds betaald mochten zijn, 

worden teruggegeven. Het onderzoek der spiri

tuali ën welke voor schadelijk voor de gezondheid 

gehouden worden en door ederlandsche onder

danen zijn ingevoerd, zal plaats hebben overeen

komstig het bepaalde bij artikel II. De Sia-

. rneesche Regeering verbindt zich tot het nemen 

van alle noodige maatregelen ten einde den ver

koop te verhinderen van in Siam vervaardigde 

spiritualiën, die schadelijk kunnen zijn ,oor de 

open bare gezondheid. 

IV. Itder Nedet·landsch onderdaan die in Siam 

geestrijke dranken, bier en wijnen in het klein 

wil verkoopen, zal zich moeten voorzien van eene 

bijzondere vergunning (license) welke door de 

Siameesche Regeering uitgereikt en niet dan om 

billijke en gegronde redenen geweigerd zal kunnen 

worden. .Aan deze vergunning zullen voorwaar

den verbonden kunnen worden, die in gemeen 

overleg tusscben de beide regeeringen zullen wor
den vastgesteld en op dezelfde wijze veranderd 

kunnen worden. 

V. Ten opzirhte van den in voer en verkoop van 

spiritualiën, bier, wijnen en geestrijke dranken 

en ten opzichte van ile vergunningen (license) 

zullen de ederlandsche onderdanen steeds dezelfde 

r echten en voorrechten genieten als de Siameesche 

of als die van de meest begunstigde natie en zij 

zullen de bevoegdheid hebben tusschen deze beide 
wijzen van behandeling te kiezen ; e;eneens zullen 

de uit de Nederlanden ingevoerde spiritualiën, 

bieren, wijnen en geestrijke dranken in alle op-

zichten dezelfde voorrech le11 genieten als gelijk

soortige artikelen ingevoerd uit eeni11, ander land, 

waaraan te dien opzichte de behandeling op den voet 

van de meest begunsti11de nntie zal zijn toegekend. 

.Men is uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
Nederlaodsche onderdanen slechts in zooverre ge

houden zullen zijn zich naar de voorschriften der 

t egenwoordige overeenkomst te gedragen als ook 
de burgers of onderdanen der andere 11utiën daar

aan eveneens znllen zijn onderworpen en die onder 
alle omstandigheden iu acht zullen nemen. 

Vl. Behoudens de bepalingen van artikel V zal 
de tegenwoorclige overeenkomst in werking treden 

op een nader door de beide Regeeringeo vast te 
stellen datum en zij zal van kracht blijven ge

dureude zes maanden na het tijdstip, waarop een 
der contracteerende partijen aan de andere haar 

voornemen zal hebbeu te kennen gegeven om de 

werking er van te doen ophot,deu. 

H et verdrag vau den l 7den Uecember achttien

honderd en zestig tusschen het Koninkrijk der 

Nederlanden en het Koninkrijk Siam zal van 

kracht blijven tot op den dag, waarop de tegen

woordige overeen komst io werking treedt in zijn 

geheel , eu na dien datum ten opzichte van die 

bepalingen, waarin door de tegenwoordige over

eenkomst geene wijzigingen zijn gebracht . 

Wanneer deze overeenkomst komt te vervallen 

zullen de vroegere bepalingen van het bovenge

noemd verdrag opnieuw iu werking treden en even

als vroeger van kracht blij veu. 

V Il. l)e bepalingen der tegenwoordige overeen

komst zijn toepasselijk evenzeer op de koloniën 

en bezittingen van het Koninkrijk der Nederlanden 

buiten Europa als op het Koninkrijk zelf, op de 

N ed·erlanclsche onderdanen en op allen ,! die door de 

Regeering van Zijne Majesteit den Koning der Ne

derlanden genaturaliseerd zijn of beschermd worden. 

H et staat vast dat onder de benaming consulair 

vertegenwoordiger, die in deze overeenkomst voor 

komt, begrepen zijn Consuls-Generaal, Consuls, 

Vice-Consuls , Consulaire .Agenten, Kanseliers en 

alle andere consulaire ambtenaren. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmach

tigden de tegenwoordige aàditioneele artikelen in 

duplo onderteekend en van hno zegel voorzien 

hebben. 

Gedaan te 's Gravenhage den tienden Novem

ber van het jaar Onzes Heeren achttienhonderd 

drie en tachtig. 

(L. 8.) (get.) VAN DER DOES DE WILLEBOIS. 

PRISDANO, 
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Gelet dat bovenstaande overeenkomst, na. vast
stelling iu Siam der aldaar te harer uitvoering 
noodige bepalingen, op 1 April 1889 is in wer
king !);etre<leu; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken , van 23 October 1889, 
n•. 9271, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making der bovenstaande_ overeenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaatsing van dit_ be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden der Oepartementen 
van Algemeen Bestu ur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be

palingen in voorschreven overeenkomst vervat. 
Het Loo, den 26sten October 1889. 

(get.) WILLEM. 
De :11inister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) HARTSEN. 
(Uitgeg. 6 Nov. 188\J.) 

27 October 1889. WET, verklarende het algemeen 

nut iler onteigening van eigendommen , noodig 
voor den bouw van twee nieuwe sluizen op 
de Drentsche Hoofdvaart. S. 139. 

27 October 1889. WET, tot verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Staa!sbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. 140. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk verhoogd: 

Àrt. 54 met/ 55,000. Árt. 151 met/ 12,000. 
Ten gevolge van voorschreven verhooging wordt 

het totaal der 2de Afcl. van dit hoofdstuk )!ebracht 

op / 926,760, dat der Vide afdeeling op/ 515,220 
en het eindcijfer nader vastgesteld op/10,127,629. 

27 Octoóer 1889 WET, tot verhooging van het 

zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1889 . S. 141. 
Bij oeze wet wordt na verhooging van het 

artikel 13 der 2de Afd. met f 10,000, het 

totaal der 2de afd. !!;ebracht op f 5,636,205 

en het eindcijfer op/ 14,2] 9,556.20. 

27 Octob.er 1889. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den onder

handschen verkoop van een stok geslechten 

vestinggrond te Bergen op Zoom , aan de 

N aamlooze Vennootschap "Sur:rtriea de Breda 

et Berg op Zoom", gevestigd te Izeltes (Brzes
sel").. S. 142. 

27 October 1889. WET, tot verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1889. S. 143. 

Bij deze wet wordt na verhooging van de arti
kelen 7\l met f H.75 en 80 met f 17,025 der 
15de Afd., het totaal der 15de Afd. gebracht 

op / 314,237 en het eindcijfer nader vastgesteld 

OJJ f 20,791,447. 

28 October 1889. WET, houdende goedkeuring 
van eene met de directie der N ederlandsche 
Rhijnspoorweg-Maatschappij gesloten overeen
komst tot ruiling van gronden . S. 144. 

28 October 1889. WET, tot verhooging van het 

negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar l889. S. 145. 
Bij deze wet wordt art. 29 verhoogd met 

f 455,000; hierdoor wordt het totaal der 2de Afd. 

gebracht op f 16,289,253.21 en het eindcijfer op 

f 23,639,214.21. 

28 October 1889. WET, tot nadere regeling van 
den dienst en het gebruik van spoorwegen, 

waarop uitsluitend met beperkte snelheid 

wordt vervoerd. S. 146. 
Bijl. Handel. 2• Kamer 1888/89 n•. 69, 1-8. 

Handel. id. 1889/90 , bladz 133. 
Handel. l • Kamer 1889/90, bladz. 10, 20, 24. 
WIJ WILLEM III, ENZ .... doen te weten: 

Alzop Wij in overweging genomen hebben, dat 
nadere regeling noodig is van den dienst en het 

gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met 
beperkte snelheid wordt vervoerd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge

hoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 

hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed
vinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Hij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen door Ons omtrent den dienst en het ge
bruik van spoorwegen, waarop geen vervoer plaats 

heeft dan met eene_ snelheid van ten hoogste 

veertig ( 40) kilometer per nur, bepalingen worden 

gemaakt, waarbij wordt afgeweken van de arti

kelen 5, 27, 32, 33, 35 tot en met 38, 43, 

44 en 4 7 der wet van Il April 187 5 (Staats

blad n•. 67). 
2 Op spoorwegen, waarop geen vervoer plaats 

heeft dan met eeiie snelheid van ten hoogste 

twintig (20) kilometer per uur, is de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n•. 67) niet van toe

passing. 
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3. Overtreding van de bepalingen van den in 
art. 1 bedoelden algemeenen maatregel van be
stuur wordt gestraft met eene boete van ten 

hoogste vijf en zeventig gulden. 
Iodien zij plaats heeft door bestuurders van 

een spoorwegdienst, met eene boete van ten hoogste 

vijf duizend g"tden. 
Indien zij plaats heeft door beambten of be

dienden van den spoorwegn.ienst, met eene boete 
van ten hoogste duizend gi!lden. 

De beambten en bedienden zijn niet strafbaar zoo 
hunne overtreding een gevolg is van den last, door 

de bestuurders van den spoorwegdienst gegeven . 
Die beambten en bedienden kunnen de reizigers• 

die zich aan overtreding der bepalingen van den 

in art. 1 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur schuldig maken, uit de rijtuigen weren 

of verwijderen. 

4. Met het opsporen der overtredingen van 
den in art. 1 · bedoelden algemeenen maatregel 

van bestuur zijn, behalve de bij art. 8 van het 

Wetboek van Strafvordering aangewezen ambte

naren, de personen tot nitoefeninis van het toe

zicht op de spoorwegdiensten door Ons aange

wezen, bevoegd. 
Ook zijn daartoe bevoegd de beëedigde beambten 

en gedienden van den spoorweg, over de geheele 

uitgestrektheid van den weg waarop zij dienst doen 
en binnen den krinis van honderd meter aan beide 

zijden van dien weg. 
Art. 401 van het Wetboek van Strafvo~dering 

is toepasselijk op de processen-verbaal, door hen 
opgemaakt. 

5. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd nis overtredingen. 
6. De wet van 9 Augustus 1878 (Staats -

blad n•. 124) wordt ingetrokken. 
7. Deze wet treeàt in werking op 1 J anuari 1890. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 28sten October 1889. 

(get.) WILLEM. 

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

(get.) 
De Ministe1· van Justitie , 

RU!JS VA.N BEER~:NB ROBK. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1889.) 

28 October )889. WET, tot wijziging der be-. 

grooting van Nederlanàsch-Inàië voor het 
dienstjaar 1889 (Hoofdstuk IL Uitgaven in 
Nederlandsch-Indiè). S. 147. 

28 October 1889. WET, houdende naturalisatie 
van: 

Jacobus Josephus Vers pee k. S. 148. 

29 October 1889. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 23 J anu
ari 1879 (Staatsblad n°. 25) vastgesteld Bij 
zonder Reglement op den loodsdienst in het 
IV de en Vde district (Goedereede , Maas en 
Brouwershaven). S. 149. 

WIJ WILLEM III, BNZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Marine , van 3 October 1889, Bureau G1 , n•. 32; 
Gezien de wet van 20 Augustus 1859 (Staats 

blad n•. 93), gewijzigd bij die van 6 April 1875 
(Staatsblad n•. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 

22 October 1889, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van 25 October 1889, Bureau 

G1 , n•. 27; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. met wijziging van Ons besluit van 23 Janu

ari 1879 (Staatsblad n•. _25) , krachtens artikel 2 

der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad u•. 93), 
voor zoover betreft het bij ·ons gemeld besluit 

vastgestelde Bijzonder Reglement op de loodsdienst 

in het IV de en V de district ( Goede,•eede, Maas 
en Brouwershaven) , vast te stellen, dat de loods

stanJplaats Schiedam een J,lOSt van één of meer 
binnenloodsen, te,·ens loodsen naar zee, zal hebben 

te Plaardingen; 
2°. het bij Ons besluit van 23 Januari 1879 

(Staatsblad n°. 25) vastgestelde en laatstelijk bij 

dat van 16 Januari 1885 (Staatsb lad n•. 5) ge
wijzigde Bijzonder Reglement op de loodsdienst 
in het IV de en V de district (Goedereede , Maas 
en Brouwershaven) wordt gewijzigd als volgt: 

Artikel 2, achter de standplaats • Schiedam" 
te doen volgen : 

•Laatstgenoemde standplaats heeft een post van 

één of meer loodsen, tevens loodsen naar zee , te 
Vlaardingen." 

Artikel 6, B. Voor de binnenloodsdienst , achter 
•standplaats Schiedam, 4 loodsen, tevens loodsen 

naar zee", te doen volgen: "waarvan één of meer 

gedetacheerd te Vlaardingen." 
, Op dezen post is niet van toepassing de tweede 

zinsnede van artikel 71 van het Algemeen Regle

ment op de loodsdienst." 

A.rt. l l , de tiende zinsnede te doen vervallen 

en vervangen door het navolgende: 
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• De dienst van het loodsen van Maassluis naar 31 October 1889. WETTEN, houdende naturali-
zee, voor schepen met loodsen van Rotterdam, 

· Schiedam of ?laar dingen afgekomen , en on ver
wijld naar zee vertrekkende, geschiedt door de 
aan boord zijnde binnenloodsen van de drie laatst
genoemde standplaatsen, tevens loodsen naar zee. 
Bij oponthoud, door bovengenoemde loodsen van 
Maassl'ltis of door die van den Hoek van Holland." 

Dit besluit treedt in werking met den eersten 
Janitari 1890. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

geplaatst en in afschrift medegedeeld zal worden 
aan den Raad van State, aan de Algemeene Reken

kamer en aan Onze Ministers van Justitie, van 
Binnenlandse he Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid, tot informatie 
en naricht. 

Het Loo, den 29sten October 1889. 

(!Jet .) WILLEM. 

De Minister van Marine, (!Jet.) DYS!lRINCK. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1889.) 

29 October 1889. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Hubert Eduard Otte. S. 150. 
Hyacinth Friedrich Heinrich Lef-

fers . S. 151. 
Carl Hermann Joseph Thole. S.152. 
Theodorus Hubertus Salden. S. 153. 
James William White. S. 154. 

30 October 1889. B!lsLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 23 Juni 

1889 (Staatsblad n°. 82) in werking zal 
treden. S. 155. 

De inwerkingtreding bepaald op 1 Januari 1890. 

30 October 1889. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Heinrich David Schlüter, tePadang. 

S. 156. 
H ermann A ngust Ströing of Strö

ning. S. 157. 
Friedri ch Heinrich J oseph Venne

mann. S. 158. 
Gerardus Andreas Klostermann. 

s. 159. 
Johann Eduard Janzing. S. 160. 

satie van: 
Johann Georg Briukmann. S. 161. 
J ohannes Andreas Le Blanc. S. 162. 
Pet r u s Hen d r i c u s H ark x. S. 163. 
Heinrich David Schlüter. S. 164 
Michael t'eilzer. S. 165. 

1 November 1889. .BESLUIT, tot vernieti~ing van 
de door den raad der gemeente Loosduinen 

in zijne ~ergadering van 31 Januari 1889 

vastgestelde verordening tot aanvulling van 
het toezicht op de stoomtramwegen. S. 166. 

w IJ WILLEM. III' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 16 Augustus 1889, 
u0 • 3509, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van de door den raad der gemeente 
Loosditinen in zijne vergadering van 31 Januari 
1889 vastgestelde verordening tot aanvulling van 
het toezicht op de stoomtramwegen; 

Overwegende, dat bij die verordening verboden 
is in de voor het personenverkeer bestemde wagens 
der ondernemin{l, of op of aan hunne balcons 
goederen, waren of voorwerpen van welken aard 
ook te hangen, te plaatsen, te hebben of te 
houden; 

dat dit verbod strekt tot verzekering van de 
veiligheid van reizigers met stoomtrammen; 

dat bij artikel 27 der wet van 23 April 1880 
(Staatsblad n°. 67) aan Ons is voorbehouden bij 

algemeenen maatregel van inwendig bestuur be
palingen vast te stellen tot verzekering der veilig
heid van de reizigers met openbare middelen van 
vervoer; 

dat voormelde verordening dus bepalingen bevat 
omtrent hetgeen door evenvermelde wettelijke rege
ling verklaard is aigemeen Rijksbelang te zijn, en 
mitsdien in strijd is met art. 150 der Gemeentewet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Gehoord deu Raad van State (advies van 8 Oc

tober 1889, n°. 12); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van 30 October 1889, 
n°. 4408, afdeeling Binnenlandsch .Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de door den 
raad der gemeente Loosduinen den 3lsten Janu
ari 1889 vastgestelde verordening tot aanvulling 
van het toezicht op de stoomtramwegen te ver 
nietigen, wegens strijd met de wet. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met cle uitvoering van dit besluit , dat in 

het ,~taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den lsten , ovember 1889. 

(get. ) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
(get .) MACKAY . 

(Uitgeg. 5 Nov . 1889.) 

2 November 1889. B~sLUIT, houdende verbod 

van· uitvoer uit de gemeente Goes van varkens 
en van vleesch, mest en afval dier dieren . 

s. 167. 

W1J WILLEM III, ENZ. 

Overwegende, dat het noodzakelijk is maat
regelen te nemen om te voorkomen dat de trichinen
ziekte onder de varkens te Goes zich buiten die 

gemeente uit breide; 
Gezien artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 

(Staatsblad n°. l:ll), laatstelijk gewijzigd bij die 

van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 22 October 1889 , 
n°. 4436, afdeeling Medi sche Politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 Oc
tober 1889, n°. 8) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 31 October 1889, n°. 4569, af
deeling Medische Politie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De uitvoer uit Goes van levende varkens 

en van vleesch, mest en afval dier dieren zonder 

schriftelijke vergnnni ng van den burgemeester dier 

gemeente is verboden. 

Die ver~unuing wordt niet verleend dan onder 
de voorwaarden daarbij door den burgemeester 

voor(leschreveu , den districts-veearts gehoord. 
2. Dit. besluit treedt in werking op den vijfdeu 

dag na dien der afkondiging in het Staatsblad 
en in de Staatscourant. 

Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 

het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zat' worden 

gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 2den November 1889. 

(get.) WILLEM. 
De Min . van Bimienl. Zaken, (get.) MACKAY. 

( Uitgeg. 6 Nov. 1889.) 

4 November 1889. B:i,;sLUIT, betreffende de orga
nisatie van het wapen der Koninklijke mare
chaussee. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Overwegende dat het noodi~ is eene w Uzi~ing 

te brengen in de orf!anisatie van het wapen der 
Kouinklijke marechaussee; 

Gezien het Koninklijk besluit van 9 December 

1843, n°. 102, alsmede Onze besluiten van 5 Au-
11:ustus 1855 , u0 • 4; van 28 Februari 1863, 

n°. 47; van 1 Juli 1871, n°. 21 en van 15 April 

1874, n°. 24; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 29 October J 889, Kabin et Litt'. F 5 '; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Justitie van den lsten ovember 1889, afdeeling 2c, 
n°. 104 ; 

Hebben goedgevonden en verstaau, met intrekking 
van de vermelde besluiten te bepalen : 

Art. ' 1. Het wapen der Koninklijke marechaussee 

bestaat uit drie divisiën. 
De 1sle divisie is verdeeld over vier districten; 

de 2de divisie over drie districten; de 3de divisie 
over vier districten. 

De samenstelling en de iudeeling der divisiën 

is aangegeven in de bij dit besluit behoorende 
bijlagen À e.n B . 

2. Onze Minister van Oorlog wordt ~emachtigd, 
de bepalingen van art. l van ditjiesluit in werking 

te doen treden, naarmate de aan het aantal ofilcieren, 
onderofilciereu en minderen van het wapen te 

geven uitbreiding, zulks zal toelaten. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de uit

voering van ilit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze Ministers van Justitie, 

van Binnenlandsche Zaken en van l•'inanciën, 
alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 4deu ovember 1889. 

(get.) WILLEM. 

De Min. van Ooi·log, (get.) J. W. BERGANSIUS. 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 
4 November 1889, u•. 14. 

füJ"LAGh1 A. 

S ..A. MENS TELLING van het Wapen der Koninkl1jke Marechaussee. 

STERKTE 

EN 

SA MEN STELLING 

VAN 

l. De lste Divisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant 

Kapiteins of luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester 
Wachtmeesters . 
Brigadiers 
Schrijver. 

Marechaussees der { l ste klasse 1 
2de klasse 

Hoefsmeden . 

Totaal 

2. De 2de Divisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant 

Kapiteins of luitenants , Districts-
commandanteu 

Opperwachtmeester 
W ach tm eesters . 
Brigadiers 
Schrijver. 

Marechaussees der 

Hoefsmid. 
{ 

lste klasse l 
2de klasse 

Totaal 

3. De 3de Divisie. 

Luitenant-Kolonel of Majoor, lli
visie-commandant 

Kapiteins of luitenants, Districts-
commandanten 

0 pperwach !meester 
Wachtmeesters . 
Brigadiers 
Schrijver. 

1 

4 

1 

Troepen . 

Onder
officieren 

en 
minderen. 

8 
15 

73 

96 

9 
15 

75 

...; 

"' 0 ... 

1 
lU 
20 

1 

89 

2 

123 

1 
4 
8 
1 

4 99 

33 

1 

48 

1 

4 

16 
32 

1 

1 

Marechaussees der { 

Hoefsmeden . 

lste klasse 
2de klasse l- 145 

2 1 

3 Totaal 5 l\Hi 

Paarden 
van 

2 

8 

10 

2 

6 

8 

2 

8 

10 

8 
15. 

73 

9G 

9 
15 

75 

99 

lG 
32 

145 

2 

195 

BIJZONDfütE BEPALINGEN. 

a. Van de dff"ie llivisie-comman 
danten kan één den rang van 
luitenant -kolonel hebbeu. 

b. De opperwachtmeesters zijn teven 
dienstdoeud kwartiermeester. Zij 
zijn gelijk gesteld aan den graad 
van arijttdant -onderojftcier. 

c. De wachtmeesters zijn gelijk ge 
steld aan ·den graad van sergeant 
ma/oor. 

d. Van de wachtmeesters te paard 
der l ste Divisie is er één be 
stemd om te worden werkzaam 
gesteld bij ilen Inspecteur der 
Cavalerie, belast met het alge 
meen toezicht over het wapen 

e. Bij een incompleet aan wacht 
meesters, waarin niet dadelijli 
kan worden voorzien door be 
vordering- van brigadiers, kan 
het aantal brigadiers tijdelijk met 
zoovelen worden vermeerderd 
als het aantal ontbreken<le wacht 
meesters bedl'aagt. 

f. De brigadiers zijn gelijk gesteld 
aan den graad vau sergeant. 

g. De marechaussees en cle hoef 
smeden zijn gelijk gesteld aan 
den graad van korporaal. 

h. De marechaussees der 2de klasse 
worden, bij goed 1sedrag en dienst 
ij ver na zes jaren dienst bij he 
wapen tot de lste klasse be 
vorderd. 

De marechaussees der 2de klasse 
genieten de soldij, vastgesteld 
voor de marechaussees in de 
tabel, behoorende bij Ons besluit 
van 31 Uecember 1887, n°. 29 
die der l ste klasse genieten die 
soldij met eene verhooging van 
10 cent per dag. 
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Troepen. 
Paarden 

van 

STERKTE 
Onder-

KN officieren ~ 

d en d "' il 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 

SAME N S'l'ELLI NG " minderen. ~ f .. " .... 
" -~ ·- " 

VAN 
·5 

rd tl3 ~~ .a -<;; o·-
o . ;;; 0 0 :;; s 

"' ... "" .,., 
"' .e .s 0 

. 
4. Het Wapen der Koninlclijlce 

Marechaussee. 

1. De lste Divisie 5 96 123 10 96 
2. . 2de " 4 99 48 8 99 
3. " 3de " 5 195 3 10 195 

-- - - - -
Totaal 14 :390 174 28 3\J0 

... 
M1J bekend, 

/Je Minister van Oorlog, (get.) J. W. BKRGANSIUS. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
4 November 1889, 11°. 14. 

B IJLAGE 

IND E ELI N G van ket Wapen der Koninklijke Mareckauaaee. 

Standplaatsen Standplaatsen

1 

van de van de Standplaatsen 

Divisie- Districts- der 
Comman- Comman-

danten . danten. Brigades. 

l ste 's Hertogen
bosch. 

1 

2de! Maastricht. 

1 

"1 -~ 
1 

1 
's Hertogen-

bosch, \ 
Eindhoven, 

Sas :::;ent. , ,;and~:atseu 

1 

der 

brigades 

! 
Maastricht, 
Roermond > Marechaussee 

en worden 
. Nijmegen. door den 

1 

l 
1 

Zwolle , 
Ássen, 
Almelo 

en 
Ruurlo. 

Minister van 

Oorlog 
vastgesteld 

Omschrijving van het door elke · Divisie te 

bezetten gebied. 

Het zuidelijk gedeelte van de provincie Zeeland, • 
benevens het westelijk deel van het eiland Wal
cheren; voorts de provincie Noordbrabant, met 
uitzond,ering van het noordoostelijk gedeelte. 

De provincie Limburg, het noordoostelijk ge
deelte van de provincie Noordbrabant, benevens 
het zuidoostelijk gedeelte der provincie Gelderland . 

De provincie Gelderland ten oosten van den 
IJ se!; de provincie Overijssel met uitzondering 
van het gedeelte gelegen op den linkeroever van 
den IJsel, en van enkele gemeenten in het noord
westelijk gedeelte; voorts de provincie Drenthe 
alsmede het zuidoostelijk gedeelte van de pro
vincie Groningen eti het zuidoostelijk gedeelte van 
de provincie Friesland. 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, (get.) J. W. Bl; RGANSIUS . 
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12 November 1889. BESLUlT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 Februari 1887 
(Staatsblad n°. 36), betreffende . toepas
sing van de crimineele wetgevi ug voor het 
krijgsvolk te water in Nederlandsen-Indië. 
s. 168. 

W1J WILLEM lil, ENZ . 

Op de voordracht van Onze Ministers van Kolo
niën, van Marine en van Justitie, van 21 Augus
tus 1889, Litt~ A 1 , n°. -25·, 24 Augustus 1889, 
Litt. B, n°. 2; en van _30 Augustus 1889, n°. 78, 
2de afdeeling À; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
16 October 1889, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 24 October 1889, Litt. A 1 , 

n°. 8, van 28 October 1889, Litt. B, n°. 6 
en van 7 November 1889, n°. 94, 2de af
deeling À; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

De eerste alinea van artikel 1 van Ons be
sluit van 18 Februari 1887 (Nederlandsen Staats

blad n°. 36 , Indisch Staatsblad n°. l02), be
treffende de toepassing van de crimineele wet
geving voor het krijgsvolk · te water in Neder

landsen-Indië, wordt gelezen: 
"Europeesche schepelingen en andere aan de 

crimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water 
onderworpen personen, die -niet tnsschen de keer
kringen zijn geboren en opgevoed, ondergaan, 

indien zij bij vonnis van een zeekrijgsraad in 
Nederlandsen-Indië veroordeeld zijn tot gevangenis
straf, militaire gevangenisstraf, militaire detentie 
of hechtenis, van minder Jan zes maanden en 
niet gepaard met ontzegging van het recht om 
bij de gewapende macht of als militair geëm
ploijeerde te dienen, die straf als gevangenisstraf 
in eene der gevangenissen aldaar. Bij rnroor
deeling tot eene iler genoemde straffen voor den 
duur van zes maanden of langer, of ook bij 

korteren duur wanneer de straf gepaard gaat met 
ontzegging van het recht om bij de gewapende 
macht of als militair geëmploijeerde te dienen, 
worden zij zoo spoedig mogelijk naar Nederland 
opgezonden, ten einde daar te lande hunne straf 
te ondergaan". 

Onzen Ministers van Koloniën, van Marine 
en van Justi tie z(jn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be

sluit, dat in het Staatablad zal worden geplaatst, 

en waarvan afschrift wordt gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 12den November 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Koloniën·. (get.) KEUCHENllJS. 

De Minister van .Mai·ine, (get.) ÜYSERlNCK. 

De Minister van JU.Jtitie. 
(get.) RuIJs VAN BEERENBltOEK. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1889.) 

12 November 1889. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 F ebruari 1887 
(Staatsólad n•. 37)", betreffende toepassing 
van de crimineele wetgeving voor bet krijgs
volk te wal er in de kolonie Suriname. S. l 69. 

WIJ WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Kolo
niën, van Marine en van Justitie , van 21 Augus
tus 188\J, Litt. A', n°. 25, 24 Augustus 1889, 
Litt. B, u0 • 2, en vau 3g Augustus 1889 n°. 78, 

2de afdeeling À; 

Oen Raad van State gehoord (advies van den 
15 October 1889, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers, van · 24 October 1889, Litt. A 1 , n°. 8, 
van 28 October 1889, Litt. B, n°. 6, en van 
7 November 1889, n°. 94, 2de afdeeling Á; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

De eerste alinea van artikel 1 van Ons be
sluit van 18 Februari 1887 (Nederlandsch Staats

blad n°. 37, Gouvei-nementsblad n° . 12), be
treffende de toepassing van de crimineele wet
geving voor het krijgsvolk te water in Suriname, 
wordt gelezen: 

• Europeesche schepelingen en andere aan de 
crimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water 
onderworpen personen, die niet tosschen de keer• 
kringen zijn geboren en opgevoed, onder~aan, 
indien zij bij vonnis van een zeekrijgsraad in 
Suriname veroordeel,! zijn tot gevangenisstraf, 
militaire gevangenisstra( militaire detentie of 
hechtenis, van minder dan zes maanden en niet 
gepaard met ontzegging van het recht om bij de 
gewapende macht of als militair geëmployeerde 
te dienen, die straf als gevangenisstraf in eene der 
gevangenissen· aldaar. Bij veroordeeling tot eene 
der genoemde straffen voor den duur van zes 
maanden of langer, of ook bij korteren duur 
wanneer de straf gepaard gaat met ontzegging 
van het recht om bij de gewapende macht of als 
militair geëmployeerde te dienen, worden zij zoo 
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spoedig mogelijk naar Nederland, opgezonden, ten 
einde daar te laude hunne straf te ondergaan." 

Onze Ministers van Koloniën, van Marine· en 

van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem aan

gaat , belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad, zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift wordt gezonden aan de11 Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den November 18S ll. 

(get.) WILLEM. 

De l!fin. van Koloniën, (get.) KEUCHENIUS . 

De Minister van ll-larine, (get.) DYSEltlNCK. 

De l!finister van Justitie, 
(get) R uIJS VA.N BEERF.NBROEK. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1889.) 

l 2 November 1889. Hv.sLUlT, tot wijziging van 

het Konir.kl ijk besluit ,•an 18 Februari 1887 

(Staatsblad n°. 38), betreffenne toepassini;: 

van de crimineele wetgeving voor het krijgs

volk te water in de kolonie Curaçao. S. 170. 
WrJ WILLEM lil, ENZ. 

Op de voordracht. van Onze Ministers van 

Koloniën, van Marine en van Justitie, van 

21 Augustus 1889, litt. A 1 , n°. 25, 24 A ngus

tus 1889, litt. 11 , n°. 2, en 30 A ngustus 1889, 

n°. 78, 2' afd eel in11: Á; 

llen Raad van State gehoord (advies van den 

15 October 1889, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 

Ministers, van 24 October 1889, litt . A 1 , no . 8, 

van 28 October 1889, litt. B, n°. 6, en van 

7 November 1889, n°. 94, 2• afdeeling Á; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

De eerste alinea van art. 1 van Ons besluit 

van 18 l<'ebruari 1887 (Nederlandsc!t Staats
blad n°. ;JS, P" blicatieólad n°. 4), betreffende 

de toepassing van de crimineele wetgeving voor 

het krijgsvolk te water in Curaçao, wordt ge
lezen: 

• Eoropeesche schepelingen en andere aan de 

crimineele wetgeving voor het kriji;:svolk te water 

onderworJJeD JJersonen, die niet tusschen de keer

kringen zijn geboren en opgevoed, ondergaan, 

indien zij bij vonnis van een zeekrijgsraad in 

Curaçao veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, mili

taire gevange11isstraf, militaire detentie of hech

tenis, van minder dan zes maanden en niet ge-

ard met ontzegging van het recht om bij de 

gewapende macht of als militair i;:eëml1loyeerde te 
di;nen, die straf als gevangenisstraf in eene der 

gevangenissen aldaar. Bij veroordeeling tot eene 

der genoemde straffen voor den duur van zes 
maanden of laui;:er, ook bij korteren duur wan

neer de straf gepaard ii:aat met ontzegging van 

het recht om bij de gewapende macht of als 

militair geëmployeerde te dienen, worden zij zoo 

spoedig mogelijk naar Neder tand opgezonden, ten 
einde daar te lande hunne straf te ondergaan." 

Onze Ministers van Koloniën , van Marine en 
van ,Tnstitie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 

belast met de uitvoering van dit •besluit, dat in 
het Staatsblad, zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift wordt gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den U Novembtr 1889. 

(.get.) WILLEM. 

De Minister va1< Koloniën, (get.) KEUCHENIUS. 

De Minister van _Marine, <.get.) l)ysERINCK. 

De Minister van J ustitie, 
(get . ) Ru1Js VAN B1>:rfäENBROEK. 

\ Uitgeg 18 Nov. 1889.) 

12 November 1889. BESLUIT van den Minister 

van Waterstaat , Handel en Nijverheid, be

treffende vaststelling van het goedkeurings

merk, voor den ijk en herijk der maten en 

gewichten enz. voor 1890. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid; 
Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No

vember 1869 (Staatsblad n°. 167) en 15 Octo

ber 1873 (Staatsblad n°. 137), waarbij de stem

pelmerken en . het afkeuringsmerk voor den ijk 

der ma•en, gewichten en gasmeters zijn vastgesteld; 

Heeft goedgevonden: 

1°. te bepalen, dat het goedkeuringsmerk ge

durende het jaar 1890 te bezigen, zal zijn: 

bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter a in den gewonen schrijf vorm; 

bij den ijk van gasmeters de Koninklijke kroon; 
2°. ter algemeene kennis te brengeu , dat het 

merk van het kantoor waar de eerste stempeling 

heeft plaats gehad, volgens de M inisterieele be

schikkingen van 12 Januari 1873, n°. 174 en 

22 November 1878, n° 47 (afdeeling Handel en 

Nij verheid), voor elk der nagenoemde kantoren 

bestaat uit het cijfer achter den naam van elk 

kantoor nitgenrukt. 

's Hertogenbosch l, Breda 2, Arnhem 3, Nij

megen 4, 's Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 

Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 10, Hoorn 11 , 
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Middelburg 12, Utrecht 14, Leen warden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17 , Assen 18, Maastricht 19. 

's Gravenhage, 12 November 1889. 
Voor den Minister, 

DeSe<:retaris- Generaal, (get.) DE BosCH KEMPER. 

14 November 1889 ARR~ST van den Hoogen 

Raad der N ederlandeu, hondende o. a. be
slissing dat aan den regel van art. 26 der 

armenwet niet is gederogeerd door de wet 

van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) en 

dat de kosten van vervoer naar, en plaatsing 

in een Rijksgesticht van krankzinnigen krach

tens art. 18 der genoemde wet, op de ge

meente der woonplaats van den krankzinnige, 

indien deze onvermogend is, kunnen worden 

verhaald, wanneer de last tot plaatsing in 

een krankziunigengcsticht bij eene beschikking 

als bedoeld in genoemd art. 18 is gegeven. 

De Hooge Raad enz., 

Partij en gehoord; 

Gezien de stukken ; 

Overwegende dat tot ondersteuning van het be

roep in cassatie zijn aangevoerd de vol1;ende 

middelen: 

1. Sr.hending of verkeerde toepassing van de 

artt. 10, 12 , 13, 16, 17, 18, 19, 24, 40 en 

41 der wet van den 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96 ) van art. 26 der wet van den 

28 Juni 18ó4 (Staatsblad n°. 100) gelijk dit is 

iiewijzigd bij de wet vau den 1 Juni 1870 (Staats
blad n°. 85), van de artt. 1!4 en 116 Strafvord. 

(oud), doordien bij het beklaagde vonnis is aan

genomen, dat de kosten van vervoer na'.1r en van 

verpleging in het Rijksgesticht ter verpleging van 

krankzinnigen van een persoon wiens opneming 

in een krankzinnigengesticht was bevolen door 

eene rechtbank in raadkamer bij dezelfde beschik

king, waarbij die persoon, tegen wien rechtsin

gang en instructie was verleend, ter zake van 

moedwilliiie brandstichting, deswege werd buiten 

vervolging gesteld, zijn voor rekening van de ge

meente, waar de krankzinnige woonplaats had en 

op die gemeente kunnen worden verhaald; terwijl 

de rechter bedoeld in art. 18 is het college, dat 

na behandeling der s t rafzaak in de gewone terecht

zitting bij openbaar uitgesproken vonnis het ten 

laste gelegde feit bewezen heeft verklaard, doch 

dat feit wegens de in dat artikel genoemde om

standigheden aan den beklaagde niet toerekenbaar 

aéht, en buiten dat geval de opneming of plaat

sing in een krau kzinnigengesticht slechts kan 

worden bevolen krachtens de artt. 12, 13 of 15 
van genoemde wet, zoodat de rechtbank in raad

kamer, bedoeld in artt. 114 Strafvord. (olld) , 

niet bevoegd is eene dergelijke opneming te ge

lasten, en de kosten vau een :,ldns onwettig in 

een krankzinnigengesticht opgenomen persoon niet 

op de gemeente zijner woonplaats kunnen worden 

verhaald; 
II. Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 10, 18, 40 en 41 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96) , van art. 26 der wet van 

28 .Juui 1854 (Staatsblad n°. 100), gelijk dit is 

gewijzigd bij de wet van den 1 Jn11i 1870 
(Staatsblad · n°. 85), vau qrt. 56 R. 0. (oud). 

doordien bij het beklaagde vonnis is aaugenomen, 

dat tegen eene uitspraak of beschikking krachtens 

art. 18 voornoemd, wanneer die wordt gegeven 

door de rechtbank in raadkamer, als bedoeld in 

ar!. 114 Strafvord. (oud), geen hooger beroep 

zon openstaan, doch alleen verzet van het Open

baar Ministerie, en dat derhalve die uitspraak of 

beschikking in kracht van gewijsde zou zijn 

gegaan; 

III. Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 10, 13, 18, 24, 41) en 41 der wet van 

den 26 April 1884 (Staa tsblad n°. 95), en van 

art. 26 der wet van den 28 Juni 1854 (Staats
blad n°. l 00), itelijk dat is gewijzigd bij de wet 

van den l Juni 1870 (Staatsblad n°. 85). door

dien bij het beklaal(de vonnis is overwogen, dat 

de kosten van vervoer naar, en plaatsing in een 

Rijksgesticht van krankzinnigen krachte11 s art. 18 
voornoemd komen voor rekening van de gemeente 

der woonplaats van den krankzinnige, indien die 

onvermogend is, en op die gemeente kunnen wor

den verhaald, terwijl toch dit geval niet behoort 

onder degenen, opgesomd in art. 40 voornoemd, 

ilaar met ben, wier plaatsing of verpleging inge

volge die wet geschiedt op requisitoir van het 

openbaar ministerie, slecht zijn en kunnen zijn 

bedoeld, zij die krachtens art. 13 der wet voor

noemd zijn geplaatst, omdat het bevel van art. 18 
geheel onafhankelijk is van de vraag of het open

baar ministerie al dan niet het geven van dat 

bevel heeft gerequireerd, en dan ook daarom 

art. 10 absoluut beveelt, dat al ,le krachtens 

art. 18 op te nemen krankzinnigen worilen ge 

plaatst in Let Rijksgesticbt voor krankzinnigen, 

terwijl volgens· art. 10 alinea 2 de opneming van 

behoeftige krankzinnigen voor rekening van ge

meentebesturen slechts facultatief is, voor zoover 

de plaatsruimte dit toelaat; 
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Ten aanzien van het l • middel: 
0. dat daarbij wordt beweerd, dat de recht

bank in raadkamer , na afloop der instractie, in
gevolge art. 114 van het ongewijzigde Wetboek 
van Strafvordering rechtdoende op het requisitoir 
van den officier van justitie, onbevoegd was het 
in art. 18, 2° lid, der wet van den 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), nader gewijzigd bij art. 10, 
n°. 46, der wet tot in voering van het Wetboek 
van Strafrecht van den 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) , bedoelde bevel te geven; 

dat deze stelling is onjuist, als niet voort
vloeiende uit de woorden der wet, daar ook de 
rechter, die volgens het ongewijzigde Wetboek van 
Strafvordering in raadkamer oordeelde over het 
verder gevolg, te geven aan eeue vervolging ter 
zake rnn misdaad of wanbedrijf, begrepen is onder 
de nitdrukking •de rechter in crimineele en 
correctioneele zaken"; 

dat de stelling van het middel ook in strijd 
is met de strekking der wet, welke niet mede
brengt dat de beklaagde, v~n wien reeds in de 

instructie is gebleken dat het feit hem wegens de 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner 
verstandelijke vermogens ontoerekenbaar is, eerst 
door tusschenkomst van den burgerlijken rechter 
ingevolge art. 12 of 13 der wet in een gesticht 

zoude kunnen worden opgenomen ; 
dat eindelijk deze beperkte opvatting van art. 18, 

2• lid, geen steun vindt in de !(eschiedenis der 

wet, omdat, al moge de bepaling in hare oor
spronkelijke redactie zijn ontleend aan art. 37, 
2• lid, van het vroeger vastgestelde, later inge
voerde Wetboek van Strafrecht, dat zijn oorsprong 

had in eene vraag van het verslag der Tweede 

Kamer, of niet de wet moet bepalen, dat in geval 
vao •vrijspraak" de rechter opsluiting in een 
krankzinnigengesticht kan bevelen , eene beperking 
tot vrijspraak of ontslag ter terechtzitting niet 
geacht kan worden in de bedoeling der rappor
teurs te hebben gelegeu, daar in het nader door 
hen ontworpen , door de Regeering overgenomen 
en als wet vastgestelde voorschrift deze bepèr king 
niet is opgenomen ; 

0. mitsdien, dat het eerste middel van cassatie 
is onaannemelijk; 

Wat aangaat het tweede middel: 
0. dat ook dit middel is ongegrond, vermits 

de bevelen der raadkamer ingevolge de artt. 114 
tot 120 van het ongewijzigde Wetboek van Straf
vordering gegeYen, onherroepelijk worden, ingeval 

de officier daartegen niet OJJkomt OJl de wijze en 

binnen den termijn, bepaald bij art. 121, en het 
niet aangaat in dit opzicht met · den eischer te 
onderscheiden tusschen de verschillende gedeelten 

van ééue en dezelfde beschikking; terwijl daaren
boven art. 66 der ongewijzigde wet op de Rechter

lijke Organisatie, waarvan de schendinll: beweerd 
wordt, hier alle toepasselijkheid miste, omdat het 
tweede lid van het arti~el _alleen betrekking had 
tot vonnissen ter terechtzitting gewezen, althans 
niet tot beschikkingen in raadkamer v6ór of na 
de instructie genomen , als alleen aan voorzieniniz 
bij een hoogeren rechter onderworJJen, krachtens 
de bepalingen der artt. 89 en 121 van voormeld 
Wetboek; 

Wat betreft het derde middel : 
0. dat krachtens art. 26 der armenwet de 

kosten, voortvloeiende uit het overbrengen van 
arme krankzinnigen naar en hunne verpleging in 
gestichten voor krankzinnigen , in den regel voor 

zoover daarin niet uit andere fondsen wordt voor

zien, worden voldaan uit de fondsen der burger

lijke gemeenten, waar de verpleegden woonplaats 
hebben, en dat aan dezen regel niet is gedero
geerd bij de wet van den 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), ook blijkens de stellige verklaring 
der Regeeri og in haar antwoord op het voorloopig 

verslag der Tweede Kamer ad art. 38, l• ben c; 

dat volgens de slotbepaling van art. 40 der 
laatstgemelde wet, de kosteu van verpleging in 
het Rijksgesticht in rekening worden gebracht 

onder anderen aan de gemeente in het artikel 
sub d genoemd, dat is de gemeente, die volgens 

de armenwet die kosten heeft te voldoen; 
dat vermits deze slotbepaling in de wet is op

genomen ter beantwoording van de in het voor
loopig verslag der Tweede Kamer gestelde vraag, 
of geene bepalingen noodig waren, hoe het Rijk 
de verplegingsk~sten in zij n eigen gestichten uver
haalt", het niet twijfelachtig is, dat ook • het 
verhaal" van die kosten geschiedt op de wijze, 
omschreven in het met art. 40 in onmiddellijk 

verband staande art. 41; 
dat eindelijk ook de kosten van overbrenging 

van den krankzinnige naar het Rijksgesticht, door 
het Rijk voorgeschoten, ingevolge art. 50, 2• lid, 

letter d, op de gemeente konden worden verhaald, 
als begrepen onder die, omschreven in het 1 • lid, 
n°. 2, vermits zij waren gemaakt ,ingevolge deze 

wet", ter uitvoering eener in art. 18 2• lid be

doelde beschikking, krachtens art. 114 van het 
ongewijzigde Wetboek van Strafvordering in haal" 
geheel gewezen "op requisitoir van het openbaar 
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ministerie", ook voor zoover - wat echter niet 
beweerd wordt hier het geval te zijn geweest -
's rechters beslissing in een of ander opzicht van 
dat req nisitoir afweek; 

0 . dat alzoo ook het derde middel is ongegrond; 
Verwerpt het heróep; 
Veroordeelt den eischer in de kosten. 

19 November 1889. BESLUIT, waarbij bepalingen, 
geldende voor de Rijkswerkinrichting te Ho<Yrn, 
ook van toepassing worden verklaard op de 
Rijkswerkinrichting voor vrouwen te Oegst
gedst, en waarbij eene voor de Rij kswerk
inrir.htingen Veenhuizen n°. 2 en 3 geldende 
bepaling ook van toepassing wordt verklaard 

op de Rijkswerkinricl1ting Veenhttizen n°. 1. 
s. 171. 

WIJ WILLEM 111, ENZ. 

Gelet op de wet van 10 December 1888 (Staats

btad n°. 176); 
Gezien artikel 22, in verband met artikel 32, 

2de Jid, van het Wetboek van Strafrecht; 
Gezien Ons besluit van 31 Augustus · 1886 

(Staatsbtad n°. 159), houdende vaststelling van 
den Algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
in art. 22 van het Wetboek van Strafrecht be
doeld, en Ons besluit van 20 J uli 1887 (Staats
btad n°. 139), houdende wijziging en aanvulling 
van dien Algemeenen maatregel; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Jns
titie, van den l4den October 1889, n°. 178 , 
3de afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies ·van den 
12den November 1889, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van J nstitie, van den 15den November 1889, 
3de afdeeling, n°. 79; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. den bovenbedoclden Algemeenen maatregel 

van inwendig bestuur, voor zoover die toepasselijk 
is op de Rijkswerkinrichting te Ho<Yrn, ook van 
toepassing te verklaren op de Rijkswerkinrichting 
voor vrnuwen, welke in de gemeente Oegstgeest 

zal worden gevestigd, met dien verstande dat, 
met afwijking in zooverre van de artt. 61 en 87, 
voor de vrouwen ook aldaar in de kantine snuif 
zal worden verkrijgbaar gesteld, en van het door 
haar verdiend loon één derde gedeelte als uitgaans
kas zal worden afgezonderd ; 

2°. te bepalen, dat art. 108 van den Algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur voormeld toepas-

se lijk zal zijn op al de Rijkswerkinrichtingen Veen

huizen; 
3°. dit beslûit treedt 1 Januari 1890 in werking. 
Onze Minister van J nstitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

zal worden geplaatst. 
· Het Loo, den 19den November 1889 . 

(g et.) WILLEM. 
De Minister van Jtt,Stitie, 

(get.) Ru1Js VAN BEERENDROEK. 

(Uitgeg. 22 Nov. 1889.) 

29 November 1889. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk van de maten en gewichten in 1890. 

s. 172. 
Wr;r WILLEM 111, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverheid, van 5 No
vember 1889, n°. 165, afdeelin11: Handel en 
Nijverheid; 

Gelet op art. 15 , letter a, der wet van 7 April 

1869 (Staatsbtad n°. 57), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Ons besluit van 
29 November 1874 (Staatsbtad n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies vau 19 No
vember 1889, n°. 37); 

Gezien het nader npport van Onzen voor
noemden Minister, van 25 November 1889 
n°. 144, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1°. de maten eu gewichten zijn in het jaar 1890 

onderworpen aan den herijk, bedoeld in art. 15, 

letter a der bovengenoemde wet; 
2°. .de herijk heeft plaats binuen het tijdvak, 

dat aanvangt op 1 Januari en eindigt op 1 Oc
tober van dat jaar; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen het tijclstip te bepalen, waarop 
die herijk voor elke gemeente, gedurende het 
onder 2°. genoemde tijdvak, zal plaats hebben. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering rnn dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 

waarvan afschrift aan den Raad van State ge
zonden zal worden. 

Het Loo, den 29steu November 1889 .. 

(get.) WILLEM. 

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

(Uitgeg. 5 Dec. 1889 .) 
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l December l b89. BESLUIT, betreffende vervoer, 
merking en visitatie van vee in nabij de 
grenzen gelegen gemeenten. S. 173. 

WIJ WILLEM III' ENZ. 

Overwegende, dat het heerschen van besmette
lijke veeziekten in het buitenland maatregelen 

noodig maakt tot het verzekeren van de hand
having van Onze besluiten van "8 December 1870 
(Staatsblad n•. 194) en van 14 Augustus 1888 
(Staatsblad n•. 142) ; 

Gelet op de artikelen 15 en 35 rnn de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad, n•. 131) , laatste

jijk gewijzigd bij art. 10, 26°, der wet van 
15 April 1886 (Staatsblad n•. 64) ; 

Op de voordncht van Onze Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën, van 12 No
vember 1889, n°. 4684 1 , a@.ee1ing Medische 
Politie, en van 12 November 1889, n°. 58, 

lnvoerrerhten en Accijnzen; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 November 1889, n•. 6); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers, van 27 ovember 1889, 
n•. 4914, afdeeling Medische Politie, en v_an 
28 November 1889, n•. 65, Invoerrechten en 

Accijnzen. 
Hebben goedirevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. In de door Oozen Minister van Binnen

landsche Zaken aangewezen nabij de grenzen gelegen 
gemeenten of gedeelten daarvan is het vervoer van 
de mede door hem aan te wijzen soort van vee 
verboden, wanneer het niet op de in artikel 2 van 

Ons tegenwoordig beslui t bedoelde wijze is gemerkt. 
l>e aanwijziug dier gemeenten of geneelten van 

gemeenten en van de veesoorten wordt, door 
plaatsing in de Staatscozerant en zoo mogelijk in 
een plaatselijk nieuwsblad, ter algemeene kennis 

gebracht. 
2. Het merken geschiedt voor rekening van 

het R(jk door veeopzichters op de wijze, door 
Onzen Minister van Bionenlandsche Zaken te 

bepalen. 
lleze opzichters worden benoemd en ontslagen 

door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Bij de aanvaaraing zijner bediening legt ieder 

veeopzichter in handen van den burgemeester der 

gemeente, die hem als standplaats is aangewezen, 

den volgenden red of belofte af: 
, Ik zweer (beloof) dat ik de verplichtingen , 

vrrbonden aan de betrekking van veeopzichter, 
naar behooren vervullen zal. 

"zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (Dit 
beloof ik .") 

3. De merking geschiedt niet, dan nadat de 

inschrijving op de in artikel 4 van Ons tegen

woordig besluit bedoelde lij sten heeft plaats gehad. 
4 . Het in artikel 1 bedoelJe vee van eiken 

eigenaar afzonderlijk, wordt onverwijld na de in 
dat artikel bedoelde aanwijzing van Onzen Minis
ter van Binneulandsche Zaken op daartoe in duplo 
aangelegde lijsten door de veeopzichters opge
schreven. 

Op deze lijsten wordt het vee geuummerd en 
beschreven. De lijsten worden door de eigenaars 

of bij ontstentenis van dezen , door de houders 
of hoeders van het vee voor gezien geteekend; 

indien zij opgeven niet te kunnen of te willen 
onderteekenen , maakt de veeopzichter daarvan 

melding op de lijsten . 
Een exemplaar van iedere lijst wordt aan den 

burgemeester toegezonden. 
5. De opzichters zijn gehouden al het vee, 

vermeld op de door hen opgemaakte lijsten, ten 

mioste eenmaal s weeks te visiteeren en met de 

lijsten te vergelijken. Veranderingen worden, met 
inachtneming van artikel 6 van Ons tegenwoor

dig besluit, onverwijld op de lijsten aangeteekend 

en door de eigenaars, houders of hoeders voor 

gezien geteekend. 
Behalve bij de wekelijksche visitatie kunnen 

de opzichters, op dezelfde wijze en met inacht
neming van artikel 6 van Ons tegenwoordig be
sluit, veranderingen op de lij sten aanteekenen op 
verzoek van den eigenaar, houder of hoeder van 
het vee. 

6. Een veeopzichter schrijft geen stûk vee op 
een lijst bij, waarvan hij vermoedt dat het met 
overtredin!!; van Ons besluit van 8 December 1870 
(Staatsblad, n°. 194) of van dat van 14 Augus

tus 1888 (Staatsblad n•. 142) uit het buitenland 

is ingevoerd. 

In zulk een geval roept hij de besli ssing van 
den burgemeester in. Bezwaren tegen de uit
spraak van den burgemeester worden beslist door 

Onzen Commissaris in de provincie. 
7. De veeopzichters geven van elke verande

ring op een lijst onverwijld kennis aan den burge

meester, die daarvan aanteekening houdt op het 
onder hem berustend exemplaar der lijst. 

8. Het verbod, vermeld in artikel 1 , geldt niet : 
a. voor vee dat van buiten de in dat artikel 

bedoelde gemeenten of gedeelten van gemeenten, 

in die gemeenten of gedeelten daarvan wordt in-
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gevoerd, zoolang de opschrijving vun dit vee op 
de in artikel 4 bedoelde lijsten nog niet heeft 
kunnen plaats vinden; 

b. voor vee, afkomstig uit gemeenten of ge
deelten daarvan, niet in de aanwijzing volgens 
artikel 1 begrepen, dat tijdelijk in de bij dit 
artikel bedoelde gemeenten of gedeelten van ge
meenten aanwezig i.s wegens doorvoer naar buitens

lands of naar eene N cderlandsche gemeen! e of 
gedeelte daarvan, niet begrepen in de aanwijzing 
van artikel l. 

9. De bij artikel 8 bedoelde in- en doorvoer 
heeft plaats _met een vervoerbiljet, afgegeven door 

den burgemeester ter plaatse van herkomst en ver
meldende eene uauwkeurige beschrijving vnn het 
vee door opgave van het geslacht, ouderdom, 
kleur en blijvende kenteekenen, benevens den tijd 
waarbinnen volgens de in het vervoerbiljet vermelde 
route, de uitvoer naar buitenslands of het vervoer 
naar de bestemmingsplaats moet zijn volbracht. 

10. Op vee, per spoor- of tramweg of per schip 
doorgevoerd door <le in artikel l bedoelde ge
meenten of gedeelten van gemeenten, zijn de 
bovengenoemde bepalingen niet van toepassing. 

11 . Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na de afkondiging in het Staatsblad en in 
de Staatscourant 

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

Het Loo,. den lsten December 1889. 

(get.) WILLEM. 
De MinistliT va1i Binnenlandsclte Zaken, 

(get.) MACKAY. 

De Minister van Financiën, 
(get.) GonIN DE BEAUFORT. 

(Uitgeg. 4 Dec. 1889.) 

5 December 1889. BESLUIT, tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mini
mum van geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht voor Nederlandsche Israë
lieten te Àmst/J'tdam. S. 174. 

Wu· WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 2 December 1889 ,, 
n°. 4682, afdeeliog Medische Politie; 

Gelet op art. 43, juncto art. 8, 40_, der wet 

van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatste-

lijk gewijzigd bij art. 10, sub 46°., van de wet 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. In het krankzinnigengesticht voor 

N ederlandsche Israëlieten te Àmsterdam mogen 
niet meer dan 65 mannen en 70 vrouwen ver
pleegd worden. 

2 . In elk voor meer dan één krankzinnige be

stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk zicht 
bare plaats het aantal personen aangewezen , 
waarvoor het bestemd is. 

3. Zonder goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen, 

noch in hunne bestemming eene- verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nachtver
blijven. 

4 . De geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt aan ten minste één geneeskundige opgedragen. 

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

Het Loo, den 5den December 1889. 
(gel) WILLEM . 

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

(Uitgeg. 10 Dec. 1889.) 

6 December 1889. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
kantonrechter de bij art. 35, alinea 1 , der 
wet van 3 October 1843 (Staatsblad n°. 47) 
bedoelde uitvoerbaarverklaring van een dwang

bevel alleen mag weigeren op grond dat dit 
• in den vorm nietig is of door een daartoe 

onbevoegd ambtenaar is uitgevaardigd. 
De Hooge Raad enz. , 

Gezien de stukken; 
Overwegende dat de kantonrechter bij de be

streden beschikking de uitvoerbaarverklaring van 
het dwangbevel heeft geweigerd op grond dat de 
daarbij gedane vordering door de wet niet zoude 
zijn gerechtvaardigd, en dat hiertegen als middel 
van cassatie wordt aangevoerd : 

Schending vau art. 35 der wet van den 3 Oc
tober 1843 (Staatsblad n°. 47), in verband met 
de artt. 64 en 65 der wet van den 22 Frimaire 
an VII; 

Te dien aanzien : 
0. Jat krachtens art. 35 voormeld de invorde

ring der rechten en boeten , in zake van zegel 
10 
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verschuldigd, geschiedt bij dwangbevel, uitge

vaardigd, gel(jk ten deze heeft plaats gehad door 
een ambtenaar van het bestn,ur, en uitvoerlijk 
verklaard door den kantonrechter der plaats, hier 
de gemeente Winschoten, waar die ambtenaar 
zijne gewone fonctien uitoefent; 

dat voorts bij dit artikel wordt voorgeschre\·en 
dat de verdere vervolgingen en rechtsgedingen 
behoudens het bepaalde bij art. 36, dat hier niet 
in aanmerking komt, behandeld worden op den 
voet en op de wijze bij de wetten op de registratie 
vastgesteld; 

dat nu volgens de artt. 64 en 65 der registratie

wet van den l?2 Frimaire an VII, de ten uit
voerlegging van het door den kantonrechter execu
toir verklaarde dwangbevel alléén wordt geschorst 
door een daartegen, niet dagvaarding voor de 
arrondissemenls-rechtbank, gericht, met redenen 

omkleed verzet: 
dat alzoo all één de rechtbank, de gewone rechter 

in "bnrgerlijke zaken, bij een ingesteld verzet, 

uitsluitend naar aanleiding daarvan en binnen de 
daarbij gestelde grenzen, te oordeelen heeft over 

de wettigheid der bij het dwangbevel gedane 

vordering; 
dat de kantonrechter, als zijnde onbevoegd om 

over die vordering te oordeelen, de kennisneming 

daarvan door den bevoegden rechter niet mag 
beletten door eene weigering der executoir-verkla
ring van het dwangbevel, dan alleen indien dit 

in den vorm nietig mocht zijn of door een daartoe 
onbevoegd ambtenaar moch t zijn uitgevaardigd; 

0. ·mitsdien, dat het aangevoerde middel is 

gegroud; 
Vernietigt de bestreden beschikking van den 

kantonrechter te Winschoten van den 28 Juli 1889, 
doch alleen in het belang der wet en zonder a; t 
daardoor eenig nadeel wordt toegebracht aan de 

rechten door partijen verkregen. 

8 December 1889. WET, tot gedeeltelijke her
ziening der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n•. 127), tot regeling van het 

lager onderwijs. S. 17 5. 
Bijl. Band. 2• Kamer 1888/89, n•. 89, l-;-44 ; 

1889/90 u•. 51, 1-3. 
Hand. id. 1888/89, bladz. 1291-1298, 1303-

1343 , 1346-1431, 1434-1457, 1465-1525; 
1889/90 bladz. 42-63, 96, 97. 

Hand. l• Kamer 1889/90, bladz. 10--,-17, 
33-139. 

Wu WILLEM III, ENZ • •.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n•. 127), tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals die [is gewijzigd bij de wetten 
van 27 Jnli 1882 (Staatsblad n•. 117), 3 Janu
ari 1884 (Staatsblad, n•. 2), 11 Juli 1884(Staats
blaà n•. 123) en 15 April 1886 (S taatsblad n•. 64), 
gedeeltelijk te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De artikelen 2, :l, 8, 9, 12, 14, 

15 hoofd en a en ó, 16, 19, 24, 26 derde 
lid, 28, 29 b, 32 tweede lid, 39, 42 bis, 
44h., 45, 46, 48, 56, ó7b, 60, 61, 63 
laatste lid, 64 hoofd, 65, 65 bis, 73, 79 
tweede lid, 85 laatste lid, en 88 van de wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n• . 127) worden 
gelezen als volgt: 

Àrt. 2. Onder lage r onderwiis hegrij pt deze 
wet het onderwijs in : 

a. het lezen; 
b. het schrij.en; 
c. het rekenen; 

d. de beginselen der Nederlandsche taal; 

e. die der vaderlandsche ireschiedenis; 
f die der aardrijkskunde; 

g. die van de kennis der natuur; 
h. . het zingen; 

i. de eerste oefeningen van het handteekenen; 
j. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek; 
k. de nuttige handwerken voor meisjes. 
Aan1 lagere scholen kan bovendien onderwijs 

gegeven worden in : 

l. de beginselrn der Fransche taal; 
m. die der Hoogduitsche taal; 
n. die der Engelsche taal; 

o. die der algemeene geschiedenis; 
p. die der wiskunde ; 
q. het handteekenen; 

r. de beginselen der landbouwkunde; 
s. de gymnastiek; 

t. de fraaie handwerken voor meisjes. 
Àrt. 3. De lagere scholen opgericht en onder

houden door het Rijk of de gemeenten zijn open
bare, de overige zijn bijzondere scholen. 

Door waterschappen of provinciën worden geene 
uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs 
gedaan. 

Aan bijzondere scholen noch aan bijzondere in
richtingen tot opleiding van onderwijzers mogen 

vanwege de gemeente geldelijke bijdragen of eenige 
andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk 
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worden toegekend, dan in de gevallen en onder 
de voorwaarden in deze wet genoemd. 

Árt. 8. Jongelieden van beiderlei kunne mogen 
in de school als kweekeling worden toegelaten en 
aldaar behulpzaam zijn, mits zij 

a. hun vijftiende jaar ingetreden zijn en hun 
negentiende niet volbracht hebben, of de llkte, 
bedoeld in art. 56 onder a, bezitten; 

b. tot geene werkzaamheden in de school ge
bezigd worden dan de zoodanige, welke zij onder 
het toezicht en de leiding van een in hetzelfde 
schoolvertrek aanwezigen bevoegde verrichten, en 

c. na drie maanden als kweekeling geplaatst te 

zijn geweest, in het bezit zijn van een door den 

arrondissements -schoolopziener schriftelijk goedge
keurd bewijs, niet ouder dan een jaar en afgegeven 
en onderteekend door het hoofd der school, waarin 
zij tijdens de afgifte waren toegelaten, dat hun 

zedelijk gedrag en hunne vorderingen voldoende zijn. 
Ingeval de arrondissernents•schoolopziener zijne 

goedkeuring weigert, kan het hoofd der school 

binnen veertien dagen na die weigering de beslis
sing van den districts•schoolopziener inroepen. Deze 
beslist binnen eene maand. 

Het hoofd der school geeft van de toelating 

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

d issern en ts• schoolopziener. 
Árt. 9. Hij, die in strijd met het voorschrift 

van art. 5 schoolonderwijs geeft in een afgekeurd 
lokaal, of die, als hoofd der school, in een ver
trek meer leerliggen toelaat dan het naar de in 
art. 4 betloelde regelen mag bevatten of daarin 
kweekelingen toelaat zonder . dat tle vereischte 

schriftelijke kennisgeving daaraan is voorafgegaan 

of wel anders dan op den voet, bij het voor

gaand artikel bepaald, wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Indien tijtlens het plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 

vori~e ,eroordeeling van den schuldige wegens 
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste 

honderd gulden of met hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen . Bij tweede of volgende herha
lingen gepleegd telkens binnen twee jaren nadat 

de laatste veroordeeling wegens eerste of volgende 
herhalingen onherroepelijk geworden is, wordt 

hechtenis opgelegd van ten hoogste één jaar. 
Árt. 12. Van . Rijkswege worden kweekscholen 

en normaallessen tot opleiding van_ onderwijzers 

opgericht en onderhouden. 

De inrichting wordt bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

Ten behoeve van de opleidiag van onderwijzers 
kan eene Rijksbijdrage worden verleend 

1 o. aan gemeentelijke en aan bijzondere kweek

. schokn; 
20. aan normaalle,sen en aan hoofden van scholen, 

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

kregen, volgens door Ons bij algemeenen maat• 
regel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden. 

Op de door het Rijk of de gemeenten opge
richte en onderhouden kweekscholen en normaal
lessen zijn het lste en 2de lid van art . 33 van 

toepassing. 
De bepalingen sub a en c van art. 8 en die 

van art . 9, voor zoover deze op de toelating van 
kweekelingen betrekking hebben, zijn niet van 
toepassing op de leerschoÎen, verbonden aan door 

Ons aangewezen kweekscholen. 
Árt. 14. Onverminderd het bepaalde in art. 5 

en met uitzondering van de gevallen, voorzien in 
art. 19 sub a, b, c, den/, kan van elk besluit 
krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten ge

nomen , bij Ons in hooger beroep worden gekomen 

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

heeft. 
Het hooger beroep moet worden ingesteld binnen 

dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop 

het besluit openbaar gemaakt of den belanghebbende 
toegezonden is 

Árt. 15. Deze wet is niet toepasselijk op: 

a. hem, die uitsluitend in een of meer der 

vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, Ic, q , r 
en t bijzonder onderwijs geeft; · 

b. de scholen, · uitsluitend bestemd voor het 
onderwijs in een of meer der vakken, vermeld 

in art. 2 onder h, i, j, Ic, q, r, s en t; 

Árt. 16. In elke gemeente wordt voldoend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal 
scholen , welke voor alle kinderea zonder onder
scheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn. 

Het onderwijs omvat de vakken in art. 2 ver
meld onder a- Ic , en daar, waar genoegzame 
behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of 
wel alle vakken , vermeld in dat artikel onder l-t. 

De in de school toegelaten kinderen zijn in elke 
klasse verplicht aan het onderwijs in alle de 

aldaar onderwezen vakken deel te nemen, met 

uitzondering van de vakken vermeld in art. 2 
onder j en a. 

10* 
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Naburige gemeenten kunnen zich, met inacht
neming van art. 121 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. 85) vereenigen tot het oprichten 
en in stand houden van gemeenschappelijke scholen 
of tot het vaststellen eener regeling omtrent de 
toelating van kinderen uit de eeue gemeente op . 
de scholen der andere. 

Àrt. 19. De besluiten van den gemeenteraad, 
betreffende : 

a." de plaats, waar een schoollokaal zal zijn 
gevestigd; 

b. de v"ermindering van het getal scholen of 
van den omvani: van het onderwijs; 

c. de vereeniging eener school met of hare ver
vanging door andere ; 

à. de sluit.ing eener school of de schorsing van 
het onderwijs aan eene school; 

· e. den leeftijd welken de kinderen moeten be

reikt hebben v66r zij op.de openbare school worden 
toegelaten , en van dien waarop zij die school 
moeten verlaten ; 

f. het verleenen van ontslag aan onderwijzers 
in de gevallen bedoeld in art. 29 onder b en c; 

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen. 

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

Árt. 24. Het hoofd der school wordt bijgestaan 
door ten minste ééu onderwijzer, zoodra het aan
tal schoolgaande kinderen meei: dau veertig, door 
ten minste twee onderwijzers, zoodra het een en 
negentig bedraagt. 

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

ereischt. 
Wanneer met inbegrip van het hoofd der school 

het aantal onderwijzers i_ngevolge de voorafgaande 
bepalingen van dit artikel aan de school verbon
den meer dan vier bedraagt, moeten ten minste 
twee, wanneer het meer dan acht bedraagt, ten 
minste drie hunner den leeftijd van drie en twintig 
jaren volbracht hebben en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten. 

Onder de onderwijzers, in dit artikel bedoeld, 
worden zij , die uitsluitend in een of meer der 
vakken, l(enoemd in art . 2 , onder Ji-t, onder
wijs geven, niet medegerekend. 

Op geene school mogen meer dan zeshonderd 
kinderen gelijktijdig worden toegelaten, tenzij 
hiertoe door Ons om bijzondere redenen vergun
ning wordt verleend. 

Bij de toepassing van dit artikel wordt tot 
grondslag genomen het getal kinderen, die op den 
vijftienden dag der maand Januari van het loo
pende schooljaar als werkelijk schoolgaande be
kend staan. 

Waar die grondslag ten gevolge van het tijd
stip van oprichting der school niet kan worden 
vastgesteld, geldt het aantal kinderen dat op den 
laatsten dag der maand volgende op die waarin 
de school geopend is, als werkelijk schoolgaande 
bekend staat. 

Àrt. 26 , derde lid. De twee voorgaande zin
sneden gelden niet voor de onderwijzers, uitsluitend 
belast met het onderwijs in een of meer der vak
ken, genoemd in art. 2 onder Ji-t. 

Árt. 28. De onderwijzers, aan de gemeentescholen 
verbonden, worden door den gemeenteraad benoemd. 

De benoeming van den onderwijzer, aan het 
hoofd der school geplaatst, geschiedt uit eene 
voordracht van minstens drie bevoegden, opgemaakt 
door burgemeester en wethouders en den districts
schoolopziener. 

Indien burgemeester en wethouders en de 
districts-schoolopziener niet tot overeenstemming 
kunnen geraken , gaat aan de benoeming een ver
gelijkend onderzoek naar de geschiktheid der can
didaten vooraf. 

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

Ingeval de beµoeming na voorafgaand vergelij 
kend onderzoek plaats heeft, wordt de voordracht, 
bestaande uit minstens drie bevoegden, door den 
districts-schoolopziener opgemaakt en door dezen 
met een schriftel ijk, met red~nen omkleed ad vies 
omtrent de voorgedragen candidaten aan den raad 
ingezonden. 

Al wat verder hiit in dit artikel bedoeld onder
zoek betreft, wordt door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld. 

In gemeenten , waar meer dan eene school be
staat kan de onderwijzer, aan het hoofd der 
eeue geplaatst , aan het hoofd der andere worden 
gesteld zonder voordracht, indien. de gemeenteraad 
na overleg met den district.s-schoolopziener hiertoe 
besluit. 
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De benoeming van andere onderwijzers geschiedt 
uit eene voordracht van minstens drie bevoegden, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders in 
overleg met den arrondissements-schoolopziener, 
na ingewonnen bericht van het hoofd der school, 
waaraan de benoeming geschieden moet. Het be
richt van het hoofd der school en het schriftelijk, 
met redenen omkleed advies van den arrondissements
schoolopziener worden aan <len raad overgelegd. 

De onderwijzers, verbonden aan scholen, uit
sluitend door het Rijk bekostigd, worden be
noemd door Onzen Minister, die met de uit
voering dezer wet belast is. 

.drt. 29, b. op voordracht van burgemeester en 
wethouders of van den districts-schoolopziener, 
indien het een onderwijzer betreft, aan het hoofd 
eener school geplaatst. 

Àrt. 32, tweede lid. Indien in de vervulling, 
waar het betreft het hoofd der school, niet door 
den 11:emeenteraad is voorzien binnen zes maanden 
nadat de plaats is opengevallen, geschiedt zulks 
door Gedeputeerde Staten na voorafgaand verge
lijkend onderzoek naar de geschiktheid der can
didaten. 

Àrt. 39. Aan den onderwijzer hoofd eener school 
die ten gevolge van de opheffing der school, en 
aan den onderwijzer, die, wegens op helling der 
school of wegens opheffing zijner betrekking, om
dat het krachtens deze wet in de school gevorderd 
aantal onderwijzers is overschreden, wordt ont
slagen en niet iu de termen valt pensioen te ge
nieten, wordt ten laste van het Rijk een wacht
geld verleend tot een bedrag van de helft der 
jaarwedde, die hij op het tijdstip van zijn ont
slag genoot. Dit wachtgeld vervalt na vijf jaren 
wanneer het geldt het .hoofd eener school, na 
twee jaren wnnneer het geldt een onderwijzer, 
of wanneer het hoofd of de onderwijzer in de 
termen komt om pensioen te genieten, of zooveel 
vroeger nis hij tot eene betrekking van Rijks-, 
provincie- of gem~entewege wordt benoemd, waar
van de bezoldiging met het bedrag van het wacht

geld gelijk staat of dit overtreft , of zoodanige 
betrekking, hem niet van Rijks-, prol'incie- of 
gemeentewege opgedragen, aanvaardt. Bij de aan
vaarding eener betrekking, niet van Rijks-, pro
vincie- of gemeentewege opgedragen , waarvan de 
bezoldiging lager is dan het wachtgeld, worJt dit 
verminderd met het bedrag dier bezoldiging. 

Behalve in het laatstgenoemde geval rekent de 
tijd, gedurende welken het wachtgeld wordt ge

noten, mede voor aanspraak op pensioen. 

In de aan onderwijzers, geen hoofden van 
scholen, te verleen en wachtgelden, wordt door de 
gemeente de helft aan het Rijk vergoed. 

.d.rt. 42bis. De artt. 6, 126, 27, !it. a, en 
35-42 gelden niet voor de onderwijzers aan open
bare scholen , uitsluitend belast met het onderwijs 
in een of meer der vakken, vermeld in art. 2 
ouder h, i, k, q, r en t. 

De artt. 26 en ö5-42 gelden niet voor de 
onderwijzers aan openbare scholen die uitsluitend 
in een der vakken of in beide vakken vermeld in 

' art- 2 onder j en s onderwijs geven, dan wel 
daarnevens mede onderwijs geven in een of meer 
der vakken, vermeld in art. :! onder h, i, k, q, r en t . 

Árt. 44, h. die van het plaatselijk schooltoe
zicht en van het vergelijkend onderzoek; 

Àrt. 45. Door het Rijk wordt over elk dienstjaar 
aan de gemeente eene bijdrage verleend: 

1 °. a. voor elk hoofd eener school van negentig 
en minder leerlingen twee honderd vijftig gulden; 

van een en negentig tot en met een honderd 
negen en negentig leerlingen driehonderd gulden ; 

van tweehonderd tot en met driehonderd negen 

leerlingen vierhonderd gulden ; 
van driehonderd tien tot en met vierhonderd 

negentien leerlingen vijfhonderd gulden; 
van vierhonderd twintig en meer leerlingen 

zeshonderd gulden ; 
b. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der 

school bijstaan, voor zoo ver die bijstand volgens 
art. 24 verplichtend is, voor scholen : 

van een en veertig tot en met negentig leer

lingen eenhonderd vijftig gulden; 
van een en negentig en meer leerlingen twee

honderd gulden, doch voor elk dier onderwijzers 
die den leeftijd van drie en twintig jaren volbracht 
hebben en den rang van hoofdonderwijzer bezitten, 
voor zoover zulks volgens art. 24 gevorderd wordt, 

drie honderd gulden; ' 
c. indien het aan de school verbonden onder

wijzend personeel het minimum van onderwijzers, 

bij artikel 24 gesteld, overschrijdt: 
voor scholen van negentig en minder leerlingen 

eenhonderd vijftig gulden en van een en negentig 
tot en met driehonderd negen leerlingen twee• 

honderd gulden voor één onderwijzer; 
voor scholen van driehonderd tien en meer 

leerlingen tweehonderd gulden per onderwijzer 
voor ten hoogste t.wee onderwijzers; 

doch omvat het onderwijs behalfe de vakken a- k 
tevens ten minste twee der vakken onder l, m 

en n en het vak onder p van artikel 2 genoemd: 
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voor scholen van negentig en minder leerlingen 

tweehonde~d gnlden voor één onderwijzer; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen twee
honderd vijftig golden per onderwijzer voor ten 
hoogste · twee onderwijzers ; 

voor scholen van tweehonderd en meer leerlingen 
tweehonderd vijftig gulden per onderwijzer voor 
ten hoogste drie onderwijzers. 

Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar wordt in dienst gesteld, tengevolge van ont
slag de school 1·erlaat of overlijdt., wordt de bij
drage berekend. naar den maatstaf snb a, à en c 
vermeld, in evenredigheid van het aantal volle 
maanden dat hij in dat jaar aan de school ver
bonden is geweest; 

2°. vijf en twintig ten honderd van de kosten 
wegens het stichten, verbouwen of aankoopen 

van schoollokalen voor zoover die niet komen ten 
laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden. 

Voor de sub 1°. vermelde bijdrage kome.n niet 

in aanmerking de scholen waarvan de opbrengst 

der achoolgelden eene inkomst oplevert van gemid

deld tachtig gulden of meer per leerling en per jaar. 
Voor de berekening daarvan dient tot grondslag 

het aantal leerlingen waarnaar volgens den maat

staf in art. 24 vermeld, het aantal onderwijzers 
geregeld wordt. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer be
palingen worden door Ons bij algemeenen maat
regel van bestunr gege,•en, met inachtneming van 
het beginsel, dat behoudens aanvulling of terug

betaling na afloop van het dienstjaar de uitkeering 
der bijdrage geschiedt: 

a. hij voorschot : 

die sub 1 °. a en à bedoeld naar het aantal 
onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de 
artt. 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn; 

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

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

.Jrt. 46. Ter gemoetkoming in de kosten, welke 
voor rekening der gemeente blijven, wordt voor 

ieder schoolgaand kinrl, met uitzondering van be
deelden, en van hen die, schoon niet bedeeld, 

onvermogend zijn, een schoolgeld ii;eheven van ten 
minste twintig cents per maand. 

De minvermogenden worden , indien het school-

geld voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk 
is, slechts voor een gedeelte aan de heffing 

onderworpen. 
Vrijstelling van verplichtibg tot het heffen van 

schoolgeld kan aan eene gemeente door Ons 
worden verleend bij een met redenen omkleed 
besluit, den Raad van State gehoord. Intrekking 
dezer vrijstelling geschiedt op dezelfde wijze. 

Het invoeren, wijzigen of afschaffen van dit 
schoolgeld geschiedt met inachtneming van de 
artt. 232-236 der wet van 29 Juni 1851 (Staats
blad n°. Sö), met dien verstaude dat aan de ver
ordening tot heffing Onze goedkeuring niet wordt 

onthouden dan bij etn met redenen omkleed be

sluit, den Raad van State gehoord. 
De invordering wordt geregeld door eene plaat

selijke verordening overeenkomstig de bepalingen 
van de artt. 258-262 dier wet. Indien het 

schoolgeld, behalve voor zooveel betreft de gevallen 
in het 2de lid van dit artikel en in art. 48 ver

meld, voor ieder kind van dezelfde klasse niet 

gelijk is, zijn daarop de artt. 264-266 dier wet, 
gelijk die gewijzigd is bij de wet van 28 Juni 1881 
(Staatsàlad n°. 102), mede van toepassing , met 
dien verstande dat het schoolgeld voor geen kind 
meer bedrage dan hetgeen voor het onderwijs van 
dat kind kan geacht worden voor rekening der 

gemeente te blijven . 
.Jrt. 48. Tenzij bij eene regeling krachtens het 

laatste lid van art. 16 gemaakt, anders is be
paald, bedraagt het schoolgeld voor de kinderen 
uit andere gemeenten niet meer dan dat voor de 

kinderen uit de heffende gemeente. 
Voor twee of meer kinderen uit één gezin, 

gelijktijdig ter school gaande , kan het bedrag van 
het schoolgeld lager gesteld worden dan het, be

rekend voor ieder afzonderlijk, wezen zou. 
.Jrt. 56 . . De akten van bekwaamheid zijn: 
a. die, waarvan het bezit de bevoeg.dheid ver

leent tot het geven van huis- en schoolonderwijs 

in de vakken, vermeld in art. 2, onder a-i, 
en tevens bevoegdheid kan verleenen tot het geven 
van hnis- en schoolonderwijs in een der vakken 

of in beide vakken, genoemd onder j en k in 
art. 2 der wet; 

à. die, waarvan het bezit met den rang van 
hoofdonderwijzer tde bevoegdheid verleent tot het 

geven van huis- en schoolonderwijs niet alleen in 
de vakken, vermeld in art. 2 onder a-i, maar 

ook in die, aldaar genoemd onder o en q, en 

tevens bevoegdheid kan verleenen tot het geven 

van huis- en schoolonderwijs in een der vakken 
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of in beide vakken, genoemd onder j eu k, in 
art. 2 der wet ; 

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid ver
leent tot het geven van huisonderwijs of tot het 
geven van huis- en schoolonderwijs in bepaalde 
vakken. 

Árt. 5 7, b. het afleggen van een examen, 
waartoe mins1ens eenmaal 's jaars de gelegenheid 
in elke provincie wordt opengesteld, voor cene 
commissie, samengesteld uit den inspecteur van 

het lager onderwijs in de provincie en vier districts
of arrondissements-schoolopzieners. 

Árt. 60. Het examen omvat: 
goed lezen en schrijven; 

de !kennis der zinsontleding, , der spelregels en 

der eerste gronden der Nederlandsche taal; 

vaardigheid om zich, zoo wel mondeling als 
schriftelijk, juist en gemakkelijk uit te drukken; 

de eerste oefeningen van het handteekenen; 

het rekenen , zoowel met geheele getallen als 
met gewone en tiendeelige breuken en ke!]nis van 

de leer der evenredigheden en van het Neder

landsch stelsel van maten en gewichten; 

de beginselen der aardrijkskqnde, inzonderheid 

van Nederland en z:jne overzeesche bezittingen; 

de grondtrekken der vaderlandsche geschiedenis; 
de beginselen van de kennis der natuur; 
de theorie van het zingen; 

de beginselen van onderwijs en opvoeding. 
Aan allen, die hiertoe bij hunne aangifte het 

verlangen hebben kenbaar gemaakt, wordt, nadat 

tot hunne toelating is besloten, de gelegenheid 
gegeven, bewijzen van bekwaamheid in de vrije 

en orde-oefeningen der gymnastiek, aan onderwijze
ressen bovendien bewijzen van bedrevenheid in de 

nuttige handwerken voor meisjes te leveren. 

Aan ieder, die voldaan heeft , wordt eene akte 
van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. Op de 

akte van bekwaamheid van hen, die bij het examen 

in de vrije en orde-oefeningen der la(ymnastiek of 

in de nuttige handwerken of in die beide vakken 

hebben voldaan, wordt daarvan aanteekening 
gedaan. 

Van het examen in de eerste oefeningen van 

het handteekenen zijn vrijgesteld zij, die in het 

bezit zijn eener akte van bekwaamheid in het 

vak q volgens art. 65bis. 

Árt. 61. Ter verkrijging der akte, vermeld in 

art. 56 onder b, wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56 onder a; 
b. het bewijs van minstens tweejarige werkzaam

heid als onderwijzer of, na_ aflegging van het 

examen, vermeld in art. 56 onder a, a)s kweeke
ling aan eene of meer open bare of bijzondere 
scholen van lager onderwijs of als onderwijzer aan 
eene of meer scholen voor doofstommen, blinden, 
spraakgebrekkigen of idioten, afgegeven door het 
hoofd of de hoofden dier scholen, of het bewijs 

afge~even door den bestuurder eener door Ons 
aangewezen kweekschool voor onderwijzers, van 
gedurende twee jaren aan die school de lessen 
ter voorbereiding van dit examen, na aflegging 
van het examen, vermeld in art. 56 onder a, te 
hebben gevolgd; 

c. het afleggen van een examen, loopende, be
halve over de vakken, in art. 2 vermeld onder 

a-g, over die, aldaar genoemd onder o en q, 
en over methode van onderwijs en oprneding voor 

eene der commissiën, in art. 62 bedoeld . 
Van dit examen zijn, voor zooveel het vak q 

betreft, vrijgesteld zij, die in het bezit zijn eener 
akte van bekwaamheid in dit vak volgens art. 65bis. 

Árt. 63, laatstg lid. Aan ieder, die voldaan 
heeft, wordt eene akte van bekwaamheid kosteloos 

uitgereikt. 
De aanteekening, bedoeld in het voorlaatste lid 

van art. 60, wordt op de akte van bekwaamheitl 

als hoofdonderwijzer overll:eschreven. 
Árt. 64, hoofd. Ter verkrijging eener akte, 

die de bevoegdheid verleent tot het geven van 
huisonderwijs in enkele vakken, vermeld in" art. 2 

onder a-g, wordt vereischt 
Árt. 65. Ter verkrijging e~ner akte van be

kwaamheid voor hui s- en schoolonderwijs in een 
of meer der vakken, vermeld in art. 2, onder l, 
m, n, p, r en s wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56, onder a; 

b. het afleggen van een examen voor eene der 
commissiën, bedoeld in art. 69 der wet van• 

2 Mei 1863 (Staatsbl,ad n°. 50). 
Al .wat verder. de in dit ar1ikel bedoelde examens 

betreft wordt door Ons bij algemeenen maatregel 

van bestuur geregeld. 

Árt. 65bis. Van tijd tot tijd wordt gelegenheid 
gegeven om door het afleggen van een examen 

voor bijzondere commissiën, daartoe benoemd door 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 

belast, eene akte van bekwaamheid te verkrijgen 

voor huis- en schoolonderwijs in een of meer (der 

vakken, vermeld in art. 2 onder j, k, q en t. 
Al wat de in dit artikel bedoelde examens be

treft, wordt door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

Art. 73. Voor leden van het college van bnr-
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gemeester en wethonders, voor de voorzitters en 
leden der plaatselijke commissiën van toezicht, 
voor de arrondissements-schoolopzieners, voor de 
district-schoolopzieners en voor de inspecteurs, 
ieder binnen de grenzen van zijn ambtsgebied, 
moeten alle scholen, waar lager onderw\js wordt 
gegeven, zoo openbare als bijzondere, steeds toe
gnn kelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld 
worden geopend. De hoofden dier scholen en de 
overige onderwijzers zijn gehouden aan hen of aan 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, 
de verlangde inlichting omtrent de school en het 
onderwij s te geven. Zij zijn hiertoe verplicht in 

eiken vorm, waarin die inlichtingen gevraagd wor
den, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, en zoowel 
bij gelegenheid van het schoolbezoek, als op andere 

tijdstippen. 
A1·t. 79, tweede lid. Op zoodanige gecommit

teerden is de eerste zinsnede van art. 73 toepasselijk. 

Àrt. 85, laatste lid. De vóór dit tijdstip op de 
akten van bekwaamheid tot liet geven van school
onderwijs gestelde aanteekeningen wegens het met 

gunstig gevolg afgelegd examen in een of meer 
der vakken, vermeld onder k-p van art. 1 der 
wet van la Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), 
geven gelijke bevoegdheid met opzicb t tot die 
vakken als de bijzondere akten , vermeld in art. 56 

onder c. 
De •vrijstelling, bedoeld in de laatste zinsnede 

van art. ö 1 , geldt ook voor beu, die in het bezit 

zijn eener akte van bekwaamheid of aanteekening 
voor het vak vernield onder o van art . 1 der wet 

van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 10:l) . 
.Árt. 88. Lle termijn tot het in werking brengen 

van de voorschriften van art. 24 dezer wet toe

gestaan, eindigt voor de open bare school op 1 Ja
uari 1892. 

De termijn tot het in werking brengeu van de 
voorschriften van art . 23 dezer wet eindigt voor 
de bijzondere scholen die voor de Rijksbijdrage 

bedoeld bij art. 54bis in aanmerkiug komen op 
1 Januari 189 1, en die tot het in werking bren
gen der voorschriften van art. 24 der wet eindigt 

voor deze scholen op 1 Januari 1899. 
Voorschriften ter verzekering der geleidelijke 

uitvoering worden door Ons gegeven. 
2. 'l'usschen de artt. 54 en 55 der wet van 

17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) wordt 

ingelascht art. 54bis, luidende : 
Art. 54bis. Door het Rijk wordt over elk dienstjaar 

aan de besturen der bijzondere lagere scholen eene 

bijdrage verleend volgens denzelfden maatstaf als 

bij art. 45 sub 1 °. aan de gemeente ten behoeve 
der openbare lagere school wordt toegekend, mits : 

1 °. de school staat onder het bestuur van eene in
stelling of vereeniging die rechtspersoonlijkheid 

bezit; 
2°. het onderwijs de vakken omvat in art. 2 

vermeld ouder a--i, alsmede k , tenzij , wat het 
laatste vak betreft, blijke dat de schoolgaande 
kinderen daarin elders voldoend onderwijs ont

vangen; 
3°. aat onderwijs gegeven wordt gedurende ten 

minste achttien uren per week, waarvan ten hoogste 
twee uren in het vak vermeld onder k van art. 2, 
volgens een aan den arrondissements-schoolopziener 
medegedeelden en in een der schoolvertrekken op 
eene zichtbare plaats opgehangen rooster van les
uren, waarop tevens de feestdagen en vacantietijden 

zijn vermeld ; 
4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de voor 

de openbare scholen gestelde eischen in de artt. 23 
en 24, het 3• lid uitgezonderd; 

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking 

de bijzoudere scholen : 
a. wanneer het aantal leerlingen boven zes jaren, 

dat als werkelijk schoolgaande bekend staat, be
rekend naar den maatstaf in art. 24 vermeld, 

minder dan 25 bedraagt; 
b. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene 

inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden of 

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

personeel tusschen het ontstaan daarvan en de 

aanvaarding zijner betrekking door den benoemde 
een langere tijd verloopt dan: wat het hoofd der 
school betreft, van zes maanden ; wat de overige 
onderwijzers betreft, van vier maanden; 

d. waarvan blijkt dat zij gehouden worden als 

winstgevend bedrijf. 
Voor de berekening van het sub b vermelde 

wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bij 

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

met de uitvoering dezer wet belast, en aan 

Gedeputeerde Staten der provincie, waarin de 
school is gevestigd, alle inlichtingen te geven ver
langd met betrekking tot litt. a- d in dit artikel 
vermeld, en zulks op straffe van verval van aán

spraak op de bijdrage. 
Jaarlijks in de maand Januari zendt het be

stuur, dat op eene Rijksbijdrage krachtens dit 
artikel over het voorgaande jaar aanspraak maakt, 

zijne daartoe strekkende aanvrage aan de Gedepu-



8 DECEMBER 1889. 141 

teerde Staten van de provincie, waarin de school 
is gevestigd. 

Deze beslissen vó6r 1 Mei daaraanvolgende , 
of de school voldoet aan de eischen en voorwaarden, 
in dit artikel tot het verleeneu eener Rijksbijdrage 
gesteld, bepalen het bedrag der Rijksbijdrage over• 
eenkomstig de eerste zinsnede van dit artikel en 
deelen hun besluit onverwijld mede aan Onzen 
Minister met de uitvoering dezer wet belast, 
alsmede aan den inspecteur van het Jager onderwijs, 
in wiens ambtsgebied de school is gevestigd, en 
aan het bestuur, dat de aanvrage deed. 

Binnen dertig vrije dagen na de dagteekening 
van dat besluit kan daarvan bij Ons in beroep 
worden gekomen door Onzen Commissaris in de 

provincie en cloor den inspecteur en het bestuur 
in het vorige !iel bedoeld. 

Het bedrag , waarop het bestuur aanspraak mogt 
· kunnen maken, wordt alsdan bij Onze eindbe
slissing vastgesteld. 

De voorEchriften omtrent de uitvoering rnn dit 
artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen 
maatregei van bestuur. 

3. Tusschen de artikelen 32 en 38 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 (Staatsblad 
n°. 12:3), wordt ingelascht art. 32bis, luidende : 

Árt. 32bis. Wanneer in eene gemeenteschool 
jongelieden in het bezit der akte, bedoeld in art. 56, 
onder a, op den voet van art. 8 als kweekelingen 
zijn · toegelaten, zijn deze bij schorsing, ontslag, 
ontstentenis of tijdelijke verhinde"ring van eenen 
onderwijzer in die school, op aanwijzing van het 
hoofd, bevoegd en verplicht tot de waarneming 
der opengevallen plaats , hangende het overleg in 
het eerste. Jid van art. 82 voorgeschreven. 

4. Tusschen de artt. 65bis en 66 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, laatstelijk ge
wijzigd bij di e van 11 Juli 1884 ( Staatsblad 
n•. 123), wordt ingelascht artikel 65ter, luidende: 

Á.rt. 65ter. Voor het afleggen der examens wor
den de navolgende sommen bij vooruitbetaling 

voldaan : 
voor het examen , vermeld in art. 57, onder b, 

vijf gulden ; 
voor het examen , vermeld in art. 61, onder c, 

tien gulden ; 
voor het examen , vermeld in art. 64, onder b, 

Joopende over één vak, twee gulden; 
voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, 

Joopende over meer dan één vak, vier gulden; 
voor het examen, vermeld in art. 65, onder b, 

in elk der vakken, genoemd onder l, m, n, p, r 
en s, in art . 2, vijf gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65bis in elk 
der vakken, genoemd onder j en k, in art. 2, 
twee gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65bis in elk 
der vakken, genoemd onder q en t, in art. 2, 
vijf gulden. 

Deze gelden worden in 's Rijksschatkist gestort. 
5. De wijziging, bij deze wet gebracht in 

artikel 45 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), zooals dat artikel luidt volgens de wet 
van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), wordt 
voor het eerst toegepast op het dienstjaar 1891. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 45, zooals het thans luidt, van kracht, met 
dien verstande evenwel dat over het dienstjaar 
1890 1 °. in de kosten wegens het stichten, ver
bouwen of aankoopen van schoollokalen, eene Rijks
bijdrage van vijf en twintig ten honderd zal wor
den uitgekeerd; 2°. de kosten wegens het stichten, 
verbouw~n of aankoopen van onderwijzerswoningen 
en die wegens het aanschaffen van noodzakelijke 
schoolmeubelen voor eerste inrichting van nieuwe 
s_choollokalen bij de vaststelling der Rijksvergoeding 
niet in aanmerking komen, ten ware de bestekken 
voor deu bouw en verbouw van scholen en onder
wijzerswoningen v66r 24 September 1889 aan de 
bij artikel 50 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n•. 127), zooals dat artikel luidt vol
gens àe wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n•. 123), 
gevorderde goedkeuring zijn onderworpen, in welk 
geval dertig ten honderd van het bedrag dier 
kosten zal worden vergoed. 

J ndien de bijdrage in de jaarwedden van onder
wijzers, volgens het bij deze wet gewijzigd art. 45 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127), 
over eeuig dienstjaar voor eene gemeente minder 
mocht bedragen dan de som der Rijks-vergoeding 
in de kosten van het lager onderwijs, niet mede
gerekend die voor het ·stichten van schoollokalen 
en onderwijzers-woningen en het aanschaffen van 
noodzakelijke schoolmeubelen · bij eerste inrichting 
van nieuwe lokalen, waarop die gemeente krachtens 
evengenoemd wetsartikel, zooals dat luidt volgens 
de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), 
over• 1889 aanspraak kon doen gelden, zal het 
Rijk aan zoodanige gemeente in plaats van de 
bijdrage in de jaarwedden van onderwijzers, hier
boven vermeld, nitkeeren het bedrag, waarop zij , 
naar den regel van he't aangehaald art. 45 der 
wetten van 1878/84, als RUksvergoeding in de kosten 
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van het lager onderwijs, niet medegerekend die 
voor het stichten van schoollokalen en onderwijzers
woningen en het aanschaffen van de noodzakelijke 
schoolmeubelen bij eerste inrichting van nieuwe 
lokalen, over dat dienstjaar aanspraak zoude heb
ben gehad, doch in geen geval tot een hooger 
bedrag dan haar dienov~reenkomstig over 1889 
toekwam. 

De uitkeering dezer vergoeding geschiedt met 
inachtneming Yan het gestelde maximum en be
houdens aanvulling of terugbetaling, na vaststelling 
der gemeenterekening, bij wij ze van voorschot op 

den grondslag der goedgekeurde begrootingscijfers. 
Zoodra over eenig dienstjaar de bepaling van 

het derde lid op eene gemeente niet ehoeft 

toegepast te worden, houdt zij voor die gemeente 
op voor den vervolge te gelden. 

Artikel 54bis wordt voor het eerst toegepast 
op het dienstjaar 1890, doch met dien verstande 
dat indien over dat jaar het aantal onderwijzers 
aan de school verbonden niet voldoet aan de 
eischen voor de •open bare scholen gesteld in de 
artt. 23 en 24, het 3de lid uitgezonderd, de 

aanspraak op de Rijksbijdrage voor de aan die 
scholen verbonden onderwijzers daardoor niet ver

loren gaat. Over de jaren 1891 tot en met 1898 
gaat wegens het niet voldoen aan het voorschrift 

van art. 54bis, sub 4°., de aanspraak op de 

Rijksbijdrage eerst dan verloren wanneer de bij 
zondere scholen ten aanzien van het onderwijzend 
personeel niet volJoen aan art . 23 of, voorzoover 
art. 24 betreft, niet voldoen aan de door Ons 

krachtens art. 88 der wet te geven voorschriften. 
Met afwijking van het bepaalde bij het voor

laatste lid van art. 24, zooals dat artikel bij 

deze wet wordt gewijzigd , geldt, voor de bij het 
in werking treden dezer wet bestaande bijzondere 
lagere scholen die voor de Rijksbijdrage bedoeld 
bij art. 54bis in aanmerking komen, voor het 

jaar 1890, tot grondslag . voor de toepassing van 
art. 24, het aantal kinderen dat op 31 Decem
ber 1889 als werkelijk schoolgaande bekend stond. 

Het aantal onderwijzers bij het in werking 
treden dezer wet aan de gemeentescholen · verbon

den mag niet worden verminderd, behoudens voor 
zoover het volgens het bij deze wet !!ewij,zigd 

art. 24 gevorderd aantal is overschreden. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen 

maatregel van bestuur. (l) 

(l) De voorschriften betreffende het 2• lid van 

6. Het bij deze wet bevolen onderwijs in 
het vak, genoemd in art. 2 onder j, wordt ver

plichtend op 1 J anuari 1893. 
Gedurende de zes jaren, volgencle op dit tijd

stip, kan door Ons telkens voor ten hoogste twee 
jaren, ontheffing worden verleend aan bepaalde 
scholen van de verplichting tot het doen geven ván 
dit onderwijs. 

Zij, door wie vóór of op 1 September 1889 
overeenkomstig art. 15a en art. 42bis der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1884 

(Staatsblad n°. 123), onderwijs gegeven werd in 
het vak in art. 2 vermeld onder !it. s, kunnen 

met het geven van _ dat onderwijs voortgaan op 

den voet, waarop het cloor beu werd gegeven. 
Zij, die vóór het in werking tl-eden dezer wet, 

de akte, vermeld iu art. 56 onder a of b hebben 

verkregen of in het bezit zijn der daarmede gelijk
gestelile akten of toelatingen, zijn bij het afleggen 

van het in art. 65bis vermelde examen iu het 

vak j vrijgesteld van het in art. 65ter daarvoor 

bepaalde examengeld. 
7. Subsidiën thans genoten krachtens art. 3, 

3de lid, der wet van 17 A ugnstus 1878 (Staats
blad. n°. 127), kunnen nog na het tijdstip waarop 

deze wet in werking treedt doch tot geen hooger 

bedrag, noch op andere voorwaarden worden uit

gekeerd. 
Andere subsidiën welke onder de werking der 

wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
door gemeenten zijn verleend, doch na het tijd

stip waarop deze wet in werking treedt niet meer 
verleend kunnen worden, kunnen DO!! gedurende 
vijf j aren na dat tijdstip, doch tot geen hooger 

bedrag noch op andere voorwaarden worden uit

gekeerd. 
8. Onderwijzeressen, welke de akte, vermeld 

in art. 56, onder a, der wet van 17 Augus

tus 1878 (Staatsblad n°. 127), of die, vermeld 
onder b van dat wetsartikel , vóór het in werking 

treden dezer wet hebben verkregen of in het bezit 
zijn der daarmede in art. 85 der wet van 17 Au

gustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 11elijkgestelde 
akten of toelatingen, behouden de bevo_egdheid tot 
het geven van huis- en schoolonderwijs iu het 

vak, genoemd onder k in art . 2 dier wet, binnen 

den kring waarin zij die bevoegdheid bezaten. 

Allen, die de akte, vermeld in art. 66, onder b, 

dit artikel zijn uitgevaardigd bij besluit van 23 De
cember 1889, S. 189. 
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der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsbtad n•. 127) 
v66r het in werking treden dezer wet hebben yer
kregen of in het bezit zij n de r daarmede in art. 85 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127) 

/ 

gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de 

bevoegdheid · tot het geven van huis- en school

onderwijs in het vak, p:enoemd onder p in art. 2 
dier wet, binnen den kring waarin •ij die bevoegd
heid bezaten. 

De akte, vermeld in art. 56, onder a, der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127), 
v66r het in werking treden dezer wet verkregen, 
geeft, tot het geven van huis- en schoolonderwijs 

in de eerste oefeningen van het handteekenen, 

gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in art 56, 

onder a, zooals dat artikel bij deze wet is gewijzigd. 
9. Ue bestaande bepalingen omtrent de exa

mens, ter verkrijging der akten van bekwaam
heid, vermeld in art. 56 onder a en ó, en om
trent de vergelijkende examens blijven gelden , 
totdat die onûet·werpen overeenkomstig deze wet 

opnieuw zullen zijn geregeld, doch niet langer 

dan l Januari 189 1 en met dien verstande dat 
de voorschriften in art. 65ter met het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet voor alle in dat 

artikel bedoelde examens van kracht zijn. 
10. Deze wet treedt in werking op 1 Janu

ari 1S90. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 8sten December 1889. 

(get.) WILLEM. 

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

(Uitgeg. 11 Dec. 1889.) 

9 December 1889 . BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij de artikelen 5 , 7 en 11 der wet 
van· 5 Mei 1889 (Staatsblad n°. 48). S. 176. 

Wu WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht vàn Onzen Minister van 

Justitie , van den 12den October 1889 , 2de af
deeling A, n°. 132; 

Gezien de artikel.en 5, tweede lid,_ 7, derde 
lid, 11 , tweede lid, en 22 der wet van 5 Mei 

1889 (Staatsblad n°. 48); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

3den December 1889, n•. 18); 
Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister, van den 7den December 1889, 2de af-

deeling A, n°. 105; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor Je hieronder genoemde bedrijven 

worden de bij ieder vermelde afwijkingen vergund 
en vrijstellingen verleend van bepalingen der 
boven aangehaalde wet onder de voor ieder ge
stelde voorwaarden , met <lien verstande, dat het 

aantal uren, gedurende welke door personen be
neden zestien jaren en door vrouwen arbeid wordt 
verri cht, niet meer dau elf per etmaal bedr~ge , 
behoudens het bepaalde bij art. 5. derde lid, dier 
wet, en dat ne arbeid van personen beneden 
zestien jaren en van vrouwen in elk geval worde 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste een 

uur tusschen Il uren des voormiddags en 3 uren 

des namiddags. 

1. Brood- , beschuit- en koekbakkerijen. 

H et is vergund den arbeid van een mannelijken 
persoon tusschen veertien eu zestien jaren te doen 
aanvangen op zijn vroegst- te 2 uren des voor
middags, onder voorwaarde, dat het aantal uren, 

gedurende welke de betrokken persoon arbeid 

verricht, daaronder begrepen het door hem buiten 
de werkplaats verrichte loopwerk, niet meer dan 

elf per etmaal bedrage, en dat na een werktijd 

van ten hoogite vijf uren hem ten minste een 
half uu'r rust worde gegeven. 

IL Co1<rantdrukkerijen. 

1°. Het is vergund den arbeid van een manne

lijken persoon beneden zestien jaren, voçr zoover 
die strekt tot hulp bij het drukken of vouwen 

van een dag- of weekblad, te doen eindigen, 

behoudens het sub 2°. bepaalde, op zijn laatst te 
10 nren des namiddags , onder voorwaarde, dat 
het aantal uren, gedurende welke de betrokken 

persoon arbeid verri cht, daaronder begrepen het 
door hem buiten de werkplaats verrichte loopwerk, 

niet meer dan elf per etmaal bedrage • en dat 

na een werktijd van ten hoogste vijf uren hem 
ten minste een half uur rust worde g<?geven. 

2°. Het is vergund den arbeid van een manne
lijken persoon tusschen veertien en zestien jaren, 
voor zoover die strekt tot hulp bij het drukken 

of vouwen van een dag- of weekblad, op Zondag 
te doen voortduren tot uiterlijk te 6 uren des 

voormiddags, onder voorwaarde, qat het aantal 
uren, gedurende welke de betrokken persoon ar

beid heeft verricht, daaronder begrepen het door 

hem buiten de - werkplaats verrichte loopwerk, in 
het etmaal, aan het einde van zijn arbeid op 
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Zondag voorafgaande, niet meer dan elf heb be 
bedragen. 

111. Gecondenseerde melk. (Fabrieken van) 

Het is vergund in het tijdvak van 1 April tot 
October den arbeid van een persoon beneden 

zestien jaren en van eene vrouw, voor zoover die 
strekt tot • het bewerken van de melk of tot het 
vullen of het sluiten vatJ de bussen, te doen 
aanvangen op zijn vroegst te 4 uren des voor
middags, en dien arbeid te doen eindigen op zijn 
laatst te 8 uren des namiddags, onder voorwaarde, 
dat na eeu werktijd van ten hoogste vijf nren 
hem of haar ten minste een half uur rust worde 
gegeven. 

Deze vergnnning om den arbeid te doen aan
vangen op zijn vroegst te 4 uren des voormiddags 

geldt voor dien van personen beneden veertien 
jaren eu van vrouwen slechts tot 1 Januari 1892. 

IV. Gistpakkerijen. 

1°. Het is vergund den arbeid van een manne
lijken persoon tusschen veertien en zestien jaren 
te doen aanvangen op zijn vroegst te 4 uren des 
voormiddags, onder voorwaarde, dat zijn arbeid 
niet later eindige, behoudens het snb 2°. be
paalde, uan te 6 uren des namiddags, en dat na 
een werktijd van ten hoogste vijf uren hem ten · 
minste een half uur rust worde gegeven. 

2°. Het is vergund den arbeid van een manne
lijken persoon tnsschen veertien en zestien jaren 
op Zond.ag te doen voortduren tot uiterlijk te 
6 uren des voormiddags, onder voorwaarde, dat 
het aantal uren, gedurende welke de betrokken 
persoon arbeid heeft verricht in het etmaal, aan 
het einde van zijn arbeid op Zondag voorafgaande, 
niet meer dan elf hebbe bedragen. 

V. Glasblazerijen. 

1 °. Het is vergund den arbeid van een persoon 
beneden zestien jaren, die bij smelt- of koelovens 
werkzaam is, voor wat betreft vrouwelijke per
sonen alleen voor zoover zij daarbij op 31 Decem
ber 1889 arbeid verrichten, op zoodanige uren 
te doen aan vangen en te doen eindigen als het 
bedrijf eischt , onder voorwaarde, indien die uren 
andere zijn dan de in art. 5, eerste lid, der wet 
genoemde, di,t na een werktijd van ten hoogste 
vijf uren hem of haar ten minste een half uur 
rust worde gegeven, en dat, waar met afwisselende 
dag- en nachtploeg wordt gewerkt, Jezelf de per
sonen slechts om de andere week in de nacht-

ploeg arbeid verrichten , alles met dien verstande, 
dat na 30 April 1891 de arbeid van mannelijke 
personen beneden veertien jaren en van alle vrouwe
lijke personen is verboden tnsscben 10 uren des 
namiddags en 5 uren des voormiddags. 

2°. Het is vergund den arbeid vail een manne
lijken persoon tusschen veertien en zestien jaren 
op Zondag te doen voortduren tot uiterlijk te 
·6 uren des voormiddags, onder voorwaarde, dat 
hem na het einde van dien arbeid ten minste 
vier en twintig aren rust worden gegeven. 

3°. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de in 
art. 11 der wet bedoelde lijst, voor die glas
blazerijen, waar met één ploeg wordt gewerkt. 

VI. Naaisters, breisters, borduursters, passe
mentwerksters, modemaaksters of vervaar-

• digsters van vroztwetijke handwerken. 
( W erkptaatsen van) 

Het is vergund den arbeid van eene vrouwelijke 
persoon boven veertien jaren te doen eindigen op 
zijn laatst te 8 uren des na middags, onder voor
waarde, dat haar arbeid niet vroeger aanvange 
dan te 8 uren des voormiddags. 

VII. Nettenboeterijen. 

1 °. Het is vergund in het tijdvak van 1 Juni 
tot 1 Januari den arbeid van eene vrouwelijke 
persoon boven veertien jaren te doen eindigen op 
zijn laatst te 10 uren des namiddags, onder voor
waarde dat na een werktijd van ten hoogste vijf 
uren haar ten minste een half uur rust worde 

gegeven. 
20. Wordt vrijstelling verleend voor het tijdvak 

van l Juni tot l Januari van de verplichting 
om de werkuren te vermelden op de in art. 11 

der wet bedoelde lijst, onder voorwaarde, dat op 
die lijst vermeld worden de tijden, gednrende 
welke in gewone omstandigheden rust wordt ge
geven. 

VIII. Steendrukkerijen. 

Het is verl(und in het tijdvak van l October 
tot 1 April den arbeid van een mannelijken per
soon beneden zestien jaren, voor zoover die strekt 

tot hulp bij het kleurendrukken, te doen eindigen 
op zijn laatst te 8 uren des namiddags, onder 
voorwaarde, dat zijn arbeid niet vroeger aanvange 
dan te 7 uren des voormiddags. 
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IX. Steen- en pannenfabrieken en tegelfabrieken, 
de laatste voor zoover zij met een der eerst

genoemde fabrieken vereenigd zijn. 

a. werkende met één ploeg : 
1 °. Het is vergund den arbeid van een persoon 

beneden zestien jaren en van eene vrouw te doen 
aanvangen op zijn vroegst te 4 uren des voor
middags, en dien arbeid te doen eindigen op zijn 
laatst te 9 uren des namiddags, beide onder voor
waarde, dat na een werktijd van ten hoogste 
vijf uren hem of haar ten minste een half uur 
rust worde gegeven. 

Deze vergunning om den arbeid te doen aan
vangen op zijn vroegst te 4 uren des voormiddags 
geldt voor dien van personen beneden veertien 
jaren en van vrouwen slechts tot l Januari 1892. 

2°. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de 
in art. 11 der wet bedoelde lijst, voor zoo veel 

betreft die personen beneden zestien jaren en 

vrouwen, wier arbeid bestaat in het op den kant 
zetten en het van de steenplaatsen naar de stapels 
brengen van de ongebakken steen en, en achter 
wier namen op die lijst is vermeld dat zij dien 
arbeid verrichten. 

3°. Wordt gelijke vrijstelling als sub 2°. ver
leend voor de overige personen beneden zestien 
jaren en vrouwen , onder voorwaarde, dat op de . 
bedoelde lijst vermeld worden de tijden, gedurende 
welke hun in gewone omstandigheden rust wordt 
gegeven. 

b. werkende met afwisselende ploegen: 
1 °. Het is vergund den arb;id van een manne

lijken persoon beneden zestien jaren te doen aan
vangen op zijn vroegst te 3 uren des voormiddags, 
voor wat betreft personen beneden veertien jaren 
tot 1 Januari 1892, en den arbeid van een 
mannelijken persoon beneden zestien jaren, te doen 
eindigen, behoudens het sub 2°. bepaalde, op zijn 
laatst te 10 uren des namiddags, beide onder 
voorwaarde, dat na een werktijd van ten hoogste 
vijf uren hem ten minste vier uren rust worden 
gegeven, en dat het aantal uren, gedurende 
welke de betrokken persoon arbeid verricht, niet 
meer dan tien per etmaal bedrage. 

2°. Het is vergund den arbeid van een per
soon beneden zestien jaren en van eene vrouw, 
bestaande in het op den kant zetten en het van 
de steenplaahen naar de sta pels brengen van de 
ongebakken steenen, te doen eindigen op zijn laatst 
te 9 uren des. namiddags. 

3°. Wordt vrijstelling verleend van de ver
plichting om de werkuren te vermelden op de 
in art. l l der wet bedoelde lijst, voor zooveel 
betreft die personen beneden zestien jaren en 
vrouwen, wier arbeid bestaat in het op <len kant 
zetten en het van de steenplaatsen naar de stapels 
brengen van de ongebakken steenen, en achter 
wier namen op de lijst is vermeld dat zij dien 
arbeid verrichten. 

Al de voor deze bedrijven toegestane afwijkingen 
en vrijstellingen gelden alleen voor het tijdvak 
van 1 April tot l November. 

X. r erduurzaamde levensmiddelen of van 
vruchtensappen. (Fabrieken van) 

1°. Het is vergund in het tijdvak _van 1 Mei 
tot l November deu arbeid van een mannelijken 
persoon tusschen veertien en zestien jaren en van 
eene vrouwelijke persoon boven veertien jaren te 
doen eindigen op zijn laatst te 10 uren des na
middags, on<ler voorwaarde, dat na een werktijd 
van ten hoogste vijf uren, hem of haar ten minste 
een half uur rust worde gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend voor het tijd vak 
van 1 Mei tot 1 November van <le verplichting 
om de werknren te vermelden op de in art. 11 
der wet bedoelde lijst , onder voorwaarde , dat op 
die lijst vermeld worden de lijden, gedurende welke 
in gewone omstandigheden rust wordt gegeven. 

XI. Visch.rookerijen, -drogerijen en -zouterijen. 

l 0 • Het is vergund den arbeid van een persoon 
beneden zestien jaren en van eene vrouw, be
staande in werkzaamheden om het bederven van 
visch te voorkomen of hetgeen daarmede in on
middellijk verband staat, te doen eindigen op zijn 
laatst te l O uren des namiddags, onder voor
waarde, dat na een werktijd van ten hoogste vijf 
uren hem of haar ten minste een half uur ru8t 
worde gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend van de verplich
ting om de werkuren te vermelden op de in art. 11 
der wet bedoelde lijst, voor zooveel betreft die 
personen beneden zestien jaren en vrouwen, wier 
arbeid bestaat in werkzaamheden om het bederven 
van visch te ;voorkomen of hetgeen daarmede in 
onmiddellijk verband staat. 

XII. Wind of waterkrach.t. (Inrichtingen ge
dreven door) 

1 °. Het is vergund den arbeid van een per
soon beneden zestien jaren en van eene vrouw te 
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doen eindigen op zijn laatst te 10 uren des na• 
middags, voor zoover het gemis van voldoende 
wind• of waterkracht hem of haar heeft belet in 
het te 7 uren des namiddags geëindigde etmaal 
gedurende elf uren arbeid te verrichten, en onder 
voorwaarde, dat na een werktijd van ten hoogste 
vijf ure!! hem of haar ten minste een half uur 
rust worde gegeven. 

2°. Wordt vrijstelling verleend van de verplich
ting om de werkuren te vermelden op de in art. l l 
der wet bedoelde lijst, onder voorwaarde , dat 
op die lijst vermeld worden de tijden, ,:tedarende 
welke aan personen beneden zestien jaren en vrou
wen in gewone omstandigheden rust wordt gegeven. 

XIII. IJzergieterijen. 

Tot 1 Juli 1890 is het vergund den arbeid 
van een mannelijken persoon beneden zestien jaren 
te doen eindigen op zijn laatst te 8 nren des 
namiddags. 

XIV. Zijden vischnetten. (Fabrieken van) 

Tot 1 J annari 1892 is het vergund den arbeid 
van een mannelijken persoon tusschen veertien en 
zestien jaren en van eene vrouw boven zestien 
jaren op zoodanige nren te doen aanvangen en te 
doen eindigen als het bedrijf eischt , onder voor
waarde, indien die uren andere zijn dan de in 
art. 5 , eerste lid, der wet genoemde, dat na een 

• werktijd van ten hoogste 5 uren hem of haar 
ten minste een half uur rust worde gegeven, en 
dat, waar met afwisselende dag- en nachtploeg 
wordt gewerkt, dezelfde personen slechts om de 
andere week in de nachtploeg arbeid verrichten. 

2 . Voor elk bedrijf, waarin werktuigen, toe
stellen of gereedschappen worden gebruikt, die 
reiniging behoeven, is het vergund eene meerder
jarige vrouw, die geene an,lere werkzaamheden 
in of voor dat bedrijf verricht, die voorwerpen 
te doen reinigen gedurende één uur na het ein
digen van de andere werkzaamheden in of voor 
dat bedrijf, met dien verstande, dat dit reinigen 
niet plaats hebbe tusscben 10 uren des namiddags 
en 5 · uren des voormiddags. 

3 . Tot 1 Juli 1890 wordt voor een niet in 
art. 1 genoemd bedrijf vergund den arbeid van 
een persoon beneden zestien jaren en van eene 
vrouw, voor zoover die daarin op 31 December 
1889 arbeid verrichten, op andere dan de in 
art. 5, eerste Jid, der wet bepaalde uren te doen 
aanvangen en te doen eindigen, en den arbeid 
van een lilannelijken persoon tosschen veertien 

en zestien jaren op Zondag te doen voortduren 
tot uiterlijk te 6 oren des voormiddags, indien 
vooraf ten genoege van Onzen met de uitvoering 
van de wet belasten Minister, blijkens door dezen 
afgegeven schriftelijke verklaring, is aangetoond, 
dat de zorg voor het levensonderhond van den 
betrokken persoon, het jaargetijde in aanmerking 
gen omeµ, zulks eischt; met dien verstande, dat 
het aantal uren, gedurende welke door dien per
soon arbeid wordt verricht, niet meer dan elf 
per etmaal bedrage, behoudens het bepaalde bij 
art. 5, derde lid , der wet. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatshlad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den December 1889. 
~dJ WILLEM. 

(,get.) 
De llfinister van Justitie, 

RUIJS VAN B~ERENBROEK. 

(Uitgeg . 12 Dec. 1889.) 

12 December 1889. M1ss1vE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen des Konings in de r,rovinciën, be

treffende opgave van overlijden van koloniale 
gepensioneerden en gegageerden. 

Mijn ambtgenoot van Koloniën deelt mij mede, 
dat de nevengenoemde opgaven aan zijn departe
ment door onderscheidene gemeentebesturen niet 
geschieden, tengevolge waarvan met de betaalbaar
stelling van pensioenen of gagementen van reeds 
overleden titularissen wordt voortgegaan. 

Ik heb daarom de eer UH.E.G. te verzoeken, 
de gemeentebesturen in Uw gewest aan te schrij
ven, om voor eene geregelde toezending dier 

opgaven aan het departement van Koloniën nauw

lettend zorg te dragen. 
UH.E.G. gelieve de gemeen.tebesturen daarbij 

tevens uit te noodigen bij het doen dier opgaven 
zooveel mogelijk mede te deelen de letter en 
het folio van het register, waarin het pensioen 
of gagement van den overledene bij het departe
ment van Koloniën is ingeschreven , gelijk die 
op de aan ieder gepensioneerde of gegageerde uit
gereikte akte zijn vermeld . Deze mededeeling 
ware te doen door een aanteekening op de over
lijdensakte, boven aan de linkerzijde , evenals dit 
op de attestatien de vita - der gepensionneerden en 
gegageerden plaats vindt. 

De Minister van Binnenland.rche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (,get.) HU BRECHT. 
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14 December 1889. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), houdende herziening 
der wet van 13 Angnstus 1857 (Staatsblad 
n°. 103) tot regeling van ·het lager onderwijs, 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van 
27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 3 Janu
ari 1884 (Staatsblad n°. 2), 11 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) en 8 December 1889 (Staats
blad n°. 175). S. 177. 

W1;r WILLEM III, ENZ . 

\ Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binuenlandsche Zakeu, van 10 December 18S9, 
n°. 3678, afdeelin!( Onderwijs; 

Gelet op de wetten van 17 Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127), 27 Juli I882(Staatsbladn°. 117), 
3 Januari 1884 (Staatsblad n•. 2), ll Juli 1884 
(Staatsblad n•. 123), 15 April 1886 (Staatsblad 
n•. 64) en 8 December 1889 (Staatsblad n•. 175); 

Gezien Ons besluit van 24 Juli 1884 (Staats
blad n•. 182); 

Hebben goedgevonden en verstaan, den tekst 

der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127), 

houdende herziening der wet van 13 Augustus 1857 
(Staatsblad n•. 108), tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals die bij de verder hierboven ge

noemde wetten is gewijzigd, algemeen bekend te 
maken, door bijvoeging van dien gewijzigden tekst 

in zijn geheel, bij dit besluit." 
Onze Minister van Binoenland~che Zaken is 

belast met de uitvoering · van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 14den December I 889. 
(get.) WILLEM. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) M•CKA.Y. 

(Uitgeg . 23 Dec. 1889.) 

TEKST DER WET van 17 Áu,giutus 1878 

(Staatsblad n•. 127), hoi,dende herziening 
der wet van 13 Á.ugttsftts 1857 (Staats
blad n•. 103) tot regeling van het lager 
orJ,derwijs, zooals die i.J gewijzigd bij de 
wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad 
n•. 117), 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 

11 Juli 1884 (Staatsblad n•. 123), 15 À.pril 
1886 (Staatsblad n°. 64), en 8 December 
1889 (Staatsblad n°. 175). 

TITEL I. 

A.LGEMEENE BEPALINGEN. 

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

Ond~rwijs, gegeven aan kinderen van ten hoogste 
drie gezinnen gezamenlijk in de woning van het 
hoofd van een dier gezinnen, is huisonderwijs . 

Ieder ander onderwijs, waaronder ook het onder
wijs in armeninrigtingen, gods-, p;ast- en werk
huizen, gestichten van weldadigheid en andere 
instellingen van openbaar nut gegeven, wordt mor 
de toepassing dezer wet als schoolonderwijs be
schouwd. 

2. Onder lager onderwijs begrijpt deze wet het 
onderwijs in: 

a. het lezen; 
.o. het schrijven; 
c. het rekenen; 

d. de beginselen der N ederlandsche taal; 

e die der vaderlandsche geschiedenis; 
f. die der aardrijkskunde; 
g. die van de kennis der natuur; 
k. het zingen ; 

i. de eerste oefeningen van het handteekenen ; 
j. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek; 
k. de nuttige handwerken voor meisjes. 

Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs 
gegeven worden in : 

l. de beginselen der Fransche taal; 

m. die der Hoógduitsche taal; 
n. die der Engelsche taal; 

o. die der algemeene geschiedenis; 
p. die der wi s_kunde; 
q. het handteekenen ; 

r. de beginselen der landbouw kunde ; 
s. de _gymnastiek; 

t. de fmaije handwerken voor meisjes. 
3. De lagere scholen opgerigt en onderhouden 

door het Rijk of de gemeenten zijn openbare, de 

overige zijn bijzondere scholen. 

Door waterschappen of provinciën worden geene 

uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs 
gedaan. 

Aan bijzondere scholen noch aan bijzondere 

inrigtingen tot opleiding van onderwijzers mo~en 
vanwege de !(emeente geldelijke bijdragen of eenige 

andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk 
worden toegekend , dan in de gevallen en onder 

de voorwaarden in deze wet genoemd. 
4. Art. 5 der wet van l J unij 1865 (Staats

blad n• . 58) is toepasselijk op alle lokalen, waarin 

lager schoolonderwijs gegeven wordt. 
Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur 

worden door Ons, zoowel in het belang van de 
gezondheid als van het onderwijs, algemeene regelen 

vastgesteld omtrent den bouw en de inrigting der 
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lokalen, waarin openbaar lager schoolonderwijs 
gegeven wordt; alsmede omtrent het aan lal kinderen 
dat daarin mag worden toegelaten, met bepaling 

of en in hoeverre deze regelen verbindend zijn 

voor de lokalen, waarin door gemeenten gesubsi
diëerd bijzoncler lager schoolonderwijs wordt gegeven. 

5. Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven in 
lokalen, welke door den inspecteur van het genees
knnqig Staatstoezigt zijn afgekeurd als schadelijk 
voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte 
voor ~et aantal schoolgaande kinderen . 

De inspecteur spreekt de afkeuring uit bij schrifte
lij)<e en met redenen omkleede verklaring en zendt 
daarvan afschrift aan Gedeputeerde Staten en len
zelfden dage aan het gemeentebestuur, aan den 
districts-scboolopziener en aan het hoofd der school. 
Geduputeerde Staten gelasten bur11:emeester en wet
houders der gemeente, waarin het lokaal ligt, 

deze verklaring af te kondigen binnen een door 

ben te bepalen termijn. 
Bij Gedeputeerde Staten kunnen legen de uit-

spraak vau den inspecteur in booger beroep komen : 

a. de districts-scboolopziener; 
o. het hoofd der school; 
c. de eigenaar of brniker van het lokaal; 
à. de ouders of verzorgers van schoolgaande 

kinderen. 
Het beroep moet worden ingesteld binnen dertig 

vrije dagen , te rekenen van den dag, waarop het 

afschrift der verklaring van den inspecteur op last 
van Gedeputeerde Stateu door het gemeentebestuur 

is afgekondigd. 
Gedeputeerde Staten geven aan elk der in beroep 

gekomen belanghebbenden schriftelijk kennis van 
hunne beslissing. 

Ieder , die bij de beslissing partij geweest is, 
kan daartegen bij Ons in hooger beroep komen. 

Dit moet ingesteld worden binnen dertig vrije 
dagen, te rekenen' van den dag, waarop de kennis

geving van de beslissing van Gedeputeerde Staten 
den belanghebbenden is toegezonden. 

Hangende de termijnen van beroep en tot de 
eindbeslissing kan met het geven vau onderwijs in 

het afgekeurd lokaal worden voortgegaan , ten ware 
de inspecteur van het geneeskundig Staatstoezigt 
om dringende redenen, in zijne verklaring uitdruk
kelijk te vermelden, anders mogt hebben bevolen. 

Indien de inspecteur van het geneeskundig Staats

toezigt schriftelijk verklaart, dat het afgekeurde 
lokaal voldoende verbeterd is , of dat het aantal 

kinderen genoegzaam beperkt is, kan het onderwijs 

worden hervat. 

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

Vreemdelingen behoeven bovendien Onze ver

gunning. 
7. De bepalingen van het voorgaande artikel 

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

gezin lager huisonderwijs geven; 
o. ben, die, van het geven van lager onderwijs 

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

vergunning hebben verkregen tot het geven van 1 

zoodanig onderw\is. 
Vrijgesteld van het bezit van een der bewijzen 

van bekwaam heid bij het voorgaande artikel be
doeld is hij, die voor het vak of de vakken, 

waarin hij onderwijs geeft, bevoegd is ingevolge 

het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815, 
n°. 14, de wet van 28 April 1876 (Staatsblad 
n°. 102) of de wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad no. 50). 

8. Jongelieden van beiderlei .kunne mogen in 
de school als kweekeling worden toegelaten en 
aldaar behulpzaam zijn, mits zij : 

a. hun vijftiende jaar ingetreden zijn en hun 
negentiende niet volbragt hebben, of de akte, 
bedoeld in art. 56 onder a, bezitten; 

b. tot geene werkzaamheden in de school ge
bezigd worden dan de zoodanige, welke zij onder 
het toezigt en de leiding van een in hetzelfde 
schoolvertrek aanwezigen · bevoegde verrigten, en 

c. na drie maanden als kweekeling geplaatst te 
zijn geweest, in het bezit zijn van een door den 
arrondissements- schoolopziener schriftelijk goeJge
keurd bewijs, niet ouder dan een jaar en afgegeven 
en onderteekend door het hoofd der school, waarin 
zij tijdens de afgifte waren toegelaten, dat hun 
zedelijk gedrag en hunne vorderingen voldoende zijn . 

Ingeval de arrondissements- schoolopziener zijne 
goedkeuring weigert, kan het hoofd der school 

binnen veertien dagen na die weigering de beslissing 
van den districts-schoolopziener inroepen. Deze 
beslist binnen eene maand. 

Het hoofd der school geeft van de toelating 
van een kweekeling in zijne school minstens drie 
dagen te voren schriftelijk kennis aan den arron
dissements-schoolopziener. 

9. Hij, die in strijd met het voorschrift van 
art. 5 schoolonderwijs geeft in een afgekeurd lokaal, 

of die, als hoofd der school in een vertrek meer 
leerlingen toelaat dan het naar de in art. 4 be-
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doelde regelen mag: bevatten of daarin kweeke
li ogen toelaat zouder dat cl.e vereischte schri ftelijke 
kennis~eving daaraan is voorafgegaan of wel anders 

dan op den voet, bij h~t voorgaand artikel be

paald, wordt gestraft met eene µ;eldboete van ten 

hoogste vijftig gulden. 
Indien tijdens het plegen van de overtreding 

nog _ geen twee j~ren zijn verloopen sedert eene 
vorige veroordeeling van den schuldige wegens 

gelijke overtredinµ; onherroepelijk is geworden, 

wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste 

honderd gulden of met hechtenis van ten hoogste 

veertien dagen . Bij tweede of volgende herha

li_ngen gepleegd telkens binnen twee jaren nadat 

de laatste veroordeeling wegens eerste of volgende 

herhalingen onherroepelijk geworden is , wordt 

hechtenis opgelegd van ten hoogste één jaar. 

10. Behal ve de gevallen, hierna vermeld, ver

valt de bevoegdheid tot het geven van la![er onder

wijs voor hem, die bij eindvonnis is veroordeeld: 

a . wegens misdaad ; 

ó. tot eene der straffen, omschreven in art. 28 · 

n°•. 4 en 5 van het Wetboek van Strafregt. 

11 . Hij , die de bevoegdheid tot het geven van 

lager onderwijs verloren heeft, kan haar niet 

· terugbekomen, behalve in de gevallen, in artt. 29, 

31 en 53 voorzien. 

ln deze 1;evallen kan zij hem door Ons worden 

teruggegeven. 

12. Van Rijkswege worden kweekscholen en 

normanll essen tot opleiding van onderwijzers op
gerigt en onderhouden . 

0e inrigting wordt bij algemeenen maatregel 

van hestuur geregeld. 

Ten behoeve vau de opleiding van onderwijzers 

kan eene ]{ijksbijdrage worden verleend: 

1 °. aan gemeentelijke en aan bij zondere kweek
scholi,n; 

2° . aan normaalle3sen en aan hoofden van scholen, 

voor elk der door hen opgeleide personen die de 

akte, bedoeld in ·art. 56 onder a hebben ver

kre1;en , volge~s door· Ons bij algemeenen maat

regel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden. 

Op de door het Rijk of de gemeenten opge

rigte en onderhouden kweekscholen en normaal

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

toepassing. 

0e bepalingen sub a en c van art . 8 en die 

van art. 9 , voor zoover deze op de toelating van 

kweekelingen betrekking hebben, zijn niet van 

toepassing op de leerscholen , verbonden aan door 

O ns aan1;ewezen kweekscholen . 

1889. 

13. Waar in deze wet van onderwijzers ge
sproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen 

begrepen, ten ware het tegendeel uitdrukkelijk 

bepaald zij. 
14. Onverminderd het bepaalde in art. 5 en 

met uitzondering van de gevallen,• voorzien in 

art. 19 sub a, ó, c, d en /, kan van elk besluit 

krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten 1;e
nomen, bij Ons in hooger beroep worden gekomel1 

door ieder, die bij de vernietiging of verbetering 

van het besluit van Gedeputeerde Staten belang 

heeft. 
Het hooger beroep moet worden ingesteld binnen 

dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop 

het besluit openbaar gemaakt of den belanghebbende 

toegezonden is. 

15. Deze wet is niet toepasselijk op: 

a. hem, die uitsluitend in een of meer der 

vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, k, IJ. , r 
en t bijzonder onderwijs geeft; 

ó. de scholen, uitsluitend bestemd voor het 

onderwijs in een of meer der vakken, vermeld 

in art. 2 onder h, i, j, k, q, r, s en t; 

c. de scholen, waarin geeue kinderen boven de 

zes jaren worden toegelaten en geen ander dan 

voorbereidend onderwijs 1;egeven wordt, behoudens 

dat ook deze scholen ouderworpen zijn aan de 

bepalingen van artt. 5 en 73 dezer wet ; 

d. militaire onderwijzers en het onderwijs, door 

hen gegeven aa n militairen; 

e. de scholen voor doofstommen, blinden, spraak 

gebrekkii(en en idioten; 

f. de scholen in gevangenissen, bedelaaröge 

stichten of ]{ijks-werkinrigtingen en in Rijks

opvoedingsgestichten, behoudens de bepalingen om -

trent de bevoegdheid van hen, die lager onder

wijs geven. 

•r IT EL II. 

VAN HET OPENBAAR UNDEltWIJS. 

§ l. Van de scholen. 

16. In elke gemeente wordt voldoend lager 

onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 

welke voor alle kinderen zonder onderscheid van 

godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn. 

Het onderwijs omvat de vakken in art . 2 ver

meld onder a-k, en daar, waar genoegzame 

behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of 

wel alle vakken, vermeld in dat artikel onder l-t. 

De in de school toegelaten kinderen zijn in elke 

11 
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klasse verpligt aan het onder1Vijs in alle de 

aldaar onder1Vezen vakken deel te nemen , met 

nitzoudering van de rnkken vermeld in art. 2 
onder j en s. 

ï aburige gemeenten kunnen zich, met inacht• 

neming van •art. 121 der wet van 29 Junij 1851 

(Staatsblad n°. 85 J veree11igen tot het oprigten 
en in stand houden van gemeenschappelijke scholen 

of tot het vaststellen cener regeling omtrent de 

toelating vun kinderen uit de eene gemeente op 
de scholen der andere. 

17. Voor zoove"el doeulijk wordt aan heri, die 
het gewoon schoolonderwijs geuoten hebben , ge• 

legenheid gegeven tot het genieten van herhalings

onderwijs. 

Het herhalingsonderwijs kan zich uitstrekken 

tot een of meer der vakken, vermeld in art. 2 

onder l- t, al zijn die vakken niet begrepen 

geweest in het !(enoten gewoon schoolonderwijs. 

18. De besluiten van den gemeenteraad, be

treffende bet retal der scholen en de vakken, 

welke op de scholen zullen onderwezen worden, 

worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. Zoo 

Gedeputeerde Staten Let getal scholen of den om

vang van het onderwijs onvoldoende achten, be

velen zij , den inspecteur gehoord, vermeerderin,5. 

Gelijke vermeerderi ng kan, Gedeputeerde Staten 

gehoord , door Ons worden bevolen. 

19. De besluiten van den gemeenteraad, be

treffende: 

a. de plaats, waar een schoollokaal zal zijn 

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

van den omvang van het onder1Vi_js; 

c. de vereeniging eener school met of hare ver

vangiug door andere; 

d. de sluiting eener school of de schorsing van 

het onderwijs aan eene school ; 

e. den leeftijd welken de kinderen moeten be

reikt hebben vóór zij op de openbare school worden 

toegelaten , en van dien waarop zij die school 

moeten verlaten ; 

f. het verleenen van ontslag aan onderwijzers 

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

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde 

Staten onderworpen. 

De artikelen 196, 197, 198, 200, 2Ql en 202 

der wet van 29 J uuij 185 l (Staatsblad n°. 85) 

zijn ten deze toepasselijk. 

20. Sluiting eener school voor bepaalden tijd 

kan door -Gedeputeerde Staten bij een met redenen 
omkleed besluit worden bevolen. 

Zij hooren in het geval rnn dit en het voor • 

gaande artikel vooraf den inspecteur van het 
lager onderwijs. 

Gelijke sluiting kan door Ons, Gedeputeerde 
Staten gehoord, worden bevolen . 

21 . De regeling van de schooltijden en van de 
vacantiëu, de vaststelling van het leerplan en van 

de bij het onderwijs te gebruiken boeken en de 

verdeeling der school in klassen geschieden door 

het hoofd der school en, zoo de regeling voor 

meerdere scholen gelijkelijk werkt, door de hoof
den dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring 
van burgemeester en wethouders en van den 
districts-schoolo pz iener . 

Bij verschil tnsschen burgemeester en wethou
ders en den districts-schoolopziener beslist Onze 

Minister, die met de uitvoering dezer wet belast is. 

22. Hij de regeling der schooltijden wordt door 

het vrijgeven van uitdrukkelijk in de regeling ge

noemde uren gezot·gJ , <lat de schoolgaande kin

<leren van de godsJienstleeraren godsdienstonder
wijs kuunen genieten. 

Onder voorwaarden door burgemeester en wet

houders in overleg met den districts -schoolop

zieuer te bepalen , worden de schoollokalen , des 

noodig verwarmd en l'erlicht, mor dit godsdienst

oederwijs be~chikbaar gesteld. 

Bij verschil is het laatste lid van het voor• 

gaande artikel toepasselijk. 

2. /"an ds onderwijzers. 

23. Aan het hoofd van elkfl school is een 

onderwijzer geplaatst , die den leeftijd van drie 

en twintig jaren moet volbragt hebben en den 

rang van hoofdonderwijzer bezit. 

De waarneming van het bestuur eener school 

kan echter tijdelijk worden toevertrouwd aan een 

onderwijzer, die den gevorderden leeftijd of den 

rang van hoofdonderwijzer niet bezit, mits aan 

de school geen onderwijzer in het bezit van dien 

raug, ingevolge art. 24, ;erbonden zij. Zoodanige 

waarneming ma~ niet langer duren dan zes maanden. 

24. Het hoofd der school wordt bijgestaan 

door ten minste ééu onderwijzer, zoodra het aan

tal schoolgaande kinderen meer dan veertig, door 

ten minste twee onderwijzers, zoodra het een en 

negentig bedraagt. 
Voor elk vijf-en-vijftigtal schoolgaande kinderen 

boven de negentig wor<lt een onderwijzer meer 
vereischt. 

Wanneer met inbegrip van het hoofd der school 
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het aantal onderwijzers ingevolge de voorafgaande 
bepalingen van dit artikel aan de school verbon• 
den meer dan vier bedraagt, moeten ten minste 

twee, wanneer het meer dan acht bedraagt, ten 
minste drie hunner den leeftijd vau drie en twintig 
jaren volbragt hebben en den rang van hoofd. 
onderwijzer bezitten. 

Onder de onderwijzers, in dit prtikel bedoeld, 
worden zij, die uitsluitend in een of meer der 

vakken, genoemd in art. 2 , onder k-t, onder

wijs geven , niet medegcrekënd. 
Op geene school mogen meer dan zeshonderd 

kinderen gelijktijdig worden toegelaten, tenzij 

hiertoe door Ons om bijzoudere redeuen vergun

ning wordt verleend. 
Bij de toepassing van dit artikel wordt tot 

grondslag genomen het getal kinderen, die o den 

vijftienden dag der maand Jan nar ij van het loo
pende schooljaar als werkelijk schoolgaande be• 

kend staan. 
Waar die grondslag ten gevolge ·van het tijd• 

stip van oprigting der school niet kan worden 

vastgesteld, geldt het aantal kinderen dat op den 
laatsten dag der maand volgende op die waarin 

de school geopend is, als werkelijk schoolgaande 

bekend staat. 
25 . Wanneer de school in verscheidene klassen 

verdeeld is,_ wordt het onderwijs in de laagste 
klassen bij voorkeur aan onderwijzeressen, dat in 
de hoogste klassen, beha] ve aan de scholen uit

sluitend voor meisjes bestemd, bij voorkeur aan 

onderwijzers opgedragen. 

26. Aan eiken onderwijzer wordt eeue vaste 

jaarwedde toegelegd. Die jaarwedde bedraagt in 

geen geval minder dan zeven honderd gujden voor 

het hoofd der school, niet minder dan zes honderd 

gulden voor de onderwijzers, met rang van hoofd
onderwijzer, die volgens art. 24 moeten aanwezig 

zijn in scholen met meer dan vier onderwijzers, 
en niet minder dan vier honrlerd gulden voor 

eiken anderen onderwijzer. 
Jloor Ons kan : Gedeputeerde Staten der pro

vincie gehoord, voor elke provincie bepaald worden 
waar, en tot welk bedrag het minimum van jaar
wedde voor de verschillende onderwijzers aan de 

onderscheidene klassen van scholen hooger zijn 

zal d~n het bedrag in de voorgaande zinsnede 
bepaald. 

De twee voorgaande zinsneden gelden niet voor 
de onderwijzers, uitsluitend belast met het onder

wijs in een of meer der vakken, genoemd in art. 2 
onder k-t. 

Het hoofd der school geniet bovendien vrije 
woning, zoo mogelijk met eenen tuin. 

Ingeval hem geene vrije woning kan verschaft 

worden, ontvangt hij eene billijke vergoeding voor 
huishnnr, waarvan het bedrag door Gedeputeerde 
Staten wordt bepaald. 

Met inachtneming dezer voorschriften worden 
de jaarwedden der onderwijzers door den gemeente

raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
geregeld. 

In geval van hooger beroep bij Ons 1·an het 

besluit van Gedeputeerde Staten , wordt bij Onze 
beslissing de vereischte regeling vastgesteld . 

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

a. eener akte van bekwaamheid ; 

h. van een getuigschrift van zedelijk gedrag, 
afgegeven door den burgemeester der gemeente 

of de burgemeesters der gemeenten, waar hij, 
aan wien het wordt uitgereikt, in de twee laatste 
jaren gewoond heeft. 

Bij weigering van een der burgemeesters kan 
het getuigschrift worden verleend door Onzen 

Commissaris in de provincie. 

Met zoodanig getuigschrift wordt gelijkgesteld 

het getuigschrift van zedelijk gedrag, afgegeven 
door · de bevoegde overheid buitenslands, onder 

welker gebied de bezitter in de twee laatste jaren 
heeft gewoond. 

28. De on<lerwijzers, aan de gemeentescholen 
verbonden, worden door den gemeenteraad benoemd. 

De benoeming van äen onderwijzer, aan het 
hoofd der school geplaatst, geschiedt uit eene 

voordragt van minstens drie bevoegden, opgemaakt 

door burgemeester en wethouders en den districts
schoolopziener. 

Indien burgemeester en wethouders en de 
districts-schoolopziener niet tot overeenstemming 

kunnen geraken, gaat aan de benoeming een ver

gelijkend onderzoek naar de geschiktheid der can
didaten vooraf. 

Melden meer dan zes bevoegden zich voor het 

onderzoek aan, dan kunnen burgemeester en wet

houders, in overeenstemming met den districts

schoolopziener, bepalen welke candidaten, mits 
niet minder dan zes, rlaaraan zullen worden onder

worpen. Bij gemis aan overeenstemming omtrent 
de keuze der op te roepen personen, worden alle 

candidaten die zich hebben aangemeld tot het 

onderzoek toegelaten. 

Ingeval de benoeming na voorafgaand vergelij
kend onderzoek plaats heeft, wordt de voordragt, 

11* 
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bestaande uit minstens drie bevoegden, door den 

districts-schoolopziener opg;emaakt en door dezen 
met een schriftelijk, met redeuen omkleed advies 

omtrent de voorgedragen candidaten aan ~en rand 

ingezonden. 

Al wat verder het in dit artikel bedoeld onder

zoek betreft, worilt door Ons bij algemeenen 

maatregel van bestuur geregeld. 

In 1!emeeuten, waar meer dan eene school be
staat kan de onderwijzer , aan het hoofd der 

eeue geplaatst, aan het hoofd der andere worden 
gestelil zonder voordragt, indien de gemeenteraad 

na overleg met den districts-schoolopziener hiertoe 

besluit. 

De benoeming van andere onderwijzers geschiedt 

uit eene voor<lragt van minstens drie bevoegden, 

opgemaakt door burgemeester en wethouders in 

overlrg met den arrondissements-schoolopzieuer , 

na ingewonnen berigt van het hoofd der school , 

waaraan de benoeming geschieden moet . Het be

rigt van liet hoofd der school en het schriftelijk, 

met redenen omkleed advies van den arrondissements 

schoolopziener worden aan den raad overgelegd. 

De onderwijzers, verbonden aan scholen, uit

sluitend door het Rijk bekostigd, worden be

noemd door Onzen Minister, die met de uit

voering dezer wet belast is. 

29. Ontslag aan onderwijzers, aan gemeente

scholen verbonden, wordt door den gemeenteraad 

verleend: 

a. regtstreeks overe~nkomstig eigen verzoek, 

met inl(ang van den dag door den gemeenteraad 

te bepalen; 

b. op voordragt van burgemeester en wethouders 

of van Jen districts-schoolopziener, indien het 

eel! onderwijzer betreft, aan het hoofd eener school 

geplaatst. 

c. op voordragt van burgemeester en wethouders 

of van den arrondissements-schoolopziener, indien 

het een onderwijzer betreft, die niet aan het 

hoofd eener school is geplaatst. 

In do twee laat.,te gevallen kan het ontslag 

niet-eervol worden verleend. 

Door Gedeputeerde Staten kan worden verklaard, 

dat de niet-eervol ontslagen onderwijzer de be

voegdheid tot het geven van onderwijs heeft 

verloren . 

Aan onderwijzers verbonden aan eene srhool, 

uitsluitend door het Rijk bekostigd, wordt, hetzij 

overeenkomstig eigen verzoek, · hetzij ambtshalve, 

ontslag verleend door Onzen Minister, die met 

de uitvoering dezer wet belast is. 

30. Een onderwijzer, aan eene gemeenteschool 
verbonden, kan op voor~tel van den arrondissements
schoolopziener voor hoogsten; eene maand door 

bnr1'emeester en wethouder. worden geschorst Zij 
geven hiervan onmiddellijk kenni s aan den ge

meenteraad en aan ilen districts-schoolopziener met 

opgave van de redenen der schorsing. 

De schorsing geschiedt zonder sti lstand van jaar
wedde. 

Zij kan binnen den tijd, waarvoor zij is uitge

sproken, door den gemeenteraad worden opgeheven_ 
31 . Behalve op de wijze, iu de twee voorgaande 

artikelen bepaald, kan de schorsi ng of het ontslag, 

doch in het laatste geva l slechts niet-ee rvol, op 

voordragt van den districts-schoolopziener door 

Ge,lepnteerde Staten worden uitgesproken. 

Op dergelijk ontslag is lret voorlaatste lid van 

ar~. 29 toepasselijk . 

32. In de tijdelijke wanrnemi nft der door 

schorsinè\", ontslag of . ontstentenis aan eene ge

meenteschoÓl opengevallen plaats worut door burire

meeste r en wethouders in overleg met den arron

dissements-schoolopziener voorzien . 

Indien in de vervulling, waar het betreft het 

hoofd der school, niet door den gemeenteraad is 

voorzien binnen zes maanden nadat de plaats is 

opengevallen, geschiedt zulks door Gedeputeerde 

Staten, na voorafgaand vergelijkend onderzoek naar 

de geschiktheid der candidaten. 

Ingeval van tijdelijke verhindering kan, op 

gelijke wijze als in het eerste lid van dit artikel 

is bepaald, in de waarneming war.Jen voorzien. 

De schorsiug vau onderwijzers, verbonden aan 

scholen, uitsluitend van Rijkswel(e bekostigd, en 

de voorziening in de tijdelijke waarneming aan 

dergelijke scholen geschieden door Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast. 

32bi.r. Wanneer in eene gemeenteschool jonge

liedeu in het bezit der akte, bedoeld in art. 56, 

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

zijn toe~elaten, zijn deze bij schorsing, ontslag , 

ontstentenis of tijdelijke verhindering van eenen 

onderwijzer in die school, op aanwijzing van het 

hoofd, bevoegd en verpligt tot de waarneming 

der opengevallen plaats, hangende het overleg- in 

het eerste lid van art. 32 voorgeschreven. 

33. Het schoolonderwijs wordt onder het aan

leeren van .gepaste en nuttige knndi;!heden dienst

baar gemaakt aan de ontwikkeling van de ver

standelijke vermogens der kinderen en aan huune 

opleiding tot alle christelijke en maatschappel\jke 

deugden. 
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De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, 
te doen of toe te laten wat strijdi1' is met den 
eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrip- . 
pen van andersdenkenden . 

De onderwijzer, die zich in dit opzigt aan pligt
verzuim schuldig maakt, kan door Ons voor hoogstens 
een jaar en bij herhaling der overtreding voor 
on bepaalden tijd in zijne bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs aan eene openbare school geschorst 
\"Orden. 

Het geven van godsdienstonderwijs blijft aan 

de godsdienstleeraren overgelaten. 

34. Op bezwaarschriften tegc:1 het in de school 

gebruik makeu van bepaald aangewezen leerboeken 

wordt beslist door Onzen Minister, die met de 

uitvoering dezer wet belast is. 

Zijne beslissing wordt iu de Staatsco11rant open
baar gemaakt. 

Den onderwijzer, die een aldus afgekeurd leer

boek gebruikt, wordt door burgemeester en wet
bonders verboden hiermede voort te gaan. 

In geval van ongehoorzaamheid wordt aan den 
onderwijzer een niet-eervol ontslag gegeven. 

35. Het is den onderwijzers op straffe van ont
slag verboden handel te drijven of eenige nering 

of • beroep, behalve het geven van ouderwijs, 
uit te oefenen. 

36. Het is hun op gelijke straffe verboden 

ambten of bedieningen te bekleeden of te gedongen, 
dat te bunnen huize handel of nering gedreven 
of_ eenig beroep uitgeoefend worde door de leden 
van hun gezin. 

Zoowel van het eene als van het andere verbod 

kan vrijstelling worden verleend door Gedeputeerde 
Staten, den clistricts-schoolopzieuer gehoord. 

Het ontslag in dit en de twee voorgaande arti

kelen bedoeld, wordt verleend, hetzij door den 

gemeenteraad op voordragt van den districts-school

opzieuer of van burgemeester en wethouders of 
van den arrondissements-schoolopziener naar de 

onderscheidingen, in art. 29 onder b en c ge
maakt, hetzij ingevolge art . 31 door Gedepnteerde 

Staten, hehij aan scholen, uitsluitend door het 
Rijk bekostigd, door Onzen Minister, met de 

uitvoering dezer wet belast. 

37. Aan de onderwijzers wordt, in de gevallen 

bij art. 38 eu ouder de voorwaarden bij art 41 

en 42 dezer wet gesteld, pensioen verleend ten 
laste van het Rijk. · 

38. Regt op pensioen wordt verkregen door na 
volbragten vijf en zestigjarig,m leeftijd bekomen 
ontslag. 

Pensioen kan insgelijks verleend worden uan een 
onderwijzer, die na tienjarigen diensttijd uit hoofde 

van ziels- of ligchaamsgebrcken voor de waarne
ming zijner betrekking ongeschikt is en op dien 
grond ontsla!! heeft bekomen. 

JJie ongeschiktheid worcl.t aangenomen op de 
verklaring van den districts-scboolopziener eu van 
Gedeputeerde Staten. 

Bij de bereke!ling van het pensioen komen alleen 
in aanmerking diensten vóór of sedert het in 
werking treden dezer wet als onderwijzer aan eene 

openbare school ten behoeve van bet lager onder

wijs bewezen. 
39. Aan den onderwijzer hoofd eener school , 

die ten gevolge van de opheffing der school, en 

aan den onderwijzer, die , wegens ophelliug der 

school of wegens opheffing zijner betrekking, om
dat het krachtens deze wet in de school gevorderd 

aantal onderwijzers is overschreden, wordt ont

slagen e'n niet iu de termen valt pensioen te ge

nieten, wordt ten laste van het Rijk een wacht
geld verleend tot een bedrag van de helft der 

jaarwedde, die hij op het tijdstip van zijn ont
slag genoot. Dit wachtgeld vervalt na ,·ijf jaren 

wanneer het geldt het hoofd eener school, na 

twee jaren wanneer het geldt een onderwijzer, 

of wanneer het hoofd of de onderwijzer in de 

termen komt om pensioen te genieten, of zoo veel 
vroeger als hij tot eene betrekking van Rijks-, 

provincie- of gemeentewege wordt benoemd, waar

van de bezoldiging met het bedrag van het wacht
geld gelijk staat of dit overtreft, of zoodanige 
betrekking, hem niet van Rijks-, provincie- of 

gemeentewege opgedragen, aanvaardt. Bij de aan

vaarding eener betrekking, niet van Rijks-, pro

vincie- of gemeentewege opgedragen , waarvan de 
bezoldiging lager is dan het" wachtgeld, worJt dit 
verminderd met het bedrag dier bezoldiging. 

Behalve in het laatstgenoemde geval rekent "e 
tijd, gedurende welken het wachtgeld wordt ge: 

noten, mede -voor aanspraak op pensioen. 

In de aan onderwijzers, geen boofdeu van 

scholen, te verleenen wachtgelden, wordt door de 

gemeente de hel~ aan het füjk vergoed. 

40. Het pensioen beloopt voor elk jaar dienst 

een zestigste deel van de jaarwedde, die over de 

laatste twaalf maanden, aan het ontslag vooraf

gegaan, tot grondslag gediend heeft voor de be

paling der bijdrage, in het volgende artikel ver

meld, doch mag nimmer het twee derde gedeelte 

dier jaarwedde te boven gaan. 

41 . Als bijdrage voor pensioen wordt door de 
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onderwijzers jaarlijks betaald twee ten honderd van 
de jMrwedde aan hunne betrekking verbonden. 

De jaarwedde · wordt berekend met inbegrip van 
hetgeen de onderwijzer, aan het hoofJ eener school 

geplaatst, op grond van art. 26, vierde lid, dezer 
wet geniet. Het bedrag dezer inkomsten wordt 

door Gedeputeerde Staten bepaald. 
De bijdrage komt ten voordeele van het Rijk 

en wordt door de zorg der gemeentebesturen 
geïnd en aan 's Rijks schatki st verantwoord. 

42 . De bepalingen van de artt. 7, 16 derde 

lid, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 
37, 40 en 4 1 der wet betreffende be burirerlijke 
pensioenen, laatstelijk gewijzigd bij die van 21 Mei 

1873 (Staatsblad n°. 64), zijn op de pensioenen 
der onderwijzers van toepassing. 

42bis. De artt. 6, 26, 27, !it. a, en 3ó-42 
gelden niet voor de ouderwijzers aan openbare 

scholen, uitsluitend belast met ,het onderwijs in een 

of meer der vakken, vermeld in art. 2 onder lz, 

i , k, q, r en t. 
De artt. 26 en 35-'--42 gelden niet voor de 

onderwijzers aan openbare scholen die uitsluitend 

in een der vakken of in beide vakken vermeld in 

art. 2 onder j en s onderwijs geven, dan wel 

daarnevens meJe onderwijs geven in een of meer 

der vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, k, q, r en t. 

3. Pan de kosten van het onderwijs. 

43 . Elke gemeente voorziet in de kosten van 

haar lager onderwijs, voor zoo1•er die niet komen 
ten laste van anderen of op andere wijze worden 
gevoaden. 

44. De kosten zijn: 
a. de jaarwedden der onderwijzers; 

b. de vergoeding aàn onderwijzers, aan het hoofd 

van scholen staande, wegens gemis van vrije woning; 

c. de toelagen en bijdragen tot opleiding van 
onderwijzers; 

d. de uitgaven ten behoeve van het herhalings
onderwijs; 

e. die voor het stichten en instandhouden of 

voor het huren der schoollokalen en onderwijzers
woningen; 

/. die voo~ het aanschaffen en onderhouden der 
schoolmeubelen en der schoolboeken, leermiddelen 
en schoolbehoeften ; 

g. die voor verlichting en verwarming en het 
schoonhouden der schoollokalen; 

h. die van het plaatselijk schooltoezigt en rnn 
het vergelijkend onderzoek; 

i. die voor de schoolbibliotheken , belooningen 

en eereblijken. 
45. Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan 

de gemeente eene bijdrage verleend : 

1 °. a. voor elk hoofd eener srhool van negentig 
en minder leerlingen twee honderd vijftig gulden; 

van een en ne11;entig tot en met een honderd 
negen en negentig leerlingen driehonderd gulden ; 

van tweehonderd tot en met driehonderd negen 
leerlingen vierhonderd gulden ; 

van driehonderd tien tot en met vierhonderd 
negentien leerlingen vijfhonderd ga lden; 

van vierhonderd twintig en meer leerlingen 
zeshonderd galden ; 

b. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der 
school bijstaan, voor zoo ver die bijstand volgens 
art. 24 verpligtend is, voor scholen: 

van een en veertig tot en met negentig leer

lïngen eenhonderd vijftig gulden; 

van een en negentig en meer leerlingen twee
honderd gulden, doch voor elk dier onderwijzers 
die den leeftijd van drie en twintig jaren volbragt 

hebben en den rang van hoofdonderwijzer bezitten, 
voor zoover zulks volgens art. 24 gevorderd wordt, 

drie honderd gulden; 

c. indien het aan de school verbonden onder• 

wijzend personeel het minimum van onderwijzers, 

bij artikel 24 gesteld, overschrijdt: 
voor scholen van ne11;entig en minder leerlingen 

eenhonderd vijftig gulden en van een en negentig 

tot en met driehonderd negen leerlingen twee

honderd gnlden voor één onderwijzer; 

voor scholen van driehonderd tien en meer 
leerlingen tweehonderd gulden per onderwijzer 
voor ten hoogste !.wee onderwijzers; 

doch om vat het onderwijs beha! ve rle vakken a- k 
tevens ten minste twee der vakken onder l, m 

en n en het vak ouder p van artikel 2 genoemd : 

voor scholen van negentig en minder leerlingen 

tweehonderd gulden voor één onderwijzer ; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen twee

honderd vijftig gulden per onderwijzer voor ten 
hoogste twee onderwijzers; 

voor scholen van tweehonderd en meer leerlingen 
tweehonderd vijftig gulden per onderwijzer voor 
ten hoogste drie onderwij zers . 

Indien een onderwijzer in den loop van het 
jaar wordt in dienst gesteld, ten11:evolge van ont

slag de school verlaat of overlijdt , wordt de bij

dmge berekend naar den maatst~f sub a , b en 

vermeld, in evenredigheid van het aantal volle 
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maanden dat hij in dat jaar aan de school ver
bonden is geweest; 

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

Voor de sub 1°. vermelde bijdrage komen niet 
in aanmerking de scholen waarvan de opbren~t 
der scboolgelden eene inkomst oplevert van ge

middeld tachtig- gulden of meer er leerling en 
per jaar. 

Voor de berekening daarvan dient tot grondslag 
het a11ntal leerlingen waarnaar volgens den maat

staf in art. 24 vermeld, het aantal onderwijzers 
geregeld wordt. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer be

palingen worden door Öns bij algemeenen maat
regel van bestuur gegeven, met inachtneming van 

het beginsel, dat behoudens aanvulling of terug

betaling na afloop van het dienstjaar de uitkeering 
der bijdrage geschiedt: 

a. bij voorsrhot: 

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

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

die sub 1 °. c bedoeld, voor zoo.-er het aantal 
op 1 J anuarij van het dienstjaar aan de school 
verbonden onderwijzers voor de \>ijdrage in aan
merking komt; 

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

46 . Ter gemoetkoming in de kosten,_ welke 

voor rekening der gemeente blijven, wordt voor 

ieder schoolgaand kind, met uitzondering van be
deelden, en van hen die, schoon niet bedeeld, 

onvermogend zijn, een schoolgeld geheven van ten 
minste twintig cents per maand. 

De minvermogenden worden, indien het school
geld voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk 
is, slechts voor een gedeelte aan de helling 
onderworpen. 

Vrijstelling van verpligting tot het heffen van 
schoolgeld kan aan eene gemeente door Ons 

worden verleend b\j eeu met redenen omkleed 
besluit, den Raad van State gehoord. Intrekking 
dezer vrijstelling geschiedt op dezelfde wijze. 

Het invoeren, wijzigen ·of afschaffen van dit 

schoolgeld geschiedt met inachtneming van de 
artt. 232-236 der wet van 29 J unij 186 1 (Staats

blad n°. 85), met dien verstande dat aan de ver

ordening tot heffing Onze goedkeuring niet wordt 

onthouden dan bij een met redenen omkleed be
sluit, den Raad van State isehoord. 

De invordering wordt geregeld door eene plaat

selijke verordening overeenkomstig de bepalingen 
van de artt. 258-262 dier wet. 

Indien het schoolgeld, behalve voor zooveel be
treft de gevallen in het 2de lid van dit artikel 
en in art . 48 vermeld, voor ieder kind van dezelfde 
klasse niet gelijk is, z\jn daarop de artt. 264-266 
dier wet, gelijk die gewijzigd is bij de wet van 
28 J unij 1881 (Staatsblad n°. 102), mede van 

toepassing, met dien verstande dat het schoolgeld 
voor geeo kind meer bedrage dan hetgeen voor 
het onderwijs . van dat kind kan geacht worden 
voor rekening der gemeente te blijven. 

4 7. , Het gemeentebestuur bevorderd zooveel 

mogelijk het schoolgaan der kinderen van bedeel
den, onvermogenden en minvermogenden. 

48. Tenzij bij eene regeling krachtens het 

laatste lid van art. 16 gemaakt,, anders is be

paald, bedraagt het schoolgeld voor de kinderen 
nit andere gemeenten niet meer dan dat voor de 
kinderen uit de heffende gemeente. 

Voor twee of meer kinderen uit één gezin, 

gelijktijdig ter school gaande, kan het bedrag van 
het schoolgeld lager gesteld worden dan het, be

rekend voor ieder afzonderlijk, wezen zon. 
49. Indien Wij, Gedeputeerde Staten geboord, 

oordeelen dat eene gemeente, door de uitgaven 
tot eene behoorlijke inrigting van haar lager onder
wijs vereischt, in verhouuing tot hare middelen 

en andere uitgaven onbilliijk zou worden bezwaard, 

kan haar uit 's Rijks kas tijdelijk subsidie ver
leend worden. Ons daartoe strekkend en met 

redenen omkleed besluit wordt, tegelijk met het 
advies van Gedeputeerde Staten , in • de Staats
courant open baar gemaakt. 

50. De bestekken voor en de gunning van den 
bouw en verbouw van scholen en onderwijzers
woningen, ter bekostiging waarvan aan de gemeente 

overeenkomstig art. 49 uit 's Rijks kas tijdelijk 

subsidie wordt verleend, behoeven de goedkeuring 
van Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast; deze beslist, den distriets-srhoolopziener 

gehoord. 
In alle overige gevallen worden de bestekken 

aan de goedkeuring van den districts-schoolopziener 

onderworpen. Ingeval deze bezwaar maakt zijne 
goedkenrinis te vèrleenen, kan de beslissing van 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet be

last, worden ingeroepen . . 
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TITEL TIL 

VA~ HET BIJZONDER ONDERWIJS. 

51 . Tot het gev~n van bij1.0nder onderwijs wordt 
vercischt het bezit : 

a. een er akte van bekwaam heit!; 

b. van een gelijk getuigsclu ift, als in art. 27, 

litt b, is vermeld en waarop het voorlaatst~ en 

bet laatste lid van dat artikel toepasselijk zijn; 

c. van een bewijs, dat deze beide stukken door 
hu rgcmeester en wethouders der gemeente, waar 

het onderwijs zal iregeven worden, z\jn gezien en 

in orde bevonden. 

Burgemeester en wet.bonders geven hiervan aan 

den districts-schoolopziener berigt. 
52 Omtrent de afgifte van het bewijs, vermeld 

in litt. c van het voorgaand artikel, wordt uiterlijk 

binnen vie,· weken, te rekenen van den dag, 

waarop de aanvrage daartoe geschied is, door bur

gemeester en wethouders beslist. 

Van die beslissing, of wanneer binnen t!eo ter

mijn de beslissing aan den belanghebbende niet is 

kenbaar gemaakt, wordt beroep op Gedeputeerde 

Stalen toegelaten. 

Na afwijzing <loor Gedepnteerde Staten, of indien 

binnen den tijd van zes weken na het ingesteld 

hooger beroep hunne beschikking aan den lielang

hebbende niet is kenbaar gemaakt, kan bij Ons 

in beroep worden gekomen. 

. 53 .· De onderwijzer·, die bij het geven vau bijzon

der school- of huisonderwijs leeringen verspreidt 

strijdig met de goede zed_en of aansporende tot 

ongehoorzaamheid aan de wetten des lands, kan 

op voordragt van burgemeester en wethouders of 

van den nistricts-schoolopziener door Gedeputeerde 

Stnten worden verklaard zijne bevoegdheid tot het 

geven van onderwijs verloren te hebben. 

IJeze bepaling is ook toepasselijk op den onder

wijzer, die zich aan een ergerlijk levensgedrag 

schuldig maakt. 

54. De onderwijzer, die de lessen der school 

bestuurt, wordt geacht aan haar hoofd te staan. 

Hij moet den leeftijd van drie en twintig jaren 

volbrai,:t hebbep en den rang van hoofdonderwijzer 

bezitten. 

Van deze vereischten wordt vrijstelling verleend 

in geval eener tijdelijke waarneming, mits het 

niet langer dure dan zes maanaen, dat een onder

wijzer, die den gevorderden leeftijd of den hoofd

onderwijzersrang niet bezit, aan het hoofd der 
school staat. 

Aan bijzondere lagere scholen kan onderwijs 

gegeven worden in dezelfde vakken als aan de 

openbare. 

54bis. noor het Rijk wordt over elk diens~aar 

aan de besturen der bijzondere lagere scholen' eene 

bijdrage ve rleend volgens denzelfden maatstaf als 

bij art. 45 sub 1 °. aan de gemeente ten behoeve 

der openbare lagere school wort!t toegekend, mits: 

l 0 • de school staat ouder het bestuur van eene 

instelling of vereeniging die regtspersoonlijkheid 

bezit; 
2°. het onderwijs de vakken omvat in art. 2 

vermeld onder a--j, alsmede k., tenzij , wat het 

laatste vak betreft, blij ke dat de schoolgaande 

kinderen daarin elders voldoend onderwijs ont

vangen; 

3°. dat onderwijs gegeven wordt gedurende ten 

minste achttien uren per week, waarvan ten hoogste 

twee oren in het vak vermeld onder k vau art. 2, 

volgens een aau den arrondissements-schoolopziener 

medegedeelden en in een cler schoolvertrekken op 

eene zichtbare plaats opgehangen rooster van les

uren, waarop tevens de feestdagen en vacantietijden 

zijn vermeld; 

4°. het aantal onderwtjzers voldoet aan de voor 

de openbare scholen gestelde eischen in de artt. 23 

en 24, het . 3• lid uitgezonderd; 

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking 
de bijzondere scholen: 

a. wanneer het aantal leerlingen boven zes jaren, 

dat als werkelijk schoolgaande bekend staat, be

rekend naar den maatstaf in art. 24 vermeld, 

minder dan 25 bedraagt; 

b. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene 

inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden of 
meer per leerling en per jaar; 

c. wanneer bij vacature in het onderwijzend 

personeel tusschen het ontstaan daarvan en de 

aanvaarding zijner betrekking door den benoemde 

een langere tijd verloopt dan: wat het hoofd der 

school, betreft, van zes maanden ; wat de overige 

onderwijzers betreft, van vier maanden; 

d. waarvan blijkt dat zij gehouden worden als 

winstgevend bedrijf. 

Voor de berekening van het sub b vermelde 

wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bij 

art. 45 gegeven. 

De besturen z.ijn gehouden aan Onzen Minister, 

met de uitvoering dezer wet belast, en · aan 

Gedeputeerde Staten der provincie , waarin de 

school is gevestigd, alle inlichtingen te geven ver

langd met betrekking tot litt. a-d in dit artikel 
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vèrmeld, en zulks op straffe van verval van aan- · 

spraak op de bijdrage. 
J aarlijks in de maand Januarij zendt het be

stuur, rlat op eene Rijksbijdrage krachtens dit 
artikel over . hei voorgaande jaar aanspraak maakt, 
zijne daartoe strekkende aanvrage aan de Gedepu
teerde Staten van de provincie, waarin de school 
is gevestigd. 

Deze beslissen vóór 1 Mei daaraanvolgende, 

• of de school voldoet aan de eischen en voorwaarden, 
in dit artikel tot het verleenen eener Rij_ksb ijdrage 

gesteld, bepalen het bedrag der Rijksbijdrage over
eenkomstig de eerste zinsnede van dit artikel en 

deelen hun besluit onverwijld mede aan Onzen 

Minister met de uitvoeri ug dezer wet belast , 

alsmede aan den inspecteur van het lager onderwijs, 

in wiens ambtsgebied de school is gevestigd, en 
aan het bestuur, dat de aan vrage deed. 

Binnen dertig vrije dagen na de dagteekening 

van dat besluit kan daarvan bij Ons . in beroep 

worden gekomen door Onze n Commissaris in de 

provincie en door den inspecteur en het bestuur 

in het vorige liJ bedoeld. 

Het bedrag, waarop het bestuur aanspraak mogt 

kunnen mllken, wordt alsdan bij Onze eindbe

slissing vastgesteld. 

De voorschriften omtrent cle uitvoering mu dit 

artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

TITEL IV. 

VAN DE AKTE VAN BEKWAAMHEID TOT HET 

GEVEN VAN LAGE!\ ONDERWIJS . 

55 . De bevoegdheid tot het geven van Jager 
onderwijs wordt verkregen door het afleggen der 

in deze wet omschreven examens. 
56. De akten van bekwaamheid zijn: 

a. die, waarvan het bezit de bevoegdheid ver

leent tot het geven van huis - · en schoolonderwijs 

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

van huis- en schoolonderwijs in een der vakken 

of in beide vakken, genoemd onder j en Ic in 

art. 2 der wet; 

b. die, waarvan het bezit met den rang van 

hoofdonderwijzer de bevoegdheid verleent tot het 

geven· van huis- en schoolonderwijs niet alleen in 
de vakken, vermeld in art. 2 onder a-i, maar 

ook in die, aldaar genoemd onder o en q, en 

tevens bevoegdheid kan verleenen tot het geven 
van huis- en schoolonderwijs in een der vakken 

of in beide vakken, genoemd onder j en Ic, in 
art . 2 der wet; 

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid ver
leent tot het geven van huisonderwijs of tot het 

geven vau huis- en schoolonderwijs in bepaalde 
vakken . 

57 . 'l'er verkrijging der akte, vermeld in art. 56 
onder a, wordt vereischt: 

a. de volbragte leeftijd van achttien jaren; 

b. het afleggen van een examen, waartoe minstens 
eenmaal 's jaars de gelegenheid in elke provincie 

wordt opengesteld , voor eene commissie, zamen

gesteld uit den inspecteur van het lager onderwijs 

in de provincie en vier districte- of arrondissements
schoolopzieners. 

Onze Minister, die met de uitvoering dezer 

wet is belast, wijst de leden dier commissiën aan 

en bepaalt den tijd, waarop zij vergaderen. 

H\j kan bij verhindering van den inspecteur 
een districts-srboolopziener in diens plaats als 

voorzitter benoemen. 

58. Ue zitting det· commissie wordi in de 

provincie Noordholland te Amsterdam en in de 

andere provinciën in de hoofdplaats der provincie 

gehouden. 
De tijd, gedurende welken de examens worden 

afgenomen, wordt door den inspecteur bij openbare 
aankondiging ter algemeene kennis gebragt. 

De commissie kan zich door deskundigen doen 

bijstaan. 
De examens, behalve die van onderwijzeressen, 

worden in het .open baar gehouden. 
59. Hij, die zich aan het examen wenscht te 

onderwerpen, meldt zich tijdig aan bij den school

opziener van het di strict zijner woonplaats, of; 
komt hij van buiten 's lands, van de plaats, 

waar hij voornemens is zich te vestigen. 
Hij legt daarbij een of meer getuigschriften 

over van zijn zedelijk gedrag en zijne geboorte-akte. 
De dag en de plaats van het examen worden 

hem door den districts-schoolopziener bekend ge

maakt. 
Hij legt het examen af in de provincie, waarin 

hij woont of, van buiten 's lands komende, rno~

nemens is zich te vestigen . 

60. Het examen omvat: 

goed lezen en schrijven; 

de kennis der zinsontleding, der spelregels en 
der eerste gronden der Nederlandsche taal; 

vaardigheid om zich , zoowel mondeling als 
schriftelijk, juist en gemakkelijk uit te drukken; 

· de eerste oefeningen van het handteekenen ; 
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het rekenen , zoowel met geheéle getallen als 

met gewone en tiendeelige breuken en kennis van 
de leer der evenredigheden en van het Neder• 

landsch stelsel van maten en gewigten ; 

de beginselen der aardrijkskunde, inzonderheid 

van Nederland en z\jne overzeesche bezittingen; 

de grondtrekken der vaderlandsche geschiedenis; 
de beginselen van de kennis der natuur; 
de theorie van het zingen ; 

de beginselen van onderwijs en opvoeding. 
Aan allen, die hiertoe bij hunne aangifte het 

verlangen hebben kea baar gemaakt , wordt, nadat 
tot hunne toelating is besloten, de gelegenheid 

gegeven, bewijzen van bekwaamheid in de vrije 

en orde-oefeningen aer gymnastiek, aan onderwijze

ressen bovendien bewijzen van bedrevenheid in de 
nuttige handwerken voor meisjes te leveren. 

Aan ieder. die voldaan heeft, wordt eene akte 

van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. Op de 
akte van bekwaamheid van hen, die bij het examen 

in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek of 

in de nuttige handwerken of in die beide vakken 
hebben voldaan, wordt daarvan aanteekening gedaan · 

Van het examen in de eerste oefeningen van 

het handteekenen zijn vrijgesteld zij, die in het 

bezit zijn eener akte van bekwaamheid in het 

vak q volgens art. 65bis. 

61 . Ter verkrijging der akte, vermeld in 
art. 56 onder ó, wordt vereischt: 

a. het bezit der akte, vermelil in art. 56 onder a; 
b. het bewijs van minstens tweejarige werkzaam

heid als onderwijzer of, na aflegging van het 
examen, vermeld in art. 56 onder a, als kweeke
ling aan eene of meer open bare of bijzondere 

scholen van lager onderwijs of als onderwijzer aan 

eene of meer scholen voor doofstommen, blinden, 

spraakgebrekkigen of idioten, afgegeven door het 

hoofd of de hoofden dier scholen , of het bewijs 
afgel!;even door den bestn urder eener door Ons 
aangewezen kweekschool voor onderwijzers, van 

gedurende twee jaren aan die school de lessen 

ter voorbereiding van dit examen, na aflegging 

van het examen, vermeld in art. 56 onder a, te 
hebben gevolgd ; 

c. het afleggen van een examen, loopende, be

halve over de vakken, in art. 2 vermeld onder 

a-g, over die, aldaar genoemd onder o en q, 
en over methode van onderwijs en opvoeding voor 

eene der commissiën, in art. 62 bedoeld. 

Van dit examen zijn, voor zooveel het vak q 
betreft, vrijgesteld zij, die in het bezit zijn eener 

akte 7an bekwaamheid in dit vak volgens art. 65bis. 

62. Jaarlijks worden door Onzen 'Minister, met 

ile uitvoering dezer wet belast, een of meer com
missiën tot het afoemen der examens, in het 
voorgaand artikel bedoeld, benoemd en de tijd 

wanneer en de plaatsen waar zij hare zittingen 

zullen houden , tijdig aangewezen. 

De voorzit! ers en leden dezer commissiën ge
nieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten. 

De voorzitter der commissie brengt den tijd, 
gedurende . welken de examens worden afgenomen, 
bij openbare aankondiging ter algemeene ken ni s. 

De examens, behalve die van onderwijzeressen, 

worden in het openbaar gehouden. 

63. Hij, die zich aan het examen weuscht te 

onderwerpen, meldt zich tijdig aan bij den voor
zitter der commissie, voor welke hij wenscht te 

verschijnen, en legt daarbij over : 

a. zijne geboorte-akte ; 

b een of meer getuigschriften van zedelijk gedrag; 
c. zijne akte van bekwaamheid als onderwijzer, 

bedoeld in art. 56 onder a; 

d. het bewijs, vermeld in a :t. 61 onder b. 
De dag en de plaats van het examen worden 

hem door den voorzitter bekend gemaakt. 

De omvang van het examen, de wijze van 

afneming en wat verder tot dit examen betrekking 

heeft , worden door Ons bij algen'leenen maatregel 

van inwendig bestuur geregeld. 

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte 
van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. 

De aaoleekening, bedoeld in het voorlaatste lid 
van art. 60, wordt op de akte van bekwaamheid 

als hoofdon derwijzer overgeschreven. 

64. Ter verkrijging eener akte, die tie bevoegd

heid verleent tot het geven van huisonderwijs in 

enkele vakken, vermeld in art. 2 onder a-g, 
wordt vereischt : 

a. de volbragte leeftijd van achttien jaren; 
b. het afleggen v·an een examen in de vakken, 

waarvoor de bevoegdheid verlangd wordt, voor 

eene der commissiën, in art. 57 vermeld. 

De bepalingen van artt. 58 en 59 zijn ten deze 
toepasselijk. 

Aan ieder, die voldaan beeft, wordt kosteloos eene 

akte van bekwaamheid uitgereikt als huison<ler

wijzer, waarin de vakken, over welke het examen 

met goed gevolg is afgelegd , worden uitgedrukt. 

65. Ter verkrijging eener akte van bekwaam

heid voor huis- en schoolonderwijs in een of meer 

der vakken, vermeld in art. 2, onder l, m, n, 
p, r en s wordt vereischt: 
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a. het bezit der akte, vermeld in art. 56, onder a: 
ó. het afleggen van een examen voor eene der 

comm1ss1en, bedoeld in art. 69 der wet van 
2 Mei 1863 (Staatsó/,ad n°. 50). 

Al wat v.erder de in dit artikel bedoelde examens 
\-etreft wordt door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

65óis. Vau tijd tot tijd wordt gelep:enheid 
gegeven om door het afleggen van een examen 

voor bijzondere commissiën, daartoe benoemd door 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, eene _akte van bekwaamheid te verkrijgen 
voor huis- en schoolonderwijs in een of meer der 

vakken, vermeld in art. 2 onder j, k, q en t. 
Al wat de in dit • artikel bedoelde exa!11ens be

treft, wordt door Ons bij algemeenen maatregel 

van bestunr geregeld. 

65 ter. Voor het afleggen der examens worden 
de navolgende sommen bij vooruitbetaling voldaan: 

voor het examen, vermeld in art. 57, onder ó, 

vijf gulden; 
voor liet examen, vermeld in art. 61, onder c, 

tien gulden; 

voor het eiramen, vermeld in art. 64, onder ó, 
loop ende over één vak, twee gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 64, onder ó, 

loopende over meer dan één vak, vier gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65, onder ó, 
in elk der vakken, genoemd onder t, m, n, p, r 
en s, in art. 2, vijf gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65óis in elk 
der vakken, genoemd onder j en k, in art. 2, 
twee gulden; 

voor het examen, vermeld in art. 65his in elk 

der vakken , genoemd onder q en t, in art. 2, 
vijf gulden. 

Deze gelden worden in 's Rijksschatkist gestort. 

66. Ue akten van bekwaamheiil, volgens de 

voorschriften dezer wet verkregen, gelden , wat 

de daaraan verbonden bevoegdheid betreft, voor 

het geheele Rijk en zijne koloniën en bezittingen 

in andere werelddeel en. 

TITEL V. 

VAN HET TOEZIGT OP HET LAGER ONDEJtWIJS . 

67. Het .toezigt over het lager onderwijs in het 
p:eheele Rijk is opgedragen aan Onzen :Minister, 

die met de uitvoering dezer wet is belast. 
Dat toezigt wordt onder zijne bevelen uitgeoefend 

door de inspecteurs, de districts-schoolopzieners 

en de arrondissements-schoolopzieners. 

68. Het ambtsgebied vau iederen inspecteur 
omvat eene of meer provinciën, dat van iederen 
districts-schoolopziener een der districten, waarin 
de provinciën door Ons worden verdeeld. 

De inspecteurs en de districts-schoolopzieners 

worden door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 

Zij genieten, behalve eene vastejaarwedde, ver
goeding voor reis- en verblijfkosten uit 's Rijkskas. 

Zij bekleeden geene ambten of bedieningen zonder 

Onze toestemming. 
In!l=eval van ziekte, afwezigheid, schorsing of 

ontstentenis ~ordt een inspecteur door een districts 

schoolopziener, een districts -schoolopziener door 
een arrondissements-schoolopziener vervangen. 

Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 

belast , wijst den plaatsvervanger aan. 

69. Elk schooldistrict wordt door Ons verdeeld 

in minstens twee arrondissementen. 

In ieiler arrondissement is een arrondissements

schoolopziener. 
De schoolopzieners worden door Ons benoemd 

voor den tijd van zes jaren. 
De aftredenden zijn weder benoem baar. 
Zij kunnen ten allen tijde door Ons worden 

ontslagen. 
Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijf

kosten uit 's Rijks kas. 

Zij staan den districts-schoolopziener ter zijde. 
De verdeeling der werkzaamheden tus~chen de 

districts- en arrondissements-schoolopzieners wordt 

door Ons geregeld. 

70. Het plaatselijk toezigt wordt uitgeoefend 
door burgemeester en wethouders. 

De gemeenteraad kan ter nailere verzekering 
van het plaatselijk toezigt eene commissie inste ll en 
welke de bevoep:dheden bezit, in de artt. 73 en 74 
dezer wet omschreven. 

Eene plaatselijke verordening regelt hare zamen

stelling en inrigting. 

71 . De let!en der plaatselijke commissiën, de 

arrondissements-schoolopzieners , de districts-school

opzieners . en de inspecteurs leggen bij de aan 
vaarding hunner bediening den eed of de belofte 

af, dat zij hunne pligten getrouw en naar bebooren 
zullen ')'aarnemen . 

De aflegging van den eed of van de belofte 
·geschiedt door de leden der plaatselijke commissie 
in handen van · den burgemeester en door den 

burgemeester, is deze zelf tot lid der commissie 

benoemd, in handen van den kantonregter; door 

de arrondissements· schoolopziener en de districts

schoolopzieners in handen vnn Onzen CommiBsaris 
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in de provincie; door de inspectenrs in handen 

van Onzen MinistP.r, met de uitvoering dezer 
wet belast. 

Bij herbenoemi11g wordt de eed of belofte niet 
op nienw afgelegd. 

72. Behalve de ambtenaren, in art. 8 n°. 1-6, 
van het Wetboek van Strafvordering genoemd, 
zijn tot het opmaken van proces-verbaal van ·de 

overtredingen dezer wet en vau andere verorde

ningen op het lager onderwijs bernegd de leden 

van het collegie van burgemeester en wethouders, 

de voorzitters en leden der plaatselijke commissiën 
van toezigt, de arrondissements-schoolopzieners en 

de districts-schoolopzieners en de inspecteurs, ieder 

binnen de grenzen van zijn ambtsgebied. 

73. Voor leden van het college van burge

meester en weihonders, voor de voorzitters en 

leden der plaatselijke commissiën van toezigt, 

voor de arrondissements -scboolopzieners, voor de 

district-schoolopzieners en voor de inspecteurs, 

ieder_ binnen de grenzen van zijn ambtsgebied, 

moeten alle scholen, waar lager onderw(js wordt 

gegeven, zoo openbare als bijzondere, steeds toe

gankelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld 

worden geopeud. l)e hoofden dier scholen en de 

overige onderwijzers zijn gehouden aan hen of aan 

Onzen Minister, met de uitvoerini:: dezer wet belast, 

de verlangde inlichting omtrent de scbool en het 

onderwijs te geven. Zij zijn hiertoe verpligt in 

eiken vorm, waarin die inlichtingen gevraagd wor

den, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, en zoowel 

bij gelegenheid van het schoolbezoek, als op andere 
tijdstippen. 

74. De plaatselijke commissiën houden een 

naauwkeurig toezigt op alle scholen in de gemeen te, 

waar lager onde rwij s gegeven wordt, bezoeken die 

ten minste twee maleu 'sjaars, hetzij gezamenlijk, 
hetzij door commiss;ën uit haar midden, zorgen 

dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt 

nageleefd worden; honden aanteekening van het 

onderwijzend personeel, van het getal leerlingen 

en van den staat van het onderwijs; do~n jaarlijks 

vóór 1 •. Maart aan den gemeenteraad een berede

neerd verslag van den toestand van het onderwijs 

in de gemeente en zenden daarvan afscb.rift aan 

den arrondissements-schoolopz_iener; deelen aan 

dezen de belangrijke verandering mede, die het 

schoolwezen heeft ondergaan; geven hem, den 

districts-scboolopziener en den provincialen inspec

teur alle inlichtingen die deze verlangen; verleenen 

den onderwijzers, die hare voorlichtin!(, hulp of 

medewerking vragen, bijstand en beijveren zich 

den bloei van het onderwijs naar vermogen te 

behartigen. 
75 . De arrondissements-scLoolopzieners zorgen 

voortdurend bekend te blijven met den toestand 

vau het schoolwezen in hun arro~dissement ; be
zoeken twee malen 's jaars alle daarbinnen gelegen 

scholen , waar lager ouderwijs wordt ge1seven , en 
houden van dat schoolbezoek naauwkeurig aan

teekening; waken dat de verordeningen op het 

lager ouderwijs stipt nageleefd \"\"Orden; treden in 

overleg met de plaatselijke schoolcommissiën en 

gemeentebesturen; doen zoowel aan dezen alo aan 
r!e districts-schoolopzieners de voorstellen die zij 

in het belang van Let onderwijs achten; doen 

aau den districts-schoolopzieiler ua verloop van 

elke drie maanden opl!ave vau de door hen ge
durende dat tijd vak bezochte scholen; geven hem 

kennis van al hetgeeu Lun bij het schoolbezoek 

belangrijk is voorgekomen en verstrekken hem 

alle inlichtiugen die hij verlangt; behartigen de 

belangen der onderwijzers, bev ot·deren h uune bijeen

komsten en wonen die zooveel mogelijk bij ." 

76 . J )e districts-schoolopzieners zorgen zoo door 

schoolbezoek als door mon,leling en schriftelijk 

overleg met de arrondissements-schoolopzieners, 

plaatselijke commissiën en gemeentebesturen voort• 

durend bekend te blij ven met den toestand van 

het lager schoolwezen in bun district en de ver

betering en den bloei daarvan te bevorderen; zij 

oefenen het hun opgedragen toezigt met naauw

lettendheid uit en waken, dat de verordeningen 

op het lager onderwijs stipt worden nageleefd; zij 

doen aan den inspecteur de voorstellen, die zij 

in het belan5 van het onderwijs achten , en geven 

hem alle inlichtingen die hij verlangt. 

Elk hunner doet jaarlijks vóór 1°. Mei een 

beredeneerd verslag van den toestand v~n het 

lager onderwijs iu zijn district aan den inspecteur 

toekomen en zendt daarvan afschrift aan Gedepu

teerde Staten er provincie. 

77 . De inspecteurs trachten, zoo door school

bezoek als door mondeling en schriftelijk overleg 

met de districts- schoolopzieners en arrondissements

schoolopzieners, plaatselijke commissiën en ge

meentebesturen, de verbetering en den bloei van 

het lager schoolwezen te bevorderen; zij lichten 

Onzen Minister, met de uitvoering . dezer wet 

belast, voor omtrent alle onderwerpen, waarover 

hun oordeel gevraagd wordt; zij vervaardigen uit 

de jaarlijksche verslagen der districts -schoolop

zieners en uit hunne eigene aanteekeningen jaar

lUks een beredeneerd verslag omtrent den toe.tand 
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van het onderwijs in de provincie of provinciën 
en zenden dit vóór 1°. J ulij aqn Onzeu Minister , 
voornoemd . 

78. IJe insp~cleurs, districts-schoolopzieners en 

arrontlissements-schoolopzieners hebbel\ toegang tot 

de vergaderingen van alle plaatselijke commissiën 

binnen hun ambtsgebied en kunnen zoodaoige ver-
gaderingen beleggen. • ' 

In de vergadering hebben zij eene raadgevende 
stem. 

79. l:lij het ontbreken eener plaatselijke com

missie kunnen burii;emeester en wethouders , in 
overleg met den arrondissements -schoolopziener , 

geschikte personen, buiten hun collegie gekozen, 

met het doen van schoolbezoek belasten. 

Op zooqanige gecommitteerden is de eerste zin

snede van art. 73 toepasselijk. 

T I 'f EL VJ. 

VAN DEVORDERING VAN HET SCHOOLDKZOJlK. 

80. Jaarlijks vóór l 0
• Febrnarij zenden de hoof

den der openbare en bijmndere scholen, waar 

lager onderwijs gegeven wordt, aan burgemeester 

en wethouders der gemeente eene lijst der bij 

hen op 1°. Januarij schoolgaande kinderen van 

boven de zes en beneden de twaalf jaren. 

Die lijst bevat de namen der kicderen met bij

voeging der voornamen, ouderdom en woonplaats. 

Gelijke opgave wordt vóór gelijk tijdst.ip aan 

burgemèester en wethouders gedaan door de huis

onderwijzers omtrent de kinderen van dien leef

tijtl, die van hen onderwijs genieten. 

81 . Burgemeester en wethouders maken eene 

·lijst op der kinderen boven de zes en beneden 

de twaalf jaren, welke zich op l 0
• Januarij van 

het loopende jaar in de gemeente bevonden. 

Van de zoodanigen, welke niet gevonden wor

den op de lijsten, bij het vorig artikel bedoeld, 

en waarvan het niet bekend is, <lat zij zich niet 

meer in de gemeente bevinden, maken zij vóór 

1°. Maart een staat op. 

Die staat wordt op de secretarie ter lezing 

gelegd. 

Ouders of verzorgers van op dien staat voor

komende kinderen verkrijgen geene onderstenning, · 

geneesknndige hulp uitgezonderd, van wege de 

gemeente, tenzij zij aantoonen, dat hunne kinderen 

ten on rechte op dien staat zijn gebragt of het 

niet schoolgaan van deze aan hen niet is te wijten . 

82. De gemeenteraad kan; voor zooveel dit niet 

bij de wet is geschied, verbodsbepalingen omtrent 

het arbeiden van kinderen beneden de twaalf 

jaren vaststellen. 
Jloor het uitloven van openbare belooningen en 

eereblijken kan het gelroull"e schoolbezoek van 

wege het l(emeentebestuur worden aangemoedigd. 

Ten eiude de aanspraak op die belooninl(en en 

eerehlijken te kunnen beoordeeltn, kan aan de 
hoofden der openbare en bijzondere scholen het 
invoeren van schoolboekjes, waarin van het school

bezoek aauteekening gehouden wordt, bij plaats~

lijke ver;rdening worden voorgëschreven. 

Tl 'l' EL VIL 

OVERGANGSJ.lKPALINGEN. 

83 . Allen, die op het tijdstip, waarop deze wet 

in werking treedt, wettig in betrekking zijn als 

onderwijzers of kwe,ekelinp:en, of als voorzitters 

en leden van plaatselijke commissiën, bd,oeven 

geene herbenoeming of erkenning om huune be

trekking te blijven bekleeden . 

84. 'fot 1°. Jannarij J 88J kunnen kweekelingen, 

op den voet der wet van 13 Aogu tus 1857 

(Staatsblad n°. 103) worden aangenomen. 

'l'en behoeve van deze en van de kweekelingen, 

die er op het tijdstip v11n het in werking treden 

dezer wet zijn, blijven de bepalingen van laatst

genoemde wet toepasselijk tot 1°. Januarij 1886. 

IJe toelagen voor genoemde kweekelingen, die 

aan openbare scholen zijn verbonden, worden in 

dat tijdvak tot geen minder bedrag geregeld dan 

waarop zij bij het in werking treden dezer wet 

wareu vastgesteld De toelagen voor kwcekelingen, 

die in het bij deze wet toegestaan overgangstijd

perk aan openbare se.holen worden ~eplaatst, wor 

den door den gemeenteraad geregeld; zijn besluit 

wordt aan de goedkeuring ran Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

85 . Gelijke bevoegdheid als de akte, \"er meld 

in art. 56 dezer wet onder a, geeft die van hulp

onderwijzer en hulponderwijzeres na 1°. Januarij 

1858 en de akte van algemeene toelating van den 

derden rang vóór dut tijdstip verkregen. 

Gelijke bevoe!(dheid als de akte , vermeld in 

art. 56 dezer wet onder b, geeft die van hoofd

onderwijzer of hoofdonderwijzeres na 1°. Januarij 

1858 en de akte van algemeene toelating van den 

eersten en tweeden rang vóór dat tijdstip verkregen. 

Hetzelfde. geldt van de akte als schoolhouderes 

v6ór 1°. Jannarij 1858 verkregen, doch alleen 

binnen de gemeente of provincie, waar zij is af

gegeven. 
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Zij, die in het bezit zijn eener akte van huis
onderwijzer of huisonderwijzeres na 1 °. J anuarij 
1868 verkregen voor het geheele Rijk of vóór 
1°. Januarij 1868 binnen de gemeente, behouden 
de bevoegdheid, welke zij op het tijdstip, waar
op deze wet in werking treedt, bezitten. 

De vóór dit tijdstip op de akten van bekwaam
heid tot het geven van schoolonderwijs gestelde 

aanteekeningen w~gens het met gunstig gevolg 
afgelegd examen in een of meer der vakken, ver
meld onder k-p van art. l der wet van 13 Au
gustus 1857 (Staatsblad n•. 103), geven gelijke 
bevoegdheid met opzigt tot die vakken als de 
bijzondere akten, vermeld in art. 56 onder c. 

De vrijstelling, bedoeld in de laatste zinsnede 
van a,t. 61, geldt ook voor hen, die in het bezit 
zijn eener akte van bekwaamheid of aanteekening 

voor het vak vermeld onder o van art. 1 der wet 

van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103). 
86. Alle op het tijdstip, waarop deze wet in 

werking treedt, dienstdoende openbare onderwij
zers en onderwUzeressen blijven, zoolang zij hunne 

betrekking bekleeden, in het genot een er jaar

wedde, mimtens gelijk aan die, welke op dat 
tijdstip aan hunne betrekking rerbonden was, ver
meerderd met de door heu genoten wisselende 

inkomsten. Ter bepaling , an het bedrag dezer 

inkomsten wordt tot grondslag genomen het ge

middeld cijfer van hetgeen in de laatste vijf jaren, 

voorafgaande aan het jaar, waarin dete wet in 

werking treedt, of v9or de onderwijzers of onder

wijzeressen, die korter in dienst zijn geweest, 
over het kortere tijdvak , jaarlijks uit dien hoofde 

is genoten. 
De bij art. 29 der wet van 13 Augustus 1857 

(Staatsblad n•. 103) bedoelde vergoedingen, die 

bij het in werking treden dezer wet nog over 
eenig aan dat tijdstip voorafgegaan tijdvak ver

schuldigd zijn of worden, blijven na dat tijdstip 

invorderbaar. 
87 . Bij den algemeenen maatregel van inwendig 

bestuur, · bedoeld in art. 4 dezer wet, worden 

tevens de noodige voorschriften gegeven omtrent 

de lokalen, welke bij het in werking treden daar

vnn voor het geven van lager ouderwijs in ge

bruik zijn. 
88. De termijn tot het in werking brengen 

van de voorschriften van art. 24 dezer wet toe

gestaan, eindigt voor de open bare school op 1 Ja

nuarij 1892. 
De termijn tot het in werking brengeu van de 

voorschriften van art. 23 dezer" wet eindigt voor 

de bijzondere scholen die voor de Rijksbijdrage 

bedoeld bij art. 54bis in aanmerkiug komen, op 
1 J anuarij 189 l, en die tot het in werking bren
gen der voorschriften van art. 2~ der wet eindigt 
voor deze scholen op 1 Januarij 1899. 

Voorschriften ter verzekering der geleidelijke 
uitvoering worden door Ons gegeven. 

89. De bestaande bepalingen omtrent de examens 
en vergelijkende examens blijven gelden, tot dat 
die onderwerpen overeenkomstig deze wet op nieuw 
zullen zijn geregeld, Joch niet langer dan 1°. Ja
nuarij 1883. 

90. Thans genoten subsidiën, welke na het tijd

stip, waarop deze wet in werking treedt, niet 
meer voor liet eerst zouden kunnen worden ver

leend, kunnen na dat tijdstip nog ge~nrende tien 
jaren, doch tot geen hooger bedrag, noch op 

andere voorwaarden worden genoten. 

91 . Onderwijzers, niet in het bezit van den 
hoofdonderwij zersrang, die op het tijdstip, waarop 

deze wet in werking treedt, uit kracht van de 
artt. 20 of 51 der wet van 13 Augustus 1857 
( Staatsblad n•. l 03), wettig aan het hoofd eener 

school staan, blijven bevoegd die betrekking waar 

te nemen. 
92. De districts-schoolopzieners en de inspecteurs, 

die op het in art. 93 vermelde tijdstip in betrek

king zijn, worden door het in werking treden 
dezer wet van regtswege eervol ontslagen. 

De inspecteurs die op dat tijdstip den ouder
dom van vijf en zestig jaren hebben bereikt, be

houden levenslang hunne volle wedde als wacht

geld ; de inspecteurs die op dat tijdstip dien ouder

dom niet hebben bereikt, hebben aanspraak op 

wachtgeld volgens de bepalingen van Ons besluit 

van 21 Julij 1869 (Staatsblad. n•. 142). 
93. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 

Behoudens de voorschriften van dezen titel ver

vallen met hare invoering de wet van 13 Augus
tus 1857 (Staatsblad n•. 103) en alle andere het 

lager onderwijs betreffende algemeene, proviuciale 
en plaatselijke verordeningen, voor zoover zij met 
de voorschriften dezer wet in strijd zijn . 

Artikel 4 der wet van 11 J nlij 1884 
(Staat.blad n•. 123). 

De wijziging bij deze wet gebragt in art. 45 

der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n•. 127), 
wordt voor het eerst toegepast op het dienst

jaar 1886. 
Over de voorafgaande dienstjaren bl ijft art. 46, 
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zooala dat thans luidt, van kracht, doch met dien 
verstande, dat over het dienstjaar 1884 met be
-trekking tot die kosten waarvoor iu het vervolg 
geen vergoeding meer zal worden uitgekeerd, 
dertig ten honderd zal worden vergoed hoogstens 
over de sommen, 1•oor die kosten uitgetrokken 

op de gemeentebegrootingen voor dat dienstjaar, 
zooals clie vóór l J unij 1884 door Gedeputeerde 
Staten zijn goedgekeurd of aan Gedeputeerde Staten 
ter goedkeuring zijn aangeboden. 

Hetgeen over de dienstjaren 188:l en 1884 te 
veel door eene gemeente mogt zijn genoten, wordt 
in de schatkist teruggebragt binnen drie maanden, 

nadat het juiste cijfer der uitgaven ingevolge de 

artt. 222 en 223 der wet viln 29 Jnnij 1851 

(Staatsblad u0 • 85) is vastgesteld. 

Voorschriften, tot uitvoering van dit artikel 

noodig, worden door Ons bij algemccnen maat

regel van inwendig bestuur gegeven. 

Artikel 5 der wet van 11 J ulij 1884 

(Staatsblad n°. 12:l). 

Deze wet treedt in werking op den l sten Sep
tember 188<1.. 

Artikel 5 der wet van 8 December 1889 

(Staa tsblad n°. 175). 

De w1Jz1ging, bij deze wet gebragt in arti

kel 45 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127) , zoöals dat artikel luidt volgens de wet 
van 11 J ulij 1884 (Staatsblad n°. 123), wordt 

voor het eerst toegepast op het dienstjaar 1891. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft arti
kel 45, zooals het \hans luidt, van kracht, met 
dien verstande evenwel dat over het dienstjaar 

1890 l 0 • in de kosten wegens het stichten, ver

bouwen of aankoopen van schoollokalen, eeue Rij ks

bijdrage van vijf en twintig ten honderd zal wor

den uitgekeerd; 2°. de kosten weisens het stichten, 

verbouwen of aaukoopen van onderwijzerswoningen 
en die wegens het aanschaffen vau noodzakelijke 

schoolmeubelen voor eerste inrigting van nieuwe 

schoollokalen bij de vaststelling der Rijksvergoeding 

niet in aanmerking komen, ten ware de bestekken 
voor den bouw en verbouw van scholen en onder

wijzerswoningen vóór 24 September 1889 aan de 

bij artikel 50 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals dat artikel luidt vol

gens de wet van 11 Julij 1884 (Staatsbladn° . 123), 

gevorderde goedkeuring zijn onderworpen, in welk 

geval dertig ten honderd Vl\n het bedrag dier 

kosten zal worden vergoed. 

Indien de bijdrage in• de jaarwedden van onder• 
wijzers, volgens het bij deze wet gewijzigd art. 45 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
over eenig dienstjaar voor eene gemeente minder 
mogt bedragen dan de som der Rijks-vergoeding 
in de kosten van het lager onderwijs, niet mede
gerekend die voor het stichten van schoollokalen 
en onderwijzers-woningen en het aanschaffen van 
noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste inrigting 
van nieuwe lokalen, waarop die gemeente krachtens 
evengenoemd wetsartikel, zooals dat luidt volgens 
de wet van 11 J nlij 1884, (Staatsblad n°. 123) , 
over 181:!9 aanspraak kon doen gelden, zal het 

Rijk aan zoodanii.e gemeente in plaats van de 

bijdrage in de jaarwedden van onderwijzers, hier

boven vermeld, uitkeeren het bedrag, waarop zij, 

nnar den regel van het aangehaalu art. 45 der 

wetten van 1878/84, als R\iksvergoeding in de kosten 

van het lager onderwijs, niet medegerekend die 
voor het stichten van schoollokalen en onderwijzers

woningen en het aanschaffen van de noodzakelijke 
schoolmeubelen bij eerste inrigting van nieuwe 

lokalen , over dat dienstjaar aanspraak zoude heb
ben gehad, doch in geen geval tot een hooger 

bedrag dan haar dienovereenkomstig over 1889 

toekwam . 
De nitkeering dezer vergoeding geschiedt met 

inachtneming van het gestelde maximum en be

houdens aanvulling of terugbetaling, na vaststelling 

der l(emeeuterekening, bij wijze van voorsrhot op 
den grondslag der goedgekeurde begrootingscijfers. 

Zoodra over eenig c\ienstjaar de bepaling van 

het derde lid op eene gemeente niet behoeft 
toegepast te worden, houdt zij voor die gemeente 

op voor den vervolge te gelden. 

Artikel 54bis worclt voor het eerst toegepast 

op het diens tjaar 1890, doch met dien verstande 

dat indien over dat jaar het aantal onderwijzers 
aan de school verbonden niet voldoet aan de 

eischen voor de open bare scholen gesteld in de 

artt. 23 en 24, het 3de lid uitgezonderd, de 

aanspraak op de Rijksbijdrage voor de aan die 
scholen verbonden onderwijzers daardoor niet ver• 

!oren gaat. Over de jaren 1891 tot en met 1898 

gaat wegens het niet voldoen aan het voorschrift 

van art. 54bis, sub 4°., de aanspraak op de 

Rijksbijdrage eerst dan verloren wanneer de bij• 
zondere scholen ten aanzien van het onderwijzend 
personeel niet volJoen aan art. 2:l of, voorzoover 

art. 24 betreft, niet voldoen aan de door Ons 
krachtens art. 88 der wet te geven voorschriften. 

Met afwijking van het bepaalde bij het voor • 
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laatste Jid van art. 24, zooals dat artikel bij 

deze wet wordt gewijzigd, geldt, voor de bij het 
iu werking treden dezer wet bestaande bijzondere 

lagere scl1olen die voor de Rijksbijdrage bedoeld 
bij art. 54bis in aanmerking komen, voor het 

jaar J 890 , tot grondslag voor de toepassing van 
art. 24, het aantal kinderen dat op 31 Decem

ber 1889 als werkelijk schoolgaande bekend stond. 

Het aantal onderwijzers bij het in werking 

treden dezer wet aan de gemeeutescholen verbon

den, mag niet worden verminderd, behoudens voor 
zoover het volgens het bij deze wet !?ewijzigd 

art. 24 gevorilerd aantal is ornrschreden. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
. artikel wortlen door Ons gll!(even bij algemeeoen 

maatregel van bestuur. 

Artikel 6 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Het bij deze wet bevolen onderwijs in het 

vak, genoemd ï"n art. 2 onder j, wordt verplig

tend op 1 Januarij 1893. 
Gedurende de zes jaren, volgenne op dit tijd 

stip, kan door Ons telkens voor ten hoogste twee 

jaren, ontheffing worden verleend aan bepaalde 

scholen van de verpligting tot het doen geven van 

dit onderwijs. 

Zij, door wie vóór of op l September 1889 
overeenkomstig art. 15a en art. 42bis der wet 

van 17 Augustus 1878 (Staatabfad n°. 127), 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 11 J ulij 1884 
(Staatsblad n°. 123), onderwijs gegeven werd in 

het vak in art. 2 vermeld onder !it. s, kunnen 

met het geven van dat onderwijs voortgaan op 

den voet, waarop het door hen werd gegeven. 

Zij, die vóór het in werking treden dezer wet, 

de akte, vermeld in art. 56 onder a of b hebben 

verkregen of in het bezit zpn der daarmede gelijk

gestelde akten of toelatin11en, zijn bij het afleggen 

van het in art. 65bis vermelde examen in het 

vak j vrijgesteld van het in art. 65ter daarvoor 

bepaalde examengeld. 

Artikel 7 der wet van 8 IJecember 1889 
(Staatsblad n°. 1751. 

Su bsidiën thans genoten krachtens art. 3, 3de Jid, 

der wet van 17 A ngnstns 1878 (Staatsblad- n°. 127), 
kunnen nog na het tijdstip waarop deze wet in 

werking treedt, cloch tot geen hooger bedrag, noch 

op andere voorwaarden worden uitgekeerd. 

Andere snbsidiën welke onder de werking der 

wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
door gemeenten zijn verleend , doch na het tijd

stip waarop deze wet in werking treedt niet meer 

verleend kunnen worden, kunnen nol{ gedurende 

vijf jaren na dat tijdstip, iloch tot geen h ooger 
bedrag noch op andere voorwaarden worrlen uit

gekeerd . 

Artikel 8 der wet vnn S December ISS9 
\Staatsblad n° . l 75). 

Onderwijzeressen, welke de akte, vermeld in 
art. 56, ·onder a, der wet van 17 Augustus 

1878 (Staatsblad n°. 127), of die, vermeld 
onder b ván dat wetsartikel, vóór het in werking 

treden dezer wet hebben verkregen of in het bezit 

zij11 der daarmede in art. 85 der wet van 17 Au

gustus 1 878 ( Staatsblad n°. 127) ,elijkgestelde 

akten of toelatingen, behouden de bevoegnheid tot 

het geven van huis- en schoolonderwijs in het 

vak, genoemd onder k in art. 2 dier wet, binnen 

den kring waarin zij die bevoegdheid bezaten . 

.Allen, die de akte, vermeld in art. 56, onde1· ó, 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
vóór het in werking treden dezer wet hebben ver• 

kregen of in het bezit zijn der daa mede in art. 85 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de 

bevoegdheid tot het geven van huis- en ~chool

onderwijs in )iet vak, genoemd onder p in art. 2 
dier wet, binnen den kring waarin 1,ij die bevoegd

heid bezaten. 

IJe akte, vermeld in art . 56, onder a, der 

wet van 17 Augustus 1878 (Staatshlad n°. 1 27), 
vóór het in w~rking treden dezer wet verkregen, 

geeft, tot het geven van huis- en schoolonderwij s 

in de eerste oefeningen van het handteekenen, 

gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in art. 56, 
onder a, zooals dat artikel bij deze wet is gewijzigd . 

Artikel 9 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

De bestaande bepalingen omtrent de examens , 

ter verkrijging der akten van bekwaamheid, ver

meld in art. 56 onder a en b, en omtrent de 

vergelijkende examens blijven gélden. totdat die 

onderwerpen overeenkomstig deze wet opnieuw 

zullen zijn geregeld, doch niet langer dan 1 Ja, 

nuarij 1891 en met dien verstande dat de voor

schriften in art. 65ter met het tijdstip van het in 

werking treden dezer wet voor alle in dat artikel 

bedoelde examens van kracht zijn. 
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Artikel 10 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Deze wet treedt in werking op 1 Januarij 1890. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 14 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 177). 

Mij bekend, 

De llfinister van Binnenlatidsche Zaken, 
(get.) MACKAY. 

14 December 1889. BESLUIT, tot aanvulling van 
art. 5 van het Koninklijk besluit van 24 De
cember 1883 (Staatsblad n°. 248), houdende 
bepalingen ter uitvoering der overeenkomst 
tot wering der druifluis (phylloxera). S. 178. 

WrJ WILLEM 111, ENZ. 
Op de rnordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Finan• 
ciën, van 16 November 1889, Litt. T, afdeeling 
Handel en Nijverheid, en van 20 November 1889, 
n°. 62, Invoerrechten en accijnzen; 

Overwegende, dat het ten gevolge der aanv.ul
ling van de internationale overeenkomst tot wering 
tler druifluis, den 3den November 1881 te Bern 
gesloten, noodzakelijk is artikel 5 van Ons besluit 
van 24 December 1883 (Staat-ablad n°. 248) aan 
te vullen; 

Gelet op de wetten van 6 December 1883 
(Staatsótad n°. 181) en 26 October 1889 (Staats
blad n° . J 34); 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 De
cember 1889, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers, van 9 December 1889, Litt. C, af
deeling Handel en Nijverheid, en van 11 Decem
ber 1889, n°. 78, Invoerrechten en accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het slot van artikel 5 van Ons 

besluit van 24 December 1883 (Staatsblad n°. 248) 
wordt gelezen : 

• Bij zendingen, afkomstig uit eene inrichting, 
welke op de ingevolge artikel 9, n°. 6 der inter
nationale overeenkomst tot wering der druifluis 
bekend gemaakte lijsten zijn gebracht, wordt onr
legging van de sub B genoemde verklaring niet 
geëischt". 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1890. 
Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de .Nederlanrkclze Staat8-

1889. 

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

Het Loo, den l4den December 1839. 

(get.) WILLEM. 

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

(get .) 
De Minister van Financien, 

GODIN DE BEAUFORT. 

(Tlitgeg. 18 Dec. 1889.) 

14 D,;cemóer 1889. BESLUIT, houdende hand
having van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidho!land, tot toelating van 
een lid van den raad te Katwijk, dat door 
den raad niet werd toegelaten, op grond 
dat door het kiesbureau ten onrechte stemmen 
die een persoon niet duideHjk aanwezen aan 
dezen zouden zijn toegekend. 

WIJ WILLEM 111, ENZ. 
Beschikkende op het beroep door den raad der 

gemeente Katwijk ingesteld tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van den 
2/4den September 1889, waarbij de toelating van 
L. Lange als lid van dien Raad is bevolen; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, geb.oord, advies van 27 November 
1889, n°. 76; 

Op de v~ordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van l l December 1889, 
n°. 5160, afdeeling .8B.; 

Overwegende, dat bij de stemming' ter benoeming 
van drie leden vau den gemeenteraad op 16 Juli 
1889, in de gemeente Katwijk 11,ehonden, zijn 
ingeleverd 279 stembriefjes, waarvan één, als 
niet ingevuld, van onwaarde is verklaard, zoodat 
het getal geldige uitgebrachte stemm~n 278 bedroeg; 

dat, volgens het proces-verbaal van de opening 
der stembriefjes, zijn uitgebracht op D. Meer burg 
205, A. Kres 164, L. Lange 147, E. Kraay 113, 
N. Haasnoot 94 en op verschillende andere per
sonen veel kleinere getallen stemmen; dat derhalve 
verkozen zij n verklaard D. Meerburg, A. Kres 
en L. Lange; 

dat in een aan den gemeenteraad gericht adres 
van kiezers verzocht is , dat bij het onderzoek 
der geloofsbrieven van de verkozen verklaarden , 
en wel bepaaldelijk van dr.n geloofsbrief van L. 
Lange, zou worden gelet op den bij dat adres 
medegedeelden inhoud van een aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland gericht adres, waarbij 
er tegen werd opgekomen, dat, naar men ver-

12 
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nomen had, meer dan 10 stemmen, uitgebracht 

op L. de Lange, waren toegekend aan L. Lange; 

dat, naar aanleiding hiervan , aan de commissie, 

in de raadsvergadering van 20 Augustus 1889 
benoemd, tot onderzoek der geloofsbrieven van de 
verkozen verklaarden, de ingeleverde stembriefjes 
zijn ter hand gesteld en dat door haar is bevonden, 
dat zijn uitgebracht 

op L. Lange 124 stem men, 

" L . de Lange 11 
• L Langen 9 

" L . Langer 
" de Lange 
,, L. de Langen 

1 stem, 
l 

• Langen 1 
• Langer 1 

<lat de gemeenteraad, in overeenstemming met 
de commissie van onderzoek van oordeêl zijnde, 

dat de stemmen, uitgebracht op L. de Lange, 

niet hadden moeten zijn toegekend aan L. Lange, 

terwijl deze zonder die stemmen niet de vereischte 

meerder beid zou hebben gehad, besloten Leeft 

D. Meerburg en A. Kres als raadsleden toe te 

laten, maar L. Lange ni et als raadslid toe te laten; 

dat <le ni et toegelatene tegen het ten zijnen aan

zien genomen besluit bezwaren heeft ingebracht 

bij Gedeputeerde Staten van Zui_d-Holland en dat 

dit college , oordeelende dat met de in de gemeente 

Katwijk niet voorkomende namen Je Lange en 

Langen in dit geval duidelijk genoeg werd aan

gewezen L. Lange, die ook in het dagelijksch 

verkeer meermalen met die namen werd aangeduid, 

bij besluit van 2/4, September 1889 , met ver

nietiging van het door den gemeenteraad ten aan 

zien van L. Lange genomen besluit, diens toe

lating als lid van den raad heeft bevolen; 

dat burgemeester en wethouders van Katwijk, 

handelende krachteIIs een door den gemeenteraad 

genomen besluit, tegen de uitspraak van Gedepu

teerde Staten, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat door burgemeester en wethouders in hoofd

zaak is aangevoerd, dat het middel aan den kiezer 

gegeven om zijn wil te verklaren is h~t ingevulde 
door hem zelf in de stembus te werpen stembiljet; 

dat dus het kiezen is eene formeele handeling, 

waarbij alleen mag gelden de in den vereischten 

vorm, d. i. op het (in verband met de registers 

van den burgerlijken stand te beoordeelen) stem

biljet uitgedrukte verklaring , zonder dat ecnige 

daarbuiten veronderstelde bedoeling van den kiezer 

om op zekeren candidaat te stemmen in aan

merking mag komen; 

dat dit des te duidelijker blijkt, wanneer wordt 

gelet op de mogelijkheid, dat er somtijds onder 

de kiezers zijn wie het te doen is om wel aan 

de stemming deel te nemen, maar hun biljet z66 
in. te vullen, dat het voor geen der candidaten 

als ecne slem kan gelden ; 
dat derhalve in dit geval bij biljetten, waarop 

b. v. geschreven was de geslachtsnaam de Lange -
welke eene andere is dan de geslachtsnaam Lange, 
en van deze is te onderscheiden - nitt mocht 

verondersteld worden de bedoeling om eene stem 
uit te brengen op den persoon L. Lange, en zulks 

te minder, omdat het hier niet gold eene her
stemming, maar eene ee_rste stemming, omdat 

L. Lange niet was aftreden} raadslid en niet in 
eenig openbaar 1;eschrift of door een kiesvereeniging 
was aanbevolen, en omdat het vrij zeker is dat. 

er kiezers geweest zijn , die, door de sedert kort 

ingevoerde wijziging- der kieswet het ki esrecht 

verkregen hebbende, en nu voor het eerst geroepen 

om ter benoeming van leden van den gemeenteraad 

te stemmen, gemeend hebben, dat, evenals bij 
eene ,·erkiezing van een lid der 2de Kamer van 

de Staten-Generaal of van de Provinciale Staten, 

zij hunne stem konden uitbrengen op een buiten 

de gemeente woonachtig 1,ei·soon, terwijl de naam 

de Lange wel wordt gevonden in naburige ge

meen ten, en gedragen wordt door personen, waar

mede de ingezetenen der gemeente Katwijk nogal 

dikwijls in aanraking komen ; 
O,·erwegende dat, daargelaten of L. Lange door 

eene kiesvereeniging candidaat is gesteld geworde n, 

wat door hem met overleggiug van eene verklaring 

van kiezers, leden der kiesvereeniging: ,Neder

land en Oranje" te Katwijk, wordt l;eweerd, ter

wijl het door bet gemeentebestuur met een beroep 

op _ eene verklaring van het bestuur der te Katwijk 

bestaande kiesvereeniging wordt ontkend, in elk 

geval uit het aanzienlijk aantal zonder twijfel uit

gebrachte stemmen genoegzaam blijkt, dat hij bij 

de kiezers of althans bij een groot gedeelte der 

kiezers als candidaat is bekend geweest; 

dat uit verschillende door hem overgelegde brie

ven , briefkaarten en rekeningen blijkt dat hij 

meermalen d'lor personen, zoo wel in als buiten 

de geme.eut,e gevestigd, met den naam de Lange of 

met den naam Langen wordt aangeduid, en rlat 

hem brieven en briefkaarten bezorgd zijn waarop 

een dier namen, somtijds zonder aanduiding van 

beroep of van de ligging der woning van den 
geadresseerde gesteld was ; 

dat ook de bij het nazien der stembriefjes door 
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de tot onderzoc Ic der geloofsbrieven benoemde com
missie uit den gemeenteraad gebleken omstandig
heid dat op son mige der briefjes, die toen L. Lange 
inhielden, eerst had gestaan L. de Lange en later 
het woord de was doorgehaald, bewijst dat men 
in de p;emeente wel eens den naam de Lange !(e
bruikt wanneer men L. Lange wil aanduiden; 

dat voorts volgens opgave van het gemeente
bestuur in de gemeente Katwijk geen persoon ge
vesti!(d is die den naam de Lange of Langen draagt, 
en dat ook door niemand is aangewezen welke 
andere in de genoemde gemeente gevestigde en 
verkiesbare persoon behalve L. Lange met de 
stemmen uitgebracht door vermeldin!( van den 

familienaam de Lange, Langen of de Langen , 
zou kunnen bedoeld ziju ; 

dat bovendien bij 21 dier stemmen aan den 
familienaam voorafging de letter L ., zijnde de 
beginletter van den eenigen voornaam van den 
candidaat Lange; 

dat onder deze omstandigheden , althans door 
de briefjes, welke die 21 stemmen inhielden, de 
persoon van L. Lange gearht moet worden duidelijk 

genoeg te zijn aangewezen ; 
dat die 21 stemmen met die, welke uitdrukkelijk 

op L Lange zijn uitgebracht, een getal uitmaken, 
dat de volstrekte meerderheid der geldig uitge
brachte stemmen te boven gaat; 

dat derhalve terecht door Gedeputeerde Staten 
is geoordeel,j , dat L. Lange als verkozen is te 
beschouwen; 

Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staatsbladn°. 85) 
en de wet van 4 Juli 1860 (Staatsblad n°. 37); 

Hebben goedgevoIJden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het daar

tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 14 December 1889. 

. (get.) WILLEM . 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) MACKAY. 

18 December 1889. BESLUIT van den Minister 
van Justitie, houdende vaststelling van den 

vorm der kennisgeving bedoeld in art. 15 
l ste lid der wet van 5 Mei 1889 (Staats
blad n°. 48). 

De Minister van Justitie, 
Gelet op art. 15 der wet van 5 Mei 1889 

(Staatsblad n°. 48), houdende bepalingen tot het 
tegengaan van overm~tigen en gevaarlijken arbeid 
van jeugdige personen en van vrouwen; 

Besluit: 
den vorm der kennisgeving, bedoeld in het eerste 

lid van het aangehaald wetsartikel, vast te stellen 
overeenkomstig het aan dit besluit gevoegd model. 

's Gravenhage, den 18 December 1889. 
De l!finister van Jtr,stitie , 

(get.) RU!JS VAN BEERENBROEK. 

KENNISG~~VING van een ter zake van den 
arbeid aan een persoon overkomen ongel"k. 

(Artikel 15 der wet van 5 Mei 1889, 
Staatsblad n°. 48.) 

Aan den Burgemeester van 
1. Naam en voornaam van den persoon: 2. diens 

ouderdom: 3. gehuwd of ongehuwd: 4. diens 
woonplaats: 5. diens beroep: 6. bedrijf of onder
neming: 7. plaats van het ongeluk: 8. arbeid ter 
zake waarvan overkomen: 9. aard van het ongeluk: 

10. waardoor overkomen : 11. dag en uur waarop : 

12. woonplaats van het hoofd of den bestuurder: 
l 3. dagteekening dezer kennisgeving : 14. hand
teekening: • 

21 December 1889. WET, tot goedkeuring der 

toetreding door den politieken agent en consul
generaal der Nederlanden te Caïro tot het 
voorstel der Regeering \'an Egypte, strekkende 

om den proeftijd der Gemengde Rechtspraak 
daar te lande opnieuw te verlengen. S. 179. 

WIJ WILLEM III, ENZ •••• doeu te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

door den politieken age"t en consul -generaal der 
Nederlanden te Caïro, op 27 Januari 1889, 
namens de N ederlandsche Regeering is toegetreden 

tot het voorstel der Regeering van Egypte, strek
kende om den proeftijd der Gemengde Rech.tspraak 
daar te lande opnieuw , en wel voor den t\id van 
vijf jaren, te verlengen; 

Gelet op het 2de lid van artikel 59 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Wordt goedgekeurd de toetreding, na-

mens de N ederlandsche Rcgeering, door den poli
tieken agent en consul-generaal der Nederlanden 
te Caïro, tot de verlenging van den proeftijd der 
Gemengde Rechtspraak in Egypte, voor den tijd 

van vijf jaren, alzoo tot 1 Februari 1894, en 
12* 
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zulks overeenkomstig het bepaalde bij de tusschen 
de beide Regeeringen , onder dagteekening van 
9 October 1888 en 27 Januari 188~, uitge
wisselde verklaring. 

2. Deze wet verbindt met den dag harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 2lsten December 1889. 

(get.) WILLEM. 
De llfinister van Buite,iland,che Zaket1, 

(get.) flARTSEN. 
De Minister van Ju,stitie, 

(get.) Ru!JS VAN BEERENBROEK. 
(Uitgeg. 28 Dec. 1889.) 

21 December 1889. WETTEN, houdende naturali-
satie van: 

Jacobus Fredericus Young. S. 180. 

William Bedier de Prairie. S. 181. 

Wo l f Birnbo.um. S. 182. 

Peter Johann Richard Gisbertz. 
S. 183. 

22 December 1889. WETTEN, houdende naturali-
satie van: 

Johann Anton Scbn abe l. S. 184. 
Frederik Cornelis Nannings. S.1S5. 
Jelto Theo dor Schliiter. · S. 186. 
Mart i n n s H n b er t n s Hoe fn age Is. 

s. 187. 
Alexau.der Maijer. S. 18S. 

23 Decembr. 1889. BESLUIT, houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 5, 2de lid . 
der wet van 8 necember 1889 (Staats

blad n•. 175) tot gedeeltelijke herziening der 
wet • tot re11:eling van het lager onderwijs. 
s. 189. 

WIJ WILLEM III, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenll!ndsche Zaken, van 10 December 1889, 
Litt. B, afdeeling Algemeene Zaken en Compta
biliteit; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor

schriften moeten gegeven worden tot uitvoering 
van artikel 5, 2de Ed der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n•. 175) tot gedeeltelijke herziening 
der wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

20 December 1889, n°. 5) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister, van 21 December 1889 , 

n°. 6378, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. In de maand Januari 1890 doen Ge

deputeerde Staten aan Onzen Minister, die met 
de uitvoering der wet tot regeling van het lager 
onderwijs is belast, opgaaf van de door hen goed
gekeurde sommen die op de beg:rooting van elke 
gemeente in hunne provincie voor dat dienstjaar 
zijn uitgetrokken voor de kosten van het lager 
onderwijs, vermeld in artikel 44 der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals 
dat thans luidt onder letter a-d en onder letter e 

voor zooveel betreft het huren der schoollokalen 
en onderwijzerswoningen. 

Deze opgaaf bevat tevens het cijfer van het 
Rijkssubsidie aan de gemeente, tot bestrijdin~ van 
jaarwedden van onderwijzers en onderwijzeressen 

bij de lagere scholen, toegekend vó6r het in 

werking treden der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127). 

Van sommen nader door hen goedgekeurd of 
krachtens artikel 2 l 2 der wet van 29 Juni 1851 

(Staatsblad n°. 85) door hen op eene gemeente
begrooting gebracht voor de kosten bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel, doen Gedeputeerde 
Staten aan Onzen voornoemden Minister opgaaf 
binnen veertien dagen na dagteekening van hu~ 
besluit. 

2. Onze voornoemde Minister stelt het voor

schot vast, waarop elke gemeente over het dienst
jaar 1890 aanspraak heeft, berekend naar de 

sommen in artikel 1 van Ons tegenwoordig be
sluit bedoeld, en doet daarvan mededeeliug aan 
Gedeputeerde Staten. 

Van dit voorschot wordt tèlken drie maanden 
na de vaststelling door het Rijk aan de gemeente 
een vierde gedeelte betaald. 

3. Bij het verschijuen van een betalingstermijn 
ten laste van de gemeente voor de voldoening 
van de kosten van het stichten, verbouwen of 

aankoopen van schoollokalen, en nadat bij de ge
meente zal zijn ontvangen de declaratie ter in 

vordering van het deswege door haar versch ul

digde, zenilt het bestuur der gemeente aan Gede
puteerde Státen eene declaratie in van het/!:een 
door het Rijk aan de gemeente verschuldigd is 
voor de ,..ergoeiling van 25 pCt. van het bedr ag: 
dier kosten . 

Het gemeentebestuur voegt daarbij een gewaar
merkt afschrüt van de declaratie van den aan

nemer van het stichten of verbouwen van het 
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schoollokaal of van den verkooper van het school
lokaal of terrein daarvoor, en voorziet dat stuk 
vooraf van eene verklaring waaruit blijkt dat 
hetgeen de aannemer of verkooper ter voorschreven 
zake aan de gemeente in rekening brengt, door 
haar deugdelijk is verschuldigd eu onvergolden. 

De declaratie wordt met hare bijlagen door 
Gedeputeerde Staten aan Onzen voornoemden Mi
nister ingezonden, nadat op dat stuk door hen 
eene verklaring zal zijn gesteld, waaruit blijkt 
dat de kosten, waarvan in die declaratie 25 pCt. 
als vergoeding aan het Rijk wordt in rekening 

gebracht, ten laste van de gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1890 betaald moeten worden. 

Op geheel gelijke wijze wordt gehandeld ten 
aanzien van de aan het Rijk in rekening te 
brengen vergoeding van l!O pCt. van het bedrag 
der kosten -voor het stichten, verbouwen van -
alsmede voor het aankoopen van terrein voor -
schoollokalen en onderwijzerswoningen en voor het 
aanschaffen van de noodzakelijke schoolmeubelen 
bij eerste inrichting van nieuwe schoollokalen, 
wanneer de bestekken voor den bouw en verbouw 
voor die scholen en onderwijzerswoningen vóór 
24 September 1889 aan de bij art. 50 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad, n°. 127), 
zooals dat artikel luidt volgens de wet van 11 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 12:l), gevorderde goedkeuring 
zijn onderworpen. 

Het door het gemeentebestuur bij zijne decla
ratie over te leggen afschrift .an de declaratie 
van den aannemer of verkooper wordt in dat 
geval, a. wanneer het geldt de kosten van den 
bouw of verbouw van schoollokalen en onder
wijzerswoniagen, en het bestek voor dien bouw of 
verbouw is onderworpen aan de goedkeuring van 
den districts-schoolopziener , door dien ambtenaar 
voorzien van eene verklaring waaruit de juiste 
dagteekening blijkt waarop het bestek ter goed
kenring is ontvangen, en bovendien b. wanneer 
het geldt de kosten wegens noodzakelijke school
meubelen bij eerste inrichting van nieuwe school

. lokalen, van de verklaring dat de schoolmeubelen 
waarvan in dat stuk sprake is, zijn: 

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

2°. noodzakelijk tot die inrichting. 
Is het bestek voor den bouw of verbouw van 

schoollokalen en onderwijzerswoningen overeen
komstig art, 50 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals dat artikel luidt 
volgens de wet van Il Juli 1884 (Staatsblad, 

n°. 123), onderworpen aan de goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister, dan wordt de 
sub a bedoelde verklaring door dien Minister op 
de declaratie gesteld. 

De betaling der declaratiën geschiedt binnen 
vier weken, nadat zij bij Onzen voornoemden 
Minister zullen zijn overgebracht en door dezen 
in orde zijn bevonden. 

4 . In de maand Januari 1892 doen Gedepu
teerde Staten aan Onzen voornoemden Minister 
opgaaf van het bedrag der kosten die, blijkens 
de vastgestelde rekening over het jaar 1890 van 
elke gemeente in bonne provincie zijn gemaakt 
en aanspraak !(even op de vergoedin!( be,;loeld in 
artikel 5, 2de lid der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Voor zooveel betreft de rekeningen op dat 
tijdstip nog niet vastgesteld, geschiedt zoodanige 
opgaaf telkens binnen veertien dagen na de vast
stelling. 

5 . Ouze voornoemde Minister regelt het juiste 
cijfer van het bedrag, waarop elke gemeente over 
het dienstjaar 1890 aanspraak hçeft als·uitkeering, 
nadat de opgaaf bedoelJ in artikel 4 bij hem zal 
zijn ontvangen. Hij doet daarvan mededeeling 
aan Gedeputeerde Staten. 

Het verschil tusschen het bedrag van de ver
schuldigde uitkeering en dat van het door de 
gemeente genotene, wordt hetzij ten laste van 
een volgend dienstjaar aan de gemeente uitgekeerd, 
hetzij 01i het voorschot aan de gemeente krachtens 
artikel 45 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals dat luidt volgens de wet van 
8 December 1889 (Staatsblad n°. 176), over het 
dienstjaar 1892 toe te kennen, verhaald, al naar 
gelang het genoemd verschil ten voordeele van 
de gemeente of van het Rijk is. 

6. Onze voornoemde Minister onderzoekt voor 
zooveel betreft de in dit besluit bedoelde kosten , 
de verzamelstaten en bijlagen van eenige gemeente
rekeningen, het dienstjaar 1890 betreffende. 

Hij zendt ze aan Gedeputeerde Staten terug 
met mededeeling van de opmerkingen, waartoe 
zijn onderzoek heeft geleid en wijzigt zoo noodig 
het bedrag der uitkeering. 

7. De opgaven in de artt. 1 en 4 en de decla
ratiën in art. 3 vermeld, worden opgemaakt in 
den vorm door Onzen voornoemden Minister te 

bepalen. 
8. Ons · besluit van 3 October 1884 ( Staats

blad n°. 206) blijft voor de dienstjaren l 888 
en 1889 van kracht, doch met dien verstande 
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dat het verhaal van hetgeen de gemeente over 

het dienstjaar 1888 bij voorschot te veel mocht 

hebben genoten, zal plaats vinden op het voor
schot, dat krachtens art. 2 van Ons tegenwoordig 
besluit zal worden toegekend. 

9. Dit besluit treedt in werking met den vijfden 

dag na de afkondiging. 
Onze Minister van .Binnenlandse.he 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 Onzen Minister van Finan
ciën, aan den Raad van State en aan de Alge

meene Rekenkamer . 

Het Loo, den 23sten December 1889. 

(grft) W IL LE J'1. 
De .A-fin. van Binnenl. Zaken, (get.) MACKAY . 

(Uitgeg. 27 Dec. 1889.) 

23 December 1889. WETTEN, houdende natu
ralisatie van : 

David Croll. S. 190. 

A I p ho n s , L" m be r t u s H en r i Hu-

bert u s van der Heyden. S. 191. 

W i 1 h e I m H a n s Sop h u s C ars t e n s. 

S. 192. 

Wilhelm Peter 

Karl Wil helm 

s. 194. 

Lore n z. 

Joseph 

s. ]93. 

Schmitz. 

23 December 1889. ARREST van den Hoogen 

Raad der Nederlanden, houdende beslissing 

dat uit de omstandigheid dat de regeling bij 

art . 3 van de wet van 16 December 1886 

(Staatsblad n°. 213), van de bevoegdheid 

tot het binnentreden van eene woning tegen 

den wil van den bewoner voor de toepassing 

van het provoost-arrest , niet toepasselijk is 

op het binnentreden van een gebouw, dat 

niet als woning is aan te merken, volgt dat 

..,. voor het binnentreden van zoodanige plaats 

geene formaliteiten zijn in acht te nemen en 

dat dit door handelingen van particulieren 
niet belet kan worden, zelfs niet door den 

eigenaar. 

De Hooge llaad enz., 

Gelet op het middel van cassatie, door den 

reqnirant voorgesteld bij memorie: 

Schending en verkeerde toepassing .van de 

artt. 180 Strafrecht, 4 Grondwet en 625 B. W ., 

benevens van de wet van den 16 December 1886 
(Staatsblad n°. 213); 

Overwegende dat de req uirant heeft terecht ge 

staan ter zake: ,dat hij op den 5 April 1889 te 

Schiedam, toen de hoofdagent van politie H . J.C. R., 
vergezeld van den agent van politie H ., tot het 
verleenen van door den auditeur bij den schutters

raad te Schiedam ingeroepen hulp der politi e voor 
de ten uitvoerlegging van een bevel tot toepassing 

van provoost-arrest op J . R. K., zich hadden 

begeven in de branderij van Gebr . v. D. V., en 
aldaar genoemden K. hadden aangetroffen en aan 

gegrepen om hem naar de schuttersprovoost over 
te brengen, zich met geweld tegen die beambten 
heeft verzet, door meergenoemden K. uit hunne 

handen los te rukken" ; 

0. dat volgens het in hooger beroep in zoo 

verre bekrachtigde vonuis uit h et onderzoek ter 

terechtzitting is gebleken: 
1 °. dat voornoemde hoofdagent van politie R . , 

door zich den 5 April jl., vergezeld van den 

agent van politie H., te begeven in de branderij 

van de Gebr.· v. n. V., om den bode van den 

schnttersraad bij de toepassing van het in de dag

vaarding bedoeld provoost-arrest zoo noodig bij 

stand te verleenen, voldaan heeft aan een door 

den commissaris van politie te Schiedam hem ge

geven last ; 
2°. dat de bode van den schutters raad den 

1 Maart bevorens door den auditeur, als door 

het plaatselijk bestuur gemachtigd , was gelast 

het provoost-arrest ingevolge art. 71 der wet van 

den ll April 1827 (Staatsblad n°. 17) aan den 
in de dagvaarding vermelden K. aan te zeggen, 

en hem, bijaldien hij binnen 24 uren zich hier

aan niet vrijwillig onderworpen zon hebben, des

noods met behulp van de politie naar de schutters

provoost over te brengen ; 

3°. dat de auditeur den 1 April ·d. a. v. den 

commissaris van politie te Schiedam heeft ver

zocht aan dien bode bij de ten uitvoerlegging 

van bedoeld provoost-arrest de noodige hulp te 

verleenen; 

en 4°. dat toen K. voornoemd bij gemelde ge

legenheid zeide niet te kunnen betalen, doch 

uitstel vroeg tot na afloop zijner werkzaamheden 

van dien dag, waarmede de bode geen genoegen 

nam, de requirant daarbij is gekomen en K. heeft 

verbo:ien de branderij te verlaten; dat de genoemde 

politiebeambten K. alstoen hebben' aangegrepen 

met het doel hem te arresteeren; dat de req uirant 

daarop met 5 à 6 man kwam toeloopen en K . 

beetvatte en zoolang met geweld aan hem trok 

tot hij hem aan de beambten ontrukte; 
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0 . dat O}l grond van een en ander het ten laste 
gelegde feit bewezen is verklaard en geoordeeld 
het misdrijf op te leveren van wederspannigheid, 
strafbaar krachtens art. 180 Strafrecht; 

0. dat het tegen deze besli ssing gericht middel 
van cassatie berust op de stelling : •dat, aan 
gen.omen dat de requirant zich met geweld tegen 
de politie-agenten verzet heeft, dit verzet in geen 
geval heeft plaats gehad tegen die ambtenaren, 
werkzaam in de rechtmatige uitoefening hunner 
bedienin)!', omdat zij binnengedrongen zijn in eene 
besloten branderij, eigendom van de Gebr. v . D.V., 
waarvan de deur dicht en van het opschrift "ver
boden toegang" voorzien was ." 

0. dat uit de hierhoven vermelde feitelijke be

slissingen volgt, dat de beambten tot de aan• 

houding van den in de dagvaarding bedoelden 

persoon iu het el gemeen bevoegd waren, zoom ede 

dat de requirant zich met geweld tegen de aan• 
houding heeft verzet; 

0 . dat feitelijk niet is beslist, dat uit de in 
het middel bedoelde omstandigheden de wil der 

eigenaars van de branderij is gebleken , dat de 
beambten tot het uitvoeren van hun last de 

branderij niet zouden binnentreden; dat echter 
evenmin blijkt dat het binnentreden zou hebben 

· plaats gehad met goedvinden van de eigenaa.rs, 

en dat derhalve de vraag deze is, of de beambten 
hunne bevoegdheid hebben overschreden door de 

branderij, die, volgens ilen in hond van het vonnis, 
niet als woning is aan te merken, zonder voor
kennis van de eigenaars hinnen te treden, ten 
einde hun last te volbrengen. 

0. daaromtrent, dat de wet noch voor het ten 
uitvoer leggen van bevelen tot aanhouding in het 
algemeen, noch voor het ten uitvoer leggen van 
een bevel tot toepassing van het bij art. 71 der 

wet op de schutterijen bedoeld provoost-arrest in 

het bijzonder ten aanzien van de plaats van nit

voering eenige andere beperking inh9udt dan die 
welke voortvloeit uit het grondwettelijk voor

schrift, dat het binnentreden in eene woning tegen 
den wil van den bewoner alleen geoorloofd is in 
de gevallen bij de wet bepaald, krachtens een en 

bijzondHen of algemeenen last vau eene macht 
door de wet aangewezen en met inachtneming 

van de vormen in de wet bepaald ; 
0. dat voor de toe.passing van het provoost

arrest de bevoegdheid tot het binnentreden van 
eene woning tegen den wil van den bewoner ge

regeld is bij art. 3 van de wet van den 16 De

cember 1886 (Staatsblad n° . . 213); dat bij de 

memorie van cassatie terecht wordt opgemerkt 
dat die regeling niet van toepassing is op het 
binnentreden van eene onbewoonde branderij, doch 
ten onrechte daaruit wordt afgeleid dat het binnen• 
treden in zoodanige plaats aan de met de ten 
uitvoerlegging belaste beambten is ontzegd; dat 
integendeel de niet-toepasselijkheid van de be
perkende bepalingen med ebrengt - gelijk met 
juistheid door de rechtbank is overwogen - dat 
voor het binnentreden van zoodanige plaats ugeene 
formaliteiten zijn in acht te nemen, en dat dit 
door handelingen van particulieren niet belet kan 

worden, zelfs niet door den eigenaar"; 
0. dat het middel van cassatie derhalve is 

ongeizrond; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den requi

rant in de kosten daarop gevallen. 

24 December 1889. WETTEN, hondende naturali
satie van: 

Philipp Au gust Adolph Weihe. 
s. 195. 

Mathias Heinrich Hubert Max 

Högel. S. 196. 

25 December 1889. BESLUIT, houdende vast

stelling van een voorloopig Algemeen Regle
ment voor den dienst en het vervoer op de 

spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 28 October 1889 (Staatsblad n•. 146). 
S. 197. 

Wr;r WILLEM ITI, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en NijverhPid, van 13 De
cember 1889, La. 0, afdeeling Handel en ij 
verheid; 

Gelet op art. 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) en op art. 1 der wet van 
28 October 1889 (Staatsblad n•. 146); 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 De

cember 1889, n°. 6); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 23 De
cember 1889, La. L, afdeeling Handel en Nij 

verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking .an Ons besluit van 31 Ja

nuari 1879 (Staatsblad n°. 27) te bepalen, dat 
voor den ,Eenst en het gebruik van spoorwegen, 

waarop geen vervoer plaats heeft dan met eene 
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snelheid van ten hoo11:ste dertig (30) kilometer 
per uur niet toepasselijk zijn: 

a. de bepalingen van de artt. 33, 43, 44 en 
47 der wet van 9 April 1875 (Staatsólad n°. 67); 

b. die van het algemeen reglement voor den 
dienst op de spoorwegen, vastgesteld bij Ons 
besluit van 27 October 1875 (Staatsólad n°. 183), 
aangevuld bij Ons besluit van 4 .April 1880 
Staatsólad n°. 36), gewijzigd bij Ons besluit van 
11 September 1882 (Staatsblad n°. 126), nader 
aangevuld bij Ons besluit van 25 JanÓari 1884 
(Staatsólad n°. 10) en nader gewijzigd bij Onze 
besluiten van 26 November 1885 (Staatsblad 
n'. 196) en van 26 Maart 1887 (Staatsólad 
n~. 44), en evenmin de bepalingen van de arti
kelen 2, $, 4, 5, 7 tot en met 17, 21 en 22 
van het algemeen reglement voor het vervoer op 
de spoorwegen, vastgesteld bij Ons besluit van 
9 J anuari 1876 (Staatsólad n°. 7), gewijzigd bij 

Ons besluit van 2 Augustus 1888 (Staatsólad 
n°. 12î), nadei' gewijzigd en aangevuld b\j Onze 
besluiten 1•an 25 ' ovember 1885 (Staatsblad 
n°. 195) en ·van 20 Mei 1887 (Staalshlad n°. 87), 

en dat in de plaats daarvan tot l Juni 1890 
het navolgende reglement zal gelden: 

HOOFDSTUK l. 

Pan de haan, o (sluiting en bewaking. 

Art. 1. De spoorweg wordt alleen afgesloten 

op de door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid ·aan te wijzen gedeelten. 

De wijze van afsluiting wordt door Onzen voor
noemden Minister bepaald. De kosten . der af
sluiting, waar deze gevorderd wordt, zijn ten -laste 

van de ondernemers van den over den spoorweg 
loopenden dienst. 

2. Het is aan elk, wien het uit den aard 
zijner betrekking niet vrijstaat, verboden, buiten 
toestemming van de bestuurders van den dienst 
of van hen, wien dit door de bestuurders is 

opgedragen , langs of op de afgesloten gedeelten 
van den spoorweg te loopen of te rijden, of 

paarden, vee of andere dieren langs of op die 
gedeelten van den spoorweg te drijven of te laten 
loopen. 

3. Langs den spoorweg of langs de wegen, 
welke den spoorweg krui sen, worden op alle 
punten, waar zulks door den Raad van Toezicht 
op de spoorwegdiensten wordt noodig geacht, door 
en op kosten van de ondernemers der spoorweg-

diensten, waarschuwingsborden geplaatst en onder
houden . 

Vorm, afmetingen en opschrift dier borden be
hoeven de goedkeuring van genoemden Raad. 

4. Voerlieden, ruiters, voetgangers, drijvers van 
vee of lastdieren zijn verplicht om, zoodra een 
trein nadert, bij de waarschuwingsborden op de 
overwegen halt te houden of den spoorweg te 
ontruimen, indien zij, of de rij tuigen, vee of 
lastdieren, aan hun zorg toevertrouwd, zich 
daarop bevinden. 

H et is verboden ploegen, eggen en andere 
gereedschappen , alsook boomstammen en zware 

voorwerpen over den spoorweg te slepen; zij 
worden gedragen of met wagens en sleden over 
den spoorweg vervoerd. 

5. Bewaking van den spoorweg wordt alleen 

gevorderd op de door Onzen Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid aan te wijzen plaatsen 

en slechts zoolang _als er treinen verwacht worden. 
Dagelijks vóórdat de eerste trein verwacht 

wordt, moet de weg over zijne geheele lengte 

nauwkeurig geschouwd worden. 
Wanneer treinen tusschen zonsonder- en zons

opgang loopen, heeft die schouwing zooveel moge
lijk plaats TÓÓr elk dier treinen. 

• Bij de schouwing wordt inzonderheid gelet op 

de volkomen veiligheid van het spoor en den 
juisten stand der wissels. 

De bepali ngeu der drie voorgaande zinsneden 
zijn niet toepasselijk wanneer op den spoorweg 

geen vervoer plaats heeft met grooter snelheid 
dan van 20 kilometer per uur. 

6. De wissels, die niet tot een station be

hooren , moeten , zoolang zij niet bewaakt wordèn, 
gesloten zij u. 

Wissels in de hoofdsporen, welke door treinen 
tegen de punt in bereden worden, moeten, waar 

dit door Onzen Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijve~eid wordt noodig geoordeeld, bij het 
doorgaan van treinen bewaakt of met een slot 
gesloten zijn. 

7. Bij kruisingen van spoorwegen gelijkvloers, 
worden de wijze van bewaking, de seinen en 
rnorschriften voor de veiligheid door Onzen 

Minister van Waterstaat, HanaeJ en Nijverheid, 

de bestuurders der spoorwegdiensten gehoord, bij 
bij zondere reglementen vastgesteld. 

8. Op den afstand van ten minste 100 M. 
van de uiterste wissels van de stations en op 

datzelfde minimum van afstand ter wederzijden 

van beweegbare bruggen en van aansluitingen 
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van spoorwegtakken buiten de stations, worden , 
zoo dit door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Ntïverheid wordt noodi,i; geoordeeld, 
afstandsseinen geplaatst, die, zoo wel bij dag als 

bij nacht, van de treinen en van de plaats van 
bediening duideHjk zichtbaar zijn. 

De afstand wordt bij nitloopende wissels ge
rekend van de grens, vermeld in art. 69. 

De afstandsseinen zijn bij de beweegbare bruggen 

zóó ingericht en aan deze verbonden, dat zij niet 

op veilig kunnen gesteld worden , tenzij de brug 

gesloten en in opgezetten toestand berijdbaar is. 

De orerige afstandsseinen duiden in normalen 

toestand gevaar aan en worden alleen op veilig 

gesteld gedurende den tijd, dat de vergunniug 

tot binnenrijden op een station door den statï'ons

chef of zijn plaatsvervanger gegeven is, of de 

weg op de aansluiting van spoorwegtakken vol

komen veilig is. 
Dit sein wordt onmiddellijk na het passeeren 

van den trein op onveilig t eruggebracht. 

9. Voorschriften voor de beilienin,i; en bevei

liging van beweegbare spoorwegbruggen worden 

door Ons bij bijzondere reglementeu vastgesteld. 

De bruggen , waarvoor door bijzondera regle

menten niet anders is bepaald, blijven in den 

regel gesloten en worden op verzoek van belang

hebbenden geopend. 
Zij moeten 5 minuten vóór den voor de komst 

van den trein bepaalden tijd gesloten zijn . 

10. De weg met de daartoe be_hoorende werken 

wordt voortdurend in zoodauigen toestand onder

houden , dat daarop veilig met de grootste snel

heid, in art. ö 6 bepaald, kan worden gereden. 

Die gedeelten, welke met die grootste snel

heid niet kunnen worden bereden, zijn, zoowel bij 

dag als bij nacht, gedurende den dienst, door van den 

trein duidelijk te herkennen teekeus aangewezen. 

Gedeelten , welke wegens de uitvoering van 

herstellingen of · vernieuwingen aan sporen en 

werken of om andere reden niet te berijden zijn, 

worden door haltseinen, op voldoenden afstand 

geplaatst, kenbaar gemaakt zoolang de weg on

rijdbaar is, ook in het geval dat geen trein wordt 

verwach t . 

11 . De hoofdsporen worden voortdurend vrij

gehouden tot de hoogte en breedte, op de bij

gevoegde normaalprofielen aangewezen. 

12. Aan een komendeµ trein moet, bij dag 

zoowel als bij nacht, door den wachter kunnen 

woraen geseind: de weg veili.g, langzaam rijden 
of stilhouden. 

Bij mistig weder, sneeuwjacht en andere om• 

staudigheden, waardoor de dagseinen niet duidelijk 

te onderscheiden zijn, worden bovendien de nacht

seinen gebezigd en gegeven. 
13. Op den weg zijn palen geplaatst, aan

duidende den afstand van de eindstations langs 

de as van den spoorweg in geheele en halve 
kilometers. 

14. Door Onzen Minister van Waterstaat , 

Handel en Nijverheid kan worden 1•oorgescbreven 

eene verbinding der stations onderling, door middel 

van den electro-magnetischen telegraaf. 

De dienst der daarmede te geven seinen wordt 

door bijzondere reglementen, onder goedkeuring 

van Onzen voornoemden Minister, geregeld . 

HOOFDSTUK J[. 

P-an het rollend materieel. 

15. Het rollend materieel, op den spoorweg 
in gebruik, wordt voortdurend in zoodanigen 

toestand onderhouden, dat daarmede veilig met 

de grootste snelheid, in artikel 56 bepaald, kan 

worden gereden. 
De belasting van elke as van het rollend mate

rieel op de spoorstaven mag niet meer bedragen 

dan ten hoogste tien duizend kilogram. 

A. Locomotieven en tenders. 

16. Loco motieven en tenders worden niet in 

dienst gesteld, dan na van Regeeringswege te zijn 

onderzocht en goedgekeurd. 

De spoorwegdiensten zenden aan den Raad van 

Toezicht van elke nieuwe type, naar welke zij 

voornemens zijn locomotieven en tenders aan te 

schaffen, duidelijke teekeningen, aangevende de 

détails en afmetingen van den ketel, de assen, 

wielen, veeren enz. Voorts zenden zij aan dien 

Raad voor elke aangeschafte locomoti~f en tender 

eeue op1;ave , behelzende: 

a. J/ an de locomotieven. 

a. het volgnommer , het fabrieksnommcr, den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 

het jaar waarin zij afgeleverd is; 
b. de omschrijving ·van de inrichting der loco

motief, haar gewicht ·met gevulden ketel en voor

tender, machines met belasting van brandstof , 

alsmede de belasting der wielen ; 

c. de middellijn van de stoomcilinders, de 

zuigerslaglengte , de afmeti ogen en de grondstoffen 

van de wielen, assen en banden, met den radstand; 
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d. den vorm, de afmetingen en de wanddikten 
met omschrijving van de grondstof van den ketel 
en zijne onderdeelen; 

e de uitgestrektheid van het .erwarmings
oppervlak; 

f. de omschrijving van de veiligheidskleppen 

met toebehooren en daarbij voorkomende afme

tingen; 

g. de omschrijving van de toestellen, dienende 

om het waterpeil waar te nemen, van die om 
het op de gevorderde hoogte te houden en van 
die bestemd om watergebrek te verraden; 

l,, _ de omschrijving en de afmetin gen van de 

draagveeren en van de stoot-, trek- en remtoe

stellen; 

i. de omschrijving van de inrichtingen voor 

rookverbranding, die om het uitvliegen van vonken 

te verhinderen en die van den asch bak, met de 

hoogte van het laagste punt boven den boven

kant van de spoorstaven; 

k. de in den ketel toe te laten grootste wer

kelijke drukking van den stoom in kilogrammen 

per vierkanten centimeter. 

De werkelijke drukking is het verschil tnsschen 

de absolnte drukking van den stoom en die van 

den dampkring; 

l. in geval zij reeds elders heeft dienst geJaan, 

het aantal kilometers in het geheel doorloopen en 

de herstellingen, die zij mocht hebben ondergaan. 

b. Van den tender. 

a. het volgnommer, het fabrieksno mmer , den 

naam en de woonplaats van den vervaardiger en 

het jaartal waarin de tender vervaardigd is; 

h. het gewicht van den tender, wanneer hij 

ledig id en wanneer hij met water gevuld en met 

brandstof geladen is; 

c de afmetingen en de grondstoffen vau de 

wielen, assen en banden, met den radstand ; 

d. de omschrijving en de afmetingen van de 

draagveeren, van de stoot- en trektoestellen, van 

de smeerpotten en van het remwerk. 

17. De ketels worden vóór de indienststelling 

beproefd, in onhekleeden toestand. 

Van dit laat ste kan onthelling worden verleend 

door den Raad van Toezicht. 

De beproeviug geschiedt met water op eeue 

werkelijke drukking, bedragende voor stoom van 

minder da11 vijf atmosfeeren werkelijke drukking 

het dubbel en voor stoom van meer dan vijf 

atmosfeeren werkelijke drukking, deze drukking 

vermeerdert met vijf atmosfeeren. Die beproeving 

duurt zoolang als noodig is om de verschillende 

deelen van den ketel behoorlijk te onderzoeken. 
De juistheid van de belasting van de veilig

heidskleppen en de zuiverheid van de manometers 

worden tevens waargenomen . 
18. De uitkomst van de beproeving is onvol

doende, zoo cenig deel van den ketel of van zijne 
onderdeelen ged nrende de beproeving eene zicht

baar blijvende nadeelige vervorming heeft onder

gaan, of zoo andere belangrijke gebreken aan 

den dag zijn gekomen. 
Hiervan en van alle gebreken aan de veilig

heidstoestellen of andere deelen van de locomotief 
of van den tender, die van dien aard zijn , dat 

er bezwaar voor den dienst uit. 1.ou kunnen voort

•pr~iten, geeft de nm btenaar, met de beproeving 

belast, schriftelijk kennis aan bestuurders van den 

spoorwegdienst, wie het aangaat. 

19. Wanneer de beproeving bevredigende uit

komsten heeft opgeleverd en overigens voldaan is 

aan de bepalingen van dit reglement, is voor

noemde ambtenaar bevoegd, om namens Onzen 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

eeue voorloopige akte van vergunning tot indienst

stelling uit te reiken . 

Op de locomotief wordt de grootste toegelaten 

werkelijke drukking op eene voor deu machinist 

van zijne standplaats zichtbare plaats duidelijk 

aan~ewezen. 
20. In de door Onzen Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid uit te reiken akte 

van vergunning worden vermeld: 

a. de naam van den spoorwegdienst, die de 

locomotief in gebruik neemt; 
h. het volgnommer en de korte omschrijving 

der machine; 
c. de vorm en de afmetingen van den ketel en 

de uitgestrektheiil van het verwarmingsoppervlak; 

d. het aantal van de veiligheidstoestellen en 

hare voornaamste afmetingen; 

e. de grootste werkelijke drukking in kilo

grammen per vierkante centimeter, waarop de 

stoom mag werken. 

De akte van vergunning moet te allen tijde 

ter inzage aanwezig zijn in de werkplaats van 

den spoorwegdienst, waaronder de locomotief 

behoort. 

21 . De ketel moet voorzien zijn van ten minste 

twee veiligheidskleppen, die op den ketel of op 

den stoomhciuder zoodanig worden geplaatst, dat 

zij , wanneer de ketel in werking is, gemakkelijk 

kunnen onderzocht worden , en waarvan ten minste 
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één door den machinist van zijne standplaats kan 
worden opgelicht. 

22. De voor de middellijnen van ten minste 
twee der klepopeningen te nemen kleinste waarde 
wordt berekend met de formule: 

d = 2·6 V p + !.621 

waarin voorgesteld wordt door: 
d. ue middellijn in centimeters; 
p. de werkelijke drukking van den stoom in 

kilogrammen per vierkante centimeter, waarvoor 

in de formule niet meer dan 8.3 mag worden 
gesteld; 

w. het verwarmingsoppervlak in vierkante me
ters, waartoe geacht moet worden te behooren 

het geheele oppervlak dat met de verbrandings

producten in aanraking komt. 
Jle bovengenoemde middellijn mal( nooit kleiner 

zijn dan twee centimeter. 
23. De veiligheidskleppen sluiten met vlakke 

randen op hare beddingen . 

De breedte van deze randen bedraagt ten hoogste 
het twintigste gedeelte van de middellijn uer 
openinl(en, doch in geen geval meer dan drie 
millimeter. 

De kleppen moeten ten minste drie millimeter 
kunnen lichten en twee millimeter opgelicht wor

den, vóórdat de belasting van de klep zooveel 

toeneemt als overeenkomt met een kilogram per 

vierkante centimeter. 
24. De ketel moet voorzien zijn van een mano

meter , die, rechtstreeks met den ketel verbonden, 
de drukking van den stoom duidelijk aangeeft en 

die ten minste twee dampkringen meer kan aan
wijzen dan de hoogst toegelaten werkelijke drukking. 

De grootste toe te laten werkelijke drukking 
is op de wijzerplaat van den manometP.r duidelijk 
aan te wijzen. 

25. De ketel moet voorzien zijn van: 
een waterpeilglas met afsluit- en doorblaas

kranen; 

ten minste drie proefkraneu; 

een kraantje me~ kleine flens om daaraan een 

proefmanometer te kunnen verbinden (als zoodanig 
kan een der proefkranen worden ingericht); 

een zelfwerkend middel, waardoor watergebrek 
in den ketel onafhankelijk van machinist of stoker 
wordt kenbaar gemaakt. 

Als zoodanig kunnen onder anderen dienen 

een of meer in de hemelplaat van de vuurkast 
aangebrachte proppen, waarin zich een bij eene 

bepaalde temperatuur smeltbaar metaal bevindt. 

Het waterpeilglas en de proefkran en moeten 
van elkander onufhankelijk, dus niet aan dezelfde 
pijp (zoo hiervan voor een van beide mocht wor
den gebruik gemaakt), aangebracht zijn. 

Zoowel de water.tand als de stoomspanning 
moeten van de standplaats van den machinist 
steedo kunnen worden nagegaan. 

26. De korte steunschrocfbouten, waa,·mede 
de vlakke wanden van de vuurkast en van den 
ketel onderling verbonden zijn, moeten over de 

lengte geheel of ten deele doorboord zijn. 

27 . Het gebruik van gegoten ijzer is voor den 
ketel en voor de spaken en velgen der wielen 
van de locomotieven en tenders niet geoorloofd. 

Voor de wielen kan door den Raad van Toe

zicht ontheffing van dit verbod worden verleend. 
28. Elke locomotief moet ten minste twee 

van elkander onafhankelijke voedingstoestellen 
hebben, die ieder voor zich voldoende zij u om 
ruimschoots in de waterbehoefte van den ketel 

te voorzien en waarvan ten minste één · niet door 
het werktuig gedreven, dus zelfwerkend is. 

Elk dier voediugstoestellen moet voorzien zijn 

v~n eene aan den ketel bevestigrle afsluitinrichting 
met kranen. 

29. Elke locomotief moet voorzien zijn: 

a . van spoorstaafruimers en van eene helder
klinkende seinbel onder het onmiddellijk bereik 

van den machinist en den hoofdconducteur; 

b. van een aan de vuurkast goeu aansluitende 
aschbak, die van voren en . zoo noodig van achter 
met een trekklep opengaat; 

c. van eene inrichting om het uitvliegen van 
vonken en brandende stoffen zooveel mogelijk te 
voorkomen; 

d. van een toestel tot rookverbrandinp:. 

30. Blijkt ujt het onderzoek eener locomotief, 
dat om hare bijzondere inrichting de toepassing 

van een of meer der hier gestelde bepalingen 
geheel of ten deele onnoodig is, zoo kunnen die 
bepalingen door Onzen Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid geheel of ten deele buiten 
toepàssing worden verklaard. 

Wanneer daarentegen het gebruik eener loco
motief van bijzondere inrichting eigenaardige be
zwaren oplevert, die in dit reglement niet zijn 
voorzien, zoo kan de vergunning tot indienst
stelling door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid verleend worden onder de 
voorwaarde , dat in die bezwaren door de aan te 

geven maatregelen wordt voorzien. 

De toeg.ilaten afwijkingen van dit reglement of 
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de voorgeschreven maatregelen worden in de akte 
van vergunning vermeld. 

31 Elke locomotief moet na iedere groote her
stelling van den ketel, in ieder geval telkens 
binnen een tijdsverloop van drie jaren, nauw
keurig onderzocht worden. Laatstgemelde be
paling geldt ook voor de tenders. 

Acht de ambtenaar, die de beproeving ver
richt, niet noodig, dat hiertoe de ketel geheel 
of ten deele van zijne bekleeding wordt ontdaan, 
of is hij van meening, dat het noodig is om den 
ketel binnen den hiervoor gestelden termijn aan 
eene beproeving te onderwerpen, zoo brengt hij 
zulks ter kennis van het bestunr van den spoor
wegdienst , wien het aangaat. 

Bij elk voorschreven onderzoek worden al de 
deelen van de locomotief en den tender nauw
keurig nagegaan. 

Ten hoogste 8 jaren na de indienststelling van 
de locomotieven worden de ketels inwendig nauw

keurig onderzocht, nadat daarvoor de v I am pij pen 
zijn weggenomen. 

Zulk een onderzoek wordt daarna telkens na 

verloop van ten hoogste 6 jaren herhaald. 

32. Bij de beproeving wordt van wege het 
bestuur van den spoorwegdienst zorg gedragen, dat: 

de locomotief geplaatst zij boven een droog
liggende aschkuil; 

de vuur- en rookkast en pijpen behoorlijk ge
reinigd zijn; 

zoo niet de geheele aschbak, dan toch de onder
plaat voor het grootste gedeelte, benevens de 

roosters verwijderd zijn. 

33. Zoo dikwerf het onderzoek, in art. 31 

bedoeld, voldoende uitkomsten heeft opgeleverd, . 

doet de met dat onderzoek belaste ambtenaar 
daarvan blijken door de achtereenvolgende in 

vulling in een daartoe door het bestuur van den 

spoorwegdienst, in overleg met den Raad van 
Toezicht op de Spoorwegdiensten, aan te leggen 
en door den Raad gewaarmerkt register. 

34. Blijkt bij het onderzoek van de locomotief, 

dat de ketel niet meer onder de vroeger toe
gelaten hoogste drukking veilig werken kan, en 
zijn de bestuurders van de spoorwegdiensten on
gezind de noodig geoordeelde vernieuwingen te 
doen verrichten, zoo deelt de met de beproeving 

belaste ambtenaar htm de mindere drukking mede, 
waaronder kan worden toegestaan, dat de loco
motief werke, en wordt, ingeval hiermede genoe
gen wordt genomen, door Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid de noeger 

verleende akte van vergunning door eene nieuwe 
vervangen. 

35 . De wielen van 
moeten van opstaande 
hoogte voorzien zijn . 

locomotieven en tenders 
randen van behoorlijke 

De dikte van de wielbanden voor iocomotieven 
en tenders bedraagt ten minste 19 millimeter 
voor gesmeed ijzer en 15 millimeter voor staal. 

36. Behalve met de gewone hoofdkoppeling is 
de locomotief aan den tender verbonden door eene 
borgkoppeling. 

De tenders zijn v•n achteren en de tender
locomotieven aan beide einden voorzien van spoor
staafrnimers, veerkrachtige stootinrichtingcn en 

van de door den Raad van Toezicht noodig ge-
oordeelde .trekinrichtingen. 

B. Rijtuigen en wagens. 

37. Van de rijtuigen en wagens, die de be

stuurders zich voorstellen te doen aanmaken, wor
den vooraf teekeningen op een tiende der ware 
grootte aan Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid ter goedkeuring aangeboden, 
met opgaaf van het aantal rijtuigen en wagens, 
dat zij voornemens zijn volgens die 1.eekeniugen 
te doen aanmaken. Bij verdere uitbreiding van 
het materieel wordt opnieuw goedkeuring der 

teekeningen vereischt. 
Rijtuigen en wagens moeten, vóór dat zij in 

gebruik worden genomen, van Regeeringswege J 

onderzocht en goedgekeurd zijn . 
Bestuurders van den spoorwegdienst verstrekken 

aan de beambten, met de opneming belast , eene 

omschrijving van de voornaam8te afmetingen van 
den bak, zoowel binnen- als buitenwerks geme
ten, van het onderraam met de assen, wielen, 

smeerpotten, draag- en stootveeren en remtoe
stellen, en van eene opgave van het gewicht voor 
de rijtuigen, van het aantal zitplaatsen en voor 

de wageus van het draagvermogen en van de l 
vierkante oppervlakte van den bodem. 

1 
38. Elk rijtuig en elke wagen wordt ten minste 

na verloop van twee jaren gelicht en onderzocht, 
waarbij de assen, potten en veeren worden af

genomen. 
39. De rijtuigen en wagens moeten veerkrachtig 

ondersteund zijn en aan beide einden van veer

krachtige stootinrichtingen en van veerkrachtige 
trekint:ichtingen voorzien zijn . 

Alle rij tuigen en wagens moeten door twee 
van elkander onafhankelijke inrichtingen zoo met 
elkander verbonden kunnen worden, dat blj he 
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breken van eenig deel van de werken, de koppe
ling, de borgkoppeling in werking komt. De 
Raad van Toezicht bepaalt of en onder welke 
voorwaarden sommige deelen der gewoue koppe• 

ling ook voor de borgkoppeling gebruikt mogen 
worden. Het hebben van slechts ééne stoot-, 
tevens trekinrichting aan ieder einde is toegelaten, 
mits alle rijtuigen en wagens met locomotief en 
tender daarvan voorzien zijn, en is verplichtend 

voor die spoorwegen , waarvan de spoorwijdte 
minder bedraagt dan 1.436 M . 

Alle loshangende koppelingen, verbindings
middelen en veiligheidskettingen moeten bij be
lasten toestand van het voertuig op een afstand 

van ten minste 75 millimeter boven den boven 
kant van de spoorstaven blijven. 

Voor wagens, alleen in werktreinen te bezigen, 
kan van de bepalingen der twee eerste alinea's 
door den Raad van Toezicht ontheffing worden 
verleend. 

Alle wielen moeten opstaande randen van be• 
hoorlijke hoogte hebben. 

De dikte van gesmeed ijzeren wielbanden moet 
ten minste 16 millimeter, de dikte van stalen 
wielbanden ten minste 12 millimeter bedragen. 

40. Voor rijtuigen en wagens met dubbele 
stootinrichtingen zijn de volgende voorschriften 
verplichtend: 

De horizontale afstand van de stootkussens, 
midden op midden, moet zijn J 7 tot 18 decimeter. 

De normale hoogte boven den bovenkant van 
de spoorstaven van de middenpunten der stoot
kussens, liggende met de koppelingen op eene lijn, 
moet zijn 1.04 meter, waarbij voor ledige voer• 

tuigen eene afwijking van 25 millimeter daar
boven, en voor beladen voertuigen van 10 centi
meter beneden die maat wordt toegelaten. 

41. Openslaande portieren in de langsche zijde 
der rijtuigen worden op de in dit reglement be• 

doelde spoorwegen niet toegelaten. 
Aan openslaande portieren moeten voorzieningen 

tegen gevaar voor het klemmen van vingers bij 
het sluiten der portieren wo rden aangebracht. 

42. Er zijn ten minste twee klasseli van over
dekte en rondom gesloten rijtuigen voor reizi~ers, 
alle behoorlijk voorzien van middelen tot verlich

ting en luchtverversching. 

C. Rollend materieel in het algemeen. 

43 Op alle locomotieven , tenders , rij tuigen en 
wagens worden op eene zichtbare plaats duidelijk 

aangewezen: de naam of de naámletters van den 

spoorwegdienst , het vol1mommer en de datum der 
laatste beproeving of opneming ; 

op de locomotieven en tenders: de naam van 
den vervaardiger, het fabrieksnommer en het jaar 
vnu aanbouw; 

op de rijtuigen en wagens: het gewicht, met 
inbegrip van wielen en assen; 

op de rijtuigen : de klasse waartoe elke afdeeling 
behoort, en in iedere afdeeling het volgnommer 

van het rijtuig, de klasse van de afdeeling en 
het aantal personen, dat daarin kan plaats nemen ; 

op de wagens: het draagvermogen in kilogrammen 
en de oppervlakte van den bodem in vierkante 
meters. 

44. Van de afmetingen der locomotieven, ten 
ders, rijtuigen en goederenwagens wordt overeen
stemming met de normaalprofielen der vrije ruimte 
gevorderd. 

45 . Van elh locomotief en tender en van alle 
rijtuigen en wagens worden registers gehouden, 
waarin worden opgeteekend : 

het volgnommer; 
de naam van den vervaardiger; 
de da tnm van indienststelling; 

de data van de opnemingen en voor de loco
motieven de uitslag der beproevingen; 

de herstellingen van de verschillende deelen der 
locomotieven en tenders en de aanvankelijke her
stellingen van de rijtuigen en wagens. 

46. Van de assen aan locomotieven , tenders, 
rijtuigen en wagens worden afzonderlijke registers 
gehouden, waarin van elke as worden opl(eteekend: 

het volgnommer; 

de omschrijving van de grondstof en den naam 
van den vervaardiger ; 

de hoofdafmetingen; 
de datum van indienststelling ; 
de data van de opneming en van de weder

indiensts~llingen; 
de locomotief, de tender of het voertuig waar

onder de as achtereenvolgens heeft dienst gedaan. 
Van alle aanmerkelij ke herstellingen aan het 

rollend materieel wordt aan den Raad van Toe• 

zicht kennis gegeven, volgens voorschriften door 
dien Raad te geven. 

4 7. Het gebruik van wagens van buitenlandsche 
spoorwegondernemingen kan worden vergund , 
zonder dat die wagens vooraf van Regeerings
wege behoeven onderzocht te zijn, mits het ge
wicht der spoorstaven, de constructie der kunst 
werken en het normaal profiel der vrije ruimte · 

zulks toelaat 
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Bestuurders der spoorwegdiensten zorgen, dat 
de algemeene inrichting en de toestand van de 
wagens rnn buitenlandsche ondernemingen, die in 
de treinen van hun dienst overgaan, vooraf vol
doende onderzocht worden en niet in den trein 
worden geplaatst, indien zij onvoldoende worden 
bevonden. 

48 . Alle rijtuigen en bagagewagens en Je wagens, 
bestemd om achter aan een trein geplaatst te 
worden, zoogenaamde slnitwagens, zijn van de 
vereischte dragers of inrichtingen voor de ge
vorderde seinen voorzien. 

49. Overgang van rollend materieel der in dit 

reglement bedoelde spoorwegen op gewone spoo_r• 
wegen is alleen dan veroorloofd, als het geheel 
voldoet aan de eischen daarvoor in den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 27 
der wet van 9 April 1875 (Staa tsblad n°. 67), 
gesteld. 

Omgekeerd kau het rollend materieel der ge
wone spoorwegen alleen dan op de in dit reglement 
bedoelde spoorwegen word en toegelaten, als het 
aan de eischen van dit re11lement voldoet. 

De bepalingen der eerste zinsnede van art. 41 
is op dat materieel niet toepasselijk. 

HOOFOSTllK l!J. 

Van den treindieµt. 

50. Een trein mag, behalve die van locomotief 
en tend er , niet meer dan 50 assen tellen . 

51 . De locomotief wordt geplaatst aan het hoofd 
van den trein. 

Het stuwen van treinen is geoorloofd, mits de 
snelheid niet grooter zij dan 15 kilometer per 

uur, het gezamenlijk aantal assen niet meer be-. 

drage dan 10 en het voorste voertuig goed zij 
bewaakt. 

Voor treinen met locomotieven aan het hoofd 

is het stuwen bij uitzondering toegelaten voor het 
bestijgen van moeielijke hellingen, voor het in 
beweging brengen van treinen op de stations en 

voor het verleenen van hulp aan onderweg ver
traagde treinen . 

52. Locomotieven en tenders moeten met 
krachtige, gemakkelijk te bedienen remtoestellen 

worden voorzien. Het minimum van het ver
plicht aantal te remmen wagen- of rijtuigassen 
in de treinen wordt, in overeenstemming met de 
hellingen, die in de spoorwegen, met een verschil 
i n hoogte van meer dan drie meter , voorkomen, 

bepaald door het gedeelte vnn het gezamenlijk 

aantal wagen- en rijtuigassen in de onderstaande 
tabel vermeld. 

Hellingen. T reinen. 
tot en met inbef(rip vau I / 5 0 0 het 12• gedeelte; 

meer dan '/ • o o tot 1
/soo " 10• 

1 /aoo . 
I / 10 0 . s• 

•; lOO . 1
/100 " 7• 

53. Op eiken trein moeten de noodige _gereed 
schap~en voorhauden zijn om in kleine ongevallen 
en herstellingen te voorzien. 

54. Vrachtgoederen kunnen met personentreinen 
vervoerd worden, onder de volgende voorwaarden: 

a. het laden en lossen van de goederen en het 
aan- of afhaken vau de wagens mag geen langer 
oponthouu op de stations veroorzaken dan daarvoor 
volgens de dienstregeling is toegestaan , tenzij de 
vertraginf( door grooter snelheid, tot de grens 

van 30 kilometer in het uur, kan worden ingehaald 
vóór de aankomst van het eerstvolgend hoofdstation; 

b. het vervoer van goederenwagens geen oor
zaak wordt dat langer tijd wordt besteed voor 
den rit tusschen twee opvolgende hoofdstations, 

dan bij de dienstregeling is vastgesteld; 
c de reizigers op geenerlei wijze hinder onder

vinden, ten gevolge van het verzenden van goederen 
met die treinen. 

55. Bij de samenstelling van iederen trein wordt 
nauwkeurig nagegaan, dat het in art. 52 voor

geschreven aantal remtoestellen zich daarin be

vinden. Vóór dat de · trtin het station van vertrek 

verlaat, moet hij geheel zijn nagezien en daarop 
gelet worden dat: 

a . de tijtuigen en wagens geen gebreken ver
toonen , die voor de veiligheid van het verkeer 

gevaar kunnen opleveren; 
b. de rijtuigen en wagens onderling voldoende, 

dat is met de in art. 39 bedoelde inrichtingen 
vastgekoppeld zijn; 

c. de wagens zoovcel mogelijk gelijkmatig en 
niet boven het daarop aangegeven draag,·ermogen 

beladen zijn; 
d. de gevorderde seinen en lantaarns aangebracht 

of aanwezig zijn . 

.Dit onderzoek wordt gedurende den loop van 
den trein bij iedere wijziging in zijne samenstelling 
en zoo dikwijls het oponthoud zulks toelaat, 
herhaald. 

56. De grootste snelheid, waarmede gereden 
mag worden is voor treinen, waarmede reizigers 
worden vervoerd en voor losoe locomotieven 30 

kilometer per uur, voor treinen die uit meer 
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goederenwageus dan r ijtuigen zij n samengesteld 
20 kilometer per uur en voor goederentreinen 
15 kilometer per uu r. 

De snelheid wordt verminderd bij het naderen 
van stations, l'an beweegbare bruggen , van over
wegen en waar zulks verder voor de veiligheid 
van hét verkeer noodig mocht zijn, en bij dienst 
reglement zal zij n bepaald. 

57. Op eiken trein zijn ten minste twee be

ambten aanwezig om als hoofdconducteur, machinist 
en stoker werkzaam te zijn. 

In goederentreinen zal daarenboven elk uit de 
hand bewogen verplicht remtoestel worden bediend. 

Onrler hoofdconducteur 'il"ordt verstaan de per
soon, aan wien de hoofd leiding of het bevel over 

den trein is opgedragen , en die daarvoor ver
antwoordelijk is gesteld. 

De hoofdconducteur houdt nauwkeurig aanteeke
niug van den tijd van aankomst en vertrek op 
elk hoofdstation en van alle buitengewone voor
vallen, die gedurende den loop van den trein, 

die onder zijn leiding geplaatst is, voorkomen. 

58. Niemand wordt als machinist met het be
stuur van locomotieven belast , tenzij hij ten minste 
één jaar lang is werkzaam geweest in eene werk

plaats van stoomwerktnigen en na ten minste één 
jaar leertijd als leerling-machioi,t of stoker, door 
proefritten en door een ondergaan onderzoek vol 
doende bewijzen van bekwaamheid en van bekend

heid met de wetten en voorschriften heeft gegeven. 
Van het ondergaan van dat onderzoek wordt 

hem door bestuurders eene akte uitgereikt. 
Eene verklaring van bestuurders strekt aan den 

machinist tot bewijs dat hij aan bovengenoemde 
eischen voldaan heeft. 

59. De stokers en hoofdconducteurs moeten 

met de behandeling der , locomotieven genoegzaam 
bekend zijn, om die, zoo noodig, te kunnen doen 

stilstaan en teruggaan. 
60. De beambten op den trein zijn gedurende 

den loop van den trein aan den hoofdconducteur 
onJergeschikt. De hoofdconducteur moet iu dier 

voege geplaatst zijn, dat hij den geheelen trein 
kan oversien en zich met den machinist kan in 
verbinding stellen. 'fer verkrijging van gemeen
schap 'Van het treinpersoneel met den machinist , 
moet bij alle treinen een met de bel op de 

locomotief of met een wekker aan de locomotief 
verbonden trekkoord of eene andere geschikte in

richting aangebracht zijn , die bij personentreinen 
over of door den geheelen trein, bij gemengde 

treinen over of door de bezette rij tuigen en bij 

goederentreinen ten minste tot de zitplaats van 
den hoofdconducteur reikt. 

De remmers zijn steeds gereed om dadel~k te 
handelen op het gegeven sein. 

Zij moge!! hun post niet verlaten zoolang de 
trein in beweging is. 

61 . De rijtuigen zijn des nachts gedurende den 
dienst van den t rein behoorlijk verlicht en van 1 No
vember tot 16 April op voldoende wijze verwarmd. 

62, Elke trein wordt des nachts van voren 
voorzien van twee helder brandende lantaarns en 
van achteren van een helder brandende lantaarn, 
de laatste met rood licht. 

Bovendien bevindt zich aan de achterztde van 
het laatste voertuig van een trein des daags een 

roode schijf. 

Des nachts worden op het laatste voertuig van 

een trein helder brandende lantaarns z6ó geplaatst, 

dat zij vó6r- en achterwaarts zoowel van den weg 
als van den trein zichtbaar zijn. 

Draisines en andere niet door stoom bewogen 

wagens worden, wanneer zij zich op de hoofd
sporen bevinden, des nachts behoorlijk verlicht. 

Bij het rangeeren op de stations is het voldoende 
een helder brandende lantaarn van voren en van 
achteren aan de locomotief of locomotief met 

tender te plaatsen. 
63. De treinen moeten voorzien zijn van dujde

lijk zichtbare seinen, waarmede zoowel des daags 

als des nachts de wachters en het treinpersoneel 
van andere treinen kunnen gewaarschuwd worden : 

1 °. dat een niet vooraf schriftelijk aangekondigde 
buitengewone trein in aantocht is; 

2°, dat verlegging van kruising heeft plaats 
gehad op enkel spoor, zoodat de trein in tegen-
01•erj!estelde richting komt, als van waar hij ,1·er

wacht wordt. 
De niet vooraf schriftelijk aangekondigde buiten

gewone trein zelf moet door eea sein worden 

aangeduid, 

64. De machinist moet kunnen seinen: 

1 °. remmen vast; 
2°. remmen los. 
Bij het naderen van stations, van beweegbare 

bruggen, van overwegen en in bochten, waar 
het uitzicht belemmerd is , wordt met de bel op 
de locomotief geluid . · 

Ook geschiedt zulks herhaaldelijk bij werktreinen, 
losse locomotieven , lorries en alle treinen, die 
zich buiten de gewone dienstregeling op den weg 

bevinden , alsmede bij stilstand door ongeval ter 
waarschuwing van naderende treinen. 
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HOOFDSTUK JV. 

Van den dienst op de stations. 

65. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bepaalt, na de bestuurders der spoor
wegdiemten te hebben gehoord, welke stations als 
hoofdstations zijn te beschouwen. 

66 . De naam van elk hoofdstation wordt met 
duidelijke uit den trein leesbare letters aangeduid 

Elk hoofdstation moet voorzien zijn van een 
goed loopend uurwerk, geregeld naar den middel
baren tijd van Amsterdam. 

67. Ue wachtkamers en andere voor het publiek 
toegankelijke lokalen der hoofdstations worden, 
wanneer zij voor het publiek zijn opengesteld, bij 
nacht behoorl\jk verlicht; de wachtkamers worden 
daarenboven van 1 November tot 15 April vol
doende verwarmd. 

68. Tijdig v66r de komst of het vertrek van 
treinen moeten de te doorloopen sporen vrij en 
onbelemmerd en de wissels in den juisten stand 

gesteld zijn. 
Maatregelen worden genomen om te beletten , 

dat op de sporen staande rijtuigen en wagens 
door den wind of door andere omstandigheden in 
beweging worden gebracht. 

69 . .Bij den samenloop van spoorwegtakken is 
de grens aangewezen , hoever in eiken tak de 

_locomotieven, tenders, rijtuigen en wagens kunnen 
vooruitgeschoven worden, zonder aan het doorgaan 
van andere hinderlijk te zijn. 

Verder dan die grens mogen gelijktijdig op de 
beide spoorwegtakken geen locomotieven, tenders, 
rijtuigen of wagens vooruitkomen. 

De, wijze waarop die aanwijzing zal geschieden 
wordt, de bestuurders der spoorwegdiensten ge
hoord, door den Raad van Toezicht vastgesteld. 

70. Voor de wissels in de hoofdsporen zal een 
normale stand op ieder station als regel worden 
vastgesteld. 

Als hoofdsporen op een station worden be
schouwd die, welke bestemd zijn voor den loop 
of het gebruik der treinen vau de vastgestelde 
diemt.regeling. 

71. Op elk hoofdst.ation, waar de Raad van 
Toezicht, . de bestuurders der spoorwegdiensten ge
hoord, het noodig acht, is eene ladingsmal aan
wezig. 

Op de stations, waar overgang van rollend 
materieel der gewone spoorwegen op de in dit 
reglement bedoelde spoorwegen kan plaats hebben, 

moet tevens eene weegbrug zijn voor het wegen 
van geladen wai:;ens. 

72 . Zoolang treinen op weg zijn, moet voor 
iedere baanlengte van 70 kilometer of gedeelte 
daarvan een reserve-locomotief gereed staan om 
onverwijld dienst te kunnen doen. 

De Raad van Toezicht ,wij st , de bestu~rders 
der spoorwegdiensteu gehoord, de hoofdstations 
aan, waar de noodige werktuigen en materialen 
aanwezig moeten zijn tot opruiming en voorloopige 
herstelling van den weg. 

Op elk hoofdstation moeten de middelen aan
wezig zijn om de eerste hulp aan gekwetsten te 
verleenen en hen te vervoeren. 

73. Op elk hoofil.station is een register, volgens 
een door den Raad van 'l'oezicht vast te stellen 
model, waarin worden opKeteekend: 

de juiste tijd van vertrek en aankomst van 
eiken trein; 

het nommer der personen- en goederentreinen; 
het aantal en de soort der rijtuigen en wagens 

van eiken trein; 
het volgnommer der locomotieven; 
oorzaken van vertraging van meer dan 20 mi

nuten van een trein, waarmede reizigers worden 
vervoerd, en van meer dan 60 minuten van een 

. goederentrein. 
74. De chef van elk hoofdstation of zijn plaats

vervanger moet bij de aankomst en het vertrek 
der treinen tegenwoordig zijn. 

75. Een uittreksel uit dit reglement, bevattende 
de voorschriften door het publiek in acht te nemen, 
wordt in de wachtkamers der hoofdstations op eene 
zichtbare plaats aangeplakt . 

In dat uittreksel worden ook opgenomen de 
artt. 42, 59, 60, 61, 62 en 63 der wet ,,an 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) , met weg
lating der aanhaling van de artt. 43 en 44 in 
het laatstgenoemd artikel. 

76. Op elk hoofdstation moet bij den stations
chef een klachtenboek zijn, volgens een door den 
Raad van Toezicht vast te stellen model, waarin 

klachten over den dienst op den spoorweg kunnen 
worden geschreven. 

Bestuurders dragen zorg, dat zij onmiddellijk 
afschrift der klachten ontvangen. 

Zij zijn verplicht die klachten te onderzoeken 
en den uitslag van hun onderzoek aan den klager 
mede te deelen en in het klachtenboek in te 
schrijven. 

In de eerste helft van elke maand wordt door 
hen van de in de voorgaande maand ingeschreven 
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klachten en van de daarop genomen beschikkingen 
bericht aan den Raad van Toezicht op de Spoor
wegdiensten gezonden . 

Het klachtenboek wordt op elk blad genommerd 
en op de eerste en laatste bladzijde door een der 
leden van den Raad van Toezicht gewaarmerkt. 

Het wordt op de eerste aanvrage door den 
stationschef verstrekt aan ieder, die het ter in
schrijving van eene klacht verlangt, en ter inzage 
gegeven aan de ambtenaren, genoemd in art. 11 
der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 
aan de ambtenaren van het open baar ministerie, 
den kantonrechter, den commissaris van politie 
en den burgemeester. 

77. Het publiek is verplicht de voorschriften 
op te volgen, welke door de beam bteu van Jen 
spoorweg, aan hunne dienstkleeding kenbaar of 

van eene aanstelling of van een onderscheidings
teeken voorzien, in het belang van de orde en 

veiligheid worden gegeven. 
Geschillen tusschen het publiek en de beambten 

worden op de stations door den stationschef en, 
gedurende den loop van den trein, door den 
hoofdconducteur beslist. 

Die van het klachtenboek gebruikt maakt, moet 
duidelijk, volledig en in behoorlijken vorm den 
aard en de strekking van de aanmerking of klacht, 

zijn naam en vaste woonplaats opgeven. 
Klachten over beambten van den spoorweg 

moeten zoo mogelijk den naam en de betrekking 
of althans het nommer of het onderscheidend 

kenmerk van de dienstbetrekking aangeven. 

78. In de vestibule of in de wachtkamers van 
alle hoofdstations is een gedrukt exemplaar der 
dienstregeling van den spoorwe11;, waartoe het 
station behoort, op eene duidelijk zichtbare plaats 
aangeplakt. . 

Op de dienstregeling wordt aangewezen uit welke 

klasse van rijtuigen de treinen samengesteld z_ijn. 
Het vertrek der treinen wordt geregeld naar 

de uurwerken op de stations. 
Aan den ingang of in de vestibule zijn de 

vrachtprijzen in N ederlandscbe munteenheden van 
alle plaatsbewijzen , aan dat station verkrijgbaar, 
op duidelijk zichtbare wijze aangegeven. 

Het vervoer met extratreinen geschiedt aUeen 
met goedvinden van de bestuurders der spoorweg

diensten. 
79. De wachtkamers worden ten minste een 

half uur v66r het vertrek van eiken trein voor 

het publiek opengesteld. 
Zij blij ven geopend tot het vertrek van elkeu trein. 

1889. 

Wanneer door aansluiting met correspondeereude 
middelen van vervoer een langer oponthoud wordt 
gevorderd , zijn de reizigers bevoeg<I het vertrek 
van den trein in de wachtkamers af te wachten. 

HOOFDSTUK V. 

Van de beambten van den spooi·weg. 

80. Vrouwelijke beambten worden toegelaten, 
behalve als stationschef en treinbeambten. 

81 . Bij eiken spoorweg worden beëedigd de 
chefs en onderchefs der stations, waaronder ook 
gerekend worden de beambten met den buiten
dienst op de stations belast; 

de stationsklerken , de portiers , nachtwakers, 

bestellers, wegopzichters, wachters, hoofdconduc
teurs en conducteurs op de treinen. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid kan, na de bestuurders van den spoorweg
dienst te hebben gehoord, andere dan de boven

genoemde beambten van den spoorweg ter beëediging 
aanwijzen. 

82. De eed wordt afgelegd voor den rechter 
van een der kantons binnen het Rijk. 

Ieder doet dien op de wijze zijner godsdienstige 
gezindte, als volgt : 

• Ik zweer (beloof), dat ik al de plichten, welke 
de wetten tot regeling van den dienst en het ge
bruik der 8poorwegen en de krachtens die wetten 
uitgevaardigde algemeene maatregelen van bestuur 
en daaruit voortgevloeide reglementen en ver

ordeningen mij opleggen, eerlijk en vlijtig zal 
verrnllen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. (Dat 
beloof ik)." 

83 . Alle beambten moeten kunnen lezen en 
schrijven en een normaal gezichtsvermogen bezitten, 
voor zoover dit voor de behoorlijke uitoefening 
van hun dienst wordt vereischt. 

Beambten, die naar het oordeel van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid ongeschikt 
zijn, om de hun opgedragen betrekking waar te 
nemen, worden op vordering van den Minister 

door de bestuurders van den spoorwegdienst ont

slagen. 

HOOFDSTUK Vl. 

Voorschriften van verschillenden aard en het 
vervoer betre.f!ende. 

84. De voorstellen tot b~paling van den tijd 
van vertrek en aankomst der op vasten tijden 
loopende treinen voor het publiek, of tot wijziging 

13 
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dier bepaling, worden ten minste 14 dagen voor 
het in werking treden van de dienstregeling aan 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ingezonden. 

85 . Elke dienstregeling worrll dadelijk na bare 
vaststelling door de bestuurders der spoorweg
diensten algemeen bekend gemaakt. 

Van het in werking brengen van buitengewone 
treinen, ten dienste van het publiek, wordt zoo
veel mogelijk door den eerstaanwezenden beambte, 
wien zulks aangaat, kennis gegeven aan den ltijks
ambtenaar, met het dagelijksch toezicht op den 
spoorweg belast. 

86 . Op de algemeen bekend gemaakte dienst
regeling voorkomende treinen mogen niet vóór 
den bij die dienstregeling bepaalden tijd en zonder 
daartoe gegeven bevel van den stationschef ver
trekken. 

87. 'l.'wee treinen mogen elkander niet volgen 
dan met een tusschenruimte van ten minste vijf 
minuten en van een stationsafstnnd, zoo de snel

heid van den voorsten trein kleiner is dan die 
van den volgenden. 

88. Zoolang de locomotieven voor den trein of 
op de stations stilhouden, moet <le stoom afge
sloten, de gangkruk in rust gesteld en de rem 

vastgeklemd zijn. 

De locomotieven staan daarbij steeds onder 
opzicht. 

89 . Met werktreinen, losse locomotieven eu 
lorries wordt niet gereden dan op schriftelijken 
last van hem, die tot die lastgeving bevoegd i_s. 

90. Waar dubbel spoor ligt, houden alle treinen 
tusschen de stations in gewone omstandigheden 
het, ten opzichte van de richting waarin zij zich 

bewegen, rechts liggende spoor. 
Afwijkingen op dien regel worden alleen toege

laten bij ongevallen, en voor werktreinen, onder 
persoonlijke_ verantwoordelijkheid van den stations 
chef, nadat al de voor de veiligheid gevorderde 
maatregelen nauwkeurig zijn in acht genomen . 

Dergelijke maatregelen moeten ?Ok genomen 
worden, wanneer bij ongevallen op enkel spoor, 

hulp gevraagd wordt en de hulptrein of locomo
tief den hulpbehoevenden trein tegemoet moet rijden. 

De stationschef of een daarvoor geschikt, door 
hem aan te wijzen, beambte moet zoodanige hulp

trein of locomotief vergezellen . 
91 . Bij stilstand door ongeval zendt de hoofd

conducteur onmiddellijk een persoon af, die op 
ten minste 200 meter achterwaarts van den trein 
het sein tot stilhouden geeft voor komende treinen. 

92 . Wanneer door eenige oorzaak de twee 
sporen z\ju versperd, wordt het sein tot stilhouden 
op den afstand, in art 91 bepaald, zoo v6ór
als achterwaarts van den stilstaanden trein gegeven. 

Zoo spoedig mogelijk wordt aan de chefs der 
beide naaste stations van het ongeval kennis ge
geven, en worden de noodige maatregelen genomen 
tot herstel van den dienst. 

93. Wanneer door eenige oorzaak hel spoor ter 
linkerzijde rnn een in beweging zijndeu trein 
versperd is, geeft de hoofdconducteur van dien 
trein daarvan aan den chef van het eerstvolgend 
station kennis. 

De machinist geeft het sein tot stilhouden aan 
alle treinen, die hij voor zijne aankomst aan dat 
station ontmoet. 

94. Wanneer een machinist verplicht is den 

trein te doen stilstaan, maakt hij den hoofdcon
ducteur met de redenen van stibtand bekend en 
deelt hem mede of eene hulplocomotief noodig is. 

Het aanvragen vau een hulplocomotief geschiedt 

op last van den hoofdconducteur. 
Komt de hulplocomotief den stilstaanden trein 

tegemoet , dan is het weder in beweging brengen 
van den trein tot de aankomst van Je locomotief 
verboden. 

95 . De diensttijd van de beambten van de 
spoorwegdiensten wordt zoo geregeld, dat zij, 

behoudens onvoorziene omstandigheden, onafge
broken geheel vrij en buiten eiken dienst en elke 
bemoeienis van den spoorweg zijn, des nachts 
gedurende acht uren en bij nachtdienst, des daags 
gedurende tien uren. 

De beambten vau de spoorwegdiensten, die in 
aanraking komen met het publiek, zijn gedurende 

de uitoefening van hun dienst van · eene dienst
kleeding of een dienstonderscheidingsteeken, in 
ieder geval van een duidelijk zichtbaar nomrner , 
voorzien. 

De stationschefs en hunne plaatsvervangers 
dragen eene roode pet gedurende den diens~ der 
treinen. 

De dienstkleeding en het dienstonderscheidings

teeken wordt door de bestuurders der spoorweg
diensten vastgesteld en eene beschrijving daarvan 

aan den Raad van Toezicht medegedeeld. 

96 . Gedurende rle uitoefening van hun dienst 
zijn voorzien : 

a. de hoofdconducteurs en conducteurs van een 
exemplaar van dit reglement, van de wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) en van het 

dienstreglement , bedoeld in art. 6 der evengemelde 
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wet, voor zoo veel hen aangaat, en de hoofdcon
ducteurs van eene tijdtafel van de dienstregeling; 

b. de overige beambten van een uittreksel uit, 
dit reglement en uit genoemd dienstreglement, 
ieder voor zooveel betreft den dienst, welke hem 
is opgedragen; 

c. de hoofdconducteurs, machinisten, wegop
zichters en alle brug-, wissel- en overwegwachters 
van een goed Joopend uurwerk. 

97. Telkens wanneer op den weg of op de 
stations zich feiten of omstandigheden voordoeu, 
die, hetzij den geregelden loop van de treinen, 
hetzij de veiligheid van reizigers , beambten of 
andere personen in gevaar brengen, ook dan 
wanneer daaruit geenerlei noodlottige gevolgen zijn 
ontstaan, zal daarvan onmiddellijk schriftelijk en 
zoo mogelijk bij ernstige ongevallen per telegraaf, 
kennis worden gegeven aan den rijksambtenaar, 
belast met het dagelijksch toezicht op den spoorweg. 

Die kennisgeving geschiedt door den chef van 
het station, waar het feit is voorgevallen, en, 
bij feiten op den · weg, door den chef van het 
naastbij gelegen station, eu door den opzichter 
van den weg voor alles wat den toestand van het 
gedeelte spoorweg onder zijn toe1,icht en de daartoe 
behoorende werken en gebouwen aangaat. 

Bij ernstige ongevallen doen bestuurders een 
onderzoek naar het gebeurde instellen en zenden 
onmiddellijk na ontvangst aan den Raad gewaar
merkte afschriften van de verslagen der spoorweg
beambten, die hunnerzijds met dat onderzoek zijn 
belast geweest. 

JJie verslagen moeten behelzen : 
a. de omrnhrijving van het gebeurde; 
b. de geconstateerde of vermoedelijke oorzaken, 

met redenen omkleed; 
c. de gevolgen; 
d. de bijzondere opmerkingen, waaronder de 

maat.regelen ter voorkoming in het vervolg, voor
loopige voorzieningen, enz. 

Zoo het voorval den dood of de verwonding 

van een of meer personen ten gevolge heeft, is 
daarvan onmiddellijk door genoemden stationschef 
kennis te geven aan den burgemeester der ge
meente, in welke het ongeval heeft plaats gevonden. 

98. Door •nacht" wordt verstaan de tijd tusschen 
zonsondergang en zonsopgani:. 

Door ,getlurende den dienst en diensttijd" wordt 
verstaan de tijd verloopende van het afrijden van 
den vroegsten trein des voormiddags tot den laatsten 
des namiddags. 

99. Door •rijtuigen" wordt verstaan elk voer-

tnig, ingericht ·voor het vervoer van personen; 
door ,wagen" elk voertuig voor het vervoer van 
goederen, vee en andere voorwerpen. 

Door ,trein" wordt verstaan elke locomotief 
met of zonder tender, met of zonder rijtuigen of 
wagens, wanneer die door stoom in beweging is 
gebracht. 

100. Onze Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid bepaalt bij eene beschikking, welke 
in de Staatsco11rant wordt geplaatst, welke mid
delen tot het verleencn van hulp aan gekwetsten 
en om hen te vervoer.en, op de hoofdstations 
aanwezig en hoe die moeten zijn. 

101. Het is aan een ieder verboden: 
a. zich naar wacht.kamers of gaanderijen van 

waar de treinen toegankelijk zijn te begeven, of 
het station te verlaten langs een anderen weg 
dan door de beambten van den spoorweg wordt 
aanp;ewezen; 

b. zich te begeven in die gedeelten van stations 
en aanhoorigheden, welke niet voortdurend of 
tijdelijk voor het publiek zijn opengesteld; 

c. te rooken in de wacht.kamers of in de rijluigen; 
d. zich in een staat van dronkenschap te be

vinden, of rumoer te maken op de stations of 
in de treinen. 

Personen, in kennelijk beschonken toestana, 
personen, behept met ziekten of ongesteldheden, 
of die wegens andere redenen voor rC1z1gers ge
vaarlijk of h_inderlijk kunnen zijn, worden niet 
in de wachtkamers of in de treinen toegelaten 
of, zjch daarin bevindende, daaruit verwijderd; 
zoo de niet toegelaten 11ersonen reeds den vracht
prijs hebben betaald, ontvangen zij dien voor den 
niet afgelegden weg terug. 

Mede worden niet toegelaten of verwijderJ 
dieren, die voor de reizigers gevaarlijk of hinderlijk 
zijn, geladen vuurwapenen en voorwerpen, welke 
door hun aard of door hun omvang gevaarlijk of 
hinderlijk vo<;>r de reizigers kunne11 tijn. 

De beambten van den spoorweg zijn bevoegd 
te onderzoeken of vuurwapenen, ook die in .akken 

of kisten besloten, geladen zijn . 
Het verbod, sub a en b bovenvermeld, s op 

hen, wien uit den aard hunner betrekking vrije 
toei(ang is verleend tot den spoorweg en de daartoe 
behuorende werken en gebouwen of tot sommige 
gedeelten daarvan, slechts toepasselijk in zoover 
dat met de waarneming hunner betrekking is 

overeen te brengen. 
102. Het is aan re1Z1gers verboden: 
a. in een rijtuig of afdeeling daarvan van eene 
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hoogere klasse te gaan, dan door het plaatsbewijs 
is aangegeven, tenzij dit tegen bijbetaling van 
den hoogeren vrachtprijs is toegelaten ; 

o. bij het plaatsnemen in de rijtuigen af te 
wijken van de aanwijzir:gen, door de beambten 
van den spoorweg gegeven; 

c. verder te reizen dan het station, waarvoor 
het plaatsbewijs is genomen, zonder hiervan ter
stond uit eigen beweging kennis te geven aan 
den conducteur en onmiddellijk de bijkomende 
vracht te betalen; 

d. te weigeren hun plaatsbewijs te vertoonen 
of af te geven, wanneer het door den beambte 
van den spoorweg wordt verlangd, of het bewijs 
te verminken of onleesbaar te maken . 

Op hen, die volgens de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), recht hebben op kosteloos 
vervoer, zijn bovenstaande bepalingen alleen toe
pa~selijk, in zoover · als met dat recht en met 
de bevoegdheden in die wet gegeven , is overeen 
te brengen. ZiJ moeten voorzien zijn van het 
bewijs van hun voormeld recht. 

103. Wanneer de dienst gestaakt is of de ge
wone middelen van vervoer niet toereikend zijn, 
kan het vervoer met een bepaalden trein niet 

geëischt worden. 
· Wanneer de loop van den trein gestoord is, 

zoodat daarmede de reis niet kan worden aan
gevangen of voortgezet, kunnen reizigers van den 
stationschef de vrachtprijs voor den 11iet-afgelegden 
weg terugontvangen, tegen quitantie en terug
gave van het plaatsbewijs. 

Deze bepaling geldt ook voor houders van plaats
bewijzen voor de reis heen en terug. 

Verhindering van vervoer en vertraging der 
treinen moeten volgens de voorschriften onmiddel 
lijk aan het publiek op duidelijk zichtbare wijze , 
zoo nauwkeurig mogelijk, worden bekend gemaakt. 

104. Er worden geen plaatsbewijzen voor be
paald aangewezen plaatsen in de rijtujgen afgegeven. 

De beambten van den spoorweg zijn bevoegd, 
en op verlangen der reizigers verplicht, hun 
plaatsen aan te wijzen. 

Een reiziger, die zijne plaats verlaat zonder 
daarop eenig voorwerp te laten liggen, moet, 
wanneer die plaats inmiddels door een ander reiziger 
is bezet, zich met eene andere plaats tevreden stellen. 

De vensters moeten , wanneer een der mede
reizigers het verlangt, aan de windzijde gesloten zijn. 

105. Het vervoer van bagage, welke niet tien 
minuten vóór het vertrek van den trein is aan
geboden , kan niet gevorderd worden. 

106. De reizigers mogen kleine, gemakkelijk 
draagbare voorwerpen , die in de netten of onder 
de banken van de rijtuigen kunnen worden ge
plaatst, zonder andere reizigers hinderlijk te zijn, 
kosteloos bij zich houden. 

Voor zulke voorwerpen wordt geen bewijs van 
ontvangst afgegeven; zij moeten door de reizigers 
zelven bewaakt worden. 

Het is verboden geladen geweren, kruit of licht 
brandbare voorwerpen, schadelijke chemische pre
paraten of dieren, die gevaarlijk of hinderlijk 
voor de reizigers zijn , in de rijtuigen mede te nemen. 

De reiziger, die in strijd met deze bepaling 
handelt, is verantwoordelijk voor de eventueel 
veroorzaakte schade, onverminderd de straf bij de 
wet bedreigd. 

De beambten van den spoorweg zijn bevoegd 
daarnaar onderzoek te doen. 

Wordt gedurende den loop van den trein ont
dekt dat die voorwerpen zich in de rijtuigen be
viuden, dau worden zij zoodra mogelijk daaruit 
verwijderd en in den goederen- of bagagewagen 
overgebracht, of op het eerste station, waar stil
gehouden wordt , uit den trein verwijderd. 

Een geweer moet steeds met den tromp naar 
boven worden geplaatst. 

107. Vervoer van brievenmalen en van de 
ambtenaren , met het overbrengen daarvan belast, 
heeft kosteloos plaats. 

108. Van de bepalingen der artt. 40, 2de lid, 
50, 52, 61 , voor zooveel na verwarmiug der 
rijtuigen betreft, 71, 2de lid, en 87 kan door 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ontheffing worden verleend. 

Onze voornoemde Minister kan voor voertuigen, 
waarbij het stoomtuig en de ruimte voor reizigers 
en bagage op hetzelfde onderstel zijn vereenigd, 
de daarbij noodige afwijkingen van dit reglement 
nader bepalen. 

109. Uit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der da11:teekeninir van het Staatshlad 
en van de Staatsco1trant waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsólad en gelijktijdig in 
de Staatscourant geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 25sten December 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid, 
• (get.) HA VELAAR. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1889.) 
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Normaal profiel d,er vrije ruimte op d,e spoorwegen, bedoeld in art. 1 der wet 
van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146), met normale spoorwijdte. 

Bovenkant 

: .: ' 

! -------~:'!_~----- -: ______ ~:'!~ -------- ! 

/ !W l~~····················· 1 .. ····.·· ·· ····.· .. ····· .................. ············.····· ··· ··············· s . 

1.65 1 1.65 

-- 1.37 : 1.37 -
ex, , 1------------- -----------------------1 ------------- -------------- -------1 oo \ 
~ : -, 1.14 : 1.14 - «! : 
0 : ~ i -- ------ --- --------- \ ---------- - ---- -------, ~ i O \ 

0) : 0 

~ . -=! .,, : .... 
0 

"' ..,; 

f _____ __________________ I ---- ------ ---- --------- s-iióö,sfàvëii: 
1.435 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 25 December 1889 (Staatsolad n°. 197). 

Mij bekend, 

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

Normaal profiel der vr-ve ruimte voor de spoorwegen, bedoeld in art. 1 
der wet van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146), met eene spoorwijdte 

van 1.00 à 1.10 M. tusschen de spoorstaven . 

1.40 1.40 -- --- -------· -- -----------------------~ :------- -----------------------

1.30 

Bovënkii;;t 

1.30 

~ 
c:ci 

' 1.00 à l.lO ' 
Behoort bij Koninklijk besluit van 25 December 1889 (Staatsblad n°. 127). 

Mij bekend, 

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

25 December 1889. BEsUJIT, tot w1Jz1gmg van 
het bij Koninkl. besluit van 29 December 1867 
(Staatsblad n•. 170) vastgesteld reglement 
voor deu loods- en bakendienst op den Rijn, 
de Lek, de Waal, de Nie11;e Maas van 
Krimpen a/d Lek tot Rotterdam, de Merwede 
en de Noord, de Nieuwe l,ferwede, de Maas 
in Limburg van Venta tot de Noordbrabantsche 
grenzen bij Maashees, de l,faas van de Noord
brabantsche grenzen bij l,faashees tot Loeve
stein op ilen Gelderschen en den Hottand
schen IJssel, de Linge van Asperen tot den 

Àrkelschen dam, de Buiten-Àa of het Schans
kerdiep en de Dieze, gewijzigd voor zooveel 
den Rijn en de Waal betreft bij Koninklijk 
besluit van 18 Mei 1871 (Staatsblad n°. 41). 
S. 198. 

Wr.r WILLEM III, ENZ. 

Gezien de artikelen 1 en 9 der wet van 30 De

cember 1865 tot regeling van het loods- en 
bakenwezen op eenige wateren en stroomen 

(Staatsblad n°. 173); 
Op rle voordracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat, Handel en Nijverheid , van 24 Oc
tobcr 1889, n°. 141, afdeeling Waterstaat; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 De
cember 1889, n° . 13); 

Gezien het nader· rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat, H andel en Nijverheid, van 19 De
cember 1889, n°. 107, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. te bepalen dat de artikelen J en 3 van 

het bij Ons besluit van 29 December 1867 
(Staatsblad n°. 170) vastgesteld en bij Ons be

sluit van 18 Mei 1871 (Staatsblad n°. 41) ge
wijzigd reglement voor den loods- en bakendienst 
als volgt zullen luiden : 

Art. 1. De Rijn van de scheiding tusschen 
Rijn en Waal bij Pannerden tot de grensschei

ding tusschen de provinciën Gelderland en Z11id

kolland beneden Culenborg wordt verdeeld in 
acht bakenk1vartieren, als: 

I ste kwartier: van de scheiding tusschen Rijn en 
Waal bij Pannerden of raailijn n°. 0 tot raailijn 

n°. 9 aan het Looveer , standplaats van den baken
meester te Pannerden , van den hulp bakenmeester 
te Looveer ; 

Ilde kwartier: van raailijn n°. 9 aan het Loo

veer t;t raailijn n°. 15 te Árnkem, standplaats 
van den bakenmeester te Jfalb11rgen , van den 
hulpbakenmeester te Looveer ; 

IIIde kwartier : van raailijn n°. 15 te À1-nhem 

tot raailijn n°. 27 aan het Heterenscke veer, stand
plaats van den bakenmeester en van den hulp
bakenmeester te Árnkem; 

IV de kwartier: van raailijn n° . 27 aan het 
Heterensche veer tot 100 meter boven raailijn 
n°. 39 bij de grensscheiding tusschen de provin
ciën Gelderland en Utrecht; standplaats van den 

bakenmeester te Wageningen, van den hnlpbaken
meester te Opheusden; 

V de kwartier: van 100 meter boven raailijn 
n°. 1:19 tot het Eck en TfTielsche veer, 400 meter 
boven raailijn n°. 51; standplaats van den baken

meester te Opheusden, van deu h nlpbakenmeester 

te Elst of te Remmerden; 
Vlde kwartier : van het Eck en WieÎsche veer 

tot raailijn n°. 62, aan het veer te Wijk bij Dz11w
stede; standplaats van den bakenmeester te Wijk 

bij Duurstede, van den hulpbakenmeester te Eck 
en Wiel ; 

VII de kwartier : van b.et veer te Wijk bij Dzmr
stede tot 200 meter boven raailijn n•. 69 aan 

de scheiding tusschen B eusichem en Culenhorg ; 

standplaats van den bakenmeester te Ravenswaai ; 

VIIIste kwartier: van 200 meter boven raailijn 
n°. 69 tot de grensscheiding van de provinciën 
Gelderland en Z,,,idholland; standplaats van den 
bakenmeester en van den hulpbakenmeester te 
Culenborg; 

Art. 3. De Rijn van de Nederlandsche grenzen 
bij Spijk tot raailijn n°. a te Hulhuizen en de 
Waal van raailijn n°. 3 te lfolhZ<izen tot, de 
vcreeniging met de Maas bij Loevestei", wordt 

verdeeld in twaalf bakenkwartieren, als: 
lste kwartier: van de Nederlandscl,e grens bij 

Boven-Spijk tot kilometerraai n• . 9 ongeveer 
250 meter bovenwaarts het JJ[itlingscl,e veei· ; 
standplaats van den bakenmeester te Lobitk 

(Tolkamer); 

Jlde kwartier: van kilometerraai n°. 9 tot kilo

meterraai n•. 17 aan de Gentscke waard; stand

plaats van den bakenmeester t e HulkZ<izen; 
Illde kwartier: van kilometerraai n°. 17 tot 

kilometerraai n°. 25 ongeveer 700 meter beneden 

de grensscheiding tusschen de gemeenten Dbbei·gen 

en Nijmegen; stand plaats van den bakenmcestei· 
te Bemmel of te Lent ; 

lV de kwartier: van kilometerraai n°. 25 tot 
kilometerraai n°. 31:l, ongeveer 200 meter beneden 
het Slijk-Ewijksche voetveer, standplaats van den 

bakenmeester te Nijmegen; 
V de kwartier: van kilometerrnni n°. 33 tot 

kilometerraai 11°. 40 ongeveer 200 meter boven 
het voetveer van Deest, standplaats van den 

bakenmeester te Ewijk of te Loenen; 

V Ide kwartier : van kilometerraai n°. 40 tot 
kilometerraai n°. 48, ongeveer 200 meter beneden 

het Ocktensche veer, standplaats van den baken
meester te Druten; 

VIide kwartier: van kilometerraai n°. 48 tot 
kilometerraai n•. 56 bij de grensscheiding tusschen 

de gemeenten Echteld en Tiel, standplaats van 
den bakenmeester te Ochten, Leeuwen of IJzen

doorn; 
VIIIste kwartier: van kilometerraai n°. 56 tot 

kilometerraai n°. 64, ongeveer 800 meter boven 

het Variksche veei· , standplaats van den baken

meester te Tiel; 
IXde kwartier: van kilometenaai n° . 64 tot 

kiloll!eterraai n•. 72 ongeveer 500 meter beneden 
de grensscheiding tusschen de gemeenten P arik en 
Est e,i Opijnen, standplaats van den bakenmeester 
te H eerewaarden of te Rossum; 

Xde kwartier: van kilometerraai n°. 72 tot 
kilometerraai n•. 80 beneden Haaften, standplaats 

van den bakenmeester te Zaltbommel; 
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Xlde kwartier: van kilometerraai n°. 80 tot 
kilomeierraai n°. 87 bij den Boveneindsclien dijk 
te Brakel, standplaats van den bakenmeester te 
Zuilicliem; 

XIIde kwartier : van kilometerraai n°. 87 tot 
het benedeneind van den scheidingsdam tus
schen Maas en TfTaal beneden Loevestein, stand
plaats van den bakenmeester te Vuren; 

2°. dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na de afkondiging in het Staatsblad en in 
de Staatscourant. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, hetwelk in het Staatsblad en gel\jktijdig 

in de Staatsco11rant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo , den 25sten Decembe.r l 889. 

(get.) WILLE M. 

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

(Uitgeg. 30 Dec. 1889.) 

28 December 1889. BESLUIT, bepalende de plaat

sing in het Staatsblad van de op 1 Febru -

ari 1889 te 's Gravenhage onderteekende ver
klaring tot wijzil(ing van § 5 van art. 8 der 
internationale overeenkomst van 6 Mei 1882, 
tot regeling van de politie der visscherij in 
de Noordzee , buiten de territoriale wateren. 
S. 199. 

\Vu WILLEM III, ENZ. 

Geiien de, door de gevolmachtigden van Neder
land, B elgië, Denemarken, Duitscliland, Frankrijk 
en het Vereenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië 
en I erland op 1 Febrnari 1889 te 's Gravenliage 
onderteekende verklaring tot wijziging van § 5 
van art. 8 der Internationale Overeenkomst van 
6 Mei 1882, tot, r egeling van de politie der 
visscherij in de Noordzee, buiten de territoriale 

wateren, van welke verklaring de inhoud en de 

vertaling luiden als volgt: 

VEI\TALING. 

VERKLARI G. 

De Regeeringen, die de overeenkomst hebben 
onderteekend, welke te 's Gravenhage op 6 Mei 1882 

gesloten is tot regeling van de politie der vis
scherij in de oordzee, buiten de territoriale 
wateren, nuttig geoordeeld hebbende den inhoud 

van § 5 van artikel 8 te wijzigen, zijn overeen

gekomen als volgt : 
Art. 1 . § 5 van artikel 8 der Overeenkomst 

van 6 Mei 1882 wordt vervangen door de vol

gende bepaling : 
• Dezelfde letterteekens en nummers moeten 

evenzeer in olieverf geschilderd worden aan weers
zijden van het grootzeil van het vaartuig, on
middellijk boven den hoogsten rif band, en op 
zoodanige wijze, dat zij zeer zichtbaar zijn; zij 
worden op witte zeilen in zwarte verf geschilderd, 
op zwarte zeilen in witte verf, en op :zeilen eener 
tusscheuliggende tint in witte of zwarte verf, 

naar gelang de bevoegde hoogere overheid zulks 
het meest doeltreffend zal oordeelen ." 

2. De dagteekening, waarop deze Verklaring 
in werking treden zal, zal worden vastgesteld bij 
de nederlegging der akten van bekrachtiging, die 
te 's Gravenhage zal plaats hebben, · zoo spoedig 

mogelijk, en op dezelfde wijze als waarop de 
nederlegging der akten van bekrachtiginl( van de 

Overeenkomst van 6 Mei 1882 heeft plaats l(ehad. 
Ten blijke waarvan de respectieve Gevolmach

tigden de tegenwoordige Verklaring hebben onder
teekend en hunne zegels daarop gesteld. 

Gedaan te 's Gravenhage, den lsten Fèbrnari 

1889, in zes exemplaren. 

De Minister van B11itenland-scl,e Zaken van Zijne 
JJ1ajesteit den Koning der Nederlanden, 

(L. S.) (qet.) HARTSEN. 
De Bttitengewone Gezant en Gevolmaclitigde 

Minister van Zijne Maiesteit den Keizer van 
JJ11itscliland, Koning van Pruissen , in naam 
van liet Dtiitsche Keizerrijk, 

(L. S.) (get.) Baron SAUI\MA. 
De B uitengewone Gezant en Gevolmaclitigde 

JJJinister van Zijne JJJajesleit den Koning 
der Belgen, 

(L . S .) (get.) Baron n'ANETHAN. 
De Consul-Generaal van Denemarkei,, 

(L. S.) (get.) C. M. VrnuLY. 

De Buitengewone Gezant en Gevolmaclitigde 
Minister der Fransche Rep11bliek, 

(L. 8./ (get) Louis LEGRAND. 

De Buitengewone Gezant en Gevolmaclitigde 
JJJinister van Hare JJfa,jesteit de Koningin 
van Groot-Brittannië en Ierland, 

(L. S.) (get.) HoltACE RuMDOLD. 

Gezien de wet van 30 Augustus 1_889 (Staats
blad n°. 119) , houdende goedkeuri ng van ge
noemde verklaring; 
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Gelet dat de akten van bekrachtiging van ge
melde verklaring door Ons den 22sten Septem
ber 1889, door Zijne Majesteit den Koninp; der 

Belgen den 4den Juni 1889, door Zijne Majes
teit den Koning van Denemarken den 7 den Maart 
1889, door Zijne Majesteit den Keizer van D1'itsck• 
land, Koning van Pr1'issen, den I Oden Decem
ber 1889 , door den President der Fransche Re
publiek den l4den October 1889 en door Hare 
Majesteit de Koningin van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Keizerin 
vau Indië, den 27sten Maart 1889 zijn onder
teekend en den 2lsten December daaraanvolgende 
aan Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken zijn 
ter hand gesteld om in de archieven van zijn 
Departement te blijven berusten , tredende deze 

nederlegging in de plaats van uitwisseling der 
gemelde akten van bekrachtiging. 

Gelet dat gezegde verklaring, blijkens het pro• 
tocol van even bedoelde nederlegging, in werking 
zal treden twee maanden na de onrlerteekening 
van dat protocol, en alzoo den 21 sten Februari 1890; 

Op de voordrarht van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, van 24 December l 889, A. S , 
n°. 11381; 

He·bben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bedoelde verklaring, met de ver
taling, te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Besta ur, wordeu belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen, in rnornoemde verklaring vervat. 

Het Loo, den 28sten December 1889 . 

(get .) WILLEM. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(get .) HARTSEN. 

(Uitgeg. 16 Jan. 1890.) 

De WETTEN van 29 December 1889, in 
S. N°• . 200 en 201, bevatten de Hoofdstukken 

1 en 7 A der óegrootinq vet?, Staatmitgaven 

voor 1890. (Om plaats te winnen wordt slechts 
de hoofdinhoud medegedeeld.) 

29 Dec. S. 200. I' Hoofdst . Huis des Konings. 

Art. 1. Inkomen van den Koning f 600,000.-

" 2. Onderhoud der Konink-
lijke paleizen . 50,000.-

f 650,000.-

29 Dec. S. 201. VII• Hoofdstuk À. Nati 
onale Schuld. 

1 • Afd. : Interesten, lijfrenten , 
enz. . . f 30,972,400.406 

2• Amortisatie eu aflossing 
van rentegevende nati-
onale schnld. . • 2,472,700.-

f :!3,445, 100.40• 

29 December 1889. WET, tot aanwijzing van de 
middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1890. S. 202. 

WIJ WILLEM II[, ENZ . •.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, jaar
lijks de middelen behooren te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rij ks, in de 
algemeene begrootin~ begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking rnn de uitgaven, be

grepen in de algemeene begrooting voor het dienst
jaar 1890, zullen over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomsten hierna omschreven, 
te weten: 

1°. de Rijks directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a. de grondbelasting, 
b. de belasting op het personeel, 
c. het patentrecht, 
d. de accijnzen, 

e. de rechten en boeten van zegel , registratie, 
h!fpotkeek, successie en overgang bij overlijden, 

f de rechten op den invoer en hetformaatzegel, 

in gebruik bij de heffing van die rechten, 
g. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken; 

2°. de inkomsten der domeinen, wegen en vaarten; 
3°. de opbrengst der posterijen; 
4°. de inkomsten der Rijkstelegrafen; 
5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst der uitgifte van akten voor 

de ,;acht en visscl,erij; 

7°. de opbrengst der loodsgelden; 
8°. het recht op de mijnen; 
9°. be( aandeel van het Rijk in de opbr~ngst 

van de exploitatie der Staatsspoorwegen; 

10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten, te weten: 

a. een en twintig en een ltalve opcent op de 
grondbelasting van de ongebouwde eigendommen, 
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b. twintig opcenten op het pe,·soneel, 
c. acht en twintig opcenten op het patentrecht; 

zullende de opcenten op het personeel en op 
het patentrecht geheven worden over het 
geheele belastingjaar, eindigende den laatsten 
April 1891; 

d. 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 1882 (Staatsol,ad n°. 93) en bij 

art. 2 der wet van den 3lsten December 1885 
(Staatsblad n•. 264), 

e. acht en dertig opcenten op: 
de rechten en boeten van registratie, welke 

vier ten honderd bedragen, daaronder begrepen 
het bij art. 13 n•. 1, laatste lid, der wet van 
den Hi Juni 1832 (Staatsblad n•. 29) op de 

helft verminderde recht van vier ten honderd 
voor de verkoopingen van domeiueu van den 
Staat, 

het recht en de boete van ,·egisti·atie, bedoeld 
bij art. 14 der wet van den llden Juli 1882 
(Staatsblad n•. 92), 

de rechten en boeten van registratie, verschul
digd op de akten, welke vóór den l sten Ja
nuari 1883 eene zekere clagteekeniag hebben 
verkregea, 

de rechten en boeten van successie en van 
ove,·gang bij overlijden; 

f. vijftig opcenten van het formaatzegel, in 

gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 
g. vijftien opcenten van het recht op de mijnen, 

voor kwade posten en collecteloon; 
ll•. essaailoon, in geval van verbreking van 

7ouden en zilveren werken eu voor gehalte-proeven, 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de verschillende ontvangsten en toevallige 
balen hierna omsch re ven: 

a. de toevallige baten, het beheer van den 
gewon en dienst der gevangenissen betreffende, 

b. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 
rler gevangenen, 

c. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te /7eenhuizen, Hoorn 
en nabij Leiden en het Rijksgesticht Ommerschans, 

d. de opbrengst vau de Nederland.sche Staats
courant en het 77 ers lag der Handelingm van de 
Staten- Generaal, 

e. de opbrengst van het Staatsblad, 

f. het batig slot van het Fonds der Algemeene 
Landsdrukkerij, 

g de opbrengst van voor het publiek verkrijg-
baar gestelde stukken, 

h. de j nsteerloonen v•n gewichten, 
i. de consulaatrechten, 
j. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, 
k. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 

het Universiteits-ziekenhuis te Leiden en van het 

Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik, 
l. de bijdragen in de kosten van aan leg en 

onderhoud van laudswerken, 
m. de vergoeding van de provinciën en ge

meenten voor de invordering van opcenten op de 

direrte belastingen, 
n. de ontvangst en wegens verrichtingen be-

trekkelijk het kadaster, 
o. de boeten van verschillenden aard, 

p. de gerechtskosten , 
q. het aandeel van 7& ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurd verklaringen, 
bij de directe belastingen, rechten op den invoer 
en accijnzen vallende, 

r. de ternggave wegens het aandeel der niet 
tau behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 

in cle kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1887 en op de personeele belasting 

over het die nstjaar 1887-1888; 
s. de kosten van schatting, telling en her

ziening voor de personeele belasting, die, ingevolge 

art. 49 der wet van den 29sten Maart 1833 

(Staats~lad n•. 4), ten laste der belastingplichtigen 
op de kohieren worden uitgetrokken, 

t . de aau de schatkist vervallen kosten van 
vervolging tot invordering van directe belastingen 
en de vergoeding voor het rondbrengen van patent

bladen, 
tt. de leges aan de schatkist vervallen, 

v. de verjaarde renten , 

w. de inkomsten van den Hoogen Raad van 
Adel en de renten van de ten zijnen name op 

het Grootboek der Nationale Schnld, rentende 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

x. de inkomsten van de Grootboeken der Na
tionale Schuld, 

ij. de bijdragen voor pensioen van vóór 1°. Juli' 

1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren, 
overeenkomstig de wet van den 9den Mei 1846 
(Staatsblad n•. 24), laatstelijk gewijzigd bij die 

van den 2lsten Mei 1873 (Staatsblad n•. 64), 
z. de bijdragen voor pensioen vau onderwijzers 

bij openbare lagere scholen, 
aa. de vergoeding door gemeenten van de hel~ 
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van het ten laste van de Staatsbegrooting komende 
gedeelte van pensioenen van direr.teure,; en leer 
aren aan gemeente-burgerscholen en rnn rectoren 
en leeraren aan gymnasia en progymnasia, 

bb. de schoolgelden van leerscholen, ve_rbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

cc. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

dd._ de bijdragen van leerlingen en kweekelingen 
op de Rijks boogere burgerscholen, de Rijks
landbouwschool en de Poly1echnische school, 

ee, de bijdrage van de gemeente Gouda in de 
kosten van uitbreiding der Rijks hoogere burger

school aldaar vnn driejari11:en cursus tot eeoe van 

vijfjarigen cursus, en de bijdrage van de gemeente 
Rottei-dam in de kosten der aldaar bestaande 
Rijksinrichting tot opleiding van vróedvrouwen, 

ff. de bijdragen voor het volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten en de betaliugen voor 

net afleggen der examens, bedoeld bij art. 89 der 

wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102), 
gg. de bijdragen van kweekelingen der Rijks

academie van beeldende kunsten, 
/,h. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 

bij de Koninklijke Militaire Academie en van 

jongelingen op de Pupillenschool , 
ii. de bijdragen voor de opleiding van adel

borsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine 
en van adspirant-administrateurs te Willemso<rrd , 

jj. de teruggaven en renten van voorschotten, 
kk. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen, 
ll. de uitkeeringen van België: 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van het verdrag 

van den 5den November 1842, goedgekeurd bij 

de wet van den 4den l!'ebruari 1843 (Staatsblad 
n°. 3), wegens de vnurgelden 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, 
mm. de uitkeering van den muntmeester voor 

het gebruik der Rijksmnntinrichting, 
nn. de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 

bestreden kosten voor de Rijks-postspaarbaok, 
oo. de teruggave door gemeenten ter zake van 

hetgeen door haar volgens art. 45 der wet van 

den l 7den Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 

over 1888 te veel is genoten , 
pp. de ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd 

tot vermenging van gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zont, 

qq. de uitkeering van de door de exploitatie 
van het Rijks-Entrepotdok te Amsterdam gedu

rende het jaar 1890 behaalde winst, 
rr. alle andere ontvangsten niet tot de voren

genoemde behoorende; 
] 3°. de bijdra_qen van Nederlandscn-lndië aan 

de middelen tot delçking van 's Rijks uitgaven 

over het dienstjaar 1890; 
14°. het aandeel van de geldmiddelen van 

Nederlandsen-Indië in de uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, en de uitkeering uit die middelen wegens 

rente ad drie en zes tiende ten houderd in het 
jaar over de gelden, welke in 1890 uit 's Rijks 

scha
0

tkist worden voorgeschoten ; 
15°. het aandeel van de geldmiddelen van Neder

landsen-Indië in de uitgaven voor rente ~n aflossing 
van drie en een kalf ten honderd rentegevende 

Nationale Schuld; 
16°. eene bijdrage van l,,011de1·d vijftig d1tizend 

g1tlden uit het Fonds, vo<rrtspruitende 1tit koop• 
prijzen van domeinen; 

17°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 

wet van den 7den Augustus 1888 (Staätstlad 
n°. 122), in de winstender Nederland,3cl,,e Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boekjaar 
1889-1890 en drie vierde gedeelten der over 

het boekjaar l 890-1 891 behaalde winsten. 
2. Naar aanleiding van art 35 der wet van 

den 2lsten April 1810 (Bulletin des Lois n9. 283) 

wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1890 bepaald op twee en een half ten 
honderd ·der zuivere opbrengst. 

3. 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 rnn nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromessen of door 

beleening van schatkistbiljetten, tot een bedrag 
van hoogstens dertien millioen gulden. 

4. Deze wet treedt in werking met den lsten J a
nuari 1890. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 29sten December 1889. 

(get.) WILLEM. 
De Minister van Financiën, 

(get.) GODI N DE BEAUFORT. 

· (Uitgeg. 30 Dec. 1889.) 
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STAATSBEGROOTING VOOR HET 

WET OP DE MIDDE 

Raming voor het dienstj 

DIENSTJAAR 

LEN. 

aar 18 9 0. 

1890, 

BELOOP 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOM STEN. PER MIDDEL OF 

A. Directe belastingen. 

a. Grondbelasting: Hoofdsom . . . . . . f 10,870,00 0.-
21½ opcenten op de grondbelasting van onge-

bouwde eigendommen • . . . • . . • 1,193,25 0.-
/ 12,063,250.-

af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten . .. 40,000.- f 

b. Personeel : Hoofdsom. 

20 opcenten. 
. f 10,230,00 
. • 2,046,00 

0.-
0.-

f 12,276,000.-
af : ontheffingen, verminderingen, afschrij vingen en onin bare 

posten 

c. Patenten: Hoofdsom 

28 opcenten. 
f 3,500,00 

980,00 

.. 1,110,000.-

0.-
0.-

f 4,480,000.-
af : ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en onin bare 

posten. 

B. Àccijnzen. 

a. Suiker . 

b. Wijn .. 

c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd . 

d. Zout . 
e. Zeep . . 
f. Bieren en azijnen. 

g. Geslacht. 

C. Indirecte belastingen. 

a. Zegelrechten . 

b. Registratierechten . 

c. Hypotheekrechten • 

d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden . 

50 opcenten op zegel rechten. • • • 
38 opcenten op registratierechten • . 

38 opcenten op de rechten van successie en 

f 535,00 
• 1,600,00 

.f 80,000.-

./ 8,350,000.-. 1,780,000.-
• 23, 750,000.-. 3,800,000.-. 1,930,000.-. 1,025,000.-. 2,850,000-

./ 2, 750,000.-. 6,600,000.-. 960,000.-

" 7,975,000.-

/ 18,285,000.-
0.-
0.-

van overgang bij overlijden . • • • . • . • 3,030,50 0.- . 5,165,500.-

Transporteere 

. 

" 

. 

. 
f 

INKOMST. 

12,023,250.-

11,166,000.-

4,400,000.-

43,485,000.-

23,450,500.-

94,524, 7 50.-
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTE N. PER 

Per transport f 
D. R; ckten op den invoer. 

a. Rechten op den invoer . f 5,100,000 .-
b. Formaatzegel . H 7,000.-

f 5,107,000.-
50 opcenten op het formaatzegel . ,, 3,500.- . 

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren w erken 

Belasting (hoofdsom en opcenten) 
Essaailoon, in geval van verbreking der werken en voor gehalte

proeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben . 

F. Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden enz . . 
ó. Inkomsten van het domein van Oorlog 
c. Inkomsten van de groote wegen • 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens . 

G. Opbrengst der posterijen. 
H. Inkomsten van Rijkstelegrafen 
I. Opbrengst der Staritsloterij . 
J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de jacht en vissckerij 
K. Loodsgelden • 

Vast recht . 
Proportioneel recht 

L. Recht op de mtjnen. 

10 opcenten voor kwade posten , volgens art. 36 der wet va 
21 April 1810 . 

f 

. 

f . . . 

.f . 
Il . 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 38 van he t 
decreet van 6 Mei 1811 . 

230,000.-

1,000.- . 

1,800,000.-
55,000.-

315,000.-
580,000.- . 

. ,, .. .. 
,, 
,, 

350.-
2,750-

300.-

150.- . 
Staatsspoorwegen . " M. Aandeel van ket Rijk in de opóren11st van de exploitatie der 

N. fT ersckillende ontvangsten en toevallige baten 

a. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst de r 
gevangenissen betreffende . f 

b. Inkomsten, rnortvloeiende nit den arbeid der gevangenen . 

-c. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich 
tingen te Veenhuizen , Hoorn en nabij Leiden en het Rijksgestich t 
Ommerschans . 

d. Opbrengst van de Nederlandscke Staatscourant en het Y erslag 
der Handelingen van de Staten- Generaal . 

e. Opbrengst van het Staatsólad . 
f. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij 

,, 

. 

. 
., 
. 

3,000.-
171,100.-

217,250.-

35,500.-
6,500.-

25,000.-

193 

BELOOP 
MIDDEL OF 

INKOMST. 

94,524,750.-

5,110,500.-

231,000.-

2, 750,000.-

6,650,000.-
1,265,000.-

661,500.-
142,000.-

1,350,000.-

3,550.-

2,900,000.-

Transporteere .f 458,350.- f 115,588,300.-
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BE AMlNG DER MIU IJELEN E INKOMSTEN. 

P er transport f 
g. O1,brengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken. " 
/,. J usteerlooneu van gewichten 
i. Consulaatrechten . 
j. .Baten, voortvloeiende uit het bebeer van 's Rijks veeartsenij

school. 
k. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits 

ziekenhuis te L eiden eu het llijks-krnnkzinnigengesticht te /Jfedemblik. • 
t. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van landswerken . • 

m. Vergoediag door de provinciën en gemeenten voor de invor-
dering van opcenten op de directe belasti ngen . 

n. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster 
o. Boeten van verschilleaden aard 
p. Gerechtskosten . 
q. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de rlirecte belastingen, rechten op den in
voer en accijnzen vallende . 

r. Teruggave wegens het aaudeel der niet ten behoeve van 's Rijks 

kas geheven opcenten iu de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1887 en op de personeele belasting over het dienst-
jaar 1887-188& • ' 

s. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personeele 
belMting, die ingevolge art. 4\J der wet van den 29sten Maart 1831! 
(Staa tsblad u0 . 4) 1.en laste der belastingplichtigen op de kohieren 
worden uitgetrokken . 

t. Aan de schatkist vervallen kosten van vervolging tot invorde
ring van directe belastingen en vergoeding voor het rondbrengen 
van patentbladen . 

u. Leges aan de schatkist vervallen . 
v. Verjaarde renten 

w. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 
de 1.e zij uen name op het grootboek der nationale srhuld, rentende 
2{ ten hondtrd, ingeschreven kapitalen 

x. Inkomsten van de grootboeken der nationale schuld. 
ij. .Bijdragen voor pensioen van vóór 1 Juli 1846 in dienst ge

treden burgerlijke ambtenaren, overeenkomstig• de wet van den 
9den Mei 1846 (Staatsblad n•. 24), laatstelijk gewijzigd bij die 
van den 2lsten Mei 1873 (Staatsblad n°. 64) 

z. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 
scholen . 

aa. Veri:toeding • door gemeenten van de helft van het ten laste 
van de Staatsbegrooting komende gedeelte van pensioenen van direc

teuren en leeraren aan gemeente-burgerscholen en van rectoren en 
leeraren aan gymnasia en progymnasia . 

bb. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek
scholen van onderwijzers 

BELOOP 
PER MIDDEL OP 

INKOMST. 

458,350.- f 115,588,300.-
15,000.-
20,000.-
41,000.-

34,000.-

94,300.-

162,000.-

240,000.-
45,000.-

130,000.-
55,000. -

48,400.-

1!85,000.·-

160,000.-

23,000.-
115,000.-
14,000.-

21,775 .-

24,000.-

5,000.-

165,000.-

2,645 .-

12,150.-

'fransporteere • f 2,270,620.- f 115,588,300.-
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BELOOP 
Pmt :&IIDtlEL OF 

INKOMST. 

Per transport f 2,270,620 .- f 115,588,:300.-

cc. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid 

dd. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwscbool en de Polytechnische school. ,, 

ee. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding 
der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eene nu vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente &tterrlarn 
in de kostP.n der aldaar bestaande Rtjks-inrichting tot opleiding van 
vroedvrouwen . 

.f!. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversi 
teiten en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij 
art. 89 der wet van den 28sten April 1876 (Staatsblad 11°. 102). " 

gg. Bijdrage van kweekelingen der Rijksacademie van beeldende 
kunsten . 

hh. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en van jongelingen op de pupillenschool . 

ii. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koo-inklijk 
Instituut voor de Marine en van adspirant-administrateurs te 
Willemsoord. 

jj. Teruggaven en renten van voorschotten. 
kk. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen 
ll. Uitkeeringen van B elgië: 
1°. volgens art. 18, alin. a, van het verdrag van 

5 November 1842, goedgekeurd bij de wet van den 
4den Februari 1843 (Staatsblad, n°. 3), wegens de vuur-
gelden op de Wester-Schelde f 10,000 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 31 Octo
ber 1879, goedgekeurd bij de wet van den 22steo April 
1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken voor de uitlooziog 
der rtaarnsche wateren. • 58,300 

mm. Uitkeering van den muntmeester voor het gebruik der Rijks
muntinricbtiug . 

nn. Tern!!;gave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijks-postspaarbank 

oo. Teruggave door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 
volgens art. 45 der wet van den l 7den Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127) over 1888 te veel is !!;enoten . 

pp. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd en wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zout . ,, 

<J<J· Uitkeering van de door de exploitatie van het Rijks-Entrepot
dok te Ámsterrlarn gedurende het jaar 1890 behaalde winst . 

rr. Alle andere ontvangsten niet tut de vorengenoemde behoorende. ,, 

3,820.-

94,600.-

11,700.-

206,000.-

5,000.-

57,450.-

47,700. -
2,410.-

235,000.-

68,300.-

Memorie. 

132,000.-

100,000.-

83,000-

100,000.-
250,000.-

'l' ransporteere 

3,667,600.-

f 119,255,900.-
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BENAM! G DER MIDDELE EN INKOMST1'JN. 
BELOOP 

PER MIDDEL 01!' 

INKOldST. 

Per transport 119,2ó5,900.-
0. Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 

uitgaven voor het dienstjaar 1890 . Memorie. 
P. Áandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de uitgaven wegens 

uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld en uitkeeringe11 uit die mid
delen wegens rente ad drie en zes tiende ten honderd in het jaar over de gelden, 
welke in 1890 uit 's Rijks schatkist worden voorgeschoten . ,lfemorie. 

Q. Áandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië in de uitl'(aven voor 
rente en aflossing van drie en een half ten honderd rentegevende schuld . 1,854,000.-

150,000.-R. Bijdrage uit het Fonds, voortapruitende teit koopprijzen van domeinen • . • 
S. Áandeet van dm Staat, ingevolge de wet van den 7den Augustus 1888 

(Staatsblad n• . 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte cler over het boekjaar 1889/ 1890 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1890,1891 behaalde winsten. . • 950,000.-

29 December Î889. WET, tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk Á der Staat.sbegrooting voor 
het dienstjaar 1888. S. 203. 

29 December 1889. WET, tot wjjziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1888. S. 204. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 5de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op / 5,175,208.05 

en dat der 7de Afd. op j 1,609,756.95. 

29 December 1869. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1888. S. 205. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 

van dit hoofdstuk: 
a. verhoogd: 

Árt. 10 met f 800. Árt. 20 met/ 1,500. 

Árt. 88 met/ 26,205. Árt. 161 :net/105,000. 
Ál"t. 186 met f 2,400. Árt. 187 met/ 3,480. 
Árt. 188 met f 2,410. 

b. vem1inderd: 
Árt. 82 met f 30,915. Árt. 157 met f 30,000. 
Árt. 158 met f 9,000. Árt. 162 met/ 24,000. 
Árt. 163 met f 6,480. Árt. 170 met f 10,000. 
Árt. 172 met f 31,400. 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen en 

verminderingen wordt het totaal der 2de Afd. 

Totaal . f 122,209,900.-

van dit hoofdstuk verminderd met f 2,410 en 

dat der 5de Afd. met gelijk bedrag verhoogd. 

29 December 1889. Wwr, tot wijziging en aan
vulling der begrooting van uitgaven voor den 
aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1888. 

s. 206. 
Bij deze wet worden de navolgende artikelen 

van dit hoofdstuk : 

a. verhoogd: 
Art. 8 met f ó8,100. Árt. 12 met/ 69,719. 

b. toegevoegd: 
Árt. 22bis. Aan brengen van versterkingen aan 

de vaste spanningen van de overbrugging der Oude 
Maas nabij Dordrecht f 26,630. 

c. verminderd : 
Árt. 16 met f 70,000. .Jrt. 17 met f 84,449. 

29 December 1889. WET, tot wijziging van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Swriname voor het dienstjaar 1888. S. 207. 

Bij deze wet wordt het eindcijfer van de voor• 
melde begrooting, na verhooging en vermindering 

van eenige artikelen, verminderd met, f 47,914.505 

en mitsdien gebracht op f 1,630,100.41. 

29 December 1889. WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1888. S. fl08. 

Bij deze wet wordt, na verhooging van Art. 11 
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met f 33,167.211 , het totaal der 2de Afd. ge
bracht op f 791,237.215 en het eindcijfer op 
f l,302,8ó8.21• . 

29 December 1889. WET, tot w1Jz1gmg der be
grooting van Nederlandsck-Indië voor het 
dienstjaar 1888 (Hoofdstuk I. Uitgaven in 
Nederlanà). S. 209 . 

29 December 1889. WET, tot w1Jz1grng der be
grooting van Nederlandsen-Indië voor het 
dienstjaar 1888 (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Nederlandsck-Indiè). S. 210. 

30 December 1889. WETTl!:N, hÓudende bekrachti
ging van provinciale belastingen. S. 211-221. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing, ten behoeve der provinciën : 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 
op de hoofdsom van de grondbelasting over 1890, 
en van negentien opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over den dienstl890/91. 
s. 211. 

Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van ackt opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1890, en van vijf en een kalven 
opcent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den diens~ 1890/91. S. 212. 

Zuidlwlland: van acht opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1890, en van 
vij f opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1890/91. S. 213. 

Noord1tolland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen én van acltt opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1890, en van d1·ie opcenten op de 
hoofdsom van de belasting op het personeel over 
den dienst 1890 /91. S. 214. 

Zeeland,: van ackt en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1890, en 
van achttien opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 1890/91. 
S. 215. 

Utrecht: van zes opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting over 1890, en van zes opcenten 
op de hoofusom der personeele belasting over den 
dienst 1890/91. S. 216. 

Friesland: van twee en veertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1890, en 

1889. 

van vier en twintig en een kalven opcent op de 
hoofdsom van de belasting op het personeel over 
den dienst 1890,91. S. 217. 

Overijssel: van tien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1890, en van tien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1890/91. S. 218. 

Groningen : van een en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1890, en van 

een en dertig opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 1890/91. 
~ 219 . . 

Drenthe: van vier en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1890, en 
van zeventien opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 1890/91. 
s. 220. 

Limburg: van zestien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1890, en van dertien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1890/91. S. 221. 

1i.. deze wetten vangen aan te werken met den 
lsten Janaari 1890. 

Gegeven op het Loo, den 30sten December 1889. 
(get.) WILLEM. 

De Minister van B innenlandsc1te Zaken , 
(get . .) MACKAY. 

(Uitgeg. 3 Jan. 1890.) 

31 December 1889. WETTEN, houdende bekrachti
ging van provinciale heffingen. S. 222, 223. 

in Groningen: met intrekking van de wet van 
17 December 1882 (Staatsblad n°. 206), wordt 
bekrachtiging verleend aan het royeeren van de 
bij die wet bekrachtigde aanvalling van het onder 
A van art. 1 der wet van 7 December 1881 
(Staatsblad n°. 204) bepaalde omtrent de heffing 
ten behoeve dier provincie, van sluisgeld aan de 
schutsluis in het Reitdiep bij Wetsinge. · S. 222 . 

in Groningen: met intrekking van de wet van 
22 April 1864 (Staatsblad n°. 80), voor zooveel 
de heffing van sluisgeld aangaat, wordt de heffing 
bekrachtigJ, ten behoeve der provincie, ,·an sluis
geld voor de doorvaart der Westerhavensluis te 
Groningen, gelegen in het verbi'ndingskanaal tus
schen de Westerkaven en het Noord- Tf'itlemslcanaal. 

s. 223. 

31 December 1889. WET, tot afwijking van den 
regel, gesteld bij art. 241 der gemeentewet, 
betreffende de heffing van plaatselijke be
lastingen ten behoeve van de gemeente: 

14 
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Vlissingen, tot 31 December 1891 , van eene 
belasting op het gemaal, voor zooveel de tarwe 
betreft, tot een bedrag van ten hoogste één gulden 
per honderd kilogram, en op het gedistilleerd tot 
een bedrag van ten hoogste twintig gu lden per 
hectoliter, ad vijftig percent sterkte. S. 224. 

81 December 1889. WETTEN, tot afwijking van 
den regel, gesteld bij art. 254, 1 • zinsnede, 
der gemeentewet, betreffende de heffing van 
plaatselijke belastingen ten behoeve van de 
gemeente, S. 225-228. 

Edam, tot 31 December 1891, van wik- en 
weeitloonen tot een bedrag van ten hoogste zeven
tig cent per honderd kilogram. S. 225. 

Hoom, tot 31 December 1891, van wik- en 
weegloonen tot een bedrag van ten hoogste zeven
tig cent per honderd kilogram. S. 226. 

Purmerend, tot 3 l December 1891 , van wik
en weegloonen tot een bedrag van ten hoogste 
zeventig cent per honderd kilogram. S. 227. 

.Alkmaar, tot 31 December 1891, van wik
en weegloouell" tot een bedrag van ten hoogste 
zeventig cent per honderd kilogram. S. 228. 

31 December 1889 . WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1890 (Hoofdstuk 1. Uitgaven in Nederland). S. 229. (verkort.) 

Wi.r WILLEM: III, ENZ ... doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, rnlgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 
(Staatsblad n°. tl5), de begrooting van Nederlandscl,-Indië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der beg rootil1g van uitgaven van Nededandsch-Indië voor het dienst. 

jaar 1890, betreffende de uitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt, 
1 • Afdeeling : Regeeriag en Hooge Colleges 
2• Departement van Justitie 
3• Departement van Financiën 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur 

5• Departement van Oriderwijs, Eeredienst en -Nijverheid . 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken . 
7• Departement van Oorlog . 
8• Departement ,•an Marine 
9• Bijdragen van Jederlanrlsch-Indië aan de middelen tot dekking 

vau 's Rijks uitgaven . 

j 36,600 
98,600 

8,2 15,350 
3,311,572 

591,600 
4,413,200 
4,172,415 
4,893,llB 

Memorie. 

f 25,732,45 

31 December 1889. WET, hondende vaststelling der begrooting van Nede'l'landsck-Indië voor het dienst
jaar 1890 (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nededandsck-Indii:) . S. 230 . (verkort .) 

Wr.r WILLEM III ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsólad n•. 35), de begrooting van Nederlandsc!t -Inäië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 

moet worden vastgesteld; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art, 1. Het Jlde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienst

jaar 1890, betreffende de uitgaven in Nederlandsck-lndië, wordt vastgesteld als volgt: 
l• À(deeling: Regeering en Hooge Colleges. f 
2• Depm·tement van Justitie . 

Departement van Financién 
Departement van Binnenlandsch Bestunr 
Departement van Onderwij s, Eeredienst en Nijverheid 
Departement der Burge rlijke Openbare Werken. 
Departeme11t van Oorlog 
Departement van Marine . 

1,103,330 
5,045,468 
7,777,685 

38,324,301 
10,8la,365 
20,953,794 
24,876,204 
5,536,210 

/ 114,430,357 
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31 December 1889. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1890 
(Hoofdstuk I. J,fiddeten en inkomsten in Nederland). S. 231. (verkort.) 

WIJ' WILLEM III, ENZ ••• doen te weten: 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsc!t-lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. 'l'ot goedmaking van de uitgaveu, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsc!t-lndië voor het dienstjaar 1890, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, enz. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de iu Nederland en in Nederlandsc!t-lndië te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door middel 
van eene uitkeering uit het nader bij de wet vast te stellen batig slot der algemeene rekening wegens 
de ontvangsten en uitgaven van Nederlandsc!t-Indië over den dienst van 1887. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten J anuari 1890. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E LE N EN I N KO M S T E N I N N E D E R LA N D. 

Raming voo r !tet dienstjaar 1890. 

l. Verkoop van koffie 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Hanka-tin. 
4. Verkoop van tin, in natura als pachtschat te voldoen door de Hilliton-maat

schappij, 2450 pikols 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het · aanleggen en exploiteereu van den 

spoorweg van Samaran_q langs Soerakarta naar Djokjokarta, van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden 

6. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard 

f 29,258,349 
222,750 

5,143,598 

145,292 

7. Ontvan~sten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsc/,.Jndië " 

8R9,500 
74,000 
32,800 

585,935 8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Neáerlandsch-lndië • 
9. Uitkeering nit het nader bij de wet vast .te stellen batig slot der algemeene 

rekening wegens de ontvangsten en uitgaven van Nederland-sch-Indië over den dienst 
van 1887 1,500,000 

f 37,802,224 

31 December 1889. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrrpen in de begrooting van Nedertandsch-b1dië voor het dienstjaar 1890 
(Hoofdstuk II. Jfiddeten en inkomsten in Nederlandsch-lndië). S. 232. (verkort.) 

WIJ' WILLEM 111, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artikel 2 d_er wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder
landsc/1-lndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 18\J0, ,yorden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlandsch-lndië te ontvangen middelen, te weten: 

l . Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1890. · 
Lasten en bevelen , enz.• 

14* 
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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 S C H-1 N D I Ë. 
Raming voor ket dienstjaar 1890. 

Regeering en Hooge Colleges. 

l. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . I 300 

Departement van Justitie. 

2. Gerechtelijke (1) boeten en contiscatiën . 1, 168,000 
250 

115,000 
5,500 

37,000 

3. Belasting op civiele processen bij residentie- en landraden in de Buitenbezittingen. • 
4. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten der wees- en boedelkamers 
5. Opbrengst van den arbeid der gevangenen . 
6. Verstrekking van voeding aan gegijzelden • 

Departement van Financiën. 

7. Verpachte middelen • 23,152,930 
8. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. ,, 9,759,000 
9. Haven- en ankeragegelden 245,000 

10. Persone~le belasting 883,000 
11 . Patentrecht . 780,000 
12. Verponding en belastin,g van de specerijperken op de Banda-eilanden 1,740,000 
13. Openbare verkoopingen 625,000 
14. Zegelrecht. 910,000 
15. Recht van overschrijving van vaste goederen 457,000 
lf\. Belasting op rijtuigen. Hl6,000 
17. Recht van successie en overgang onder Europeanen en met hen gelijkgestelden 78,000 
18. Belasting op de passers der particuliere landerijen op Java 3,000 
19. Licentiën tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels 8,600 
20. Belasting op het slachten van rundvee, buffels, paarden en veulens in de 

Preanger regentschappen . 
21. Belasting op het bedrijf . 
22. Bijzondere belastingen in de Buitenbezittingen . 
23. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
24. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan burgerlijke landsdienaren 

en aan gepensionneerden verstrekt 

Depai·tement van· Binnenlandse!,, Bestimr. 

25. Bijdrage tot de kosten van bestuur ,·an de landschappen en eilanden _onder 
M enado langs de uoordkust van Celebes . 

26. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gouvernements-landen van 
Java en Madura, met uitzondering van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendiensten) . 

27. Hoofdgeld van mandoors en arbeiders in de Minahassa , die zich bij particu
lieren verhuren en gevestigd zijn op de erven en bouwgronden hunner dienstgebruikers 
en daarom van heerendienst zijn vrijgesteld . 

28. Pakhuishuur voor de bewaring van het buskruit van particulieren dat in 
's lands magazijnen wordt opgeslagen 

29. Kadaster . 
30. 
a1. 

Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
Afstand van grond . 

Transporteere 

69,000 1 

" 2,940,000 
" 2,046,620 

314,000 

550,000 

7,115 

• 2,700,000 

300 

20 
44,000 

ll 16,615,000 
" 1,138,000 

f 65,587,635 

(l) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belastingen, enz. zijn onder 
het bedrag dier inkomsten begrepen. • 
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Per transport 
32. Registratie van werkcontracten gesloten door ei!(enaren of administrateurs van 

landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

33. Koffie. 
34. Suiker. 
85. Verkoop van kina-enten en zaad 

201 

f 65,537,635 

81,000 
" 10,027,950 

1,323,223 
1,000 

86. Vogelnesten, voor zoover niet onder de verpachte middelen begrepen en meststoffen " 54,240 
87. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuiderzeestrand in de 

afdeeling Soekaboemi (Pr~anger regentschappen) . 
88. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong Dwaja (Gouvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) 
89. Houtwezen 
40. Pakketvaart (terugbetaling van voorschot) 

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. 
41. Onderwijs 
42. Verkoop van producten uit den cultuurtuin van 's lands plantentuin te Buitenzorg " 
43. Landsdrukkerij . 
44. Vergoedigg voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

gestichten . 
45. IJk van maten en gewichten 
46. Belasting op het houden van loterijen 
47. Tin 
48. Zout . 
49. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerlijke Openbare W erl,én. 
50. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen 
51. Betaling voor drinkwater uit waterleidingen 
52. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. " 
53. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen 
54. Brievenpost . 
55. Binnenlandsche paardenpost. 
5 6. Telegrafie 
57. Spoorwegen en tramwegen 

Departement van Oor"log. 

58. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupillenkorps 
59. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende uit contracten voor de levering 

van kleeding, huisraad, vivres in de hospitalen, brand- en lichtstoffen, enz. . 
60. Temgbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door officieren en 

militaire ambtenaren, particuliere schepelingen en particulieren 
61. Artillerie-constructiewinkel . 
62. Topographisch bureau en lithographisch etablissement 
68. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare 11:oederen 
64. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen . 
65. Terugbetaling van voorschotten, vóór dit dienstjaar aan militaire landsdienaren 

verstrekt. 
66. Andere ontvangsten 

Departement van Jfarine. 
67. Loodsgelden . 

.. Transporteere f 

1,585 

1,020 
931,700 
100,000 

344,60~ 
1,600 

150;000 

30,000 
3,000 

26,000 
491,100 

7,641,200 
3,400 

30,000 
200 

3,000 
12,000 

860,000 
2,000 

537,000 
5,312,000 

4,000 

13,000 

70,000 
300 

4,500 
116,000 
45,000 

400,000 
35,000 

150,000 

94,293,253 
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Per transport 
68. Terugbetaling der kosten van voeding van particuliere schepelingen aan boord 

van schepen en vaartuigen der Nederlandsch-Indische zeemacht 
69. Vergoeding door vi-eemJe oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor het 

gebruik van 's lands los- en laadhoof<len, drijvende droge dokken, ketel bok, pont en 
kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen 

70. Verkoop van zeekaarten uit het depot en de onderdepots . 
71. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen 
72. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen, afkomstig van de· Neder

landsch-Indische zeemacht, de gouvernements-marine, de maritieme inrichtingen en maga
zijnen en de verschillende onder het departement van marine behooreude diensttakken. 

73. Terugbetaling van voo'rschotten, v66r dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. 
74. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eene gouvernements-woning 
75. Andere ontvangsten 

Ontvangsten van gemengden aard m toevallige batm. 
76. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 

voorraad van het civiel departement 
77. Verkoop· van afgekeurde en overtollige goederen uit als voren 
78. Alle andere ontvangsten , 

Totaal 

f 94,29:J,253 

200 

4,000 
5,000 

45,000 

80,000 
20,000 

13,800 
10,000 

37,000 
43,000 

300,000 

f 94,851,253 



ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1889. 

Academie. (Kon. Militaire) wet , tot 
nadere verlenging van den termijn, bepaald bij 
art. 2 der wet van 11 Juli 1882, S. 100, bij 
welke wet die van 30 Mei 1877, S. 141, 
houdende voorloopige regeling van het onderwijs 
bij de Koninklijke Militaire Academie, is ge
wijzigd. S. 111. 28 Aug. 

Archieven. Besluit tot nadere wijziging van 
art. 3 van het K. B. van 8 Maart 1879, S. 40, 
houdende bepalingen omtrent het bewaren der 
oude rechterlijke arch.ieven, welke dagteekenen 
van vóór de invoering der Fransche wetgeving. 

S. 39. 20 April. 
Azijnen. Wet tot wijziging van het invoer-

recht op azijn. S. 45. 4 Mei. 
- Besluit houdende bepaling van den dag, waarop 

de wet van 4 Mei 1889, S. 45, tot wijziging 
van het invoerrecht op azijn, in werking zal 
treden. S. 63. 12 Mei. 

- Besluit houdende voorschriften omtrent het 
bepalen der sterkte van ingevoerden azijn. S. 65. 

12 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 26 No

vember 1876, S. 236, houdende bepalingen 
omtrent den vrijdom van belasting voor azijn 
en hontzunr en voor daarmede bereide vloei
stoffen. S. 72. 28 Mei. 

- Besluit tot wijziging der bepalingen omtrent 
den uitvoer van azijn met afschrijving van den 
accijns. S. 129. 9 Oct. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelliog van 
ile volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1889: 

II. 
lil. 
IV. 
v. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

s. 18. 
28. 
19. 
23. 
27. 
25. 
21. 
24. 
29. 
26. 

28 Jan. 
3l Jan. 
28 Jan. 
30 J an. 
30 Jan. 
30 Jan. 
28 Jan. 
30 J an. 
31 J an. 
30 Jan. 

Als voren voor 1890: _ 
I. 
VII Á . 

S. 200. 29 Dec. 
201. 29 Dec. 

Wetten tot verhooging of wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1888: 

v. 

Vl. 
VIIÁ. 
VII B. 
VIII. 
IX. 
X. 

- Als voren voor 1889 : 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VIII. 
IX. 

Wetten tot: 

S. 81. 
136. 
117. 
203. 
204. 
115. 
205. 
208. 

s. 133. 
80. 

140. 
141. 
143. 
145. 

23 .Tuni. 
26 Oct. 
30 Aug. 
29 Dec. 
29 Dec. 
29 Aug. 
29 Dec. 
29 Dec. 

26 Oct. 
22 Juni. 
27 Oct. 
27 Oct. 
27 Oct. 
28 Oct. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de ui!gaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1890. S. 202. 

29 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden wegens door 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, voor den dienst van 1889. 

S. 98. 26 Juli. 
Als voren wegens door het Departement van 

Marine gedane verstrekkingen voor de·n 
dienst van 1889. S. 97. 26 Juli. 

Wijziging en aanvulling der begrooting van 
uitga,·en voor den aanleg van Staatsspoor
wegen, dienst 1888. S. 206. 29 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven voor 
den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 
1889. S. 22. 28 Jan. 

Regeling der ontvangsten en uitgaven van 

het Pensioenfonds voor burgerlijke ambte
naren over het jaar 1889. S. 1. 1 Jan. 

Aanwijzing der middelen en inkomsten ter 
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e;oedmaking van de uitgeven, begrepen in 
de begrooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1890 (Hoofdstuk I. Mid
delen en inkomsten in Nederland). S. 231. 

31 Dec. 
Als voren (Hoofdstuk II. Middelen en inkom

sten in Nederlandsch-lndië). S. 2,J2 . 31 Dec. 
Vaststelling der begrooting van Nederlandsch

lndië voor het dienstjaar 1890 (Hoofd
stuk T. Uitgaven in Nederland). S. 229. 

31 Dec. 
Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch-lndië). S. 230. 31 Dec. 
Verhooging der begrooting van N ederlandsc),.

lndië voor het dienstjaar 1888 (Hoofd
stuk 1. Uitgaven in Nederland). S. 99. 

26 Juli . 
Wijziging der begrooting van Nederlandsch

Indië voor het dienstjaar 1888 (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland). S. 209. 

29 J>ec. 
Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch-Indië). S. 100. 26 Juli. 
210. 29 Dec. 

Wijziging der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1889 (Hoofd
stuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indië). 

S. 147. 28 Oct. 
Toestaan van kredieten ten behoeve van tot 

de afgesloten dienstjaren 1882, 1883, 1885 
en 1886 behoorende onverevende vorderin
gen ten laste der begrooting van Neder
lan<lsch-Indië voor het dienstjaar 1889. 

S. 60. 8 Mei. 
Wijziging van de koloniale huishoudelijke 

begrooting van Suriname voor het dien~t
jaar 1888. S. 207. 29 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel voor den dienst van 1889. S. 20. 

28 Jan. 
Belastingen. (Plaatselijke) Missive van 

den Minister van Justitie, betreffende de be
voegdheid, tot de tenuitvoerlegging van dwang
bevelen, van de ambtenaren door het gemeente
bestuur aangewezen voor de beteekening van 
stukken in zake vervolging tot invordering van 
plaalselijke belasting. 19 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten in de pro
vinciën, houdende intrekking van de circulaire 
van 26 April 1867, n•. 235, betreffende ten-

uitvoerlegging van dwangbevelen in zake plaatse
lijke belasting. 27 Mei. 

- Wet tot afwijking ván den regel, gesteld 
bij art. 241 der gemeen tew et , betreffende de 
heffing van plaatselijke belastingen ten behoeve 
van de gemeen te Vlissingen, tot 31 Decem
ber 1891, van een belasting op het gemaal, 
voor zoo veel de tarwe betreft , en op het ge
distilleerd. S. 224. 31 Dec. 

- Wetten tot afwijking van den regel, gesteld 
bij art. 254, l • zinsnede, der gemeentewet, 
betreffende de heffing van wik- en weegloonen 
tot 31 December 1891 ten behoeve van de 
gemeente: 

Edam. s. 225. 31 Dec. 
Hoorn. 226. 31 Dec. 
Purmerend. 227. 31 Dec. 
Alkmaar. 228. 31 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten hou-
dende bekrachtiging van provinciale hellingen in: 

Overijssel. s. 14. 26 Jan. 
15. 26 Jan. 

16. 26 Jan. 
218. 30 Dec. 

Zeeland. 17. 26 Jan. 
47. 4 Mei. 

215. 30 Dec. 
Noordbrabant . 211. 30 Dec. 
Gelderland. 212. 30 Dec. 
Zuidholland. 213. :rn Dec. 
Noordholland. 214. 30 Dec. 
Utrecht, 216. 30 Dec. 
Friesland. 217. 30 Dec. 
Groningen. 219. 30 Dec. 

222. 31 Dec. 
223. 31 Dec. 

Drenthe. 220. 30 Dec. 
Limburg. 221. 30 Dec. 

Bevolkingsregisters. Besluit tot aanvulling 
van de K. B. van 27 Juli 1887 ; S. 140, 
betreffende het houden van bevolkingsregisters, 
en van 27 Juli 1887, S. 142, tot regeling 
der inschrijving in registers van personen, 
samenwonend in gebouwen, gestichten of schepen, 
staande onder bestuur of toezicht van Rijks
wege. S. 32. 12 Febr. 

Bieren en azijnen. Wet houdende nadere 
bepalingen omtrent den accijns op bier en azijn. 

S. 44. 4 Mei. 
Borgtochten. Besluit tot wijziging der ver

houding tusschen het nominaal kapitaal der 
door rekenplichtige ambtenaren ten behoeve van 
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den Staat te verbinden inschrijvingen op het 
Grootboek der Nationale Schuld, en het bedrag, 
waarvoor zekerheid moet worden gesteld. S. 7 5. 

21 Juni. 
Boterha.ndeL Wet houdende bepalingen tot 

voorkoming van bedrog in den boterhandel. 
S. 82. 23 Juni. 

- .Besluit .houdende bepaling van den dag, waar• 
op de wet van 23 Juni 1889, S. 82, in 
werking zal treden. S. 155. 30 Oct. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, houdende uitvoering van 
art. 2 der . wet van 23 Juni 1889 (Staats
blad n°. 82). 23 Oct. 

Bruggen. Besluit tot intrekking van het regle
ment van politie wegens het gebruik der spoor
wegbrug over de Maas te Venlo voor algemeen 
verkeer. S. l2. 19 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement van 
politie wegens het gebruik der spoorwegbrug 
over den IJssel te Deventrr voor gewoon ver
keer. S. 109. 21 Aug. 

Domeinen ".8.n den Sta.at. Wetten houdende 
goedkeuring van : 

den verkoop van een stuk grond te Vlissingen, 
aan die gemeente. S. 2. l Jan . 

eener met de gemeente 's Hertogenbosch !(esloten 
overeenkomst betrekkelijk wederzijdsche over
dracht van gronden aldaar. S. 50. 6 Mei. 

den verkoop rnn een stuk grond in de Linie 
van Helpman te Groningen, aan de Roomsch
Katholieke parochie van den H. Martinus 
aldaar. S. 78. 22 J nni. 

den verkoop aan de gemeente Maastricht van 
stukken grond gelegen onder Maastricht, 
Meerssen en Heer, en Maastricht en Meerssen. 

S. 116. 30 Aug. 
den verkoop van een stuk geslechten vesting

grond te Bergen op Zoom, aan de Naam
looze Vennootschap ,Sticreries de Breda et 
Berg op Zoom", gevestigd te Ixelles ( Brussel). 

S. 142. 27 Oct. 
van eene met de directie der Nederlandsche 

Rhijnspoorweg-Maatschappij gesloten overeen
komst tot ruiling van gronden. S. 144. 28 Oct. 

Fabrieken enz. Missive van den Commis
saris des Konings in de prov. Overijssel aan de 
gemeentebestnren in die provincie, betreffende 
toezending van opgaven der gebouwen oflokalen 
bedoeld in art. 5 3° der wet van den 2 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 95). 29 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ne,1., hou-

den.Ie heslissing dat bij eene voorwaardelijk door 
het gemeentebestuur verleende vergunning tot 
het oprichten eener inrichting, ingevolge de 
wet van 2 Juni 1875, S. 95, krachtens art. 22 
dier wet het hoofd der onderneming voor de 
niet-naleving der gestelde voorwaarden is aan• 
sprakelijk, ook al is hetgeen in strijd met de 
voorwaarden werd verricht, buiten zijn toedoen 
geschied en dat die strafbaarheid eerst dan uit
gesloten wordt indien eene omstandigheid aan
wezig is, die volgens het Wetboek van Straf
recht, zoodanige uitsluiting medebrengt. 14 Oct. 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, betreffende art. 2 van 
het algemeen re1tlement voor den dienst op de 
spoorwegen, vastgesteld bij K. B. van 27 Oc
tober 1875 (Staatsblad n°. 183) en art. 3 der 
wet van 9 Augustns 1878 (Sta~tsblad n°. 124). 

14 Jan. 
- Arrest van het gerechtshof te Amsterdam, 

houdende beslissing dat eene gemeente van hem, 
die ingevolge machtiging door den gemeente
ontvanger verleend, gelden aan de gemeente 
toebehoorende ontving, de nitkeering dier gel
den niet kan vorderen. 24 Mei. 

- Besluit houdende handhaving van een besluit 
van Ged. Staten van de prov. Friesland, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting der 
gemeente het .Bildt voor 1889, met betrekking 
tot de daarop geraamde kosten bij gelegenheid 
van vergaderingen van burgemeester en wet
houders, van den raad en van commissiën. 

14 Juni. 
- Besluit houdende handhaving van een besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, tot 
toelating van een lid van den raad te Katwijk, 
dat door den raad niet werd toegelaten, op 
grond dat door het kiesbureau ten onrechte 
stemmen die een persoon niet duidelijk aan
wezen aan dezen zouden zijn toegekend. 14 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Raad der Ned. , houdende beslissing 
dat de bepaling voorkomende in eene plaatse
lijke politie-verordening, dat: •alle kroeghouders, 
tappers, herbergiers en in het algemeen degenen, 
die sterken drank verkoopeu en gelagen zetten" 
gehouden zijn des avonds te elf uur tot des 
morgens zes nur hunne hui1.en, winkels, kroegen 
of tapperijen te sluiten, niet toepasselijk is op 
een kotliehuishouder, wanneer hij niet altijd 
sterken drank verkoopt. 11 Febr. 

- Besluit tot vernietiging der door ;den raad 
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der gemeente Leiden op 28 Juni/16 Augus
tus 1888 vastgestelde verordening van deu 
werkkring der commissie van financiën . S. 31. 

12 Febr. 
- Arrest van den Hoogen Raad der ed., hou

dende beslissing dat aan eene plaatselijke politie
verordening, strekke,nde tot wijziging een er niet 

· behoorlijk afgekondigde verordening, verbindènde 

kracht behoort te worden toegekend, voor zoo
verr~ zij bevat nieuwe geheel zelfstandige ge
boden en strafbepalingen. 25 Febr. 

- B esluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Nieuwer-Amstel van 
13 October 1888, waarbij is vastgesteld eene 

verordening tot het verkrijgen van verkeerswegen 

in die gemeente. S. 36. 8 April. 

- Besluit tot vernietiging van art. 1 der door 

den raad der gemeente Rotterdam den J 3den Oc
tober 1887 vastgestelde verorden ing betreffende 
kinderbewaarplaatsen. S. 61. 8 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

' deude beslissing dat de gemeentewetgever niet 
bevoegd is het verleenen eener vergunning tot 

het oprichten van een gebouw afhankelijk te 
stellen van de voorwaarde, dat de eigenaar een 

deel van zijn eigendom voor openbare straat 

bestemme. 20 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende beslissing dat bij gemeenteverordening 
aan de eigenaars of geleiders van wagenwoningen 

niet de verplichting kan worden opgelegd op 

de eerste aanmaning der politie, persoonlijk, 
zij het dan ook met hunne wagenwoningen, de 

gemeente te verlaten en dat hiernit volgt dat 

het niet voldoen aan een op zoodanige bepaling 
gegrond bevel niet strafbaar is. 3 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van eenil(e bepalingen 
der verordening voor de brandweer in de ge
meente Papendrecht. S. 121. 5 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van eenige artikelen 

van het reglement op het toezicht over de 

publieke vrouwen en bordeelen, vastgesteld door 
den raad der gemeente Groningen. S. 124. 

26 Sept. 
- Besluit tot vernietil!ing van de door den raad 

der gemeente Loosduinen in zijne vergadering 
van 31 Jan. 1889 vastgestelde verordening tot 
aanvulling van het toezicht op de stoom
tramwegen. S. 166. l Nov. 

Geneeskundig Staatstoezicht . .Besluit tot 
vaststelling van de derde uitgave der Neder

landsche Pharmacopee. S. 125. 27 Sept. 

- Besluit tot nadere aanwijzing van de genees
middelen, bedoeld in het vierde lid van art. 9 
der . wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60). 

S. 126. 27 Sept. 
- Besluit van den Minister van Biuneulandsche 

Zaken, houdende nadere uitvoering van de 
artt. 7 en 30 der wet van l Juni 1865 (Staats
blad n•. 61). 15 Oct. 

- Wet tot aanvulling der wet van 25 Dec. 1878, 
S. 222, houdende regeling der voorwaarden ter 
verkrijging der bevoegdheid van arts, tand
meester, apotheker, vroedvrouw en apothekers

bediende. S. 1:37. 26 Oct. 

Geschiedenis en kunst. Missive van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Commissarissen des Konings in de provinciën, 
betreffend e gedenkteekenen van geschiedenis en 

kunst. 2 i Mei. 
Gevangenissen. Wet houdende wijziging der 

wet van 3 Januari 1884, S. 3, tot aanwijzing 
der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, het

zij hechtenis wordt ondergaan, en van aan
verwante gestichten, zooals die reeds is ge
wijzigd bij de wetten van 28 Augustus 1886, 

S. 130, en 10 De~ember 1888 (Staatsblad 
n•. 176). S. 51. 6 Mei. 

- Missive van den Minister van J ostitie, aan 

de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, 

betreffende de wijze van vermelding van den 
straftijd op de ten dienste der gevangenissen 

afgegeven extracten uit rechterlijke uitspraken. 

27 Mei. 
Hondsdolheid. Missive van den Minister van 

Justitie, betr"effende mededeeling door de ambte

naren van het openbaar ministerie aan de districts
veeartsen, van het gevolg dat is gegeven aan de 
processen-verbaal, opgemaakt wegens overtre

dingen van de wet van 5 Juni 1875 (Staats

blad n°. 110). 15 Jan. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 

procureurs-generaal bij de gerechtshoven, be
treffende de toepassing der wet van 5 Juni 1875 
(Staatsblad 11°. llO). 22 Oct. 

Indië. (Nederlandsch-) Besluit ter uit
voering van de bepalingen in het reglement op 
de openbare verkoopingen in Nederlandsch-Indië, 

handelende over het verhaal op de betrokken 
ambtenaren. S. 70. 26 Mei. 

- Besluit ter voorziening in de godsdienstige 

behoeften van de Christelijke gemeenten en van 

de garnizoenen in Nederlandsch-Indië. S. 73. 

28 Mei. 
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- Besluit betreffende de beschikking over bitu

mineuse zelfstandigheden, voor welker winning 
nog geene concessie tot mijnontginning ver
kregen is . S. 120. 3 Sept. 

- Besluit tot wijziging van art. 4, 3° lid, van 
het K. B. van 29 Aug. 1883, S. 133, houden.Je 

vaststelling van nieuwe regelen omtrent de be
noembaarheid en uitzending van rechterlijke en 

administratieve ambtenaren voor den dienst in 

Nederlandsch-lndië. S. 131. 24 Oct. 

Kerkelijke zaken. Wet tot· verlenging van 

het tijdvak, vermeld in art. 4 der wet van 

11 Juli 1884, S. 130, houdende voorloopige 

maatregelen tot behoud van vicariegoederen. 

S. 84. 23 Juni. 

Kinderarbeid. Wet houdende bepalingen tot 
het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken 

arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

S. 48. 5 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van eenen algemeenen 

maatregel van bt,stuur als bedoeld bij de artt. 5, 

7 en 11 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad 

n°. 48). S. 176. 9 Dec. 

- Besluit van den Minister van Justitie, houdende 

vaststelling van den vorm der kennisgeving be

doeld iu art. 15 lste lid der wet van 5 Mei 1889 
(Staatsblad u0

• 48). 18 Dec. 

Krankzinnigen. Missive van den Minister 

van Bi □ nenlandsche Zaken, aan de Commis

sarissen des Konings in de provinciën, betreffende 

verpleging van krankzinnigen buiten gestichten . 
14 Febr. 

- Besluit waarbij wordt verklaard, dat het buiten

verblijf den Oldenhof te Gorssel niet meer als 

gesticht voor krankzit:nigen wor,lt beschouwd. 

S. 40. 23 April. 

- Arrest van den Hoogeu Raad der Ned., hou

dende o. a. beslissing dat aan den regel van 

art. 26 der armenwet niet is gederogeerd door 

de wet van 27 A.pril 1884, S. 96, en dat de 

kosten van vervoer naar en plaatsing in een 

Rijksgesticht van kra□ kzinnigen krachtens art. 18 
der genoemde wet, op de gemeente der woon

plaats van den krankzinnige, indien deze onver

mogend is, kunnen worden verhaald, wanneer 

de last tot plaatsing in een krankzinnigengesticht 

bij eene beschikking als bedoeld in genoemd 

art. 18 is gegeven. 14 Nov. 

- Besluit tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum van geneeskundigen 

in het krankzinnigengesticht voor N ederlandsche 

I sraëlieten te A.msterdam. S . 17 4. 5 Dec. 

Landbouw enz. Besluit tot vaststelling rnn 
een reglement voor de Rijkslandbouwproefstations. 

S. 95. 17 .Juli. 

- Besluit tot aanvulling van art. 5 vnn het K. B 

van 24 Dec. 1883, S. 248, ho11dende bepalingen 
ter uitvoering der overeenkomst tot wering der 

druiflnis (p hylloxera). S. 178. 14 Dec. 

Loodswezen. Besluit tot nadere wijziging van 
het bij K. B. van 2;{ J an. 1879, S. 25 , 
vastgesteld Biizonder Reglement op den loods• 

dienst in het 1 V de en V de district (Goedereede, 

Maas en Brouwershaven). S. 149. 29 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het bij K. B. van 

29 Dec. 1867, S. 170, vastgesteld reglement 

voor den loods- en bakendienst op eenige rivieren. 

S. 198 . 25 Dec. 

Marechaussee. Besluit betreffende de organi
satie van het wapen der Koninklijke marechaussee. 

4 Nov. 

Maten en gewichten. Arrest van den Hoogen 

Raad cler Ned. , houdende beslissing dat de 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

K. B. van 9 ov. 1869, S. 167 en 15 Oct. 

1873, S. 137, in verband met art. 20 der wet 

van 7 April 1869 , S. 57, de bevoegdheid ontleent 

telken jare het in laatstgemeld beslu it bedoelde 

merk van goedkeuring vast te stellen. 7 Oct. · 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 

Handel eu Nijverheid, betreffende vaststelling 

van het goedkeuringsmerk , voor den ijk en herijk 

der maten en gewichten enz. voor 1890. 12 Nov. 

- Besluit betrekkelijk den herijk van de maten 

en gewichten in l 890. 'l . 172. 29 Nov. 

Militaire zaken. Besluit tot wijziging van 

het K. B. van 18 Febr. 1887, S. 36, be

treffende toepassing van de crimineele wetgeving 

voor het krijgsvolk te water in N ederlandsch

Indië. S . 168. 12 Nov. 

A Is voren in de kolonie Suriname. S. 169. 
12 Nov. 

Als voren in de kolonie Curaçao. S. 170. 12 Nov. 

Militie. (Nationale) Missive van den Minister 

van Binneolandsche Zaken, betreffende kosteloos 

vervoer op spoorwegen van geleiders van militie

plichtigen. 16 Jan. 

- Besluit betreffende de lichting der nationale 
militie van het jaar 1889. S . 35. 5 April. 

:_ Besluit bepalende het tijdstip waarop de dienst 

van de ingelijfden bij de militie te land der 

lichting van 1883 en van de ingelijfden bij de 

zeemilitie der lichting van 1884 eind igt. S. 37. 
11 April. 
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Missive van den Minister van Binnenlsndsche 
Zaken aan de Commissarissen des Konings in 

• de provinciën, betreffende verlenging van den 
diensttijd der oudste lichting van de nationale 
militie. 21 Juni . 

- Besluit waarbij, met de handhaving van de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 1 Mei 1889, in zake de toelating 
van J . DE VRIES als plaatsvervanger bij de 
nationale militie, het door den Commissaris 
des Konings in die provincie daartegen ingesteld 
beroep ongegrond wordt verklaard . S. 94. 9 Juli. 

- Wet tot verlenging van den diensttijd voor de 
ingelijfden bij de militie te land der lichting 
van 1884 en voor de ingelijfden bij de zeemilitie 
der lichting van 1885. S. 101. 26 Juli. 

- Besluit betreffende toepassing van art. 52 in 
verband met art. 49, derde lid, der wet op 
nationale militie. 4 Aug. 

- Besluit boadende ontheffing van werkelijken 
dienst bij de nationale militie aan een loteling, 
wiens recht op vrijstelling aan den milit:eraad 
buiten schuld van den loteling , niet is kenbaar 
geworden. 10 Aug. 

- Missive van den ~inister van Oorlog aan de 
Commissarissen des Konings in de provinciën, 
betreffende aanvragen tot uitw;jking naar landen 
buiten Europa. 6 Sept. 

Naturalisatie, Wetten houdende naturalisatie 
van : 

Arioni. 1. S. 9. 2 Jan. 
Birnbaum. W. 182. 21 Dec. 
Blanc. J. A. Le 162. :n Oct. 
Brinkmann . J . G. 161. 31 Oct. 
Bunnik. A. 8. 2 Jan. 
Carstens. W. H.S. 192. 23 Dec. 
Croll. D. 190. 23 Dec. 
Cromme. H. F. 58. 7 Mei. 
Edgar C. 6. 2 Jan. 
Elshorst. R. J . N. E . 85. 23 Juni. 
Faber. K. VOD 87. 24 Juni. 
Feilzer. M . 165. 31 Oct. 
Freiboth. J. 86. 24 JÜni. 
Galle. 0 . A. 59. 7 Mei . 

Gisbertz. P. J . R. 183. 21 Dec. 
Grote. J. H. 90. 24 Juni. 

Harkx. P. H. 163. 31 Oct. 
Heyden. A. L. H . H. van der 191:- 23 Dec. 
Hoefnagels. M. H. 187. 22 Dec. 
Högel. M. H. H. M. 196. 24 Dec. 
Young. J . F. 180. 21 Dêc. 

Janzing. J. E. 160. 30 Oct. 

Klostermann. G. A. 
Klostermann. J. G. 
Korte. J. H. L. 
Kubatz. A. F. 
Leffers. H. F. H. 
Lorenz. W. P. 
Maijer. A. 
Mol. H. L. F. van 
Möller. J . B. 
Nahapiet. M. A. M. 
Nannings. F . C. 
Otte. H. E. 
Oven. A. K. C. von 
Petrus. S. S. 
Prairie. W. B. de 
Röttgeriog. K. F. A. 
Balden. T. H. 

S. 159. 
3. 

10_ 

88. 
151. 
193. 
188. 

89. 
52. 

5. 
186. 
150. 

55. 
4. 

181. 

20 Oct. 
1 Jan. 
2 Jan. 

24 Juni. 
29 Oct. 
23 Dec. 
22 Dec. 
24 Juni. 

7 Mei . 
1 Jau. 

22 Dec. 
29 Oct. 

7 Mei. 
l Jan. 

21 Dec. 
64. 7 Mei. 

153. 29 Oct. 
Schanzleh. C. F. 91. 24 Juni. 
Schlatmann. G. B. Z. 79. 22 Juni . 
Schlüter. H. D. te .J.materdam. 164. 31 Oct. 
Schlüter. H. D. te Padang. 

Schlüter. J. T. 
Schmitz. K. W. J. 
Schnabel. J. A. 
Stein. J. 
Ströing of Ströning. H. A. 
Thole. C. H. J. 
'fholen. G. H. W. 
Vennemann . F. H. J. 
Verspeek. J . J. 
Wehmeijer. A. A. 
Weihe. F. A. A. 
White. J. W. 

156. 30 Oct. 
186. 22 Dec. 
193. 23 Dec. 
184. 22 Dec. 

67. 7 Mei. 
157. 30 Oct. 
152. 29 Oct. 

7. 2 Jan. 
158. 30 Oct. 
148. 28 Oct. 

53. 7 Mei. 
196. 24 Dec. 
154. 29 Oct. 

Wilking. B. A. 66. 7 Mei. 
Onderwijs. (Lager) Wet tot gedeeltelijke 

herziening der wet van 17 Aug. 1878, S. 127, 
tot regeling van het lager onderwijs. S.175. 8 Dec. 

- Besluit houdende voorschriften ter uitvoering 
van artikel 5, 2de lid der wet van 8 Dec. 1889, 
S. 175, tot gedeeltelijke herziening der wet tot 
regeling van het lager onderwijs. S. 189. 23 Dec. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
wet van 17 Au!(. 1878, S. 127, houdende 
herziening der wet van 13 Aug. 1857, S. 103, 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals die 
is Kewijzigd bij de wetten van 27 Juli 1882, 
S. 117, 3 1an. 1884, S. 2, 11 Juli 1884, 
S. 123, 15 April 1886, S. 64 en 8 Dec.1889 
(Staatsblad n•. l 7ö). S. 177. 14 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten tot ont
eigening van eigendommen voor : 

den aanleg van een 'Yeg ter verbinding van het 
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ontworpen pontveer te Druten met den 
Ochtenschen dijk . S. 49 . 6 Mei. 

den aanleg eener nieuwe straat te Maastricht 
tusschen de Batterij straat en de 's Hertogen
boschstraat, ongeveer in het verlengd~ van 
de Uitbellerstrant. S. 76. 22 Juni. 

de verbreeding van de openbare straat te Maas
tricht door afronding van den hoek van twee 
straten. S. 7 7. 22 Juni. 

het maken van een fort bij Kudelstaart. S. 92. 

28 J uni. 
den aanleg van een waterververschingskanaal 

in de gemeente Schiedam. S. 96. 25 Juli. 
het maken van werken in den Haarlemmer

meerpolder ten behoeve _van den vestingbouw. 

S. 106. 7 Aug. 
den aanleg van een weg van het westelijk einde 

van de Rusten burgerstraat naar den Par kweg 
te Nieuwer-Amstel. S. 113. 29 Aug. 

het maken van eene tochtsloot van de Boeren

wetering tot aan de sloot noordelijk van het 
concertgebouw te Nieuwer-Amstel. S 114. 

29 Aug. 
den aanleg van een dijk tot beteugeling en 

afsluiting der Heerewaardeusche overlaten. 

S. 132. 24 Oct . 
den bnuw van twee nieuwe sluizen op de 

Drentsche Hoofdvaart. S. 139. 27 Oct. 

Pensioenen. Besluit betreffende vervroegde 

betaalbaarstelling van koloniale pensioenen, enz. 

S. 66 . 22 Mei . 
- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen des Konings i·n 
de provinciën, betreffende opgave van overlijden 

van koloniale gepensioneerden en ge11:a11:eerden. 

12 Dec. 
Politie. Missive van den Commissaris des 

Konings in de provincie Overijssel , aan de 

bnrgemeesters in die provincie, betreffende resti

tutie van kosten, gemaakt bij het doen van trans

porten van uit te 1eiden vreemdelingen. 4 Febr. 

Posterij . B~sluit hoedende nadere vaststelling 
van de bij art. 14 der wet van 21 J uni 1881, 
S. 70 , bepaalde porten der brieven en der 

verdere stukken die rechtstreeks over zee tusschen 
het Rijk en zijne kolonië n en bezittingen in 
Oost- en West-Indië worden gewisseld. S. 67. 

24 Mei. 
- Besluit houdende nadere regeling van het port 

der papieren en bescheiden, gedrukte stukken 

en monsters van koopwaren, die op andere wijze 
dan langs den rechtstreekschen zeeweg tusschen 

het Rijk en zijne koloniën en bezittingen in 
Oost- en West-Indië worden uitgewisseld . S. 68. 

24 Mei. 
- Besluit houdende vrij stelling van briefport voor 

de briefwisse ling over dienstzaken van de r ijks
archivarissen. 12 Juli. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen des Konings in de 
provinciën, betreffende portvrijdom van di!lnst
brieven. 30 Aug. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
Besluit houdende wijziging van heerbanen. S. 38. 

12 April. 
- Besluit tot toekenning van vrijdom van invoer

rtcht voor natrium acetaat en calcium acetaat. 

S. 64. 12 Mei. 

Rechtswezen. Wet tot goedkeuring der toe
treding door den politieken agent en consul

generaal der Nederlanden te Caïro tot het voorstel 

der Regeering van Egypte, strekkende om den 

proeftijd der Gemengde Rechtspraak daar te 
lande opnieuw te verlengen. S. 179. 21 Dec. 

Regeering. Besluit van de Staten-Generaal in 

vereenigde vergaderinl?, krachtens , art. 40 der 
Grond wet. S. 33. 3 April. 

- Besluit waarbij door deu Raad van State, 

krachtens art. 45, 2°. van de Grondwet , waar

nemende het Koninklijk gezag, ter algemeene 
kennis wordt gebracht, dat hij de waarneming, 

in naam des Konings, van het Koninklijk gezag 
aanvaard heeft. S. 34. · 4 April. 

- Besluit van de Staten-Generaal in vereenigde 
vergadering , krachtens · art. 47 der Grondwet. 

S. 43. 2 Mei. 
Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere 

aanvulling van het K. B. van 31 Jan. 1884, 

S. 25, waarbij regelen worden gesteld ten 

aanzien van de vergoeding wegens reis- en ver

blijfkosten, toe te kennen aan personen die hier 

te lande met dienstverrichtingel\ worden belast, 

waarvan de kosten gekweten worden nit de 
koloniale geldmiddelen. S. ll. 18 Jan. 

- Wet tot regeling der reis- en verblijfkosten 
van de leden der Eerste Kamer, en van de 
leden der Tweede Kamer van de Staten-Gene

raal. S. 46. 4 Mei . 

Rijk.sgestichten enz. Besluit waarbij be
palingen geldende voor de Rijkswerkinrichting 

te Hooru, ook van toepassing worden verklaard 
op de Rijkswerkinrichting voor vrouwen te 

Oegstgeest, en waarbij eene voor de Rijkswerk

inrichting Veenhuizen n°. 2 en 3 geldende be-
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paling ook van toepassing wordt verklaard op 
de Rijkswerkinrichting Veenhuizen n°. 1. S.171. 

19 Nov. 
Schuld. (Nationale) Besluit betreffende de 

uitloting en aflossing van 3½ pCts. schuldbe
kentenissen ten laste van het voormalig Amor
tisatie-Syndicaat. S._ 127. 3 Oct. 

Schutterij. Besluit waarbij de dienstdoende 
schntterij te Zutphen iu haar geheel en die te 
Doesburg, voor <len dienst der infanterie wor
den bestemd. S. 30. 9 Febr. 
- Mis ive van deu Minister van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende de opgaven omtrent den 
eersten ban van de schutterijen. 9 Juli. 

- Arrest van deu Hoogen Raad der Ned., houdeude 
beslissing dat uit de omstandigheid dat de regeling 
bij art. a van de wet van 16 Dec. 1886, S. 21a, 
vun de bevoegdheid tot het binnentreden van eene 
woning tegen den wil van den bewoner voor de 
toepassing van het provoost-arrest, niet toe
passelijk is op het binnentreden van een ge
bouw, dat niet als woning is aan te merken, 
volgt dat voor het binnentreden van zoodanige 
plaats geene formaliteiten zijn in acht te nemen 
en dat dit door handelingen van particulieren 
niet belet kan worden , zelfs niet door den 
eigenaar 23 Dec. 

Spoorwegen. Wet tot nadere regeling van 
den dienst en het gebruik van spoorwegen, 
waarop nitsluitend met beperkte snelheid wordt 
vervoerd . S. 146. 28 Oct. 

- ~esluit houdende vaststelling van een voor
loopig Algemeen Reglement voor den dienst en 
het vervoer op de spoorwegen, bedoeld in ar
tikel 1 der wet van 28 October 1889 (Staats
blad n° . 146). S. 197. 25 Dec. 

Sta.ten-Generaal. Besluit betreffende de ope"
ning der gewone zitting van de Staten-Generaal. 

S. l 22. 12 Sept. 
Sterke drank. Besluit tot vernietiging v11n 

een besluit van Ged. Staten van Noordbrabant, 
waarbij aan J. C. DEKKERS te Oudenbosch, 
in hooger beroep vergunning is verleend tot ver
koop van sterken drank in het klein in eene 
localiteit, waarin een andere winkelnering wordt 
uiti<eoefend. S. 123. 20 Sept. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 
procureurs-generaal, fnngeerende directeuren van 
Rijkspolitie, betreffende het opsporen van over
tredingen der wet van 28 Juni 1881 (Staats
blad n". 97). 21 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen des Konings in 
de provinriën, betreffende. het opsporen van 
overtredingen der wet rnn 28 Juni 1881 (Staats
blad n°. 97). 3 Oct. 

St r afrecht en Strafvor d er ing. Wet tot 
aanvulling van de vierde afdeeling van den 
eersten titel van het Wetboek van Strafvorde
ring. S. 83. 23 Juni. 

- Besluit houdende vaststelliug van den alge
meenen maatregel van bestunr, bedoeld bij 
art. 17 van het Wetboek van Strafrecht. S. 107. 

17 Aug. 
- Wet tot nadere verlenging van den termijn 

gedurende welken art. 1 van de wet van 6 Maart 
1818, S. 12, van kracht blijft. S. 112. 28 Aug. 

Suiker. Besluit houdende .aanwijzing van de 
gemeente Roosendaal voor den opslag in entrepot 
van geraffineerde suiker en b~sterden. S. 103. 

29 Juli. 

- Beslnit houdende nadere bepalingen omtrent 

het toepassen der afscheiding, volgens dr. STEF• 
FEN , op stroop en melasse in ue beetwortel. 
suikerfabrieken. S. llO. 26 Aug. 

Tractaten. Frankrijk. Grensregeling tnsschen 
Suriname en Fransch-Guyana S. 13. 26 Jan. 

104. 2 Aug. 
- België, Duitschland en Groot-Brittannië en 

Ierland. Telegraphisch verkeer. S. 69. 25 Mei. 
Amerika. Uitlevering. S. 7 4. 9 Juni. 

- België. Uitlevering. S. 93. 6 Juli. 
- 1nternationale overeenkomst, bestemd om ten 

allen t\jde en aan alle Mogendheden het vrije 
· gebruik van het Kanaal van Snez te verzekeren. 

S. 105. 2 Aug. 
- Oostenrijk-Hongarije. Aanvulling van het trac

taat van handel en scheepvaart van 26 Maart 
1867. S. 118. 30 Aug. 

130. 18 Oct. 
- Wijziging van § 5 van art. · 8 der internatio

nale overeenkomst van 6 Mei 1882, tot rege
ling van de politie der visscherij in de Noordzee, 
buiten de territoriale wateren. S. 1 1°9. 30 Aug. 

199. 28 Dec. 
- .Aanvulling van art. 3 der internationale over

eenkomst tot wering der uruiflnis , van 3 No
vember 1881. S. 134. 26 Oct. 

- Siam. Nadere regeling van den invoer en 
verkoop van geestrijke dranken in Siam, waar
van de bepalingen moeten strekken tot aanvulling 

van het tractaat van vriendschap, handel en 
scheepvaart van 17 Dec. 1860. S. J 38. 26 Oct. 

Veea.rtsenijkunst. Besluit tot wijziging van 
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liet Reglement voor 's Rijks Veeartsenijschool , 
vastgesteld bij het K. B. van 2 September 1874 
(Staatsblad n°. 125). S. 71. ~6 Mei . 

Veeziekten. Hesluit tot wijziging van het K. B. 
van 27 Maart 1888, S. 67, waarbij nader 
wordt bepaald welke ziekten van het vee voor 
besmettelijk worden gehouden en welke der in 
de wet van 20 J uli 1870, S. 131, µ;enoemde 
maatregelen bij het dreigen of heerscben van 
elke dier ziekten moeten toegepast worden 

S. 62. 12 Mei. 
Aanvulling van bovengenoemd besluit. 

S 128. 9 Oct. 
Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen des Konings in de 
provincien , betreffende het onderzeek van ziek 
vee. 10 J uli. 

- Besluit houdende verbod van uitvoer uit de 

gemeente Goes van varkens en van vleesch, mest 
en afval van dieren. S. 167. 2 Nov. 

- Besluit betreffende vervoer, merking en visi 
tatie van vee in nabij de grenzen gelegen ge
meenten. S. 173. 1 Dec. 

Visscherij . Wet tot vaststelling van bepalin

gen tegen het visschen _ door opvarenden van 
vreemde vaartuigen iu de territoriale wateren 

van het Rijk. S. 135. 26 Oct. 

- Zie ook Tractaten. 
Volkstelling. Besluit betreffende de zevende 

algemeene tienjaarlijksche volkstelling. S. 108. 
31 Aug. 

Wapenhandel. Besluit van den Minister van 
Oorlog , betreffende vrijwillige oefeningen in den 
wapenhandel. 2 Sept. 

Zegel. Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat de kantonrechter de bij 

art. 35, alinea 1 , der wet van 3 Oct. 1843, 
S. 47 , bedoelde nitvoerbaarverklaring van een 

dwangbevel alleen mag weigeren op grond dat 
dit in den vorm nietig is of door een daartoe 
onbevoegd ambtenaar is uitgevaardigd. 6 Dec. 

Ziekten. (Besmet telijke) .Besluit tot toe
passing der wet van 26 April 1884, S. 80, 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, S. 164, 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen 

tot afwending van ecnige besmettdijke ziekten 

en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
S. 102. 28 J nli. 

Zout. Besluit tot het toekennen van vrijdom van 
den accijns voor zout, benoodigd bij het maken 
van cement. S. 41. 26 Apri l. 

- Als voren, benoodigd bij het vervaardigen van 

verfstoffen. S. 42. 26 April. 




