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2 Jan11ari 1892. WET, houdeode bekrachtiging 
eeoer pro~iociale belasting in Noordbrabant. 
s. 1. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd, teo 
behoeve dier provincie, van eene belasting op 
paarden en andere trekdieren. 

2 Januari 1892. WET, houdende bekrachtiging 
eener proviuciale lrefting in Overijuel. S. 2. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd, ten 
behoeve dier provincie, van tolrechten voor het 
gebruik van den provincialen kunstweg langs de 
Dedemsvaart, van de Liclttmis tot Heemse. 

2 Januari 1892. WF:r, Vbrklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noo
dig voor den aanleg van eene straat in de 
gemeente Nieuwer-.J.matel. S. 3. 

2 Januari 1892. W h'T, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Havelte, noodiit vo.or den aanleg 
vao een straatweg vao de westelijke greus 
der gemeente Diever, in de westelijke rich
ting door TY apaerueen (gemeente Havelte) naar 
de grens van de provincie Ooerijasel. S. 4. 

2 Jan11ari 1892. WET, verklarende het algemeeo 
nut der onteigening van eigeodommeo ; noo
dig voor de- verruiming van het Heu.sden8clt 
1anaal. S. ó. 

-2 Januari 1892. WF:r, verklarende het alp:emeen 
nut der outeiii:ening van eigendommen, noo
dig voor den aanleg van een boP.zemkana 1 
in Deljland van de Kromme Zwetk naar lti 
Oranjelluis. S. 6. 

2 Januari 1892. Wil.'T, tot intrekking der wet 
van 16 April 1887 (Slaaublad n•. 63), 

verklarende het algemeen nut der onteig,ming 
van eigendommen, _noodig voor den aanleg 
van een spoorweg (tramweg) van .Amatertlam 
naar .Amstelveen. S. 7. 

2 Januari 1892. WET, tot goedkeuring eener 
overeenkomst betrekkelijk den onderhandschen 
verkoop van een stttk geslechten vestinggrond 
te Gr1J11ing"an, aan de vereeniging , .Ä,yl ooor 
eiden en zwaUen" aldaar. S. 8. · 

2 Januari 18112. WET, tot goedkeuring van eene 
met de gemeente Ilottertlam gesloten overeen• 
komst betreffende ruiling van gebouwe en 

groud. S. 9. 

2 Januari 1892. WET, tot goedkeurin der 

overeenkomst, waarb~ de Kroon aan clen 
Staat der Nederlanden het recht verleent om 
ten behoeve van den polder • het Plaatje" 
onder Hooge en Lage Zwaluwe de erfdienst
baarheid van overweg te vestigen op een 
deel der kade van den 1iolder •de Ribbe" 

onder Made en Drimmele,t,. S. 1 O. 
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2 Januari 1892. WF:r, houdende goedk ring 
van de op 4 Mei 1891 te ~ <!:f".!Jf'kage 
tnsschen Nederlaná en 1Jelgië gesfotln oyer
eenkomst tot wijziging van art. 5 9 van het 
reglement betreffende het loodswezen elf 'het 
ii;emeenschappelijk toezicht op de Schelde en 
de andere daariu genoemde wateren, behoo
rende bij de op 20 Mei 1843 te Antwerpen 
tosschen voorzegde Rijken gesloten overeen
komst (Staatû,lad 184.3, n•. 4.5), en straf
baarstelling van de overtredingen in dat ar
tikel bedoeld. $. ll. 

Ii NAAM VAN H. M . WILHELMINA, BIJ 

DE G.TIE Gons' KONINGIN Dl!:B. NEDEB.LANDE~' 

PB.JNSES VAN ÜB.ANJE•NASSAU, ENZ: ENZ. ENZ. 

WIJ. "EMMA, KONINGIN-WEDUWE, REGENTES 

VAN HET KONINKRIJK, 

A1len, die deze zullen zien of hooren lezen, 
salut I doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
dç op 4 Mei 1891 te ', Grapenl,age tu88chen 
lkàerland en Bel,gië gesloten overeenkomst tot 
wijziging van art. 59 van · het reglement betref
fende het loodswezen en het gemeenschappelijk 
toezicht op de Srhelàe en de andere daarin ge
noemde wateren, behoorende bij de op 20 Mei 
1843 te Antwerpen tnsschen ,roorzegde Rijken ge
sloten overeenkomst (Staataólaà 1843, n°. 45) , 
wettelijke rechten b~treft en het tevens noQdig is 
straf te stellen op de overtredingen in dat artikel 
bedoeld; 

Gelet op het tweede lid van art. 59 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De op 4 Mei 1891 te •, GraDenkage 

tosschen Nederland en .België gesloten overeen
komst tot wijziging van art. 69 van het reglement 
betreffende het loodswezen en het gemeenschappe
lijk toezicht op de Schelde enz., behoorende bij 
de op 20 Mei 1843 t~ Antwerpen tusschen voor
ze~ Rijken gesloten overeenkomst (Staatsblad 

184.3, n°. 45), gelijk die in afschrift nevens deze 
wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. De overtredingen, bedoeld bij art. 69 van 
het reglement betreffende het loodswezen en het 
gemeenschappelijk toezicht op de Scl,elde, worden 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd golden. 

3. De strafbare feiten in artikel 2 dezer wet 
bedoeld, worden beschouwd als overtredingen. 

4. Deze wet treedt in ~erll'fil'k op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Ge!(even te 's Gravenhage, den 2den Januari 1892. 

(get.) EMMA. 
De Miniater van Justitie, (get.) SMIDT. 

De Miniat/11' van Marine, (get.) J. C. JANSEN. 
JJe Mini.Jter Dan Buitenlanàaclze Zaken, 

{get. VAN TÎENHOVEN. 
(Uitgeg. 30 Jan. 1892.) 

Al'SCHRll'T, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son 
nom Sa Majesté la Reine Régente du Royanme , 
et Sa Majeaté Ie Roi • des Belges ; 

Ayant résolu de donner Leur approbation aux 
dispositions arrêtées Ie 12 Février 1891 par les 
commissaires permanents N éerlandais et Belges ; 
ponr la surveillance commune de la navigation et 
des services dn pilotage dans l'Escant , à l'effet 
de modifier l'article 59 do Règlement International 
do 20 Mai 184.3, relatif an pilotage et à la 
surveillance commune, ont nommé à eet effet pour 
Lenrs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine Régente dn Royaume des 
Pays-Bas, Ie jonkheer CORNELIS HAB.TSEN . com
mandeur de l'ordre dn Lion Néerlandais, cheva
lier de deuxième classe de l'ordre du Lion d'or 
de la Maison de Nassau~ etc. etc., Ministre des 
Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des 
Payii-Bas, et 

· 1e Sieur GÉRARD K&UYS, chevalier de l'ordre 
dn Lion Néerlaodais, officier de l'ordre de Ja 
Couroone de Chêne de Luxembonrg etc. , capi
taine de vaisseao , Ministre de la Marine de Sa 
Majesté la Reine des Pays-Bas; 

Sa M11jesté de Roi des Belges, Ie Baron n' ANE
THAN, grand-officier de Son ordre de Léopold, 
chevalier de l'ordre do Lion N éer!andais, grand 
croix de l'ordre de la Couronne de Chêne de 
L uxembourg, etc., etc., Son Envoyé extra-ordi
naire et Ministre pléoipotentiaire près la Cour 
Royale des Pays-Bas ; 

lesqnels, après s'être communiqué leurs pleins 
ponvoirs, tronvés en bonne et doe forme, sont 
convenus des articles snivants : · 

Art. J. Les dispositious, siirnées, en textes 
N éerlandais et Fmnçais, à An vers Ie 12 Février 
1891" par les commissaires permanents N éerlandais 
et Belges ponr la surveillance commune de la 
navigation et des services du politage dans l'Escant 
et ei annexéea en copie, sont appronvées. 
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Elles serod'f' co11aitltrées comme insérées mot àr 
mot dans la présente convention et comme faisant 
partie intégrante de cette convention. 

II. La présente · convention, dressée en denx 
exem plaires, sera ratifiée et les ratifications en 
seront éehangées à la Haye aussitat qne faire 
se ponrra. 

En foi de qnoi, lea plénipotentiaires susdits !'oot 
aignée et y ont appoaé leurs eaeheta. 

Fait à la Haye, Ie 4 Mai 1891. 

(L. S.) (.get.) HARTH!I. 

Kauts. 
B••. n'A11ETHAN. 

OVEREENKOMS'l'. 

De Nederlandsche en Belgische Regeerin!(en, in 
overweging genomen hebbende, dat artikel 69 van 
het Gemeenschappelijk Reglement voor het Loods
wezen op de Schelde van 20 Mei 1843, wijzi
ging behoeft ten gevolge van de invoering in 
Nederland van het nieuwe Wetboek van Straf
recht, wet van 3 Maart 1881 (Staaûblad, n•. 86), 
waardoor met 1 September 1891 de wet van 
6 Me.art 1818 (Staat,blaà n•. 12) zal komen te 
vervallen, hebben voor de totstandbrengin,r daar
van aangewezen en benoemd: 

De Nederlandsche Regeering; de heeren J. 
SPA.111.U.BD en J. C. DE RutTII& DE WILDT, 

vaste commissarissen voor het gemeenschappelijk 
toezicht op de Scheepvaart en het Loodswezen 
voor de Schelde; 

De Belgische Regeering: de beeren N. ALLO 

en P. PETIT, vaste commissarissen voor het ge
meenschappelijk toezicht op de Scheepvaart en 
het Loodswezen voor de Schelde; 

die, ingevolge de wederzijds aan ben verleende 
volmachten te Antwerpen vergaderd, omtrent het 
navolgende zijn overeengekomen, als: 

Art. I. Van af den lsten .September 1891 zal 
artikel 119 van bovenvermeld Internationaal Regle
ment van 20 Mei i843 lniden als volgt: 

in werking , dan nadat zij door de wederzijdsche 
Regeeringen is goedgekeurd. 

Aldus in dobbel opgem,.;,.kt te Antwerpen, den 
12 Februari 1891. 

De Nederlandscl,,e Permanente 00"!_milaaria&811, 

(§et.) J. SPAN.TAABD. 

J.C. DE RUYTER DE WJLDT. 

De B1lgilcl,,e Permanente Commilaarilam , 
(9ttt.) N. Aüo. 

P. PETIT. 

2 Januari 1892 . .81:&LUIT, hondende vaststelling der 
regelen omtrent het beheer van het Wed 11,1Ven
en weezenfonds voor bnrgerlijke ambtenben. 

· IN !IA.AH VAN l!· M. WILHELMINt, ENZ. 

W1.r EMMA, EIIZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën van den 28sten December 1891 , n•. 69, 
Generale· Thesaurie; 

Gelet op artikel 19 van de wet van 9 Mei 18\)0 

(Staaflblaà n°. 79): 
Hebben goedgevonden en verstaan de volgende 

tegelen vast te stellen omtrent het beheer van 
het Wednwen- en weezenfonds voor burgerlijke 

ambtenaren. 
Art. -1. De directeur van het Weduwen- en 

weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren regelt 
de inrichting der bureanx van het fonds , en is 
belast met de leiding der werkzaamheden. 

2. De directeur draagt,. in overleg met com
miBSarissen, de ambtenaren bij het Fonds ter be
noeming, bevordering, schorsing en ontslag voor 
aan den Minister van Financiën. 

Op gelijke wijze doet hij dè noodige voor
stellen omtrent de bezoldiging der ambtenaren. 

De direetenr regelt de verloven der ambtenaren, 
onder zijne bevelen werkzaam. 

Aan den directeur kan verlof worden verleend 
door den Minist~r van Financiën. 

Het verzoek van den directenr om verlof woedt 
gedaan in overleg met commissarissen. Bij zoo
danig verzoek dient de directeur, mede in overleg 
met commissarissen, aan den Minister van Finan

ciën tevens de noodige voorstellen in , ten ei.ode 
tijdens zijne alwezigheid in het beheer te voorzien. 

De directenr kan geene andere betrekking be
kleedeo zonder goedkeuring van commissarissen 
en van den Minister van Financiën. 

• De overtredingen van het Reglement, welke 
begaan worden door de loodsen of andere bij het 
loodswezen in dienst zijnde personen, zullen wor
den beoordeeld en gestraft volgens de wetten van 
kracht in het land, waarin de hoofdzetel !{lll~en 
is van de administratie, waartoe de overtreder of 
overtreders bebooren, onverminderd de disciplinaire 
straffen, welke el~e administratie aan hare loodsen 
enz. zal knnnen opleggen." 

II. De tegenwoordige overeenkomst treedt niet 

3. De direetenr ia belast met de zorg voor 
het onderbood van en den bnisbondelijken dienst 
in het gebouw waarin de boreanx van het Fonds 

':, gevestigd zijn. 



8 2 JANUARI 1892. 

Nopens het onderhoud van en den dienst in 
de lokalen waarin de bureaux van den Pensioen
raad voor de burgerlijke ambtenaren gevestigd 
zijn, treedt hij in overleg met deu secretaris van 
dien Raad. 

4. Vóór den lsten A1tgostns van ieder jaar 
zendt de directeur, in overleg met commissarissen, 
aan den Minister rnn Financiën een ontwerp · 
voor de begrooting van ontvangsten en uitgaven 
van. het Fonds over het komende jaar, met de 
daarbij behoorende bijlagen (Memorie van Toe- · 
lichting, toelichtende staat, zoo mede de in artikel 
20, 2de lid, der wet van 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 79) sub 10. en 20. bedoelde stukken). 

5. De directeur doet in overleg met commis
sarissen telken jare vóór ultimo Maart aan den 
l(inister van Pinanciën toekomen: 

10. een ontwerp voor de eer.,te rekening van 
ontvangsten en uitgaven van het Fonds· over het 
" fgeloopen jaar; 

20. een ontwerp voor de tweede rekening van 
ontvangsten en uitgaven van het Fonds over het 
laatstafgesloteo dienstjaar. 

6. De directeur onderzoekt de ingevolge artikel 
14 der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad nO. 79) 
bij hem ingediende aanvragen om pensioen. 

Hij is bevoegd aan de betrokken autoriteiten 
inlichtingen te vragen zoowel omtrent punten 
waartoe het onderzoek der ingezonden stukken 
aanleiding iieeft, als over andere zaken waarbij 
!tet Fonds betrokken is. 

Hij doet aan den Pensioenraad voor de burger
lijke ambtenaren een voorstel omtrent de op de 
aanvragen te nemen besfüsing. 

7. De directeur zorgt dat aan de gepension
neerden pensioenakten worden uitgereikt. Het 
model dier akten wordt door den Minister van 
Financiën vastgesteld. 

8. De direcleu r zorgt dat een grootboek wordt 
,!!@gehouden van de ingevolge de wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad no. 79) verleende pensioenen. 
Daarin wordt aangeteekend alles wat op de ver
leende pensioenen betrekking heeft. 

9. De -directeur stelt de pensioenen betaalbaar 
'VOigens door den Minister van Financiën te 
stellen regelen. 

Hij doet nopens de uitbetaling daarvan rekening 

en ~erantwoording aan de Ah1:emeene Rekenkamer. 
10. De directeur zorgt, dat de geldelijke ad

ministratie van het _fonds wordt gevoerd overeen
komstig de voor het beheer van 's Rijks bijzondere 
fondsen geldende regelen van comptabiliteit. 

11. !Je directeur verüi.eert de ingevolge artikel 
17 der wet van 9 Mei 1890 (Staatablad nO. 79) 
ingehouden kortingen. In_ de gevallen, waarin 

; met het inbonden van korting moet worden op
, gehouden, geeft hij daarvan tijdig kennis aan 

het betrok~en Departement van algemeen bestuur. 
llij doet aan het betrokken Departement mede

deeling van de ingevolge artikel 2, derde li:l , 
der ·wet vaa 9 Mei 1 890 (Staatsblad n°. 79) 
afgelegde verklaringen en van de ingevolge artikel 
25, derde lid, dier wet ingediende nanvragen , 
onder opgave van den dair sedert welken de 
korting moet worden toegepast. 

12. De directeur onderzoekt de aanvragen tot 
restitutie van ten onrechte ingehouden kortingen, 
zoomede van de ingevolge artikel 17, voorlaatste 
lid, der wet van 9 Mei 1890 (Staataólad n°. 79) 
terug Ie geven kortingen en draagt zorg dat het
geen te veel is ingehouden, aan de daarop recht
hebbenden wordt terugbetaald. 

13. De directeur zal in overleg met commis
sarissen aan den Minister <an Financiën voor
stellen doen tot belegging der tijdelijk voor den 
diènst van het fonds niet benoodigde gelden en, 
indien de uitgaven van het Fonds dit noodig 
maken, tot het te gelde maken van ten name 
van het Fonds staande inschrijvingen op de 
Grootboeken der Nationale Schuld. 

14. De rente van de ten name van he·t Fonds 
op de Grootboeken der Nationale Schold in
geschreven kapitalen, wordt geïnd en de over
schrijving van alle kapitalen, welke voor het 

Fonds worden gekocht of verkocht, wordt bewerk• 
Etelligd door de daartoe door den Minister van 
J<'inanciën aan te wijzen ambtenaren. 

15. De directeur is belast met het aanleggen 
en bijhouden ·der statistieken en met het ver

zamelen van alle gegevens, welke, naar het 
oordeel van commissarissen, benoodigd zijn voor 
het opmaken der in artikel 20, derde lid, der 
wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 79) be
doelde w-etenschappe14jke balans. 

16. De directeur is bevoegd om in overleg 
met commissarissen aan den Minister van Finan• 
ciën voorstellen te doen, welke hij in het belang 
van het Fonds a~ht. Dit betreft ook zoodanige 

voorstellen, wier aanneming tot wijziging van de wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsól.ad nO. 79) zoude leiden. 

17. He directeur stelt zich gedurende de ver
gaderingen van commissarissen. te hunner ·be
schikking, ten einde verslag te doen van zijne 
werkzaamheden , alsmede van den stand van het 
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Fonds. Ook is hij •rplicbt aan elk der com
missarissen inzage te geven van de boeken en 
verdere bescheiden het Fonds betreffende, en de 
inlichtingen die door hen verlangd worden, te 
verstrekken. 

18. Commissarissen van het Fonds stellen tot 
regeling hunner werkzaamheden een reglement 
van orde vast, waarvan een afschrift aan· den 
Minister van Financiën wordt gezonden. 

19. Commissarissen vergaiereo minstens een
maal in de drie maanden, en verder zoo dikwijls 
zij dit noodig oordeelen. 

20. Commissarissen waken voor zooveel hen 
betreft voor de richtinge naleving der wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad no. 79). Zij houden 
toezicht op het beheer v11n den directeur. Zij 
zijn bevoegd, ook buiten tusscheokomst van den 
directeur, aan den Minister van Financiën alle 
voorstellen te doen omtrent hetgeen zij voor een 
richtig beheer van het Ji'oods noodig achten. Dit 
betreft ook zoodanige voorstellen welker aanneming 
tot eene wijziging der wet· van · 9 Mei 1890 
(StaataUad no. 79) zon leiden. 

r>e Minister van 1''inanciën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden !(ezonden aan de Ministers, Hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, aan de 
Algemeene Rekenkamer, aan den Pensioenraad 
voor de burgerlijke ambtenaren en aan de com
missarissen en den directeur van het Weduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

's Gravenhage, den 2den Januari 1892. 

(.gel.) E MM A. 

De Minister van Financiën, <.get.) PrEBSON, 

4 Januari 1892. WETTEN, honden de natura
lisatie van: 

H e n d r i k J a n K on ing. S. 12. 
Joseph Arnold Hubert van de Loo. 

s. 13. 
Johann F ra n z van· de Loo. 
Joseph Silvester Joubert. 
Christoff Josias Graaf 

zow. s. 16. 
Joannus Winters. S. 17. 
Maximilian Julius Josef 

Völcker. S. 18, 
Dr. Wilhelm Friedrich 

Schelkly. S. 19. 

s. 14. 
s. 16. 

von Ran• 

Berthold 

Hermann 

Jan Mathijs Gnffens. S. 20. 

' 7 Januari 1892. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente .d.bcoude-Baambn1gge, 
welker bezit, ten behoeve van den vesting
bouw, vereiscbt wordt tot het maken van 
.eene damsluis in den .Angatel. S. 21.· 

13 Januari 1892. BES1'.UIT, waarbij aan qe Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van krank
zinnigen en zenuwlijders in Nederland, ge
vestigd te Utrecht, vergunning wordt verleend 
op het landgoed Bloemendaal te Looad11int!7' 
een· gesticht voor krankzinnigen op te. richten. 
s. 22. 

IN " NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bionen

landsche Zaken, van 9 Januari 1892, n• .. 100, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver
zoek van de Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland,, 

geve;tigd te Utrecht, om vergunning tot het op* 
richten van een gesticht voor krankzinnigen op 
het landgoed Bloemendaal te looaduinen; 

Gelet op artt. 7 en. 8 van de wet van 27 April 
1884 (SlaatMtad 11°. 96), gewijzigd bij art. 10 , 
sub 46°., van de wet vàn 16 April 1886 (Staata

~tad n•. 64); 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereenigiug tot Christelijke 

verzorgioic van kraukzinoigen en zenuwlijders in 
Nederland, gevestigd te Tltrecltt, wordt vergun
ning verleend op bet landy,oed Bloemendaal te 
Looaduinen een gesticht voor krankzinnigen op te 
richten, overeenkomstig de door haar bestuur 
overgelegde teekeningen en beschrijving. 

2. In het gesticht, bestaande nit tien pavil
joenen voor mannen, tien paviljoenen voor vrou
wen en de noodige dieustgebouwen, mogen niet 
meer dan 500 krankziouigen, 250 mannen en 
250 vrouwen, verpleegd worden. 

De Miuister van Binnenlandsche Zaken bepaalt 
na de voltooiing van elk paviljoen het tgdstip 
waarop dit in gebruik mag worden genomen, en 
het maximum van het getal verpleegden dat d·aar
in mag wordeu opgenomen. 

3, In elk voor meer dan één verpleegde bi:.· 
stemd slaapvertrek wordt op eeue duidelijk zM:ht
bare plaats het aantal personen aangewezen, waar
voor het bestemd is. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlaodsche· Zaken mag noch in de lokalen; 
noch in hunne bestemming eene verandering ge-
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maakt worden, die invloed heeft op de plaate
rnimle of den aanvoer van versche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nacht-
verblij veo. , 

5. De geneeskundige behandeling der verpleeg
den wordt aan ten minste drie geneeskundigen 
opgedragen. 

Zoolang het aantal verpleegden niet meer dan 
~00 bedraagt , moet aan ten minste één, zoolang 
het aantal verpleegden meer dan 200 maar niet 
meer dan 350 bedraagt, aan .teu minste twee ge• 
neeskundigen de geneeskundige behandeling zijn 
opgedragen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
mei de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 13den Januari 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minister van Binnefilaml.rche Zaken, 
{get.) TAK VAt POORTVLIET. 

(UitgegJ 19 Jan. 1°892.) 

27 Januari 1892. BESLUIT, tot aflossing van de 
ten laste van den Staat in omloop zijnde 
drie en een half ten honder4 rentegevende 

scliu be\~ sen ... r voormalige Neder
landsche •11.bijnspoorwegmaatschappij. S. 23. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W r;s EMMA, ENZ. 
Op · de voordracht van den Minister van Fi

nanciën, van den 23sten Jannari 1892, n•. 76, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De Minister van Financiën wordt gemachtigd 

om aflosbaar te stellen op den eersten Maart 1892 
de in 1886 en 1887 door de Nederlandsche 
Rhijnspoorwegmaatschappij uitgegeven en bij de 
wet van 22 Jnli 1890 (Staatsblad n• 134) ten 
laste van den Staat gebrachte , drie en een half 
ten honderd rentegevende schuldbekententssen, 
welke op gezegden da~um nog in omloop zullen zijn. 

De Minister van Financiën io belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worde_n geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhag~, den 27sten Jannari 1892. 
(!let.) E M M A. 

De Min. van Financiën, (!let.) . P!ERBON. 
(Uitgeg. 30 Jan. 1892.) 

28 Januari 1892. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 24. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuit11:aven voor het dienstjaar 
1892, betreffende de Hooge Oolleges van Staat en het Kabinet der Koningin, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt: 

1° Afd.: De_ Staten-Generaal . 
De Raad van State . 
De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der beide Orden 
Het Kabinet der Koningin. 
Pensioenen, wachtgelden , gratificatiën en 

ringen ~an den Ministerraad 
Onyoorziene uitgaven 

f 

kosten voor de vergade-

368,835.-
101,910.-
115,650-
14-,850.-
32,890.-

{34,320.-

6,000.-

f 663,a55. -

28 Januari 1892. WET, tot ·vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 189:!. S. 25. 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1892, betreffende het Departem61tt van .Buitenlandse/te Zaken, vast~esteld .zooals hierna verkort volgt: 

1° Afd.: Kosten van het Depd.rtement . / 79,780.-
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten . 616,350.-
3• Verschillende uitgaven 24,900.-
4• Pensioenen , wachtgelden en toelagen. 29, 770.-

Onvoorziene uit~aven • 10,000.-

f 759,800.-
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28 Ja,wal'i 1892. ~. tot v~tel 10g van het vierde hoofdstuk der Staatsbll!{l"ootiog voor het 
dienstjaar 1892. "s. 26. 

BU deze wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1892, betreffende het Departement van Juatitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1° Afd.: Kosten van het Departement • • . • . . . • • . • f 144,960.-
20 Kosten van de rechterlijke macht. . . . . . • l,656,l86.-
3• Koeten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiëu in de militaire 

arrondissementen • . • • . . • . 61,300.-
4• 

5• 
6· 
7• 
8• 
Il• 

10• 
10• • a. 

11• 

Gerechtskosten • • • • . . . • • • . • . . . 
Kosten van algemeens of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij • 
Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten . . • 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen . 
Kosten der Rij kewerkinrichtingen • 
Pensioenen, wachtgelden , gratificatiën enz. 
Verschillende nitgaven • • • • . 
Koeten van uitvoering van de wet, houdende voorbereidende maat

regelen tot het verkrijgen van de noodige kennis van feiten en toe
standen ter heoordeeling io hoeverre aanvulling van de sociale wet
geving vereiecht wordt 

Onvoorziene ui~aven • • • . 

326,000.-

607,605.-
926,581.-
676,921.-
685,410.-
247,113.-
42,800.-

31,li00.-
60,000.-

f 5,243,274.-

28 Januari 1892. WET, tot vaststelling van het injfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 27. 

Bij deze wet wordt het V de hoofd.stuk der begrooting van Staat_suitgaven voor het dienstjaar 
1892, betreffende het Departement van Binnenlandse/ie Zaken, vastgesteld zooais hierna Yerkort volgt : 

l• Afd.: Kosten van het Departement. .Jrt. 1-4 . . . . . f 161,047.-
2• • a. Kosten van het beetnnr der provinciën : 
.Jrt. li- 8. Noordhrabant 

• 9-12. Gelderland • 
18-16. Zuidholland • . 17-21. Noordholland . 22-26. Zeeland . 26-29. Utrecht 
30-33. 1''riesland . . 84-37. Overijssel. 
88-41. Groningen 
42--46. Drenthe . 46-49. Limbnrg • 

6. Armwezen. Àrt. 60-52 
c. Verdere nitgaven betrekkelijk het hinnenlandech bestuur . 

.Jrt. 68-61 . . . . . . . . 

s• Afd.: Nationale militie en schutterijen. Àrt. 62-64 
4• • Medische politie. .Jrt. 66-86 
58 

• Onderwijs. 
Hoog,r OttàeNDij,. 

Àrt. 86-89. Rijke-Universiteit te Leiden . 
90-92. Rijke-Universiteit te Utrecht • 
IJS-95. Rijks• Universiteit te Groningen 

Transporteere 

/ 63,700.- . 
• 69,900.-
• 78,947.20 
• 77,86ri.-

62,300.-
• 52,160.-

98,200.-
• 68,64ri.-

67,000.-
47,600.-

• 57,870.-
189,300.-

• 82,örio.-

/ 786,820.
" 449,285.
• 803,242.-

956, .20 
66,660.-

640,489.-

/ l,r,89,347.- / 1,822,123.20 
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Per transport 
J1 ertl:"e uitgaol!ft /Jefrd:l,;elijl,; liet lwoger o,ukrw{ia, 

Àrt. 96. Uitgaven voor den dienst der Rijks-Uoiversiteiten, niet 
begrepen in de arlt. 86 tot en met· 95, van zoodanigen aard als, 
volgens beslissing_ van den Minister van Bionenlandsehe Zalren, tot 
en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, 
bedoeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staatlólad n•. 102). 

Àrt. 97. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootschap van wege dat genootschap . 

Àrt. 98. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch
Lntherschen en Remonstranten, mitaicaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Hersteld-Evangelisch-Lntherschen 

,t.l,539/iJ7.- f 1,822,123.20 

2,000.-

32,052.M 

Àrt. 99. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerk~enootschap. • 
100. Toelagen voor en verdere nitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienst-onderwijs voor de Israëlietische kerk
genootschappen. • 

10,000 . ..:.. 
13,580.-

19,600.-

1,000.-
Àrt. 101. Kosten der go11den eerepenningen voor bekroonde 

prijswrageo, uitgeschreven door de Rijks-Universiteiteo 
Àrt. 102. Beurzen voor studeerendea aan instellinJ(en voor 

hooger onderwijs • 
Àrt. 103. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 

uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt • 

Àrt. 104. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia 
105. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur 

der izymnasia 

Àrf. I 06. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare gym• 

14,400.-

890.-
3,500.-

700.-

nasia en progymnasia. 235,000.-
.J.rt. 107. Reis- en verblijrkosten, vacatiegelden en verdere uit-

gaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in artt. 11 
en 12 der wet van 28 April 1876 (Staataólad n•. 102). . • 8,000.-

Middûóaar onderwija • 

.Jrt. 108. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middel
baar onderwijs. 

Àrt. l 09. Reil-, verblijf- en bureelkosten 1·an ae inspecte11rs 
van het middelbaar onderwijs . 

Àrt. 110. Jaarwedden, toelagen en belooniagen der hoogleeraren, 
leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische school • 

Àrl. 111. Aanbouw en onderhoncl van gebouwen, vnur en licht, 
furlpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, kleeding der be-
di~, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, schrijffoonen en 
verdere nit!t9ven ten behoeve der Polytechnische school • • 

Art. 112. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo
ningen der leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks hoogere 
burgerscholen . 

Àrt. 113. Aankoop van gro~d en gebouwen, hu11r en lasten 
van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, reis-~u verblijf-

Transporteere 

10,500.-

2,400.-

121,525.-

• :18,125.-

• 423,730.-

/2,475,84.9 .64. f 1,622,123.20 
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Per transport ./2,476.,849.64 / 1,822,123.20 
kosten, personeele hnlp, scbrijfl.oonen, en verdere nitgaven ten be-
hoeve der Rij ks boogere bnrgerscbolen • • 

Art. l 14. Jaarwedden, toelagen en beloooingen der leeraren, 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbonwschool en toelagen aan 
den ,heer K. W. 'vAN Go&KOM, tot vergoeding van kosten, door 
hem te maken tot het geven van onderwijs aan die school . 

Art. 116. Kosten en snbsidiën voor stichting, uitbreiding, aan
bouw, onderhoud, bnnr en lasten van gebon~en, onderhoud en 
aankoop van meubelen, vnnr en licht, aanvnlling en uitbreiding 
der verzamelingen en b ulpmiddelen voor het onderwijs, reis- · en 
verblijfkosten; personeele bnlp en scbrijfl.oonen, administratieve, 
huishoudelijke en verdere nit!(Bven ten behoeve der Rijkslandboowschool • 

Art. 116. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van middel
baar onderwijs • 

Art. 1166ia. Snbsidiën aan scholen voor ambácbtsonderwijs • 
117. Subsidiën en toelagen voor inrichtingen van onderwijs 

in land- en tuinbouw en voor het opleiden van landbonwonderwijzers. 
Art. 118. Jaarwedden van drie laodbonwleeraren • 

119. Reis-, verblijf- en bureelkosten der landbonwleeraren. 
119bi8. Landbouwproefstations: 

a. Jaarwedden van het personeel . 
6. Reis-, verblijf- en bareelkosten der ambtenaren 

en der leden van de commissie van toezi~bt 

c. Gebouwen 
d. Werktuigen; verder mlterieel en arbeidsloon 

/ 17,250.-

• 2,1100.-, 

" 16,400.-
• 4,000.-

Art. 119ter. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 
van proefvelden , van het daarbij te houden toezicht en de verdere 

daarmede in verband staande uitgaven . 
Art. 120. Subsidiën aan scholen voor zeevaartknndig onderwijs. 

121. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de boogere 
burgerscholen, de laudbouwscbolen en de Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens • 

Art. 122. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 
de com missiën tot het examineeren van ben, die eeoe acte van be
kwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van be
kwaamheid vermeld in art. 65 of eene akte van bekwaamheid voor 
het bandteekenen, vermeld in art. 65bi8 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, l~atstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 
(Staat,Mad n•. 175), wenscben te ontvangen, benevens verdere 
kosten van die examens. 

Lager onderwija. 
Art. 123. Jaarwedden van drie inspectenrs van het lager onderwijs. 
Art. 124. Reis-, verblijf- en bnreelkosteo der inspecteurs van 

het lager onderwijs . • . 
Art. 125. Jaarwedden van de districts-scboolopzieners. .• • 

126. Reis-, verblijf- en bareelkosten van de districts

schoolopzieners. 

67,500.-

60,950.-

29,946.-

241,750.-
36,200.-

29,800.-
7,600.-
2,600.-

40,250.-

12,000.-
31,950.-

81,000.-

37,000.-

10,500.-

2,700.-
62,500.-

18,500.-

Transporteere /3,198,494.64 / 1,822,123.20 
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Per transport / 8,198,494.64 / 1,822,123'.20 
Àrt. 127. Reis-, verblijf• en bureelkosten van de arrondissements-

acboolopzieners of abonnement deswege. 66,000.-
Àrt. 128. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan 

wie bij nrt. 67 der wet tot regeling van het Jager onderwijs, laatste
lijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatablad n°. 176), 
het toezicht op het la11er onderwijs is opgedragen • 100.-

Àrt. 129. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwij1.ers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding v~n onderwijzers 
en bij de daaraan verbonden .Jeerscholen .en jaarwedde van den 
concierge , belast met de bewaking van het gebouw der opgeheven 
Rijkskweekschool te, Nijmegen. 180,04,5.-

Àrt. 180. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweeke-
lingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen • • 144,000.-

.Jrt. 131. Aankoop en stichting . van gebonweo; hnnr en onder
houd van gebonwen; vuur en Jicht; hulpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele holp en sclirijfloonen; het ir:ebrnik 
maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten behoeve 
der Rijkskweekscholen en daa!'88-n verbonden leerscholen eo onder-
houd der gebouwen van de op11eheven Rijkskweekschool te Nijmegen. • 45, 781.

Àrt. 132. Snbsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder-
wijzers en onderwijzeressen. • 100,000.-

Àrt. 133. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijiers en 
ooderwijzet'esseo • 460,000.-

Àrt. 134. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen 
voor door hen op~eleide personen, die de akte, bedoeld in art. 66 

-onder a der wet op het lager onderwijs, zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 üecember 1889 (Staatabl,ad n°. 176), 
hebben verkregen. • 66,200.-

Àrt. 135. Snbsidiën en toelagen aan de arrondissementa-school-
op1ieners ten gevolge van art. 24 van het Koninklijk bealnit van 
22 Januari 1880 (Staaûb/ad n°. 6). 7,000.-

.Jrt. 136. Jaarwedden van onderwtjzers bij de Rijke lagere scholen 
te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. 11, 700.-

Àrt. 137. Onderhoud van gebouwen; vuur en licht; h_nlpmi.-1.
delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften; buitengewoon opzicht; 

personeele hulp; schrijflooneo en verdere uit~ven voor de Rij kB 
lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. • 8,1120.-

Àrt. 188. Subsidiëo aan ~meenten tot bestrijding van jaar-
wedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen. • 72,800.-

Àrt. 139. Bijdrage en ,ergoediog door het Rijk aan de ge
meenten in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van 
art. ü. der wet tol regeling vau het lager onderwijs, laatstelijk ge
wijzigd bij die van 8 December 1889 (StaatlMad n°. l7ó), in ver-
band met art. 5 der wet van 8 0ecember 1889 (Staatablad n•. 176) • :l,260,000,-

Àrt. 140. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van baar .lager onderwijs over 1890, ·ten gevolge van art. 4f 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 (Staatab/ad n°. 123), in verband 
met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staat&b/ad n°. 1711) 18,000.-

Transporteere f7,5113,040.64 / 1,822,12:l.20 
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Transporteere . J7,593,0~0.64 f 1,822,123.20 
.d.rt. · 141. Tijdelijk subsidie aan de gemeenten , door de uit

gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, )1111Melijk gewijzigd hij die van 8 Uecemher 1889, 
Staat1blad n°. l 7ó) . • 260,000.-

.Art. H,2. Bijdrage door het Uijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54bia der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gew\jzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staat1blad n°. 176) . • 825,000.-

.d.rt. H,3. 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. 65bia der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
die van 8 December 1889 (Staatablad n•. 175), wensahen te ont-
van11:en, benevens verdere kosten van die examens • 88,000 . ..:. 

.d.rt. 144. Verschillende uitgaven ·voor speciale inrichtingen voor 
onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen. l 8,600.-

4rt. 146. Kosten van vervaardiging, inpakking en verzending 
van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs • • 1,000.-

Árt. 146. Jaarwedden en · verdere belooningeii van den houw
knndige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge
bouwen voor onderwijs en van het personeel bij het hnreel van 
den bouwkundige • • 21,700.-

Árt. 147. Reis_• en verblij fkosten van de in_ het vorig artikel 
hedoel<le ambtenaren, huishouddijke en verdere uitgave~ betreffende 
het Han hen opgedragen toezfoht. 6,1100.-

6• Afd.: Kunsten en wetenschappen. .J.rt. 148-18<1, 
------- • 8,813,640.64 

64<l.,585.-
7• • Nederlandsche Staatscourant, Handelingen VJln de Staten-Generaal en 

8• • 
9• • 

Staatsblad. .drt. 186-188 
Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden • .drt. 189-195 
Onvoorziene behoeften. .drt. 196. 

82,41>1.-
479,361>.-

40,000.-

/ 11,782,0»4.84 

29 Januari 1892. WET, tot v11ststelling van het zeide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 28. 

Bij deze wet wordt het V I<le hoofdstuk · der hegrooting van Staatsuitgaven voor het dienstj1111r 
18!!2, betreffende het Departement van Marine, vastgesteld zonale hierna vdrkorl. volgt: 

1• Afd.: Kosten der administratie f S97,7W7 60 
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijke maritieme etablissementen • • 6,141,480.-

B• Personeel der zeemacht . • 6,417,125.-
4• Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hrdrogr11phie . 1,800,167.50 

6• Pensioenen, wachtgelden, kosten van medailles enz., gratificatiën en 
onderstanden. 

6• Onvoorziene uitga ven . 

• 1,382,670.20 
60,000.-

/ 14,19!!,24.0.SO 
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29 Januari 1892. Wx-r, tot vaststelling van het #evends hoofdstuk B der Staatsbegroot.ing voor 
het dienstjaar 1892: S. 29. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk B der begrooling van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1892, betreffende het Departement vfn Financiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten van het l>eparte4ent . . . . . . . . . . • . . . f 316,390.-
2• Kosten van de Grootboeken der N a.tionale Schuld, van de rentebetaling 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van 's Rijke sch~1kist . 
Kosten van het Muntwezen • 

5° Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijn-
zen, en van don wa~rborg en de belasting der gouden en zilveren 

110,775-
95,050.-

104,175.-

werken " 4,402,449.-
Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de eocceasie, 

de hypotheken en het kadaster, de Staatsloterij , de domeinen, het 
geldelijk beheer iler gtoote wegen, vaarten en veren en_ der visscherijen 
op de Schelile en Zeellwsche str09men . 1,696, 760.-

8" 
9• 

Kosten der Eerediensten. • 1,97 5,362.08• 
Kost;o van den Pensioentaad, pensioenen, enz. • • • . . • • . • 1,607,809.
Uitkeeringen, ·verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, gratifi-

catiën en toelagen . 
Onvoorziene uitgaven 

• 8,615,276.-
36,000.-

/ 18,959,646.08• 

29 Januari 1892. WET, tot vasts1elling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 30. 

Bij deze wet wordt het Xlde :floofdstuk der · begrooting van Sta!ltsoit!(l.ven voor het dienstjaar 
1892, betreffende de Onvoorziene uitaven, vastgesteld tot een bedrag van / li0,000.-. 

29 Januari 1892. WET, tot vastst11ling det begrooting 
v11n het vestin11:stelsel , dienst 1$92. S. 31. 

van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. • doen te weten : 
·Alzoo Wij i~.overweging genome? hebben, dat, ingevolge de wel van 3 December 1874 (Staat1-

6lad n•, 193}, houdende bepalingen omtrent het beheer der 11:elden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel , eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst 
van 1892, bij de wet behoort Ie w~'rden vastgesteld; 

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

wezen bij de wet van 18 April l 874 ( Staal86ltul n•. 64), wordt voor den dienst van 1892 vast
gesteld als völgt : 

.Jrt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk io dienst zijnde civiele in
geoieors, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- eo verblijfkosten, bureel: eo lo~aalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten 
en verdere benoodigdheden . . . . • • . • . . • • • . . . • • • • f 70,000 

Àrt. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan iceacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aaakoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; .kollen en ooicelden betrekkelijk .koop- en andere overeenkomsten; het doen van 

Transporteere f 70,000 
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Per trans port f 
grondboringen, waterpassing~o, opmetingen , enz.; een eo ander voor" de na vermelde 
werkeo ter verbetering van de lrseu,06 Hollawc46 'flTaterlinitJ: 

1°. Verbeteren van innodatiemiddeleo fn de geheele linie ; 

2°. Verachilleode verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge
heele linie. 

Árt, 8, Ale voren voor de oavermelde werken ter verbetering van de stelling van 
tlett Helder : 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werk~n in de gehee\e 

stelling. 

Art. 4 . Al■ voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelling van 

Áwuterdam: 
l •. Onteigening van gronden eo uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 

verschillende werken in '1e stelling ; 

2•. Maken van aardewerken, zandophoogiogen, metsel- en betonwerken, enz. voor 

verschillen werken in de ■telling ; 

S•. Ophoogen van wegen en maken van ioundatiekadeo; 

4,0 , Maken van batterijen aan de Zuiderzeezijde ; 

110. Maken van een fort in de Zuiderzee aan het Pampns eo het leveren van een 

atoom boot tot gemeenschap met dit fort ; 

60. Inkomende rechten tot idem; 

70. Inrichten en verbeteren van inuodatiemiddeleo; 

60. Maken van buskruitmagazijoeo; 

90. Aanleg van lieplantiogeo ; 

100. Verlagen van den spoorweg tnB1Cheo Bnmoijli: eo Uitge61t met bijbehoorende 

werkzaamheden aan_ den St. Áagtmdijk ; 
11 o. Maken \/'an werken ten behoeve der drinkwatervoorziening; 

120. Verachillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheele 

stelling. 

17 

70,000 

19,000 

11,600 

• 1,129,400 
Árt. ll. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelling vao 

't Holland,c/& DÏ4P en het rolkerak: 
Verbeteringen van ondergeschikt belang aan w_erken in d~ poaitiën van Willerrutad 

en Ooltge,upUUJ,t, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meet

slation en seintoestellen. 

Árt. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelling van 

de mondna 11an tktt MatU ffl /& et HaringolitJt : 
Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling, 

waaronder het maken van seintoestellen. 

Árt. 7. Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 

in verschillende stellingen 
Árt. 8, Doen van opmetingen, waterpassingen, grondboringen, enz. in de ver

hilleude liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 18741 (Stadt,1-
lad no. 64), werken tot voltooiing van het vestingstelsel aangelegd o! verbeterd 

moelen worden eo voor welke in de voorgaande artikela geen ~lden zijn uitgetrokken. • 

Árt. 9. Onvoorziene oitgaven 

10,000 

13,000 

40,000 

1,000 
50,ó"00 

. Totaal. 
1892. 

/ 1,84.5,000 

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

a. de aom van em millioen drielzondtrrd dr1izend g11llle,,, beschikbaar gesteld bij het Vlllate 
hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dieostj'aar 1892; 

h. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting ten be
hoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1891; 

c. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 18112 uit den aanleg der vestingwerken kunnen 
voortvloeien. 

Art. 3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij eeu der artikelen 2, 8, 4, IS, 6, 7 en 8 van 
artikel 1 dezer wet, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorechrift 
van het tweede lid van artikel 24 der wet van den öden October 1841 (Staatsblad n0, 40), door 
,everecbr\jviog nit artikel g van hetzelfde artikel l worden aangevuld. 

Art. 4. Op artikel 9 van artikel l dezer wet worden aanp:ewezen de tot het dienstjaar 1892 behoorende 
uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet vinden in een 

der an~ere artiktlen van genoemd artikel 1. 
Die uitgaven worden, voor elke aoort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te ' • Gravenhllf!'e, den 29sten Januari 1892. 
(get) EMMA. 

l.Je Minuter oan Oorlog, (get.) SEYPPARDT. 

(Uitgeg. 6 Fel,r. 1892.J 

29 Januari 1892. WET, tot vaststelling van het aclztsfe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1892. S. :12. 
Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 

1892, betreffende het Departement van Oorlcg, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l • Afd : Kosten van het Departement • • f löl,ISISO.-

2• Traktementen en toelagen, mitsgaders schRdeloosstelling voor nniform-

3• 

4• 

verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies van_ dienstpaarden en voor verhniskosten bij verplaatsing van 

den grooten staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale 

en plaatselijke staven. 
Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor nniformverandering 

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

van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 

staven der vel'M'hillende wapens en van de officieren der wapen

korpsen , daaronder be!(repen daggelden aan militaire wachters . 
Soldijen en verdere kosten van de verschillende slaven, diensten en 

wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten , io die afdeelingen en in de llde af. 

deeling omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instruc-

tenrs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni

gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

Geneeskundige dienst • 
Stndie en Onderwijs . 

270,500.-

• 8,124,761S.-

• 9,076, 771.-
919,124.-

623,410.-

Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 

pyrotechnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 

der artillerie, een en ander echter met inbegrf p van al wat de 
Koninklijke M.ililaire Academie en het wapen der marechaussee betreft. • 976,650.-

Materieel der genie en kazerneering, met hetgeen gereliend wordt daartoe 

Transporteere f 15,041,670.-
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Per transport 
te behooren, een en ander echter met uitzondering van al wat de 
Konil!-klijke Militaire Academie, de Cadettenschool, den Hoofdcursus 
te Kampen en het wapen der marechaussee betreft 

9° Afd.: Kosten der Rijke-centrale magazijnen van kleeding, uitrusting, hospi
taalgoederen en kampements-etrecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding en I uitrusting, benevens van vernieuwing en wijziging 
van ledergoed en paardetnig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger 

10° Militaire verkenningen en 'fopographische inrichting • 
11 • Verplaatsing van personen en goederen • 
12• Verschillende uitgaven 
13• Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 

lijfrenten, toelagen en wachtgelden 
14• Onvoorziene uitgaven . 
16• Wapen der marechaussee . 
16• Buitengewone uitgaven 
l 7• Voltooiing van het vestingstelsel 

19 

/ 15,041,670.-

735,625.-

397,115.-
47,850.-

237,700.-
62,300.-

2,020,040.-
60,000.-

606,300.-
1,281,400.
l,'300,000.-

29 Januari 1892. WET, tot vaststelling der begrooting van uitgaven voor den aanleg van Staats• 
spoorwegen, dienst 1892. S. 33. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Art. 1. De begrootiog van uitgaven ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwegen voor den 
dienst van 1892 wordt vastgesteld als volgt: 

1 • Afd.: Eerste aanleg. · 
Ärt.· 1. Jaarwedden, toelagen, maand- en daggelden van het per• 

soneel bij den aanleg van Staatsspoorwegen ( daaronder niet begrepen 
de buitengewoon opzichters bij de werken en leveriugen), mitsgaders 
schrijfloonen • / 48,000 

.J:rt. 2. Bureel- en lokaalbehoeften ; instrumenten en verdere benoo-
digdheden 

Ä.rt. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor kosten van 
veldwerk. Toelagen aan buitenslands gedetacheerde ambtenaren • 

Art. 4. Kosten van werkzaamheden voor het uitbakenen, waterpassen 
en het opmaken en aankoopen van grondteekeningen en plans, met in
begrip van arbeidsloon; daggelden wegens buitengewone adsistentie, be
looningen van landmeters; uittreksels van kadastrale plans en leggers; 
aanschaffen van werktuigen, baken, piketten en .verdere benoodigdheden • 

Ärt. 6. Aanleg van den spoorweg van Nieuwediep naar Ä.materdam, 
met alle daarmede in verband staande uitgaven, voor zoo ver zij niet 
in een of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen . 

.J.rt. 6. Idem spoorweg van Àrnkem naar Nijmegen . 
7. Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland " 
8. Vergoeding aan J. M. VAN DER MADE c.s. ingevolge over-

13 April l 
eenkomst dd. 

13 
December 1889 (spoorweg Zwa uwe-

6,700 

3,000 

1,500 

16,472 
260,000 
628,770 

's Hertogenboacl,,) • 4,000 
---- - - J 867,442.-

-------
'fransporteere / 857,442.-

2* 
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Per transport • f 857,442.-
20 Afd. : Werken bedoeld in de artt. 20 , alinea ·7 , 71 en 81 der 

overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en art. 72 der overeenkomst met de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij , bekrachtigd 

..d.rt. 9. 

10. 

ll. 
12. 

13. 
14,, .. 15. · 

16. 

17. 

18. 

19. . 20 . 

21. 

22. 
23. 
24. . 25 . 

3° Afd.: 

..d.rt. 26. 
27, 

bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsól,aà n°. 134.) . 
Verhoogen der perrons van het ontworpen hoofdgebouw te 

Bl,erici • f . 6,000 

Maken van eene verbinding tusschen de Hoogeveen.acne 
flaart en het stationsemplacement Hoogevem, benevens 
de inrichting van het spoorwegbassin tot haven • 

Maken van eene woning voor den stationschef te MtUUtrielzt • 
Maken van eene overkapping over het uiiddenpcrro_n op 

het station -P mlo, en het aanbrengen van retiraden op 
dat perron • 

Uitbreiding van het station Tilburg • 
Uitbreiding van de werkp181ltsen te Tilburg 

Maken van een blijvend hoofdgebouw op het station Ylû• 
1ingm (Haven). 

Maken van een loods voor locom~tieven op het station 
Plûlingen (Haven) 

Uitbreiding van het station '1 Hertogenóosck, met inbegrip 

10,800 
4,500 

4,600 
4,200 

11,600 

101,000 

6,000 

van eene nieuwe en hoogere Dieze'1ruft • • 1,000,000 
Maken van krnissporen tnsschen stations van het Noordernet 
der Staatsspoorwegen. 
Uitbreiding van het hoofdgebouw op het station Leeuwarden • 
Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw op 

het station Groningm 
Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw op 

het station Hengelo • 
Uitbreiding van het station Rotterdam (Beurs) . 
Wijziging van het goederenstation te Nijmegen • 
Vernieuwing van de westelijke viaduct te À1t1sfertla111 . 

Vernieuwing van de baan en den bovenbouw van de spoor• 

12,000 
2,100 

325,000 

91,800 
14,200 
60,000 
50,000 

wegen overgenomen van de Nederlandsche Rhijnspoor• 
wegmaatschappij. • 400,000 

- ----- f 2,092,800. -
Uitgaven, door de bestaande exploitatie-contracten met 

kosten van aanleg gelijkgesteld. 
Kosten van de overbrnirging van het Holland8ch Di;Jp. f 7,600 
Herstel van schade, ontstaan door ijsgang, oorlog, oproer, 

doorbraak van een spoorwegdij k, militaire inundatie of 
door overstrooming; herstel van beschadiging door aan-· 
varing. Memorie. 

----- f 7,600.-
4,• Afd.: · Aankoop van spoorwegen , wat de kosten beireft met 

aanleg gelijkgesteld . 
...d.rt. 28. Renten over het jaar 1892 aan België uit te keeren, van de kosten 

van werken tot uitbreiding van het 3tation Esschen, ingevolge regeling met de 
Belgische Regeering getroffen, tot nitvoering vau art. 17 der, voor zooveel noodig, 

Transporteere . f 2,957,842.-
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Per transport f 2,9117,842.-
bij de wet van 22 April 1880 ( Staati/Jlad n0. 68) bekrachtigde overeenkomst van 
31 October 1879 . • . . • . . • • • 

6• Afd.: Onvoorziene uitgaven . • 
.d.rt. 29. .Onvoorziene nitgaven·, daaronder 

dienstjaren • . • . • • . • . • . . 

...... • . .... 
begrepen vorderingen over afgesloten 

2,600.-

89,11118.-

f 3,060,000.

Árl. 2. Tot dekking der nitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 
worden aangewezen: 

a. de som van tweelwnderd :zei en tzl!llfllttig duizend M!lenltonderd uijftig guldffl (/ 276,950), be
schikbaar gesteld bij het IXde lioofdstnk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 1892; 

ll. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvangsten en nitgaven wegens den aanleg van 
Staat88poorwegen voor het dienijtjaar 1891; 

c. de 1.oevallige baten, welke gedurende het jaar 1892 nit den aanleg van Staatsspoorwegen 
knnnen voortvloeien . 

.3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
IS, 14, lli, ltl, 17, 18; ] 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 van de bij deze wet vastgestelde 
begrooting, ontoereikend wordt bevonden , kan het, met inachtneming van het voorschrift van art. 24 
der wet van 6 October 1841 (Staat&/Jlad n0. 40), door overschrijving nit arti"el 29 worden aangevuld. 

Uit genoemd artikel 29 kan mede wórden overgeschreven op artikel 27. 
4. Op arti"el 29 van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aangewezen de tot het 

dien.stjaar 1892 behoorende nitgaven, de Staatsspoorwegen· betrefl'ende; die hare omschrijving niet 
vinden in een der andere artikelen dezer begrooting. 

Die uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Jannari 1892. 

(geteekenà) E M M A. 
De Minuter i,an 'JITaterataat, Handel en Nij1>erlleid, (get.) C. LELY. 

(Uüg,g. 8 Fm. 1892.) 

29 Januari 1892. WET, tot vaststelling van het negmde hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 84. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstnk der begrooting van Staatsni~ven voor het dienstjaar 
1892, betrefl'ende het Departement uan W'aterataat, Handel en Nijuerheid vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1--4 . . • • • . f 182,400.-
2• Afd. : Waterstaat. 
bt. 11-9. Jaarwedden, reis-, verblijf- en bareelkosten enz .• 

• 10. Bezoldiging enz. van de machin!sten en stoken bij 
de verschillende stoomwerktnigen • . • . . . . . • . 

Art. 11. Bezoldiging en toelagen van het personeel voor den 
algemeenen· dienst van den waterstaat. . . . . • . • , . 

.d.rt. 12. Waarneming van winddruk en waterhoogten, geen be
trekking hebbende op in uitvoering zijnde werken, met inbegrip 
van materieel. . • • • • • . 

bt. 13. Telegraphische berichten . 
• 14. Waterstaatskaart 
• 16. Rivierkaarten • • . • 
• 16. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des 

lands 

Transporteere 

f _ 784,402.-

21,6117.-

26,270.-

17,300.-
4.,500.-
S,00O.-

12,000.-

11,000.-

f 824,129.- / 182,400.-
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Ärt. 17. Verspreiding van het herziene Amstetdamsche peil. • 

18. Onderbond enz. der verkenmerken van het herziene 
Amsterdamsche peil en van de naawkenrigheidawaterpassing • • . 

Àrt: 19. Opnemingen en peilingen enz. benevens aankoop, 
herstel en berging · van Înstrumeuten • 

.Jrt. 20. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van commis
siën, benevens nitschotten daarvoor 

Árt. 21. Exploten en proceskosten 
• 22. Druk- en bindwerk • 

23. Buitengewone correap0odentie bij ijsgang en hoop: 

opperwater. 
Árt. 24. IJsoprniming 

• 25. Toelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart. 
• 26. Toelage aan den ontvanger der direde belastinren enz. 

te Lobith voor de samenstellling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvaart • 

.4.rt. 27. Meten en ijken van Rijnschepen • 
• 28. Belooning der commisaiëu van deskundigen voor de 

RljnvBBrt te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht 
.Jrt. 286u. Vervaa,rdiging en inzending van kaarten, teekeniogen 

en modellen op eene te Parijs te houden tentoonstelling. 
Árt. 29. VerbiîJering der rivieren de Rijn ~n de Lek 

• 80. Verbetering van de rivier de Waal 
81. Verbetering van de rivier de IJssel . 

• 82. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen. • 
• 88. Verbetering van de Dordtache waterwegen • 
• 84. Verbetering, onderbond en herstel van het Bollaodsch 

Diep en het Haringvliet • • • 
.4.rt. 85. Verbetering, onderhoud en herstel van de rivier de 

Maas in Limbnrg, Noordbrabant en Gelderland . 

824,129.- · / 
16,000.-

400.-

8,000.-

1,000.-
1;000.-

17,000.-

6,000.-
15,000.-

600.-

600.-
800.-

8,000.-

1,600.-
817,000.-
7111,000.-
96,000.-

895,000.-
26,500.-

26,000.-

266,000.-
.4.rt. 86. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maaa, 

ingevolge de wet van 21i Jaunari 1883 (Staatû!aà n°. 4) . . • 1, 706,876.-
Àrt. :17. Onderhoud en herstel van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding en der werken en vaargeul op de Donge, als• 
mede het in werking houden der bemo.lingswerktuigen en de be
diening der veren tot de Nienwe M aasmonding behoorende ; onder• 
bond van de kribben in de Dintel bij Dinteloord • 

Árt. 88-41. Bezoldiging, bnreel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het nit
bakenen, waterpaasen enz. ten behoeve van het werk genBBmd 
1ab art. 36 

Árt"42. 

• 43. 
Kosten van den bouw van eeoe brng te Hensden 
Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas, het Scheur 

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

40,000.-

42,000.
Memurie. 

beneden de Ooijtpnnt van Rozenburg • 219,750.-
.Jrt. 44. Verbetering. ingevolge de wet van 24 J annari 186:1 

(Staatsblad n°. 4), van den Rotterdamschen waterweg • • 1,500,000.-
Árt. 41i. Onderhoud enz. der werken van den Hollandscben 

1/ssel, met de verdieping van de rivier beneden Goada. 14,500.-

182,400.-

Transporteere / 6,240,666.- / 182,400.-



29 JANUARI 1892. 

Per transport 
Àrt, 46. Verbetering van de Linge • 

• 47. Onderhoud enz. van het Zwarte Water • 
• 48. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep . 

f 6,240,555.- f 
2,200.-
4,400,-:-

25,000.-
8,lliO.-• 49. Onderhoud enz. Binnen- en Builen-Aa in Groningen. • 

• 60. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Woaldijk 
boven Dalem en in het Wijdachild, van de groote innod"tie- of 
hulpsluia in den W aaldijk te Dal~m, de sluizen, heulen en duikerH 
te Gorinchem. 

M. 61. Onderhoud enz. der duikenlois in den Krommen Rijn 
te Wijk bij Duurstede. 

Art. li2. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 
Durgerdam en IJmuiden • 

Art. 63. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever
werken, helm- en stroobeplantingen; onderhand, verbetering en 

vernienwing van peilschalen , van de havens te Hellevoetsluis en 
Goedereede en daarmede in verband staande uitgaven in Zuidholland. • 

Àrt. 54. Id. in N oordb.olland , aiRmede vau de havens te Vlie

land, Urk en Marken. 

Art. 66. Id. in Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 

Vlissingen en de binneoreede van Brouwershaven- • 
Art. 66. Id. in Friesland 

67. Id. in Overijssel . 
58. Id. in Groningen • 
59. Bijdrage in het te kort der 11itgaven voor :aeewering 

en oevervoorziening van de calamiteose polders in de provincie 
Zeeland, volgena de wet van 19 Jnli 1870 (Slaaüblad n0. 119). • 

Art. 60. Herstel van winter- en stormschade • 
61. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. 

62. Onderbond, herstel en verbetering der havens en hare 

toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de havens te 

Moerdijk en Willemstad; onderhoud, herstel en vernieuwing van peil

schalen, en daarmede in verband staande uitgaven in Noordbrabant. • 
Art. 63. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 

64. Id. in Zeeland , daaronder begrepen de aanleg- en 
losplaats bij de habella-slnis en het posthaventje te Gorishoek. 

Art. 66. Id. in Friesland 
• 66. Id. ia Overijssel 

• 67. Aauleg v11n een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de M.erwede , voor zoover zij niet in een of meer der vier 

volgende artikelen zijn begrepen. 
Art. 68-'11. Bezoldiging , bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 

verblijfkosten, kosten van uitbakenen enz. bij den aanleg van het 

kanaal, sub art. 61 genoemd 
Àrt, 72. Onderhoud van het voltooid gedeelte van het kanaal 

ter verbinding van Amsterdam met de Merwede • 
Art. 73, Onderhoud enz. van de Zuid-Willemsvaart • 

• 7 4. Aanleg en onderhoud van telegraphiscbe verbindingen 
voor den dienst van de kanalen, meubilair en verder materieel 

Art. 76, Onderbood enz. van de gekanaliseerde Dieze 

7,000.-

130.-

1!1i0.-

46,000,-

210,71i0.-

41,000.-
27,600.-
28,8fi0.-
8,200.-

260,~00.-
25,000.-
20,000.-

11,000.-
64,699.-

13,000.-
29,098.-
S,i83.-

818,000.-

23,200.-

41,160.-
171,600.-

1,675.-
16,000.-

23 

182,400.-

Transport eere f 7,688,uo.- t 182,400-
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Per transport f 7,633,140.- f 182,400.~ 
Àrt. 76. Onderhoud enz. vao het kanaal van Apeldoorn naar 

den Ussel. 
Art. 77. Onderhoud enz. van het Zederikkanaal . 

78. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne 
79. Onderhoud enz. vao alnizen en brnggen op den water

weg van Amsterdam naar Rotterdam • 
Àrt. 80. Onderhoud eoz. van het N oordhollandsch kanaal • 

81. Onderhoud enz. van het kanaal van Amsterdam naar 
de Noordzee • 

Àrt. 82. Vervanging van het stoomgemaal te Schellingwonde, 
met uitbreiding van het stoomvermogen . 

Árt. 83. Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 
bij Sch1illingwoude • 

17,000.-
72,000.-
82,000.-

9,000.-
152,320.-

4.75,000.-

150,000.-

7,700.-
Àrt. 84. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te I1mniden, · 

ingevolge de wet van 81 Mei 1887 (Staata6laà no. 98). 
Àrt. 85. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal 

• 1,287,000.-
4,00.-

86. Onderhoud enz. van de vaart tosschen Amsterdam 
en Vreeswijk . 

Àrl. 87. Onderhoud enz. van het jllll(l:pad laogs het Spaarne. • 
88. Onderhoud enz. van het kanaal van Neuzen 
89. Onderhoud enz .. van het kanaal Vlln Sluis naar Brugge • 
90. Onderhoud enz. vao het kanaal door Zuid -Beveland. • 
91. Onderhoud eoz. vao het kanaal door Walcheren • 
92. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzij l , de draaibrug over 

de Boorne, de Kiestrar,ijl, de Borgwerderbrug in de Leegte, het 
oostl'lijk kanaalboord van de Munoikezijlsterrijt, het Wijd der 
Linde • 

Àrt. 93. Onderhoud eo werkiog der stoom werktuigen van het 
Noord-Willemskanaal 

Árt. 94. Onderbond enz. van het kanaal het Meppelerdiep • 
95. Onderhoud enz. van de _Willemsvaart in Overijssel • 
96. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal ter verbin-

ding van de Drentsche met de Friesche wateren • 

Á.rl. 97. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beiler-
vaarten. 

Àrt. 98. Onderhoud enz. van het Noorderkanaal of de Noorder
vaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maas iu de richting 
toss.chen Neer en Kessel 

Àrt. 99-109. Onderhoud, herstel en verbetering van wegen 
en bru~gen en daartoe behoorende werken , beplantingen , benevens 
daarmede in verband staande nitgaven in de verschillende provinciën. • 

Àrt. 110. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen • • 

111. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor rteds bij de 
laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan • • • 

Àrt. 112. Bijdrage in de kosten van verbetering van den haven
mond te Nijmegeo . 

Àrt. 118. Bijdrage in de kosten van aanleg van een weg en 
voetpad op Amelaod 

6,700.-
700.-

138,000 -
300.-

46,000. - -
85,000.-

U,000.-

16,000.-
19,000.-
10,4.00.-

7,600.-

24.,000.-

6,7110.-

728,880.-
58,550.-

330,769.21 

4,460.-

1,8116.-

Transporte~re /11,296,365.21 / 182,4.00.-

• 
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Per transport 
Àrt. ll36i.t, Bijdrage .in de koeten van aanl~g van een pont

veer over de Waal te Droten 

Àrt. 114. Nieowe eobsidiën . 

/ll,21l5,365.21 f 

8,803.-
2,000.-

115-117. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf-, v~rplaat
singe- en bareelkosten van de beide Rijksbouwmeesters en van het 
verder vaste personeel, alsmede van het tijdelijk personeel belast 
met het toezicht op de landsgebouwen 

.JJrt. 118. Onderbond enz. van de landsgebouwen en terreinen 
te 's Gravenhage. 

Àrt. llll. Braódweer en brandweertelegraaf; duinwater voor de 

fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; tele

phoonaboonement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

.J.rt. 120. Hnnr, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebruik. 

Àrt. 121. Verboowiog van het Departement van Binneolandsche 

Zaken • • 

Àrt. 122 ~n urn. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- en verplaat

siugsko2ten van 'den Raad voor het toezicht op de spoorwtgdiensten • 

.J.rt. 124. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht. 

12li en 126, Jaarwedden, benevens reis - , verblijf- en 

·bureelkosten van deo Rijkscommissaris en va'n den adjnnct-Rijks

commissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen • 

.Jrt. 127. Bijdrage aan de Internationale Commissie voor spoor
wegcongressen 

Àrt. 128. Tegemoetkoming aan den aannemer van den stoom

bootveerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren. 

À.rt. 129. Dekking der uitgaven, begrepen in de bcgrooting 

voor den aanleg rnn Staatsspoorwegen, dienst 1892 

61,000.-

66,000.-

3,325-

13,000.-

50,000-

95,300.-
10,000.-

3,400.-

100.-

66,000 .-

276,950.-

25 

182,400.-

• 11,940,243.21 
3• Afd. Handel en Nij verheid. 

A. Koninklijk Nederlandse!, Meteorologiacl,, ltutituut • 

.J..rt. 130. Jaarwedden en toelagen van het personeel. . / 

131. Reis- en verblijfkosten, waarnemingen elders dan te 

Utrecht; geboowen, verder materieel en arbeidsloon 

B. Zee,;Ï81cherijen • 

.Jrt. 132. Jaarwedden van den secretaris van het Collegie voor 

de z.eeviascherijen, va,n den wetenschappelijken adviseur en de 

keurmeePtere. Maandgelden _van ooderopzichters • 

.J.rt., 133. Bureel• en lokaalbehoeften . Reis- en verblijfkosten. 

134. Verdere uitgaven voor het politietoezicht . 

13li. Onderzoek en navorschingen ten behoeve der viesche

rijen. Bevorderini,: van den, zalmrijkdom der rivieren 

.J..rt. 135~ia. Uitgaven in het buitenland ter bevordering van 

den zalmrijkdom der rivieren 

Árt. l:!6. 
137. 
138. 

C. IJ k111ezen. 
Jaarwedden en toelagen van het personeel 

Bureel-, reis•, verblijf-, Yerplaatsings- en examenkosten • 

Gebonwen, werktnigea, verder materieel en arbeidsloo~ • 

22,350-

10,000.-

6,600.-
3,400-
4,020.-

12,600.-

6,000 .-

71,200-
30,liOO.-
16,000.-

Transportcere • f 182,ó70.- f 12,122,643 21 
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Per tranaporl . • / 182,570.- t 12,122,643.21 

D. Stoomwezen. 

4.rt. 139. Jaarwedden van het peraoneel 
140. Bureel-, reis-, verblijf-, verplaatsings- en examen

lroaten. Werktuigen en gereedschappen • 
4.rt. 141. Koeten van de commiaaie, ingesteld krachtens art. 8 

tler wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad no. 97). 

E Mijt1wezm. 

4.rt. 1412. Jaarwedde van den ingenieur. 
148. Reis-, verblljf• en opnemingskosten . 

F. LaPJà/Jouw. 

Árt. 144 Toezicht op wijngaarden, boomkweeketjjen, toioen 
en broeikassen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 
24 Oeeember 1883 (Staatsblad nO. 248) • . 

4.rt. 145. Onderzoek van boter, ingevolge de wet van 28 Juni 
1889 (Staatsblad no. 82). 

G. Yer,cllillende ui.tgaPm . 

.bt. 146. Raad van tocht; bnreel• en lokaalbehoeften, schade
loosstelling van 11:etoigen, van den secretarie en den bodp; vlléatie-
geldeo , reis- en verblijfkosten • • • • 

4.rt. 147. Examens ter verkrijging van diploma's als stuurman 
en als Q!achinist aan boord van koopvaardijschepen • • • • 

4.rt. 148. Toezicht op den doortocht eo het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooniog aan de secretarissen van de daartoe 

aan~estelde commissiën. 
4.rt. 149. Subsidie aan de Zoidhollandsche Maatschappij tot 

redding van schipbreukelingen 
Árt. 160. Ondersteuning van personen die schipbreukelingen 

hebben gered of getracht te redden, alsmede van hunne nagelaten 
betrekkingen • • 

4.rt. 1 IH. Onderhoud van de gebouwtjes voor schipbreukelingen 
op Vlieland en op TerscheÛing (Boschplaat). Verlfohting en toezicht. • 

.Jrt. 152. Telegraphische verbindingen voor de kustwacht, ver

goeding voor bnitengewone diensten van telegraafpersoneel, alsmede 

reis- en verblijfkosten . • • 
4.rt. 168. Gebouw voor de strandvonderij op Terschelling • 

164. Verdagen, berichten, verordeningen en adverlentiën 

betreffende hanJel en scheepvaart, nijverheid en landbouw • 
A.rt. lli6. Jaarwedden, reia-, verblijf- en verplaatsingskosten, 

alsmede onderscheidingsteekenen van den commandant en van de 

beambten van het korps ii:eleiders tot het vervoer van ontplofbare 
stoffen • • 

4.rt. 166. Subsidiën, toelagen en verdere aitgaveo in het be

lang van handel, nijve,rheid en landbouw 
À!rt. 167. Subsidie aan de vereeniging • Het Buitenland" • • • 
4.rt. 158. Bijdrage van Nederland in de kosten der Inter

nationale vereenigiog tot nitgave van douanetarieven • • • • 

Transporteere 

28,600.-

14,800.-

100.-

2,500.-
600 . ...:.. 

1,000.-

200.-

2,008.-

10,000.-

6,800.-

5,000.-

1,000.-

260.-

li,600.-
100-

11,000-

6,000-

3,000.
li,000.-

2,050.-
287,670.-

f 12,410,313.21 
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Per transport 
4" Afd. : Posterijen . 

.A.. en B. Postdienst. .J.rt. 139-169 . / 4,910,680. -
0. Telegraafdienst. Àrt. 170-177 . • 1,500,800.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Àrt. 178-182 -.. 1,188,600.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D. Àrt. 183-181S. • 6,1100.-
F. Rijkspostspaarbank. bt. 186-191. 14.2,,WO.-

Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, en1. bt. 192-197. 
Onvoorziene behoeften. Àrt. 198. 

27 

f 12,410,313.21 

• 7 ,698,980.-
256,300.-
60,000.-

f 20,4.25,593.21 

29 Januari 1892. W KT, tot definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1892. S. 35. 

Bg deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1892, • 
voor IOOveel de uitg@m betreft; definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1° Afdeeling : Gouvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst / 129,209.10 
2• Justitie en politie • 378,880.12 
s• .Administratie van Financiën • 166,610.62 
4• Immigratie en kolonisatie • 74,231.-
5• Eeredienst, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. • 393,00 Ul6 
6• Bouwdepartement. • • 122,241.-
7• Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en sein wezen • 152,626.45 
s• Pensioenen, wachtgelden, toelagen en onderstanden • 209,721.4,4,5 
9• Onvoorziene uitgaven 20,000.-

/ 1,646,521.09• 

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

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

29 Januari 1892. Wn, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1892. S. 36. 

Bij .deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting no Sto11ts•1itgaven voor het dienstjaar 
1892, betreffende het Departemfflt van Koumiën, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

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

Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea e11. van hunne 
nagelaten betrekkingen • • • 

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

Onvoortiene uitgaven. 

f 209,248.
• · 653,814.-

251,673.-

20,293.-

27,193.-
40,000.-

/ 1,202,221.-
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ó Februari 1892. BKBLUIT , bt-treffende de ui• 
lotin!( en aflossing van 8 l pereenta schn lel~ 
bekentenissen van het voormalig Amortisatie
Syndicaat voor 1892. S. 87. 

P 411 de 1clzuld6el:entenisun 11411 liet 110<lf"IIUUig 
ÁfJJ'1rtisatie-Syndicaat, ret1tt!1Ule Il½ te,s lumd,rq 
uitgegeven l:racMe111 de u,et 11at1 dm 27,tm Mn 
l 830, S. l 0, e11 liet Koninl:lijk /Jelluit va11 dm 
l1ten Jufti 1830, S. 13, u,ordt 1114/ dm nr1Ûlff 

.d.pril l 892 ee,s iapitaal 11a11 / . 300,000 ft4 11oor
afgaa,ade uitlotittg · t1ge,s pari 4-flo,baar guteltl. 

9 Felmlari 1892. BESLUIT, betreffende de ver-
wiaieliog van drie en een half ten honderd 
rentegevende scboldbekenteoissen, uitgegeven 
kra~htens de wet van den 28steo December 
1891 (Staati/Jlad n•. 230), tegen inschrijving 
op het Grootboek der drie en een half ten 
honderJ rentegevende Nationale Schold. S. 38. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Gezien het bepaalde bij art. li der wet van 
:.!8 December 1891 (Staaû/Jlad n°. 280); 

Op de voordracht no den Minis1er van Fi
nanciën, dd. 4 Febrnari il., n°. 76, Generale 
'fhesa urie ; 

Hebben goedgevonden en verataan : 
Art. 1. De krachten■ de _wet van 28 Decem• 

ber 1891 (Staatsblad n°. 230) oitgegeven drie 
en een half ten honderd rentegevende schnldbe
kentenissen, waarvoor verwisseling tegen iaschrij• 
ving op het Grootboek der drie en een half ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld wordt 
verlangd , knnnen t.ot dat einde, zoolaog zij niet 
ziJo uitgeloot, vergezeld van alle daarbij behoo
rende onverscbenen coupons eo van het bewijs 
tot bekoming van nieuwe conpons, op alle werk• 
dagen van des voormiddags tien tot des oamiddags 
twee uur worden ingeleverd ten kantore vaa den 
.Agent van het Ministerie van Fioanciëo te 
Äm,t11ràam. 

Zij worden vermeld op daarnev,ens te voegen , 
behoorlijk ingevulde en <loor den inlev.eraar ooder
teekende nommerlijsten, waarvan de formulieren 
tegen betaling van vijf cent per stok ten kantore 
van dien Agent verkrijgbaar zijn. 

Indien de .Agent aanleiding vindt om niet 
dadelijk bij de overneming der ach 11ldbekente
ni111en tot de afgifte van het bij artikel 2, letter a 
van dit besluit bedoelde bewijs o,er te gaau, 
geeft hö voor de ingeleverde stukken een bewijs 
van overneming ar, dat van den derden werkdag 

na dien der afgifte af, tegen het eerstgenoemde 
bewös kan worden verwisseld. 

De voor deze schuldbekentenissen afgegeven 
volgestorte reeepisaen kunnen, zoolaog de gelegen• 
heid tot inwisseling daarvan tegen definitieve schuld
bekentenissen niet ia opengesteld op dezelfde wijze 
als hiervoreu is bepaald , tot verwisseling tegen 
inschrijving op het · hiervoreo genoemde Grootboek 
bij den A geut worden ingeleverd. 

2. Voor het bedrag van elke ingeleverde, in 
orde bevonden partij schnldbekentenisseo of vol• 
gestorte recepiasen worden door den Agent voor• 
noemd aan den inleveraar afgegeven : 

a. een gedagteekend bewijs recht gevende op 
inschrijving tot gelijk nominaal bedrag als dat der 
overgenomen schnldbekentennissen of recepisaen, 
in het Grootboek der drie en een half ten bon• 

· derd rentegeven<le Nationale Schold, met ingang 
van rente als volgt: 

indien de afgifte geRchiedt van 8 Manrt tot en 
met 7 September, op den tn69Chen die beide 
dagen vallendeo eersten dag dèr maand .April; 
en indien de afgifte geschiedt van 8 September 
tot eu met 7 Maart op den tnBBChen die beide 
dagen vallenden eersten dag der maand October ; 

/J. een door den inleveraar in te vnllen en te 
onderteekeoen formulier van ,erklariog tot het 
bekomen der verlangde inschrijving met dopli• 
caat daarvan. 

Voor de aub l, bedoelde formulieren wordt vijf 
cents per exemplaar betaald. 

Indien de afgifte geschiedt v66, den 8 Maart 
1892 zal door den inleveraar moeten word,m bij
betaald vier maanden rente ad 3 1 / 1 ten honderd 
over het tijdvak 1 October 1891 tot l Febru
ari 1892. 

3. Wanneer de afgifte der in het voorgaande 
artikel onder litt. a en /J vermelde atnkk_en ge
schiedt van 8 Maart tot en met 31 MRart en van 
8 September tot en met 80 September, wordt de 
respectievelijk op 1 .April en op 1 October daar
aanvolgende verschijnende coupon van de ter over• 
schrijviog aangeboden schuldbekentenissen ofrece
pisseo aan den ialeveraar teruggegeven. 

4. De kapitalen waarvoor de bij letter a van 
.ártikel 2 bedoelde bewijzen zijn afgegeven, wor
den door Je rnrectie van de Grootboeken der 
Nationale Schuld ambtshalve in het Grootboek 
ingeschreven onder een hoofd van rekening, 
luidende : 

• SclluldlJel:eftt8"Ï81m (1clluld voorüpruitmde 11Ct 

de 11erw1eli"fl 11an l:raclllen, de u,et va,a den 
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2811811 Decem6111' 18\ll , Staatsblad ,.., 280, uit
gegeoe!I)". 

De dagteekening van dit besluit en het nommer, 
W11aronder het iu het Staaû6lad is geplaatst, 
worden mede in dat hoofd van rekening uitgedrukt. 

5. De bij art. 2 bedoelde bewijzen worden, 
vergezeld van de daarbij behoorende formulieren 
nadat deze behoorlijk zijn iJJgevnld en onder
,teekend, ingeleverd bij de Directie van de Groot
boeken der Nationale Schuld, die daarna op-den 
voet der bepalingen, vastgesteld bij het Vontelijk 
besluit van den 8sten December 1814 (Staatablad 
n•. 11 l), door afschrijving van het hoofd van 
rekening, vermeld bij art. 4, de verlangde in
schrijving bewerkstelligt. 

6. Indien tengevolge van vertraagde inlevering 
der bij artikel 2 vermelde stokken of door on
jniste of onvolledige invulling en onderteekening 
van het bij dat artikel bedoelde formulier de ver
langde inschrijving eerst kan !(eschieden met latere11 
ingang van rente dan in de afgegeven bewijzen 
ie uitgedrukt, kan door den Minister van Finan
ciën machtiging worden gegeven tot uitbetaling 
der verschuldigd gebleven renten voor zoover deze 
niet zijn verjaard. 

7. Door den Agent van het Ministerie v~n 
Financiën te 41Mferdat11 wordt dagelijks aan de 
Algemeene Rekenkamer opieave gedaan van de 
volgens dit lieslnit door hem overgenomen schuld
bekentenissen of recepissen en daarvoor afgegeven 
bewijzen recht !levende op inschrijving. 

De overgenomen schuldbekentenissen of rece
pissen worden dadelijk . na ltfgifte der bij het voor
gaande lid bedoelde bewijzen, door voornoemde~ 
agent voorzien van een keiiteeken dat zij van on
waarde zijn om alioo later bij de Algemeene 
Rekenkamer te wor,len overgebracht. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat,6lad 
en in de Staaûco11rant zal worden ![llplaatst. 

'e Gravenhage, den 9den Februari 1892. 
<.get.) E M M A. 

De Mini.ster van Fina1'Ciiin, 19et.) P1 KBBON. 

(Uitgeg. 17 Fe/Jr. 189l!.) 

9 Felnuari 1892. REij0LUTIE van den Mi
nister van • Oorlog, betreffende verstrekking 
van materieel enz. aan vereenigiogen tot vrij
wiilige oefeningen in den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, de bestaande bepa

lingen betreffende het verleenen van medewerking 

aan <ereeoigiogen tot vrijwillige oefeningen in 
den wapenhaoJel in ééne beschikking samen te 
vatten en in bedoelde liepalingen nog enkele wijzi
gingen te brengen ; 

Heeft goedgevonden: 
À. In te trekken de beschikkingen van 26 Fe

bruari 1887, IV• Afd., Art., no. 82 en van 
8 April 1888, IV• Afd., Art., no. 36; 

B. Ter uitvoering van het Koninklijk besluit 
van 12 Mei 1867 (Staattl,lad no. 49), gewijsigd 
bij Koninklijk besluit van 20 December 18811 
(Staata6lad no. 216), te bepalen: 

10. Aan ·de bevelhebbers in de militaire af
deelingen wordt door den Minister van Oorl.ott 
kennis gegeven van de vereenigiogen, die met 
Koninklijke toeatemming zijn opgericht, of zoo• 
danige toeatemming nader hebben verkregen, voo1 
zoover althans die ken'nisgeving niet reeds vroeger 
ie geschied. 

2°. Aan het bestnnr van elke vereeniiring kan 
voor ieder geweerdragend lid een geweer G. Kal. 
w~rden verstrekt, alsmede enkele geweren M. 71 
en geweren tot kamerschietoefeniugen met toe
behooren. 

so. Voor ieder geweerdragend lid eener VM• 

eeniging kunnen jaarlijks worden verstrekt 100 
scherpe- en 10 loese patronen tot achterlaadgeweren, 
doch geen patronen voor kamerechietoefeninJ!en. 

Door bovenvermeld aantal patronen moet ook 
worden voorzien in de behoefte aan patronen voor 
eventueel te honden hoish_oudelijke korpswed
strijden. 

Voor schietwedstrijden, waaraan meerdere ver
eenigingen, schutterijen of korpsen van het leger 
deelnemen, ku noen door het bestuur, dat zoo
danigen algemeenen wedstrijd organiseert, door 
tosscbenkomst van den bevelhebber in de betrokken 
militaire afdeeling en onder overl"1tgin11: van het 
programma van den te honden wedstrijd, aan het 
Departement van Oorlog patronen worden gevraagd. 
Aan zoodanige aanvrage kan echter alleen worden 
voldaan, voor znover de patronen znllen dienen 
voor korps• en pereoneele wedstrijden , aangezien 

· voor zoogenaamde wedstrijden op "1'ije 6aa,o, waar• 
voor tegen betaling kaarten verkrijgbaar zijn, nimmer 
Rijkemunitie beschikbaar kan worden gesteld. 

40_ Weoscht het beetonr eener vereeniging van 
Rijkswege geweren te ontvangen, dan moet de 
aanvrage daartoe door den burgemeester der ge
meente, wanr de vereeniging gevestifl(d is, t1·orden 
goedgekeord en, ten b)ijke daarvan , door dien 
burgemeester voor •Gezien" geteekend worden. 
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Het bestuur zendt de aanvrage daarna aan 
den bevelhebber in de militaire afdeeling, waarin 
de vereeniging gevestigd is. De bevelhebber 
ze)ldt de aanvrage, na daarop zijne consideratiën 
en advies te hebben gesteld, ter besli88ing aan 
den Minister van Oorlog. ' 

Komen op de aanvrage geweren M. 71 ".oor, 
dan moet zij vergezeld zijn van eene verklaring, 
opgemaakt overeenkomstig het hierachter 11:evoe[!de 
Model A. 

Indien de aanvrage niet voorzien ia van de 
handteekening vao den betrokken bnrgemeester, 
dan mag door den be·velhebber de opzending aan 
den Minister niet geschieden. 

60. Oe aanvrage om patronen zal, na op_ ge
lijke wijze als de sub 48• genoemde uanvrage om 
geweren van de goedkenring des . betrokken bnrite• 
meesters te zijn voonien , door het bestnnr der 
vereeniging worden gezonden aan den bevelhebber 
in de militaire afdeeling. Indien bij [!enoemdeu 
bevelhebber tegen de afgifte der patronen geen 
bezwaar bestaat, zendt hij de aanvragen ter ge
volggeving aan den commalideerende-ofticier van 
het korps of onderdeel, dat de gevraagde soort 
vao patronen gebrnikt en het meest nabij de 
standplaats der betrokken vereenigin11: in garni
zoen ia . Betreft het echter patronen van eene 
soort , niet bij het leger in gebruik, dan moeten 
de aanvragen ter beslisaing aan het Departement 
van Oorlog worden gezonden. 

60. De verzending der patronen geschiedt door 
de autoriteit, die met de verstrekking ia belast 
tenzij daartegen voor den dienst bij het korps of 
het magazijn bezwaar bestaat, in welk geval die 
autoriteit zich bepaalt tot Je afgifte. Hiervan 
moet alsdan worden kennis gegeven aan het be
stuur, dat de BAnvrage heeft ingezonden. 

De verzendingskosten, vallende op het ont
vangen en inleveren van patronen en geweren, 
zijn steeds voor rekening van de vereeniging. 

71l. Bij elke vereenigiog, die van Rijkewege 
patronen ontvangt, moet worden aangehouden 
een munitie-livret van het hierachter gevoegde 
Model B, waarin de patronen moeten worden 
verantwoord. _ Deze munitie-livretten moeten op 
het titelblad voorzien zijn van de handteekening 
van den bevelhebber io de betrokken militaire 
afdeeling, terwijl elk blad door deze antoriteit 
gefolieerd en geparafeerd moeten worden. Ze 
worden door hem kosteloos aan het bestuur der 
vereeniging verstrekt. 

Het bestuur der vereeniging zendt het munitie- -

livret' jaarlijks v66r den l6den Jaunari aan den 
betrokken bevelhebber om te word~u nagezien en 
voor akkoord-bevinding te worden geteekend. 

Aangezien door de snb 60. bedoelde autoriteiten 
geen pattoneo mogen worden afgegeven, zonder 
dat hiervan door hunne haudteekening op het 
munitie-livret blijkt, moet dit laatste, om ver
traging in de af(lifte der patronen te voorkomen , 

_ steeds gevoegd worden bij de aanvrage daartoe. 
88• De aanvragen om patronen moeten in den 

regel slechts ééns per jur~ en wel in de ma"nd 
Maart, geschieden. Uitzondering kan hierop 
worden gemaakt voor nieuw opgerichte vereeni
gine;en en voor het geval, dat het ledental van 
bestaande vereeni11:ingen in den loop van het jaar 
zeer belangrijk, d. i. met miustèus een vierde 
van het aantal der in den aauvan11: van het jaar 
bestaande leden, ia gestegen. 

9°. De vereeniging, die van rijkswege patronen 
ontvangt, is oerplicllt de hulzen der verbruikte 
p~troueu ééna per jaar, en wel in den loop der 
maand J aooaii, rechtstreeks in de stapelmaga
zijnen, vrachtvrij in te leveren. Bedoelde hulzen 
mogen niet worden schoongemaakt, doch behooreu 
te worden ingeleverd in den toestand, waarin zij 
zien na het schieten bevinden. 

Van de inlevering der huluo moet op het 
munitie-livret aanteekening geschieden. 

Blijkt uit het mnnitie-livret niet, dat aan de 
verplichting tot inlevering der hulzen naar be
hooren ia voldaan, dan zullen geene patronen 
aan de betrokken vereeniging worden afgegeven, 
voor en aleer die inlevering is geschied. 

Als regel zal hierbij gelden, dat nn elke 100 
verbruikte patronen omstreeks 95 hulzen moeten 
zijn ingeleverd. 

Bij het inpakken van de hulzen moet nauw
lettend worden toegezien , dat in dezelfde kist 
of ton alléén buizen van verschoten scherpe- of 
wel alléén hulzen van verschoten ]oase patronen 
worden gepakt. Tevens moet er ten strengste 
voor worden gewukt, dat geen 1t:Aerpe of lo,1e 
patrOIIIJII, en geAeel of gedeeltelijk geoulde Aul1tm, 
alsmede IIUluta met 1lagAoeàfe1 onder de in te 
leveren hnlzen worden gemengd. 

108• Patronen, die geweigerd hebben, !lloeten, 
zonder nadere machtiging, in de stapelmagazijnen 
worden ingeleverd met aauteekeniug daarvau op 
het mnnitie-livret. 

Zoodani11:e inlevering moet tegelijk met die van de 
h nlzen plaats hebben, echter met dien verstande, 
dat bedoelde patronen afzonderlijk worden ingepakt. 
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114>. Mochten de leden eener vereenigiug zich 
uitsluitend als artilleristen wenschen te oefenen , 
dan kan hiertoe in plaatsen waar vesting-artillerie 
in garnizoen is, door de commandeerende-ofticieren 
van dat dienstvak gelegenheid worden gegeven, 
om de oefeningen op de exercitie-bat1erijen te 
doen plaat.s hebben, mits zulks geschiede onder 
toezicht van een artillerie-officier en de dienst 
daardoor niet worde geschaad. 

12°. De aanvr~en tot het bekomen van mili
taire onderwijzers moeten door tnascheokomst van 
den bevelhebber in de militaire afdeeling, waarin 
de vereeniging gevestigd is, tot den Minister van 
Oorlog worden gericht. 

20. Jaarlijks in de maand October zullen de 
geweren te . • aan den officier van 
wapening, aan te wijzen door den commandeerende
oflicier der . • ter plaatee, worden 
vertoond en de alsdan geconstateerde gebreken op 
last van het Departement van Oorlog worden 
hersteld. 

30. De op die herstelling vallende koeten komen 
voor rekening van het bestuur der vereeniging 
en zullen op de eerste aanmaning van genoemd 
Departement, op de door dit Departement aan 
te duiden wijze, worden voldaan ; bij verschil van 
gevoelen omtrent het ontstaan der gebreken zal 
beroet worden in de beali88ing van den Minister. 

180. Aan de aanvragen van het bestuur eener 
vereeniging om geweren of patronen en aau die 
tot het bekomen van onderwijzers wordt geen _ 
gevolg gegeven, wanneer dat bestuur nalatig ie 

• den. • 18 • 

Het bestnnr voornoemd, 

(Handttlekming). 

in het inzenden van het verslag, bedoeld bij art. 13 . 
nu het Koninklijk Besluit van l 2 Mei 1867 
(Staaûolad no. 49), of wanneer in dat verslag 
de bij genoemd artikel voorgeschreven opgaven 
niet nur behooren zijn verstrekt. 

}40, Aan het bestuur van elke vereeoigiog , 
die met Koninklijke toestemming is of zal worden 
opgericht, alsmede aan den burgemeester der 
gemeente, waarin eene vereeniging gevestigd is 
of wordt, zal door den betrokken bevelhebber in 
de militaire afdeeling een gedrukt exemplaar dezer 
beschikking worden toegezonden. 

( Behoeft niet 
gezegeld te zijn). 

($11t.) 

VER KL! RING. 

Het bestnnr der 

8.Etrl'ARDT. 

Model A. 

te • stelt zfoh , bijaldien aan 
genoemde vereeniging geweren M. 71 in bruikleen 
worden gegeven, aansprakelijk voor de nakomiog 
der volpende voorwaardeo : 

1°. Bedoelde wapenen zullen met de meeste 
zorg worden behandeld en vooral zal worden toe
gezien, dat geen zaod, steentjes or andere onrein
heden in den loop worden gebracht, noch, voor 

MODEL B. 

MUNITIE-LIVRET 

VAN 

"(Naam nn de weerbaarheidsvereeniging en 
gemeente waar zij is gevestigd.) 

A {gegeven en geparafeerd ten getale 
van • bladzijden. 

Te den 18 

D11 Ber1ellie6!Jer i• /U • • Militaire A.f1Ueli111 

(Naam der Vereeniging) te • 

Ledental 
op den laten Januari 

van het jaar 

18 
18 
18 
18 
18 

Haodteekeniog van den 
Voorzitter (Commandant) 

der Vereeoiging. 

het schoonmaken van den loop, gebruik worde- 18 
gemaakt van voorwerpen, die dezen zouden kun l!:I. 

18 nen beschadigen of verstoppen. De loopen der 
gebezigde gewereo moe~n, na afloop der oere. 
ningen, op het schietterreio van het kruitalij 
worden gezuiverd. 

18 
18 



csi 
~ 
00 .... 

CSl 
co 

ONTVANGSTE..c. 

PATRONEN, 
• ,Korps waarvan- of 

UATUM Scherpe- Losse- Artillerie -magazijn waar-
uit ontvangen en 

VAN handteekening van de NO. NO, NO. 
0 N T V A N G S 'l'. autoriteit die heeft 

afgegeven. 

Voorhanden op 1 Ja-
noari 1892 850 200 r .......... 1,,. · 

10 Maart 1892 .•. 3500 400 De Commandeerende-
Officier. 
(Handteekening) 

1 1 , .. ,.., ..... ,,.,. 
20 September 1892. 1000 Ue Magazijnmeester. 

(Handteekenin11) 

--- -- - - -

Totaal 6360 600 

Uitgegeven 4850 526 

--- -- ---

Blijft op 1 Januari 
1893 500 75 

Gezien en akkoord bevonden. 

• 20 Jan uari 18 •• 
De Beoellzeooer in tie . • Militaire Afdeeli,,g, 

AVEN. 

PATRONEN. Hulzen Beknopte omschrij-
afkomstig ving van de reden 

DATUM Scherpe- Losse- van voor de uitgaaf der 
verschoten patronen. 

VAN Ue ontvangit der 
NO, NO, NO, 

Scherpe I Losse 
ingeleverde hulzen en 

UITGAAF. patronen gewaarmerkt 
door den betrokken 

patronen. Magazijnmeester. 

1 
Verbruikt voor schiet-

31 Maart 1892. 800 100 { oefeningen gedurende 
het late kwartaal. 

{ Idem gedurende het 
30 Juni . 1075 100 2de kwartaal . 

{ 
Verbruikt bij een huis-

Mei " houdelijken (schiet~ 10 . 800 50 
wedstrijd. 

{ Verbruikt voor schiet-
80 September ,, 1125 75 oefeningen gedurende 

het 3de kwartaal. 1 fogclemd ;, de st.-pelmagazijnen te 

25 10 
Delft. De patronen 

20 December . 4818 510 hebben geweigerd. ~ 
Ontvangen door den 
Magazijnmeester. 

(Handteekening) 

1025 · { Verbruikt voor schiet-31 . . 190 oefeningen gedurende 

- -- -- --- - - - ___ 1 het 4de kwartaal. 

Totaal 4850 525 4818 . 510 

De ondergeteekende verklaart, dat de invulli11g van het bovenstaande naar watt
heid is geschied en dat de overgebleven munitie, vermeld op de vorige bladzijàe, 
werkelijk bij de Vereeniging aauwezif ie: 

. 1 ,lan11 nri 189:1 
De Voorzitter (Commqndant) 

(Handteekening.) 
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10 Februari 19g2. B11:sLUIT, houdende wijziging. 
van het Kouinklijk besluit van 7 Mei 1888' 
(Staat,!Jla,J n°. 88), tot bepaling van het• 
maximum der verpleegcJ,n en het minimum 
der geneeskundigen in het kranksinnigen
gesticht te Zutp1-. S. Sli. 

IN NAAK VAN" H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 6 Febmari 1892, n°. 319, 
afdeeling Medisr.he Politie; 

Gelet op art. 43, juncto art. 8, 4°. van de 
wet van 27 April 1884 (Staat1blad n°. 96), 
gewijzigd bij art. 10, snb 46°. van de wet van 
lli April 1886 (Staati6kd n°. _ 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Enig a,tikel. 

Het eerste lid van art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 7 Mei 1888 (Staal1blad n°. 83), 
tot bepaling van het maximum der verpleegden 
en het minianom der geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht te Zutpllet1, wordt gelezen als volgt: 

• In het krankzinnigengesticht te Zutpllllfl mogen 
niet meer dan 500 krankzinnigen, 241i mannen 
en 21iö vrouwen, verpleegd worden." 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staaublad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den !Oden Februari l 892. 

(get.) EMMA. 

De Mi,si,ter 11an Binnenl,and.rche Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 13 FelJr. 18412. 

11 Februari 1892. BESLUIT, houdende wliziging 
van het Koninklijk besluit van 14, Febru
ari 1890 (Staat,lJlad n°. 21i), tot bepaling 
van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneesknndip:en in het krank
zinnigengesticht te Fra,seker.. S. 40. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr;r EMMA, 11:NZ. 
011 de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 8 Februari 1892, n°. 320, 
afdeeling .Medische Politie; 

Gelet op àrt. 43, j nncto art. 8 , 4•. van de 
wet van 27 April 1884 (Staaublad n•. 96), ge
wijzigd bij art. 10, snb 46°. van de wet van 
16 April 1886 (Staat,blad n°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1892. 

Emig ~rtiiel. 

Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 14 ,1e
brnari 19go (Staat,blad n° • .il6), tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigengesticht 
te Fl'a,seker, wordt gelezen als volgt 1 

• In het krankzinnigengesticht te Fl'aneker IIMlflD 
' niet meer dan 130 mannen en 170 vrouwen ver

pleegd worden." 
De Minister van Binnenlandsehe Zaken ia be

last met de uitvoerinp; van dit besluit, dat in het 
Staall"/Jlad zal worden geplaatst. 

'a Graveohagll, den llden Febr,nari 1892. 
(get.) E M M A. 

De Min,iner van Bi.nnenland.rc"8 Zaken, 
(get.) TAK. VAN POORTVLIET. 

(Uügeg. 16 Few. 1892.) 

Il Februari 1892. BESLUIT, ter bepaling_ van den 
dag, waarop de wet van lli April 1891 
(Staat1"6laà n°. 87), tot regeling der brieven
posterij, in werking treedt. S. 41. 

B11p4ald op 1 .dpril 1892. 

Il Februari 1892. BESLUIT, tot nitv()(>ring van 
onderscheidene bepalingen der wetv•n ló April 
1891 (Staatabk,d n°. 87), tot regeling der 
brievenposterij. S. 42. 

~N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, EIIZ. 
Wr6 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

ataat, Handel en Nijverheid, van 29 Oetober 1891, 
La. K, afdeelinp; Posterijen; 

Gelet op de artikelen 1 "6, 6 voorlaatste lid, 
8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 28 der 
wet van 16 April 1891 (Staat,lJlaà n°. 87); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 December 18111, n°. il); • 

• Gelet op het nader rapport van den Minieter 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid, van 6 P.. 
brnari 1892, n°. 163, afdeeling Posterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
hetgeen volgt: • 

Art. 1. Met gedrukte stukken worden gelijk
gesteld: geantographeerde atnkken, alsmede die 
met en relief ingedrukte pnnten, ten gebruike 

'der blinden, voorts alle op eenige andere wijze, 
dan door boek-, plaat-, steen- of lichtdruk, werk
tuigelijk vermenigvuldigde stukken (die, door de 
schrijfmachine ver~egen, nitgezonderd), mits zij 
bij ten minste 20 volkomen gelijklnidende, met 

8 
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elkander overeenkomende exemplaren, gelijktijdig 
ter post bezorgd worden. 

2. 10. De frankeering van nieuwsbladen, bij 
abonnement, kan niet andera geschieden, dan 
over een geheel abonnementskwartaal. Loopt het 
abonnement van een nieuwsblad over een j!eheel 
jaar, dan geschiedt de helling der frankeergelden 
toelf per kwartaal, te rekenen van het tijdstip 
"an ingang van het jaarabonnement. 

20. De berekening van het bij wijze van abon

nement te heffen port der nieuwsbladen zal ge
schieden naar het aantal exemplaren door den 
uitgever aan de abonnenten verzonden, volgens · 

den bij hem berustenden legger, waarvan des• 

verkiezende inzage · moet worden verleend aan den 
daarvoor aangewezen postambtenaar. 

so. Bij den aanvang van elk kwartaal wordt 

het verschuldigde over dat kwartaal bij benadering 
vastgesteld. Het geraamde bedrag moet uiterlijk 

v ,dagen daarna betaald worden. 
Na afloop van het kwartaal vindt er eene nadere 

verrekening plaats van het verschil tnsschen het 
vooruitbetaalde · bedrag en hetgeen, volgens het 
aantal verzonden exemplaren, werkelij_k verachnl

digd is. 
Het eventueel bij te betalen bedrap; moet uiter

lijk op den vijfden dag der eerste maand van het 
nieuwe kwartaal Yoldaan zijn. 

4,0. Nieuwsbladen, waarvan het port bij abon
áment wordt betaald, behooren voor elk kantqor 

11.an bestemming afzonderlijk bijeengebonden ter 

post te worden bezorgd. Bovendien moeten de 
exemplaren elk van zijn eigen adres voorzien zijn, 

tenzij door den meergenoemden Minister is toe
gestaan dat, in plaats daarvan, aan de kantoren, 
welke met de bestelling zijn belaat, eene lijst 

worde verstrekt dier adressen. 
60. De bevoegdheid tot het voldoen der porten 

van nienwsbladen bij abonnement kan worden in

trokken, indien daartoe, op grond van gebleke,11 
dll!'niste opgaven of andere onregelmatigheden, 
aanleiding bestaat. 

3. 10. De bijvoegingen en aanduidingen in het 
algemeen op de adresstrook of den omslag der 
gedrukte stukken, nieuwsbladen en monsters, of 

op die stukken zelve toegelaten, zijn: de hand

teekening van den afzender of de vermelding van 
zijnen naam of zijne firma, die van zijn- beroep 

en woonplaats , alsmede van den dag der afzending. 
Indien een gedrukt stuk evenwel door de hand

teekening van den afzender of de vermelding van 
diens naam het karakter verkrijgt van eene be-

. stelling, een opdracht of dergelijke , is, behouden, 

de gevallen hierna genoemd, het port der brieven 

daarop toe te passen. 
Bovendien zijn nqir ten aanzien der hierna ver

melde stukken de daarbij aangeduide bij voegingen 
en veranderingen geoorloofd. 

À. GEDRUKTE STUKKEN. 

1 o. de doorhaling of verbetering van enkele 
woorden , tot herstelling van fouten of verduide
lijking van den tekst; 

20. in circulaires : 
a. de handteekening der verschillende firmanten 

of leden eener vennootschap; 
b. de naam of de veranderde naam van een 

handelsreiziger, vertegenwoordiger of agent eener 

firma en het tijdstip, waarop hij den geadresseerde 

zal bezoeken of de plaats waar hij te spreken is; 
e. de namen van t11r vertrek gereedliggende 

schepen, van de havens van vertrek en aankomst 

en de tijdstippen van vertrek en aankomst; 
tl. de plaats, de dag, het nnr en de aandui

ding met ten enkel woord van het doel eener 

bijeenkomst, alsmede de naam van hem, die tot 
deelneming aan eene vergadering of aan eene 

feestelijke of andere bijeenkomst wordt nitgenoo

digd. Deze circulaires mogen de ·onderteekeniog 

van den afzender dragen, doch behooren bij ten 
minste tien volkomen gelijkluidende exemplaren 

tegelijkertijd ter post bezorgd te worden ; 
ao. in drukproeven : 

de aanwijzingen tot verbetering van den ge
drukten tekst; 

de aanteekeningen van den corrector, drukker 

of !etter, op de proef betrekking hebbende ; 
<!1,0. in beursberichten, catalogussen en prijscou

ranten: 

. de prijzen of de veranderde prijzen , alsmede de 
aand niding met welk bedrag de prijs van zeker 
artikel verhoogd of verlaagd is ; 

de doorhaling ofbijschrijviug van enkele artikelen; 
de bijvoeging van een enkel woord, als: willig, 

gedrukt, dalend, stijgend, kalm, overvoerd, veel 
of weinig aanvoer en dergelijke, de algemeene 
stemming der markt aanduidende. 

Tegelijk met prijsoouranten en catalogussen 
kunnen tevens kleine stalen, die als eene toelich

ting van den tekst zijn aan te merken, worden 
verzonden; 

60. in boek-, muziek- en plaatwerken: 
de naam van hem, voor wien het boek of werk 

bestemd ia, en dien van den zender; 
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de woorden: Present-exemplaar van den schrij
ver of nitgever, in ruil, ter bezichtiging of der
gelijke, op een der eerste bladen of op den 
omslag; 

de aanwijzing of verbetering van drukConten; 
de onderstreping of aanduiding op andere wijze 

van enkele gedeelten van den tekst, waarop de 
aandacht gevestigd wordt, de bijvoeging der reke
ning of factuur, mits daarop geene andere opga
ven vermeld zijn dan de naam van den afzender 
en van hem aan wien geleverd wordt, het aantal, 
de titels en de prijzen van het geleverde. 

In plaats van eene rekening of factuur kan ook 
een ingevulde postwissel, bestemd tot overmaking 
van het bedrag en voorzien van de noodige fran. 
keerzegels ter voldoening van het recht, bij de 
zending worden gevoegd. 
. 6°. in kaartformulieren tot bestelling of aan
bieding van boeken, plaat·, muziekwerken, tijd
schriften, landkaarten en conranten, alsmede . van 

• prospectussen , betrekking hebbende op, en van 
lOBBe banden, bestemd voor die boeken , werken 
of tijdschriften : 

de haudteekening van den afzender; de titel 
of de titels, alsmede het getal, de prijs of de 
prijzen van het bestelde of aangebodene; 

en in bestelkaarten bovendien : 
de wijze van verzending van het bestelde, name

lijk met welke gelegen heid oi aan wien; 
de voet, waarop het verlangd wordt, namelijk: 

voor rekening, in commissie, ten vervolge, ter 
bèziehtiging, tegen aan.biedingsprijs of wegens te 
weinig ontvangen; 

de aanduiding of het boek gebonden, ingenaaid, 
gecartonneerd of los verlangd wordt. 

De hierbedoelde kaarten moeten overigens vol
doen aan de eischen, wat den vorm betreft, door 
den Minister van Waterstaat, Handel en NO ver
heid vast te stellen. 

76• in zoogenaamde leeslijstjes: 
de titel of de titels van de bijbehoorende boeken 

of t ijdschriften ; 
de aanduiding van het aantal leesdag~n ; de 

dagteekeningen van ontvangst en verzending; de 
bijschrijving of doorhaling van de namen van 
enkele lezers, alsmede hunne handteekening of 
hun naamcijfer; 

86• op naam- of zoogenaamde visitekaartjes: 
de aanduiding door enkele letters van de reden 

der toezending, als: t.g., t.r., t.a., of p.f., p.c., 
p.p.o. en dergelijke. 

Geschreven naam- of zoogenaamde visitekaartjes 

zijn mede op den voet van drukwerk toegelat~n , 
tenzij blijkt van een overleg tnuchen den afzender 
en den geadresseerde, om door middel van namen 
die eene zekere beteekenis hebben, elkander 111ede
deelingen te doen. 

B. NIBUWSBL&D.EH. 

Een gedeelte van den tekst, waarop m11a '1e 
aandacht wil vestigen, mag worden onderatre@p 
omhaald of op andere wijze aangeduid , terwij I op 
het blad, de strook of den omslag mede mag 
worden vermeld het tijdstip, waarop het abonne
ment eindigt. 

C. llOHBTEBS. 

Op de strook , den omslag of eeue bij de zending 
g.voegde open mededeeling mogen vermeld worden : 

de nommers, prijzen en handelsmerken, alsmede 
het gewicht, de afmetingen , de beschikbare hoe
veelheid, de hoedanigheid en d~ bijzondere '1111-
uaming der goederen, waarop de monsters betre'k
king hebben. 

Andere dan de snb A, B en C vermelde bij
voegingen of aanduidingen , hetzij door schrift dan 
wel door drok of stempels, door middel van door
haling, overplakking, uitsnijding of op welke andere 
wijze ook aangebracht, zijn yerboden. 

Het gewicht, dat eene zending gedrukte sink
ken, nieuwsbladen of monsters, onder een af• 
zonderlijk adres niet mag te boven gaan, eo hit' 
maximum der afmetingeu van elk dier stokken_, 
wordt vastgesteld: 

voor gedrukte stokken en nieuwspapieren, het 
ge.wicht op 3 kilogram; de afmetingen op 4,5 centi
meter langs een der zijden, of, indien zij zijn 
opgerold, op 75 centimeter in de Jen~ en 10 in 
doorsnede. ' 

Op kaartpapi~r ~rukte stukken, los, d. i. 
zonder omslag of adresstrook verzonden, mogen 
niet kleiner dan 9 eentimeter in lengte en 6 centi• 
meter in breedte en niet grooter dan 18 cellli
meter in lengte en 13 in breedte zijn; 

voor monsters, het gewicht op 3 60 gram en 
de afmetingen op 30 centimeter io lengte, 20 in 
breedte en 10 in hoogte, of, indien zij in een 
rol zijn bijeengevoegd, 30 centimeter in lengte 
en 16 in doorsnede. 

Zoowel de gedrukte stukken en nieuwsbladen 
als de monsters moeten, hetzij onder kruisband , 
kruistonw of strook, hetzij in een open omslag 
of in het algemeen op zoodanige wijze ingepakt 
zijn, dat de ambtenaren zich zonder bezwaar knn• 

s• 
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nen overtuigen, dat zij aan de gestelde eischen 
voldoen. 

Indien de aard van het stnk het toelaat, kan 
de verzending ook geheel open of los, d. i. zonder 
omslag of ,trook , plaàts · heb ben. 

4. Een brief mag het gewicht van l! kilogram 
niet te boven_~gaan. 

li. 10. Behalve het gewone port, is voor aan• 
ge eekende brieven met aangegeven geldswaarde 
een opklimmend recht versohnldigd van 2• / 1 cent 
voor elke honderd gulden of elk gedeelte van 
honderd golden aangegeven waarde, met een mini• 
mum van 12 1 / 1 cent voor eiken brief. 

20. De aangeteekende brieven met aangegeven 
geldswaarde moeten gesloten zijn in een omslag, 
vool'llien van twee of meer zegels in l&k, zoodanig 
geplaatst dat nieu uit den hrief kan worden ge
liclit.t zonder de zegels te verbreken of den om
eiig te achenden. 

De zegels moete_o aan elkander gelijk zijn en 
een gealachtswapeo, naamcijfer of eenig ander 
onderscheidend kenmerk van den 11fzender ver
toonen. 

Ten aanzien van gewone aangeteekende brieven 
is de verzegeling niet verplicht. 

so. De uitreiking van aaugeteekende stukken 
geschiedt alleen aan den geadresseerde persoonlijk 
of aan diens gemachtigde tegen ontvangbewijs. 

Dit bewijs moet -in tegenwoordigheid van den 
'{iostambteoaar, die het stok uitreikt, ooderteekeod 
,l'orden. 

Kan de geadresseerde niet schrijven , dan moet 
zijn handmerk door twee ten postkantore bekende 
getlligen gewaarmerkt worden. 

De tot het in ontvang nemen van aangeteekende 
stokken vereischte machtiging wordt verstrekt door 
eene notarieele of geregistreerde ooderhandsche 
volmacht tot dat einde, of wel door een uittreksel 
uit een algemeene vo!macht. 

De machtiging tot het · in ontvang nemen van· 
_.,one aaogeteekeude stukken en van aaogetee
kende brieven, eeoe aangegeven geldswaarde van 
f 600 niet te boven gaande, kan nochtans ook 
geechieden door gebruikmaking van het formulier 
van ·lastgeving, voorkomende op de kennisgeving, 
waarbij de aanwezigheid van een aangeteekend 
stok den geadresseerde wordt bericht. 

Deze lastgevingen zijn van zegelrecht vrijgesteld. 
4,0. Indien de geadresseerde van een aangetee. 

kenden brief met of zonder aangegeven waarde, 
of zijn gemachtigde mocht vermeenen, dat de 
brief zich niet in een ongeschonden staat bevindt, 

behoort daarvan dadelijk bij de uitreiking door 
' hem opgave te geschieden. 

De brief wordt dan, met inachtneming van de 
ooodige voorzorgen, door den postambtenaar, in 
tegenwoordigheid van den geadresseerde of zijn 
gemachtigde, tceopend, en van de bevinding proces• 
verbaal opgemaakt. 

Daarna wordt de brief Jdesverlaogd) uitgereikt, 
doch de omslag wordt bij het proces-verbaal over• 
gelegd. 

60. Brieven met eene hoogere aangegeven waarde 
dan van / 6000 worden ter verzending niet aan• 
genomen. 

6. 10. Hij, die van eenig stuk eene expresse 
bestelling verlangt, moet van dat verlangen doen 
blijken door eene in het oog loopende aanwijling: 
• ExFresse bestelling" aan de adreszijde van het stuk. 

Het ia geoorloofd expresse stukken in de _post• 
bussen ~ werpen , mits het verschuldigde port en 
recht volledig door pO'stzegels ia gekweten. 

20. Voor de expr68!!e bestelling ia verst"huldigd : • 
a. indien de geadresseerde woont binnen de plaats 

waar een postkantoor gevestigd is, of op een 
afstand van niet meer dan 1 /, oor van een hulp• 
kantoor, een recht van 15 cent; 

ll. voor elke bestelling bniten die plaats of boven 
dien afstand ~ behalve het recht sub a bedoeld, 
16 cent, indien de afstand van het poet- ofhnlp
kantoor niet meer 4an 1 / 1 uur bedraagt, en voorts 
voor eiken afstand van 1 /, of gedeelte van 1 /, 

oor, daarenboven 16 cent meer. 
Dit recht is in voorkomende g,ivalleo te ver• 

hoogeu met eventueel ver~huldigde veer- of over• 
vaartgelden. 
. so. Het sub a vermelde recht van 16 cent ia, 
eveuals het port, bij vooruitbetaling te voldoen. 

Is dit oiel geachied, dan wordt aan het ver• 
langen tot exprease bestelling niet voldaan. 

Het boven dat bedrag verschuldigde recht kan 
ten laste van den gead.resaeerde worden gelaten, 
met verplichting nochtans op den afzender, om 
dat recht nader te voldoen, indieu de geadres
seerde de aaonemin![ van het stuk mocht weigeren . 

4,0. Belanghebbenden ziju mede bevoegd te ver• 
langen, dat een voor hen bestemd, duidelijk aan 
te wijzen stok, per expresse besteld worde. 

De kosten dier expresse bestelling naar het 
bovenvermeld tarief kunnen bij het indienen van 
het verzoek gevorderd worden. 

7. 10. Het bij vooruitbetaling verschuldigdi, 
recht der postbewijzen bedraagt 2 1 /, cent; dat 
der postwÎB8els voor een bedrag: 
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tot en met .f li. 2• / 1 cent 
boven / li . tot en met / 12.50. 5 • 

" 12.60 • • • 26 10 
• 26 • 37.60. 15 
• 87.60 • • • • öO • 20 • 
• 50 • • 76 . 26 

en voorts 6 cent voor elke som van / 26 of 
gedeelte van f 26 boven / 76 tot en met/600. 

Boven dit bedrag is voor elke / 100 of ge
deelte van / 100 een recht van 10 cent te heffen. 

Bovendien ia voor elk postbewijs en voor eiken 
)IOlltwissel een halve cent wegens kosten van het 
formolier verscb uldigd. 

2°. Het maxim om bedrag der postbewijzen is/ 10. 
De postwissels zijn dadelijk- betaal baar ged n

rende de maand, waarin zij zijn afgegeven en de 
geheel edaaropvolgende maand ; de postbewijzen 
gedorende zes maanden, te rekenen van het tijd
stip, waarop zij zijn nitgegeven. 

Na verloop dier termijnen kan de uitbetaling 
der postwissels en postbewijzen alleen verkregen 
worden met machtiging van het Hoofdbestnur der 
Posterijen en behoudens het bepaalde bij het 
laatate lid van art. 18 der · wel. De wij1f' van 
verzending der postwissels en der postbewijzen, 
mitsgaders hnone vervanging in geval van verlies, 
worden door den Minister van Waterstaat , Han
del en Nijverheid geregeld. 

8. Het bedrag dat op quitantiën, wisaelbrieven, 
assignatiën en ander handelspapier wordt ingevor• 
derd, mag, voor ieder stok afzonderlijk, de som 
van / 1>00 niet te boven gaan. 

9. 10. Aan ieder, die dit ,erlangt, wordt de 
gelegenheid gegeven de voor hem bestemde stokken, 
na aankomst van elke post, gedurende de uren, 
dat het kant.oor voor het po bliek is openge1teld, 
aan dat kantoor af te halen of te doen afhalen, 
tegen vooruitbetaling v~n een recht per kalender
kwartaal .van : 

f 3. 7 6 voor de kantoren Amsterdam en Rot
terdam; 

J 2.00 voor de overige kantoren ; 
f 0.26 voor alle kantoren , i adieu slechts ver

langd wordt de met elke poet aankomende oienws• 
bladen te doen afhalen. 

Boven dit recht is nog een recht van gelijk 
bedrag verschnldigd : . 

a. indien de belanghebbende stukken, aanko
mende met eene post, die denzelfden dag niet meer 
besteld wordt, na de alnit.ing van het kantoor des 
avonds, mits vó6r elf our, wenscht af te halen, 
of te doen afhalen ; 

b. indien hij de porten der aa.11komende onge
frankeerde or ontoereikend gefrankeerde stokken 
bij de .in ontvangstneming ten kantore niet dade
lijk betaalt, doch die maandelijks wensclit af te 
rekenen. 

Voor de berekening van het boven vermeld recht 
gelden gedeelten van een kwartaal voor een geheel. 

2.0 • Het recht is nochtans , bij &fhaling aan het 
kantoor, niet verschnldigd voor: 

a. de stukken, bestemd voor Ons en de leden · 
van het Koninklijk Huis; 

b. de stokken, bestemd voor militairen der 
land- en zeemacht, die door middel der milita,n:e 
facteors of andere daarvoor aangewezen militairen 
worden afgehaald ; 

c. de portvrije dieo.stbrieven; 
d. de stukken, welke des Zonde.ge aankomen, 

doch niet denzelfden dag besteld wordeo, !ljyi 

afgehaald op de daarvoor door den Minister van 
W sterstsat , Handel en Nij verheid bepaalde uren 
en voor zoover daartoe door hem bij bijzondere 
beschikking toestdmming is verleend ; 

e. de door de postkantoren geleverde Die11.w1-
bladen en tijdschriften. 

Bovendien kan, in gevallen van geheel bijzon
deren aard; ter beoordeeling vim den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid: 

1 •. met afwijking van het bepaalde bij i 1 
sab a, ook na elf unr des avonds gelegen
heid worden • gegeven tot het afhalen of 
doen afhalen van stak ken; 

2•. vrijstelling van de betaling· van basrecht 
worden verleend. 

S•. De levering van binnen- en buitenlands 
verschijnende nieuwsbladen en tijdschriften ge
schiedt door de postkantoren tegen vooraitbetaling 
van den abonnementsprijs. 

Abonnementen voor minder d~n S maanden 
worden niet aangenomen, tenzij dit nitdrokkelijk 
door den uitgever is toegestaan. Overigens regelt 
zich het tijdvak van . het abonnement naar de 
abonnementsvoorwaarden, door de nitgevera gestellt. 

De korting door de nitgevers op den abonne
mentsprijs der binnenlsndsche •.bladen toeges 
vertegenwoordigt het door het post bestuur te 
heffen recht. 

Tenzij bij bijzondere schikkingen of overeen• 
komsten met buitenlandscbe postbestnren anders ia. 
overeengekomen , bedraagt het recht wegens abon
nement op buitenlsndscbe bladen 10 pCt. van den 
kostenden prijs, met inbegrip vaa het verschul
digde port. 
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10. 1°. 06" op het tijdstip der invoering van 
de in den aanhef van dit beslnit vermelde wet 

in geb_ruik zijnde postzegels van 1 / •• 1, 2, 2 1 / 1, 

6, 7 1
/ 1 , 10, 12 1/,. 15, 20, 22 1 / 1 , 26 en 110 

cent, / 1.- en / 2.50, postbladen, voorzien 
van een zegelafdruk van 5 cents, briefomslagen , 
voorzien van een zegelafdruk van 6 ofl2 1 / 1 cent, 
enkele of dubbele briefkaarten, elke kaart voor
zien van een zegelafdruk van 2 • /, of 5 cent, 
alsmede postbewijsformulieren, voorzien van een 
zegelafdruk van 2• /, cent, blijven in gebruik. 

Voorts worden nieuwe postzegels van drie cent 
i.n gebrnik gesteld. 

2°. De postzegels, postbladen, gezegelde brie(. 
omslagen en briefkaarten worden uitgegeven aan 
alle kantoren der. posterijen. 

Zij worden voorts verkrijgbaar gesteld bij de 

depot.houders eo de mede door den Hoofddirecteur 

der Posterijen daartoe aangewezen bestellende be

ambten, tegen betaling van de door het z~gel 
nitgedrnkte geldswaarde. 

Voor elke brielkaart en voor iedere 2 brief• 

omslagen wordt echter bovendien • /, cent in 
n,kening gebracht. 

S•. De postzegels behooren te worden vastite• 
hecht aan de adreszijde der stukken. ~ 

Postzegels tot aanvulling van het verschnldigde 

pdJt of recht op postbladen, briefkaarten en ge• 

zegelde omslagen, worden zooveel mogelijk nevens 

den postzegelafdruk ireplaatst. 

Indien ter voldoening van het port en recht 

op aangeteekeode stokken meer dan één postregel 
tebezigd wordt, behooreo die zegels op eeoigen 

af.stand van elkander geplaatst te worden. 
4n. De postzegels worden op het kantoor van 

alzendiog onbruikbaar · gemaakt op de wijze door 

den Minister van Waterstaat, Handel eo Nijver
heid te bepalen. 

Op de adreszijde der briefkaarten mag 11iets 

anders dan het adres, alsmede de naam, het be
roep en de woonplaats van den afzender vermeld 

wlll'den. 
Ue van postbladen, gezegelde omslagen , brief• 

ktliirtTio en postbewijzen afgescheiden postzegel
aldrokken mogen niet voor de frankeering van 

andere stokken gebruikt worden. 
6°. Stokken, "(voorzien van postzegels of post. 

zegelafdrukken , die nagemaakt of vervalscht zijn, 

of die, hoewel echt, aanleiding geven tot het 

vermoeden, dat getracht is de daarop vroeger af• 

gedrukte poststempels weg te nemen, worden in 

beslag genomen en in handen l{esteld van de amb-

tenan,n, die bij de wet belast zijn met het op• 
sporen en vervolgen van misdrijven. 

6°. Het is geoorloofd, briefkaartformuliereo te 
beûgen, die niet van Rijkswege zijn uitgegeven, 
mits zij met deze overeenstemmeu, wat betreft de 
gedrukte opschriften, de almetingen en de stevig

heid van het papier. 
11 . De opening der onbesteld gebleven stukken, 

nadat zij gedurende drie maanden ter beschikking 
van den afzender of geadresseerde bewaard zijn , 
geschiedt door den ambtenaar bij het Hoofdbestanr 
der Posterijen , belast met het beheer der gewei• 
genie en onbestelbare brieven en verdere stokken, 
daarin bijgestaan door een of meer door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan 

te wijzen ambtenaren. 
De brieven, waarvan bij de opening blijkt dat 

zij geen geldswaardig papier of voorwerpen van 
waarde bevatten, worden dadelijk, zonder dat van 

den inhoud wordt kennisgenomen, verscheurd en 

in balen verzameld. 
Die balen worden verzegeld en de inhoud wordt 

later, op de wijze, door den voornoemden Minister 
te bepalen, na ontzegeling der balen, vernietigd. 

Van den inhoud der brieven, waarin gelds• 

waardig papier of voorwerpen van waarde gevon• 

den zijn, wordt geen kennis genomen verder dan 
noodift is om te bepalen, wie de afzend.er is. 

De in de vorige alinea bedoelde papieren en 
voorwerpen worden met de daarbij behoorendc 
brieven of andere stukken in een regi1ter inge

schreven en in une brandvrije bergplaats wegge
borgen, waarvan de sleutels berusten onder den 

ambtenaar met het beheer der geweigerde en on
bestelbare brieven belast. 

Na verloop van den hij de wet vastgesteld en 

termijn van bewaring worden de niet-geldswaardige 

voorwerpen en stukken OJ gelijke wijze vernie
tigd, als bij de tweede alinea is bepaald, 

Een daarvoor door den Minister van Water• 

staat, Handel en Nijve~heid aan te wijzen ambte

naar is belast, zoowel met hei toezicht op de 
opening der brieven, als met de verifir.atie van 
het voormelde register en de daarin ingeschreven 

geldswaardige papieren en voorwerpen van waarde. 
12. Tot het doen . der lastgeving, bedoeld aan 

het slot van het eerste lid van artikel 28 der in 

het hoofd van dit besluit vermelde wet, worden 

de hierna genoemde ambtenaren aangewezen : 

de Procarenrs-Generaal bij de Gerechtshoven; 

de Officieren van J nstitie bij de Arrondissement,. 

rechtbanken. 
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Voorts: 
a. van de Posterijen: 

de Hoofddirecteur der Posterijen; 
de Inspecteurs der Posterijen; 
de Directeuren der Post.kantoren; 

/J. van de Belastingen: 
de Provinciale Inspecteurs e~ de Contro

leurs der Directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen. 

13. Dit besluit treedt in werking op denzelfden 
dag, waarop de wet van ló April 1891 (St0,0,t8-

blad n0. 87) wordt ingevoerd. 
Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be-

sluiten van: 
28 Juni 1850 (Staatsblad nO. 84.); 
12 November 1851 ( nO. 14.3); 
30 1870 ( n••. 182, 183 

en 18ó); 
17 Juni 1871 ( nO. 56); 
12 April 1877 ( nO. 81); 
16 Januari 1878 ( nO. l); 
31 Juli 1881 ( nO. 14.ó); 
1 Juni 1883 ( nO. 4,8); 
7 October 1884. ( ~o. 215); 

25 Maart 1887 ( • no. 4.8); 
12 1888 ( n0. 30); 

3 Augustus 1888 ( no. 101). 
De Minister. van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is Delast met de nitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal '!orden. 

's Gravenhage, den Uden Februari 1892. 
(!Jet.) E M M A. 

lJe Min. 11an W ater,taat, Handel en Bij11erkeid, 

(!Jet.) C. Lr,:LY. 
(Uitgeg. 29 Febr. 1892.) 

13 Fe/Jn111,n 1892. BESLUIT, waarbij, met ver
vallenverklaring van het Koninklijk besluit, 
dd. 10 Januari 1891 (St0,0,t8/Jlad nO. 24,), 

houdende vergunning aan F. KoRTLANG te 
Ermel,o om het land~ed 'a Heeren Loo 
aldaar in te richten tot een gesticht voor 
idioten, gelijke vergunning wordt verleend 
aan de Vereeniging tot opvoeding en verple
ging van idioten en achterlijke kinderen, ge
vestigd te Utreckt. S. 43. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA ' ENZ. 
W1~ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen- · 

landsche Zaken, van 10 .;Februari 1892, no. 4.30, 
afdeelirg Medieche Poli1ie, betreffende· een verzoek 

van de Vereeniging tot opvoedhlg. en verpleging 
van idioten en achterlijke kim!éren , gevestigd 
te Utrecht, over eene gewijzigde inrichting van 

· het 11esticht voor idioten op het landgoed •, Heeren 
Loo te Ermel,o; 

Gelet op artt. 7 en 8 van de wet van 27 April 1884. 
(Staata/Jlad n0. ,96), gewijzigd bij art. 10, sub 4,60. 
van de wet van 15 April 1886 (Staahblad n0. 64.); 

Gezien het Koninklijk besluit van 10 Janu
ari 1891 (Staaublad n0. 24.); 

Hebben goedgevonden en \"erstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereeniging tot opvoeding en 

verpleging van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, wordt vergnnning verleend; 
het landgoed •, Heeren Loo te Ermel,o in te richten 
tot een gesticht voor idioten, overeenkomstig de 
door haar bestuur overgelegde teekeningen en 'be-
schrijving. · 

2. In het gesticht, bestaande uit het gebouw, 
krachtens de vergunning, verleend bij Koninklijk 
besluit van 10 Januari 1891 (St0,0,t,b'lad nV. 24.), 
i ngericiw; voor de verpleging van twintig mannen, 
benevens een paviljoen voor zestien mannen, een 
paviljoen voor zes eu dertig vrouwen en de noodige 
dienstgebouwen, mo11en niet meer dan 72 idioten, 
36 mannen en 36 vrouwen, verpleegd worden. 

3. In elk voor meer dan één verpleegde bestemd 
slaapvertrek wordt op . eene duidelijk ~icht~re 
plaats het aantal personen aangewezen, waarvm>r 
het bestemd is. 

4. Zonder goedkenring van den Minister van 
Binnenlandsche Zäken ma11 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. 

5. De' geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt aan ten minste één geneeskundige opgedragen. 

6. Het Koninklijk beslnit van 10 Januari 1891 
(Sf,aat,/Jlad n0. 24.) , waarbij aan F. K ORTLA.lllG te 
Ermew vergunning wordt verleend het land~ 
•, Heeren Loo aldaar in te richten tot een gesticWi 
voor idioten , vervalt. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
St0,0,tablad zal worden geplaatst. 

's Gravenhap:e, den 18den Februari 1892. 
(!Jet.) E M MA. 

ne Miniater van Binnenlandaçlie Zaken, 
(!Jet.) TAK VAN P OORTVLIET. 

(Ui.tgeg. lil Febr. 1892.) 
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16 Februari 1892. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een reglement op het baggeren , 
graven en visscheo van voorwerpen en het 
werpen van grond of andere zinkende stoffen 
in de rivieren onder beheer van het Rijk, 
en langs de zeekusten, onder het beheer van 
het Rijk. S. 44. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EM_MA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 22 Mei 1891, 
afdeeliog Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (8ta11u
_lll,ad no. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 Jnli 1891 , nO. 10); 

G'elet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 11 Februari 1892, no. 132, afdee
ling Waterstaat ; 

Hebb~n goedgevonden en .nntaan, met intrek
king van het Kooin!dijk besluit van 31 Maart 1887 
(Staaû!Jlad n•. 46), vast te stellen het nav<ll!rende: 

R E G L E M E N T OfJ liet llaggerffl, gr(l,f1l!'il 
en 1JÎ11chffl van 1J00'1'71J61'pffl ffl liet werpen 
fJlln gro'lld of andere l&Ütl:ende ,toj/ffl in 
de rioierffl, onder beuer 1Jan Aet Bijl:, 
81' la"UI de 11eel:1Utl!'II, O#tler bel,eer 1Jan 
Ast Bijl:: 

O,,er Aet !Jaggerffl ffl gra1Jffl in de rioierffl, onder 
b8"eer van Aet Bijl:, en liet- daarin werpffl 

1Jan zinl:fflde ,tojfen. 

Art. 1. Voor het baggeren en graven in den 
B01Jen- en Nedw-Bijn, de Lel:, de Waal, den 
IJtael mei zijne uitmondingen in de Zuiderzee , 
de Oude en Nieuwe Merwede, het Wanty , de 
Killen van het Bergacl,e Yeld, de Noord met 
hare armen , de Dordûcl,e Kil met Mallegat en 
Krabbe , de .Jmer met de monden van het Oude 
Maaa.fe en de Donge benevens de aangrenzende 
KiUen , het Hollanrlacl, Di.ep, de Maaa, de Oude 
en de Nieuwe Maa, met hare armen, benevens 
het '8pui , het HartelacAe Gat en het Scl,eur, de 
Hollandscl,e Ihael met de Slikaloot, het Zwarte 
lfT aler en het Zwohcl,e Diep , gelden de voor
sê'fuiften in de artt. 2 tot en met 7 opgenomen. 

2. Het is verboden , zonder voorzien te zijn 
van eene schriftelijke vergunning van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, te bag
geren or te graven: 

10. landwaarts nn eene lijn, getrokken QP 20 M. 

rivierwaarts van en evenwijdig ,aan den oever ter 
hoogte van den middelbaren rivier- of ebbestand; 

28• landwaarts van een lijn of de lijnen, ge
trokken op 36 M. rivierwaarts en evenwijdig aan: 

a. de lijn, die de uiteinden van de kribben en 
andere werken ter hoogte van den middelbaren 
rivier- of ebbestand verbindt, indien die kribben 
of andere werken niet verder van elkander ver
wijderd zijn dan 600 M.; 
. b. de lijnen, die het uiteinde van eeoe krib of 
van eenig ander werk ter hoogte van den middel
baren rivier- of ebbestand verbinden met twee 
ponten op den oever, gelegen het eene 300 M. 
boven het boveneinde, het andere 300 M. beneden 
het benedeneinde van de krib of het werk. 

Het voorschrift sub b geldt niet ter plaatse, 
waar het baggeren of graven, krachtens het voor
schrift sub a, reedd ie verboden. 

Zonder van zoodanige vergunning voorzien te 
zijn, is het mede verboden te baggeren of te 
graven binnen den afstand van 20 M. 

3°. nit de ankerplaatsen der J>rogschepen van 
schipbro,:tgen, ~erbroggen en veerponten; 

40_ nit de vaste voorwerpen of ankerplaatsen 
van badinrichtingen ; 

rso. ui\ de landhoofden, jukken, pijlers, ijs
brekers, remmiogwerken , dukdalven of andere 
vaste voorwerpen of gedeelten van bruggen en 
sluizen; 

60. boven of beneden gezonken of onder water 
gespannen telegraafkabels, f?8rekend· naar de lijn 

· door de waarschnwingsborden aangèwezen. 
3. Het is gedurende den tijd, dat de visscherij 

mei de groote zalmzegen mag worden uitgeoefend, 
verboden te baggeren of met baggervaartuigen of 
-werktuigen of vaartuigen , dienende tot opneming 
van baggerspecie, voor anker te liggen in een 
riviervak waarin die visseherij met spil en vaste 
ophaalplaat& of plaatsen wordt uitgeoefend, alsmede 
binnen den afstand van twee honderd (200) meter 
boven en vijf honderd ( 600) meter beneden dat vak. 

De grenzen van het vak, waarin die viescherij 
wordt uitgeoefend , worden aangewezen door de 
lijnen loodrecht op de as der rivier getrokken nit 
de plaats, waar de zegen wordt uitgebracht (inge
schoten) en nit de benedenste ophaalplaats. 

De voorschriften van di~ artikel gelden alleen 
voor de riviervakken en voor den tijd, waarin de 
visscherij met de zegen werkelijk wordt uitgeoefend. 

4. Het is verboden van één oor nà zonsonder
gang tot één oor v66r Jlonsopgang in de rivier. 
vakken, waarin de visscherij met drijfwant of 
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vlonwen wordt nitgeoefend, te baggeren; of in, 
de dreven of worpen zelve met baggervaartuigen 
of • Werktuigen of vaartuigen , dienende tot opne
ming van baggerspecie, voor anker te lig,:en. 

Gednrende dien tijd moeten de vaartuigen, waar• 
mede gebaggerd wordt, en die waarin de gebag• 
gerde apecie tot vervoer wordt overgeladen, zoo
daaig worden gelegd dat geen hinder aan de 
visechetjj wordt toegebracht. · 

De voorschriften van dit artikel gelden alleen 
voor de riviervakken en voor den tijd, waarin 
de viascherij met drijfnetten werkelijk wordt 
nitgeoefend. 

· 5. Het ia verboden, zonder voorzien te zijn van 
eene schriftelijke vergnnning van den voornoemden 
Minister: 

1 °. te baggeren met andere werktuigen dan met 
den gewonen band- of hijschbeugel; 

20. met baggervaartnigen of werktnigen in het 
vaarwater te ankeren. 

Bij de aan de vergunning te verbinden voor
waarden. kan van de bepalingen van de artikelen ll, 
S en 4 worden afgeweken. 

6. Het baggeren alsmede het graven van platen, 
onder beheer van het Rijk, kan door den voor
noemden Minister voor aommige riviervakken ge
heel worden verboden. 

De aanwijzing der riviervakken waarvoor dat 
verbod geldt, wordt in de Netlerlanàaclte Staatl
courant bekend gemaakt. 

Het is verboden te handelen in strijd met zoo
danig verbod. 

7. Wanneer van platen, onder beheer van het 
Rijk, gegraven wordt, moet dat regelmatig ge

schieden. 
De randen der putten moeten bijgevlakt en de 

hoogten , die daarbij mochten ontstaa11 , over de 
platen geslecht en daarmede gelijkgemaakt worden. 

8. Zonder voorzien te zijn van eene schriftelijke 
vergunning van den voornoemden Mi nieter, is het 
verboden, in een der rivieren, in art. 1 genoemd, 
of in de daartoe behoorende wateroppervlakten 
grond of baggerspecie, pnin of andere zinkende 
atofi'en te storten. 

<her liet 6aggere11 m gra11m lang, de onder 6e"4er 
.,..,. Ael Rijlr eijt,,u lr,ut,,,. der zee ffl Aet 

I/Ïl111Affl 11a.- ,tem, ,cltelpm, oe,ter, of 
mo,aelen m liet 11erricllten 11a.- atlllere 

ltandelingm lang, die hlatm. 

9. Zonder voorzien te zijn van een schriftelijke 
vergunning van den Minister van Waterstaat, 

1892. 

Handel en Nïtrerheid, ia het verborlen langs de 
koeten der Noord- en der Zuider:&ee, met inbegrip 
van hare seeboezema ,- benevens in den Motlll 11an 
de Maat, in het Haringvliet, het Goeree,c"4 Gat, 
het Yolkeralr, de Krammer, de Grevelingm, het 
Broutoer1ltavm,cl,t1 Gat, de Ooatrr- en · flTe1ter-
1cAelde, de overige Zeewo,c"4 ,troo11181f en in al 
dé onder beheer van het Rijk zijnde vertakkingen 
en inhammen van bovengenoemde wateren : 

1°. binnen den afstand van vijf honderd ( 600) 
meter, zeewaarts gemeten nit de paalwerken, 
de koppen der hoofden , of waar diP. ontbreken 
uit den bnitenteen der dijken, duinen en ye
weringen o! binneu denzelfden af.itand ter wa!l.er
zijden van gezonken telegraafkabels, te baggeren, 
te graren , te slikkeren, kornetten of rij veil te 
eleepen, steen , oesters o! mosselen te viseehen , 
te aalgeeren of vaste vischtuigen te stellen. Onder 
dit verbod is niet begrepen het stellen van aal
fuiken, het viaachen van schelpen en het rapen 
van achelpdieren of mosselzaad; 

2°. op de werkea, onder beheer van het 
Rijk schelpen te viaechen of schelpdieren of moBBei
zaad te rapen. 

De met het' beheer van zeeweringen belaste be
staren mogen de slikken, platen en }oase steenen • 
voor zoover die met laagwater droogloopen, tot 
herstel en verbetering der achterliggenue dijken 
en zeeweringen bezigen. 

Voor 1.oover de slikken en platen met laag 
water droog loopen, mogen tot bevordering van 
aanwas, slikgruppen gedolven worden binnen den 
genoemden afstand van 600 meter. 

10. Het verbod van art. 8 ia ook toepasselijk 
op onder beheer van het Rijk zijnde toegangen 
tot havens en op uitwateringsgeulen, onder be
heer van het Rijk, die zich langs de knsten en 
in de wateren, genoemd in art. 9, beYinden. 

.J.!,gemt1ent1 bepalingm. 

11. De bepalingen van dit re:tement zijn niet 
van toepassing op bagger- en graafwerken , tot 
wegneming van droogten uit suatiegeulen en op 
die welke van Rijkswege o! ingevolge eene door 
One verleende couceaaie van een werk van open
baar nut worden uitgevoerd . 

12. De krachtens art. 8 van het bij Koninklijk 
besluit van 21 April 1862 (Staat,6lad n•. 41) 
vastgesteld reglement door Gedeputeerde Staten 
verleende vergnnningen blijven van kraclit , met 
verplichting tot naleving der bij die vergunningen 
gestelde bijzondere bepalingen. 

4, 
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13. Het ia verboden, in atrijd te hand~len 

met de voorwaarden der krachtena dit reglement 

door den Minister Vhn Waterstaat, Handel en 
Nijverheid of der bij art. 12 bedoelde, door Gede
pnteerde Staten verleen.de vergunningen. 

14. Tot het opmaken van proces-verbaal wegens 

overtreding van dit reglement zijn bevoegd de 

ambtenaren van den waterstaat in Rljb- of Pro
vincialen dienat_ de al!lblenaren van waterschappen, 

de bakenmee•ters, alsmede de beambten der Rijks
en gemeentepolitie. 

15. De processen-ver)>aal wegena overtreding 

ya dit reglement worden gezonden aan den 

ree lijken ambtenaar, met de vervolging belaat, 

en in afschrift aan den hoofdingenieur van ' s Rijke 
wawataat, onder wiens beheer de rivier of stroom 
of dë zeeknat, waar de overtreding plaats heeft, ~taat. 

16. De ambtenaren van den waterataat in 

Rijksdienst zijn bevoegd tot de handelingen , in 
art. 8. der wet van 28 Februari 1891 (Staat,blad 
n•. 69) omschreven. 

·17. Overtreding van de bepalingen van dit 

reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet ia voorzien, gestraft als volgt: . 

a. met geldboete van ten hoogste lwnderd 

gulden, de overtreding van art. 6 , laatste lid, 
artt. 8 en 10 en van art. 18, voor zooveel de 
overtreding betreft eene vergunning , kracli.tena 

art. 8 of 10 verleend ; 
IJ. met geldboete van ten hoogste oijf en 

zeDentig gultl,,,., de overtreding van artt. 2, S, 4, 
en 9 en van art. 18, voor zooveel de overtreding be

treft eene vergunning, bachtena art. 2 of 9 verleend: 
o. met geldboete van ten hoogste vijf en 

ltointig gulrln, de overtreding van art. 5 en 7 

en van art. 18, voor zooveel de overtreding be• 
treft eene vergnnning, in art. ó of 12 van dit 

reglement bedoeld. 
Met het niet voorzien zijn van eene vergunning, 

als in dit reglement bedoeld, wordt gelijkgesteld 
het niet vertonnen der vergnnning, wanneer dit 
door een der a~btenaren, in art. 14 vermeld, 
wordt gevorderd. 

De Mioiater voornoemd ia belast · met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatlblad 
lllflaatst en in afschrift aan den Raad vàn State 

medegedeeld zal worden. 
•s Gravenhage, den lliden Febrnari 1892. 

(get.) E M M A. 
D, Mi,.. Dan "fllater,taat, Handel m Bi.jf!erlieid, 

(91_t.) C. LELY. 

(Uitgeg. 20 Felw. 1892.) 

19 Februari 1892. BESLUIT bepalende de plaat
sing in het Staat,blad van de op 4 Mei 1891 
tnsschen lretlerlaffll en België gesloten over

eenkomst tot wijziging van artikel 59 van 

het Netlerlan118cli-Belgiacli reglement van 
20 M~i 1843, betreffende het loodswezen en 
het geme4inschappelijk toezicht op de Sclielde 
en de andere daarin genoemde wateren. S. 46. 

IN .NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu- EMMA, ENZ. 
Gezien de op 4 Mei 1891 tosschen Netlerlaffll 

en België gesloten overeenkomst tot wijziging van 

artikel 59 van het Nederland-acli -BeTuûck regle
ment van 20 Mei 1843, betreffende het loods

wezen en het gemeenschapp.elijk toezicl,t op de 
Sclielde en de andere daarin genoemde wateren, 
van welke overeenkomst de inbond en de vertaling 
luiden als volgt : 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in HOOj!lt Derzelver naam Hare Maje&teit de 
Koningin Regentes van het Koninkrijk, en Zijne 
Majesteit de Koning der Belgen ; 

Besloten hebbende Bonne goedkeuring te hech
ten aan de beschikkingen, vastgesteld op 12 Fe
bruari 1891 door. de N ederlandsche en Belgische 

parmanente commissarissen voor het gemeenschap• 

pelijk toezicht over de betonning, bebakening en 
het IOGdswezen op de Schelde, strekkende tot 
wijziging van art. 59 van het Internationaal Regie: 

ment van 20 Mei 1848 , betreffende het loods

wezen en het gemeenschappelijk toezicht, hebben 
te dien einde tot Bonne gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

Hare Majesteit de Koningin Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden, Jonkheer COB.Nll:LIS 

HARTSBN, commandeur der orde van den Neder
laodschen Leenw, ridder der tweede klasse van 
de orde van den Gouden Leeuw van het Hnia 
van Naaaao, enz., enz., Minister van Bniten
landache Zaken van Hare Majesteit de Koaingin 
der Nederlanden , en 

den Heer GERARD K&uYS, ridder der orde van 
den N ederlaodschen Leeuw, officier der orde van 
de Eikenkroon van Luxemburg, enz., kapitein ter 
zee, Minister van Marine van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Baron 
n' AN.BTHAN , groot-officier van Hoo6stdeszelfs orde 

van Leopold, ridder der orde van den Neder: · 
Jandschen Leenw, grootkruis der orde van de 
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Eiken hoon van Lu:iembnrg, enz., enz., Hoogat

deszelti Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 

Minister bij het Koninklijk Hof der Nederlanden; 
die, na . wederkeerige mededeeling hnnner in 

goede orde bevonden volmachten, omtrent de na
volgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. De beschikkingen , onderteekend te 
Antwerpen, in N ederlandschen en Franachen tekst 

den 12 Febrnari 1891 door de Nederlandsche en 

. Belgische permanente commissarissen voor het ge
meenschappelijk toezicht voor de betonning, be
bakening en het loodswezen op de Schelde en in 

afac~rift hierbij aangehecht, zijn goedgekeurd. 
Zij znllen geacht worden woordelijk in deze 

overeenkomst te zijn ingelnscht en van die over
eenkomst een_ onafscheidelijk deel nit te maken. 

2. Deze in dobbel exemplaar opgemaakte oçer
eenkomst zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging znllen zoo spoedig doenlijk te •• Gra
venhage worden nitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de voorzegde gevolmach
tigden die hebben onderteekend en er hnnne 
cachetten op hebben afgedrukt.. 

Gedaan te '1 Gravenhage, den 4, Mei 1891. 

(L. S.) c,,t.) HARTSBN. 

• KBUYS. 

Bon. D'AN.ITIIAN, 

OVEREENKOMST. 

De Nederlandsche en Belgische Regeeringen, in 
overweging genomen hebbende, dat artikel 59 van 
het GemeenschapP.elijk Reglement voor het Loods
wezen op de Schelde van 20 Mei 184,3, wijzi
ging behoeft ten gevolge van de invoering in • 
Nederland van het nienwe Wetboek van Straf
recht, wet van 3 Maart 1881 (Staaublad no. 36), 

waardoor met 1 September 1891 de wet van 
6 Maart 1818 (Staat,blad n°. 12) zal komen te 
ve"allen, hebben voor de totstandbrenging daar
van aangewezen en· benoemd: 

De Nederlandsche Regeering; de heeren J. 
SPAN.JA.ARD en J. c. DE RUYTKR DE W!LDT. 

vaste commissarissen voor het gemeenschappelijk 
toezicht op de Scheepvasrt en het Loodswezen 
voor de Schelde; 

De Belgische Regeering : de heeren N, AI.Lo 
eri P. PJITIT, vaste commiosarissen voor het ge
meenschappelijk toezicht op de Scheepvaart en 
het Loodswezen voor de Schelde; 

die, ingevolge de wederzijds aan hen verleende 
volmachten te Antwerpen vergaderd, omtrent het · 

navolgende zijn overeengekomen, als: 

Art. I. Van af den lsten September 1891 zal 

artikel 69 van bovenvermeld Internationaal Regie, 

ment van 20 Mei 1843 luiden als volgt: 

• De overtredingen van het Reglement, welke 
begaan worden door de loodsen of andere bij het 
loodswezen in dienst zijnde pereonen, znllen wor• 
den beoordeeld en gestraft volgen, de wetten van 

kracht in het land, waarin de hoofdzetel gelegen 

is van de ndministrati.e , waartoe de overtreder of 
overtreden behooren, onverminderd de disciplinaire 

straffen, welke elke administratie aan hare loodsen 

~nz. zal knnnen opleggen." 
II. De tegenwoordige overeenkomst treedt niet 

in werking, dan nadat zij door de wederzij lie 
Regeeringen ia goedgekeurd. 

Aldus in dnbbel opgemaakt te Antwerpen, den 
12 Februari 1891. 

De Nederla1'tUclie Permarte11te Commi.8,ari,,,,;., 
(get.) J. SP.AN.JAARIJ. 

J. 0. DB RUYTll:R DB W!LDT, 

D, Bs!,güche Permaltfflte Cummüaarüaen, 
(get.) N. ALY.o. 

P. PETIT. 

Voor eensluidend afachrift, 

D, Secr.- &en. 11a11 liet Mi11i.8terit 11a11 Buitml. Zaim 
(git.) E. Z1LCKKN. 

Gezien de wet van 2 Januari 1892 (Staau, 
blad nO. 11), houdende goedkenring van boven• 
staande overe~nkomst; 

Gelet dat de akten van bekrachtiging van ge• 
iegde overeenkomst door One, in naam der 
Koningin, den 5den Febrnari 1892 en door Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen op 27 Aogoetn, 
1891 onderteekend, den lldeo Februari 1892 te 
•, 0r®mhage zijn oitgewi11ejd; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten

landache Zaken, van den 16den Februari 1892, 
Algemeen Secretariaat, no. 2061; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making der bovenstaande overeenkomst met de 
vertaling te bevelen door plaabiog van dit besloit 
i11 het Staau6latl. 

De Ministen, Hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestonr , worden belast, ieder voor zoo
veel hem betreft, met de uitvoering der voor• 
schreven overeenkomst. 

'• Gravenhage, den l 9den Februari 1892. 
($et.) EM. MA. 

De MiflÎlter 11a11 àuitll'ltla11dacl,11 Zaim, 
{get.) VAN TIKNHOVJIN. 

(Uitgeg. 1 Maart 1892.) ,. 
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26 Februari 1892. ABBll:ST van den Hoogen 

Raad der N ederlànden, hondende beslissing 

dat de wet van 24 lannari 1815 (Staata/Jlad 

n°. 6) door hare' afkondiging verbindende 

kracht heeft verkregen, niettegenstaande het 

form nlier v.an afkondiging eenige afwijkingen 

in de redactie bevat van het formulier bij 

art. 47 der Grondwet van 1814 voorgeschre• 

ven; dat die wet niet- ia afgeschaft bij art. 2 

der wet van 16 Mei 1829 ( Staata/Jlad n°. 83); 

dat zij, voor zooverre zij niet bij art. 757 B. R. 

bepaaldelijk is gehandhaafd, door dat wetboek 

hare kracht niet heeft verloren en dat &rt. 1 

der wet geen onderscheid maakt ~n aanzien 

·van den aard der vorderingen , die hij, te 

wiens laste overigens ~ealag zou kunnen wor

den gelegd, op den Staat bezit. 

De Hooge Raad enz., 

Partijen gehoord; 

Gezien de stukken ; 

Ouerwegenàe ten aanzien der feiten en procedure: 

dat de eiacheres bij dagvaarding en conclnsie 

van eiach -heeft gesteld, dat bij behoorlijk gere

gistreerd exploit van den deurwaarder VAN BATEN• 

BURG te 's Gravenhage, den 12den Apr.il 1887 

onder handen van den gedaagde (den Staat der 

Ned.) , krachtens het in executorialen vorm uit

gegeven afschrift der akte den 23sten Juni 1879 

voor den te Bemmel gevestigden notaris J. STOLK 

verleden, waarbij 1. R. VA.Il DKR HOEK te Cat

wljk , gemeente Linden , aan de eischeres ver

klaarde schuldig ~ zijn f 85,000 , rentende jaar

lijks op 18 Juni 4-! ten honderd , - arrest is 

gelegd op alle gelden of goederen die de ged. 
schuldig was of zou worden• aan of onder zich had 

of zou hebben van genoemden 1. R. VAN DER HOEK, 

geschiedende dat arrest voor de som van /11,631.26 

met de rente ad 4-! ten honderd sedert den l 6den 
November 1886, welke som genoemde J. R. VAN 

DER HOEK per resto aan de eischere~se scheldig 
was en is gebleven; dat dit arrest bij behoorlijk 

geregistreerd exploil door den deurwaarder DE 
RooY te '• Hertogenbosch den -19den April 18117 

aan genoemden J. R. VAK DER HOEK is betee• 

lr.end, en dat deze tegen dit beslag niet in verzet 

is gekomen ; 
en dat de eischeresse op deze gronden van den 

ged. -heeft gevorderd in de terechtzitting van den 

Hooiren Raad eene schriftelijke en door hem onder
teekende verklaring af te leggen van hetgeen hij 

van voornoemden 1. R. VAN Il'ER HOEK onder 
zich heeft, of hem verschuldigd is, onder andere 

krachtens de wet van 23 Februari 1891 (Staata

blad no. IS 8) of uit welken anderen hoofde ook , 

voorte om , nadat die verklaring door den ged. 

zal zijn afgelegd en door eischeresee goedgekeurd, 

of , in geval van tegenspraak, door den Hoogen 

Raad zal zijn bepaald het bedrag of de hoedanig

heid van hetgeen de ged. verschnldigd is aan, of 

onder zich heeft van meergenoemden J. R. VAN 

DER Hol!:K , bij arrest van den Hoogen Raad te 

worden veroordeeld om zoodanige gelden of goe
deren aan de eischeresse af ~ geven, of ter 

executie over te geven , ten einde zij daaraan hare 

voormelde vordering met de interesten en kosteu 

kunne verhalen, ten bedrage boven vermeld, immers 

na aftrek van Je aan zijde van ged. en derden ge• 
arresteerde gemaakte kosten tot het doen der ver• 

klaring ; en om bij gebreke van het doen der 

voormelde verklaring te worden veroordeeld tot 

de voldoening van het bed~ van de vordering 

der eischerease met de interesten en kosten, als 

ware hij 11.ed. daarvan zuiver schuldenaar , en met 

veroordeeling in dit geval van den ged. in de 

kosten van het geding; 

dat de ged. hierop bij conclusie heeft geant

woord , dat de wet van 24 Januari 1816 (Staata

blaà n°. IS) verbiedt het leggen van arrest op de 

gelden of goederen, berustende onder de hoofden 

van Landsadministratien of op eenige bureau:i: of 

kantoren tot de algemeene Landsadministratie be

hoorende , en belanghebbenden den weg wijst dien 

zij hebben in le slaan , indien zij , ter voldoening 

aan eene vordering aanspraak maken op bedoelde 

gelden· of goederen , welke weg door de belang• 
· hebbende niet is ingeslagen ; dat het in deze ge• 

legd arrest dos is in strijd met de wet, en de 

ged. alzoo, overeenkomstig art. 7 4-5 B. R., wettige 

gronden heeft om het doen der verklarin~ tegen 

te spreken ; dat hij voor zooveel noodig recon

ventioneel vordert, dat het bij exploit van 12 April 

1887 door eischeresse onder den ged. gele11:d arrest 

zal worden verklaard oietig en van onwaarde, en 

op deze gronden heeft geconcilldeerd dat de Hooge 

Raad het bij exploit van 12 April 1887 door de 
eischeresse onder ged. gelegd arrest zal verklaren 
nietig en van onwaarde, in elk geval de eischeresse 

zal verklaren niet-ontvankelijk in hare vordering, 
althana haar die zal ontzeggen, cum e:tpensis, ·en 

voor zooveel noodig zal toewijzen de vordering in 

reconventie tot nietig-verklaring van voorschreven 
arrest, cum e:i:penlis ; 

dat de eischeres deze verwering bij conclusie ran 

repliek heeft bestreden, op grond dat voornoemde 
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wet van 24 1auoari 1816 nimmer kracht vau wet 
kaa hebben gehad, omdat bij be..re afkondiging 
niet werd gevolgd de sacrameliieele form11le voor
geechreven bij art. 47 der toen g~ldende Grotd• 
wet, en eij alzoo niet behoorlijk ie afgekondigd; 
dat die w~t, indien zij al yan kracht is geweeet, 
ie a{geschaft door art. 2 der wetvan 16 Mei 1829 
(Staaûblad n°. 83), althans met uitzonde.riog van 
de bepalingen omtrent tractementen en pensioenen, 
tengevolge van de invoering van het Wetb. van 
B. R., dat bovendien het beslag niet alleen is 
gele!ld op de gelden, effecten, papieren of goederen 
oader de11 Staat berustende en toebehooreude aan 
gemelden VAN DE& Hon, maar ook, krachtens 
art. 476 B. R. op de inschulden, welke deze van 
den ged. mocht te vorderen hebben, en de gemelde 
wet van 1816 het beslag daarop, behalve wegens 
tractementeu, soldijen of pensioenen of ter voldoe-
11ing van aanneming of leverantie, niet verbiedt; 

dat daarna de zaak door wederzijdsche partijen 
is bepleit; 

0. alsnu in rechte, <lat moet worden onderzocht: 
1°. of de wet van 24 Janoari 1816 (Staaublad 

n°. ó) door behoorlijke afkondifting kracht van 
wet heeft verkregen ; 

2°. of zij later is afgeschaft; 
3°. of zij van toepassing is op de aan den ge• 

arresteerde van den Staat toekomende inschulden; 
0. ad 1nm, dat het formulier, waarbij de voor

noemde wet van 24 Januari 1815 ie afgekondigd, 
wel, evenals dat van meerdere wetten die onder 
de werking van de Grondwet van 1814 ziju uitge
vaardigd, eenige afwijking in de redactie bevat 
van het formulier bij art. 47 van gemelde Groud- · 
wet voorgeschreven, maar alles inhoodt . wat het 
volgens dat formulier zon moeten inhouden; dat 
voorts de afwijking in de redactie en de bijvoe
ging van enkele woordeu geeue verandering breu
gen iu den zin van het formulier en derhalve, bij 
het ontbreken van eenige bepaling, die de ver
bindbaarheid der wetten van de stipte naleving 
van gemeld art. 47 afhankelijk stelde, de gedane 
afkondiging niet krachteloos maken; 

0. ad 2um , dat bij art. 2 der wet van 16 Mei 
1829 (Staata6laà n°. 33), met den dag der invoe
ring van het Burg. Wetb. der N ederlaoden te 
gelijk met het toen geldend wetboek op de mamer 
van procedeereu in burgerlijke zaken, tevens zijn 
afgeschaft de besluiten eu verordeningen daartoe 
betrekkelijk, doch dat de genoemde wet van 1816, 
als niet strekkende tot uitvoering vàn bepalingen· 
van laatstgenoemd wetboek en niet daarop gegrond, 

niet onder de daartoe betrekkelijke besluiten en 
verordeningen kau worden geraugschikt; 

dat zij ook niet is afgeschaft door het Wetb. 
van B. R. , maar voor zooverre de tractementen 
en pensioenen wegens ambten en bedieningen 'be
treft, bij art. 767 van dat wetboek bepaaldelijk 
i1 gehandhaafd , en ook overigens, als regelellde 
een bijr.onder onderwerp, en niet in strijd met de 
bepalingen van genoemd wetboek, hierdoor even• 
min stilzwijgend als uitdrnkkelijk hare kracht heeft 
verloren; 

O. ad 3um dat art. 1 der meergemelde wet 
van 1815 geheel algemeen verbiedt elk beslag op 
gelden, eff'ecten , papieren of goederen, berustenie 
onder de hoofden van 's Landsadministratie ~ op 
eenige bureanx of kantoren tot de algemeent1 
Landsadministratie behooreode en op eenige ordon
nantiën van betaling, zoo ter zake van tractemeute " 
soldijen of pensioenen, als ter voldoening van 
aannemingen, leverantiën als anderszins, r.onder 
dat daarbij onderscheid ie gemaakt ten aanzien 
van den aard der vorderingen, die hij , te wiens 
laste overigena beslag zoll kannen worden gelegd, 
op· den Staat bezit; 

dat derhalve ook is verboden het beslag op de 
inschulden, die de gearresteerde tegenover den 
Staat zon kunnen doen gelden, en alzoo het door 
de eischeresse onder den Staat gelegd arrest is 
nietig en van on waarde; 

Verklaart mitsdien de eischeresse niet-ontvan
kelijk in haren eisch; 

Verklaart metig en van onwaarde het arrest bij 
ei:ploit van 12 April 1887 door de eischeresse 
ondér de ged. gelegd; 

Veroordeelt de ~iacheressè in de kosten van 
het geding. 

27 Fdruari 1892. B.KSLUIT, betreffende de lichting 
der nationale militie vau het jaar 18112. S. 46. 

IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1z EMMA, !INZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oor
log, van Binnenlandsche Zaken en van Marine, 
van 22 Februari 1892, afdeeling Militie en 
Schutterij, no. 61, van 23 Februari 1892, n°. 254 
M, afdeeling Militie en Schutterijen , en van 
23 Februari 1892, Bureau B, n°. 85; 

Gelet op de wet van den 19den Angustns 1861 
(Staat11blaà n°. 72), betrekkelijk de nationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De lichting der militie vau het jaar 
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1892 bedraagt 11,000 man, waarvan 600 man aangemeld, en het gezamenlijk getal van hen, 
voor den dienst ter zee bestemd worden. die in het geheele Rijk zich daarvoor hebben 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke opgegeven. 
provincie in die lichting te dragen, wordt aange- 4. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
wezen in de 4de kolom van den staat , bij dit dag nà de dagteekening van het Staaublaà, 
besluit behoorende. waarin het geplaatst is. 

3. De loteliogen, voor den diend ter zee te De Ministers van Oorlog, van Binneolandsche 
bestemmen, worden daartoe gekozen uit degenen, Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel 
die zich, overeenkomstig art. 160 van voren- hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
genoemde wet, aangemeld hebben om bij de zee. besluit, dat in het Staat,TJ!ad zal worden geplaatat. 
militie te dienen. 's Gravenhage, den 27sten Febrnari 1892. 

Het aantal , door elke provincie te leveren in (gd.) E M M A. 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der JJe Mini.Jfer van Oorlog, (.get.) 8El'FFARDT. 

lichting, wordt bepaald, immers voor zoover JJe Miniater van Binnenlandaclie Zaim, 
mogelijk, naar rde verhouding, welke bestaat (get.) T.u VAN POORTVLIET. 

tasschen het getal dergeoen, die zich in de pro• 

1 

De Minister van Marine, (.get.) J. C. JANSEN. 

v~ie vcor dèn dienst bij de zeemilitie hebben (Uitgeg. lJ Maart 1892.) 

Behoort bij het Koninklijk_ besluit van den 27sten Februari 1892 (Stt>.at,TJ!ad n°. 46). 

STAAT, aanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel in de 
lichting der nationale militie van 1892 , ten bedrage van 11,000 man. 

PRQVINCIEN, 

Noordbrabant .. . 

Gelderland . . . . . . 
Znidholland . . . . 

N oordholland . 

Zeeland . 

Utrecht. 

Friesland 

Overijssel . : 

Groningen. 

Drenthe .. 

Limburg .•...... 

TOTAAL •• , 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar 
het aandeel der 

provincie, 
volgens art. 2 

der wet, is 
berekend. 

4700 

4761 

8434 

7249 

1936 

1889 

3243 

2807 

2486 

1210 

2339 

41053 

UITSLAG DER GLOBALt: 

BEREKENll'(G. 

126914273 
410ö3 
28425. 

1275 41053 
35273 

226941053 • 
14074 

194241053 
19646 

51841063. 
6182 

60641063 
38996 

86841053. 
6144 

76241063 
4702 

66641053 
8828 

32441063 
62629822~ 

41053 

10996~ 
41063 

OPGELEGD 

AANDEEL. 

1259 

1276 

2260 

Hl42 

519 

606 

869 

752 

6C6 

324 

627 

11000 

Ons bekend, 
-JJe Mini.Jter van OorkJg, · (.get.) 

De Mi1'iattr van Binnenlandache Zakm, 
De Miniater van Marine, 

Opmerkinge,,. 

• Deze breuken 
zijn, als de hoogste, 
elk voor te1' geheel 
gerekend, tot hel 
vinden van de bij 
de globale bereke
ning te kort komen• 
de manschappen. 

81!:YFFARDT. 

TAK VAN POORVLIET, 

J. C. JANSEN. 
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29 Fe6ruari 1892. BESLUIT, hondende nadere 
bepalingen betreffende den dienat van de11, 
Rijkswaterstaat. S. 4.7. 

IN NAAK VAN H. M. "'.ILHELMINA. ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water-
- staat, Handel en Nijverheid, van 13 Ja)!nari 1892, 

La. E, afdeeling Waterstaat; 
Den Raad van State gehoord (advies van· 9 Fe

brnari 1892, n°. 13); 
Gezien het nader rapport van voomoemden .Minis

ter, van 26 Februari 1892, La. A, afd. Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi

ging van art. l van het Koninklijk besluit van 
8 Mei 1881 (Staats6!,ad n•. 56), te bepalen, 
dat het l0de district van den Rijkswaterstaat zal 
behooren tot de eerste Inspectie, en het Bate district 
tot de tweede Inspectie. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat16lad geplaatst. en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 29sten Febrnari 1892. 
(!let.) EMMA. 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijuerkeid, 
(!let.) C. LELT. 

(Uitgeg. 4, · Maart 1892.) 

3 Maart 1892. BESLUIT, hondende uitapraak dat 
beslissingen over geschillen van beatnnr als 
bedoeld in art. 70 der Grondwet, haren grond 
moeten ontleenen aan eene wettelijke bepaling 
en dat zoodanige bepaling niet aanwezig is 
ten aanzien van geschillen over de opbelllng 
van eene gemeenschappelijke regeling krachtens 
artt. 121 en 122 der gemeentewet. 

Zie !tet 6ell11it van 19 December 1890, S.185, 
IDIIMbij, met af,oijking van het adttie, t1an de11 
Raad van State, een andere leer ü ge!111ldigd. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Gezien de aan Ons overgelegde stukken in zake 
het geschil omtrent de tn11$chen de ge:meente
beatnren van Wonseradeel, Bolsward en Harlingen 
bestaande gemeenschappelijke regeling van het be
heer van den kunstweg Bolsward-Harlingen. 

Den Raad van State, afdeeling voor de ~
schillen van beatunr, gehoord, advies van 20 Ja
nuari 1892, n°. 281; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 29 Februari 1892, n°. 5118, 
afd. B. B.; 

Overwegende, dat de raden der gemeenten 
Wonseradeel, Bolsward en Harlin!!en ïn 1852 
voor gemeenschappelijke rekening hebben aRnge
legd en daarna door eene gemeenschappelijke com
missie hebben doen beheeren den ltonstweg welke, 
grootendeels over het gebied van eerstgenoemde 
gemeente loopende, de beide andere gemeenten 
als eindpunten verbindt; 

dat dit ~meenschappelijk beheer thans is · ge
regeld door eene verordening, overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 121 , eerste lid der gemeente• 
wet, na verkregen machtiging van Gedeputeerde 
Staten van Friesland vastgesteld door de drie 
gemeenteraden en goedgekeurd door de Gedepu
teerde Staten voornoemd op 16 October 1884, 
in welke verordening niets is bepaald omtrent de 
wijze, waarop de opheft! ng van het gemeenschap• 
pelijk beheer tot atand zoude knnoen komen ; 

dat de raad der gemeente Wonseradeel in het 
jaar i89·o aan Gedeputeerde Staten voorn-DMI 
den weosch heeft te keonen gegeven , dat tot 
zoodanige opheft! ng zonde worden overgegairn , 
waarop gemeld college tot de bestnreo vao Bols
ward en Harlingen de vraag heeft gericht of er 
bij hen bezwaar bestond om tot die opheffing 
mede te werken, op welke vraag door beide be
stnren in bevestigenden zin is ~eantwoord ; 

dat de raad der gemeente Wonseradeel door 
Gedeputeerde Staten met deze antwoorden in kennis 
gesteld, op 13 Juni 1891 heeft besloten: 1°. aan 
de gemeenteraden van Bolsward en Harlingen te 
kennen te geven : a. dat de raad het gemeen
schappelijk beheer van den bedoelden knoatwttr 
oiet verder wenscht te bestendigen en vordert 
dat het met ingang van den 12•n Mei 1892 worde 
beëindigd; b. dat de raad bereid is de ontbinding 
van de gemeenschàppelijke regeling te doen plaats 
hebben op de door Gedeputeerde Staten van Fries
land vast te stellen voorwaarden ; c. dat, indien 
de raden van Bolsward en Harlingeo eene 1plit
si11g van den weg en onderdeelee mioder wensche
lijk moabten keuren, de raad van Wonseradeel 
iceoegeu is op de door Gedepnteerde Staten van 
Friesland te bepalen voorwaarden voor zijne ge
meente in onderhoud te aanvaarden niet alleen 
het gedeelte van den weg dat op haar terreio 
ligt, maar den gebeelen weg van de spoorbaan 
te Harliugen tot de Marnezijl te Bolsward; alzoo 
met uitzondering alleen van het gedeelte van 
laatstgemelde zijl tot de Blauwpoortsbrng te Bols
ward; 2°. de gemeenteraden van Bolsward en 
Harlingeo te verzoeken om voor Augustns 1891 
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te willen berfohten of zij bereid zijn tot de ·ontf 

binding der gemeensehappelijke regeling op de 

aangegeven wijz" eu voorwaarden of wel op welkQ 
andere wijze en voorwaarden mede te werken; 

dat de raden der gemeenten Bolsward en Har• 
lingen de mededeeling van dit beslnit van den 

raad der gemeente W onseradeel voor kennisgeving 

hebben aangenomen, hetiteen zoowel door laatst

genoemdeu raad als door Gedeputeerde Staten als . 
eene weigering om in de gedane vordering te 
liernsten ia beschouwd; 

dat Gedeputeerde Staten, aannemende dat hier 
aanwezig was een geschil van bestuur als bedoeld 
in art. 147 der provinciale wet, ter voldoening 

aan het voorschrfü van dat wetsartikel hebben 

gepoogd, den raad van ll'01Ueradeel te bewege11 · 

om nit!t te blijven aandring~n op de opheffing

VN het gemeenschappelijk beheer, maar liever 
mede te werken tot eene wijziging der vero!dening 
Wlll,ibij dat gemeenschappelijk beheer ia· geregeld; 

dat deze poging tot bijleirging van het geschil 

zonder h~t p:ewenschte gevolg is gdbleven, waarop 
Gedeputeerde Staten dat geschil aan Ons ter be• 

aliaaing hebben voorgedragen. 

Overwegende, dat weliswaar krachtens III't. 70 
der Grondwet de gesr.hillen tnaachen gemeenten 
onderling, niet behoorende tot die in de artikelen 
l liS en Hi4, bedoeld, door Ons worden beslist, 

en volgens art. 147 in verband met art. 161 der 

provinciale w~t de tusschen gemeentebesturen oot• 

stane geschillen van bestuur in welker bijlegging 

de Gedeputeerde Staten eener provincie niet zijn 

aagd, door deze aan Ons ter beslissing worden 
voor/iedragen , maar dat uit deze aanwijzing van 
het beslissend gezag . niet voift en uit den aard 
der zaak niet kan volgen , dat de door Ons aan• 
gaande de bedoelde geschillen te nemen beslis

singen aan geene wettelijke bepaling haren grond 
11:ouden behoeven te ontleenen; 

dat derhalve in elk voorkomend geval onder

zocht moet worden of ten aanzien daarvan zoo
danige bepaling aanwezig ia; 

dat deze vraag ten aanzien van het aan One 

voorp:edragen geschil betreffenlie de hier bedoelde 

gemeenschappelijke regeling ontkennend moet wor
den beantwoord; 

dat toch de grondslag voor eene gemeenschap• 
pelijke regeling gelegen ia in de artikelen 121 
en 122 der gemeentewet en dat bij die art.ikelea 
,tevens Onze bevoegdheid te dezer zake is om• 
achreven en afgebakend; 

dat, volgens art. 121, tweede Jid, niet wel, 

zoo Gedeputeerde Staten weigeren machtiging tot 

of goedkeuring op eene gemeenschappelijke rege
mg te verleenen, die machtiging of die goed

keuring van Ons kan worden gevraBjtd; 

dat in den zin van gemeld wetsartikel onder 

regelen wel kan worden begrepen het wijligen of 

opheffen ~oer gemaakte regeling, en dat hieruit 

wel volgt dat, zoo de gemeentebesturen gemeen
acka;,,,1ziji tot zoodanige wijziging of opheffing 

wenschen over te ~an en Gedeputeerde Staten 
bonne goedkeuring daarop weigeren, die goed

keuring door ons ala nog kan wor.len verleend, 
doch dat daaruit niet volgt dat. door Ona, over

eenkomstig den wensch van slechts één der ge
meentebesturen , hetzij de opheffing hetzij de be-
1tendiging der wettig tot stand gekomen gemeen
schappelijke regeling kan worden bevolen; 

dat immers Onze tnsschenkomst krachtens art. 

121 der gemeentewet slechts als een hooger beroep, 
naee ne voorafgaande beslissing in eersten aanleg 

van Gedeputeerde Staten kan worden ingeroepen; 

dat bij art. 122 dier wet de artt. 147 en 161 
der provinciale wet wel van toepassing worden 
verklaard voor het geval, dat er een geschil ont

staat omtrent de kosten door de betrokken ge

meenten te dragen en de verdeeling van die koeten 
naar het belang dat elke gemeente daarbij heeft, 
doch dat het onderwerpelijke geschil niet betreft 

de verdeeling der kosten maar de geheele ophef
fing der gemeensrhappelijke regeling; 

dat derhalve geene wetsbepaling aanwezig ia, 
waarop bij de door Ons te nemen beslissing een 
bevel heuij tot opheffing hetzij tot bestendiging 
der gemeenschappelijke regeling zich zou knnnen 
gronden; 

Gezien de betrekkelijke artikelen der Grondwet, 
der Provinciale wet eo der Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat de opbefflng of de bestendi

ging van de tusschen de gemeeutebesturen van 
"Tl' 01Uerade1l, BolNard en Harlingtm bestaande 
gemeenschappelijke regeling van het beheer van 
den knnatweg Boward--Harlingm niet door 
Ons kan worden bevolen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ie be
last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, afdeeling voor de geschillen van bestat1r. 
's Gravenhage, den 8 Maart 1892. 

(git.) EMMA. 
1h Mi,,uter i,an Bi,cntmlawcAe Z.U., 

(get.) TAK VAN PooBTVLIET. 
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4 Maart 1892. All.Il.EBT van den Ho~ Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
korting bedoeld bij artt. 3 v Jg. der wet van 
24 Jannari 1815 (Staatablad no. 5) op• 
houdt te werken, zood ra zij op wiens trac
tement of pen~ioen zij is verleend in staat 
van kenneliJk onvermogen is verklaard. 

De Hooge Raad enz., • 

Partijen gehoord; 
Gezien de stukken ; 
ü,;81'f0egende wat de feiten betreft : 

dat de vordering strekt tet betaling van f 67 .50 
met renten en kosten, op grond dat de Minister 

van Oorlog bij beschikking van 12 Mei 18110 

aan eischeresse, als creditrice van na te melden 

gepensiooneerde, heeft verleend ¾ korting op het 
pensioen van den gewezen kapitein der infanterie 
J. P. KRAAK voor eene som van f 2403.674; 

dat dezelfde Minister bij schrijven van 17 Sep
tember 1891 aan de eischeresse beeft medegedeeld, 
dat hij op dien dag de te baren behoeve ver

leende kortin1t had buiten werking gesteld op t'er

zoek van Mr. L. V. VAN Rossl!:lll als curator in 
den op 31 Juli 18111 uitgesproken staat van 

kennelijk onvermogen van J. P. KRUK; dat ge
Z8(1:de Minister dienovereenkomstig heeft naicelaten 
de korting over het 3• kwartaal van het jaar 1891 
ten bedral(e van f 67.50 aan eischeresse te vol

doen; - dat deze echter hiertoe bleef gerechtigd 
niettegenstaande voormeldeo staat van kennelijk 

onvermogen en niettegenstaande het op verzoek 
van den curator door gezegden Minister oobe

-"oel{delijk, en dus zonder rechtsgevolg, bniten 
werking stellen der verleende korting: 

dat de ged. hierop heeft geantwoord, dat elke 

· vordering van den io staat van kennelijk onver
mogen verklaarde behoort aan diens boedel om 
gelijkelijk onder de scholdeischers te worden ver
deeld , tenzij de vordering van den gepensionneer• 

-den kapitein J. P. KRAAK niet is vervreemd norh 
verpand, hetgeen trouwens in strijd met de wet 
:zou zijn, en dus nog steeds toekomt aan den 

.kennelijk onvermogende; dat de betaling, althans 
van het gekort bedrag, dos moet geschieden aan 
-den curator, zoodra deze daarop aanspraak maakt, 
hetgeen hier het geval is, en niet aan de eische
resse, daar anders, met verbreking van den con
cursns deze bate des boedels ten bate van een 
enkelen scholdeischer komen zoude; dat de Re
geering daarenboven bevoegd is de korting buiten 
werking te stellen, gelijk om die te verleenen; -
op welke gronden de ged. heeft geconcludeerd 

tot niet-ontvankelijk-verklaring, althans ontzegging 

der vordering cum e1pensis; 
0. in rechte: 
dat de wet van 24 Januari 1815 (Staat,blad 

n°. 5) in de artt. S en vlgg. eene regeling bevat 
omtrent het verleenen van korting op de trac• 
tementen en pensioenen van officieren, die ten 

gevolge heeft dat de betaling daarvan tot het 
toegestaan bedrag geschiedt aan hem, die de kor
ting verkregen heeft; maar zij overigens in de 

rechtsverhouding . van den officier tot den Staat geeue 

verandering brengt, en bepaaldelijk uit geen harer 
voorschriften kan worden afgeleid dat bier aane ene 
cell9ie of schuldvernieuwing zon te denken zijn; 

dat de officier zelf dus gerechtigd blijft tot het 

tractement of pensioen, en dit recht behoort tot 
de baten van zijn boedel, waarop, indien · hij i11 
staat van kennelijk onvermogen verklaard wordt, 
de curator ten behoeve der geamenlijke schuld
eiscbers aanspraak kan maken ; 

dat evenmin uit eeniice bepaling der genoemde 

wet volict, dat de korting zou gelijk staan met 

eene verpanding, of de schnld, waarvoor korting 
wordt verleend, daardoor bevoorrecht zou worden ; 
zoodat het in strijd zon wezen met de gelijkheid 

die tusschen de concurrente schuldeischers behoort 
te bestaan , indien hij, wien eeoe korting ver
leend werd, ook nadat. de officier in ataat van 

kennelijk onvermogen werd verklaard, volledige 

betaling zou ontvangen; 
dat op deze gronden moet worden aangenomen 

dat de korting ophoudt te werken zoodra de offi
cier zelf geen recht meer zou hebben om betalinr 
te vorderen, en de Minister derhalve te recht de 
korting heeft ingetrokken nadat hij kennis had 

bekomen, dat J. P. KRAAK in staat van kennelijk 

onvermogen was verklaard ; 
Gezien art. 66 B. R.; 
Verklaart de eischeresse niet-outvankelijk in 

hare vordering en veroordeelt haar in de kosten. 

8 Maart 1892. BEBLlllT tot wijziging van het 

Koninklijk besluit van 11 September 1875 
(Staatablad n°. 1611), houdende vaststelling 
van een reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen 
en tot wijziging van dat reglement. S. 4.8. 

IN NAA!ll VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 31 December 
1891, La. G, afdeeling Handel en Nijverheid; 
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Gezien het Koninklijk besluit van 11 September 
1875 (Staaublad n•. 169), tot vaststelling van 
een reglement voor de seheepvaart, ter bev~iliging 
van beweegbare spoorwegbrnggen; 

Gelet op art. 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staal8blad n°. 67); · 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 Februari 1892, no, 12); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 4 Maart 
1892, n•. 144, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 o. Met wijziging in zooverre van het Konink

lijk besluit van 11 September 1875 (Staat1lJlad 
n°. 169), de snb. 1, a en d bevolen uitzonde
ringen der toepasselijkheid van het bij dat besluit 
vastg~stelde reglement te doen venrällen, beha! ve 
voor zooveel betreft de sub d genoemde kraanbrug 
over de Steenioij!.61' .Ja. 

IJ!o. Vast te stellen de navolgende wijzigingen 
in het snh l o. genoemde reglement, als: 

In het hoofd vervallen sub 1°. de woorden ,met 
uitzondering van de kraan brug over het Zijllt6T
di.ep"; en wordt het omschrevene sub 4°. ver
vangen door ,in den Staatsspoorweg van Deoent.er 
naar Leeuwarden, met uitzondering van de kraan
brug over de Steenwijker .Ja". 

In art. 13, tweede zinsnede, wordt ,art. 11" 
vervangen door •art. 8". 

· Art. 16 vervalt. 
Art. 17 wordt art. 16. 
De Minister van Waterstaat, Hándel en ~ijver

lieid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het 8taat1blad geplaatst en aan den Raad . 
van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 8sten Maart 1892. 
(§et.) EMMA. 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijv6Tleeid, 
(get.) 0. LELY, 

(Uitgeg. 17 Maart 1892.) 

8 Maart 1892. BESLUIT houdende nadere bepa
lingen omtrent de zeebrieven en jaf.rpanen 

in Nederland8ck-Indië. S. 49. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Kolo
nië!J, van 10 Februari 1892, litt. A 1 , n°. 38 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 Februari 1892, n•. 8); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister, van 4 Maart l 892, litt. A', n°. 60; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het · Koninklijk besluit van 30 Jannari 1874 

(Nederland8c1' Staat,blad n•. 15, Indiacle Staat,
blad n°. 113), houdende bepalingen omtrent de 
zeebrieven en jaarpasaen in Nederland8c1'•lndië, 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 14 Mei 
1876 (Nederland8ck Staat,blad n°. 104, Indiacle 
Staat,blad n°. 195), 29 Augnstns 1878 (Ned6T
landscl, Staat,blad n°. 134, lndiack Staat,blad 

n°. 304.) en 27 Maart 1888 (Nederla,idacle Staat&• 
blad n0. 68, Indiacle Staatablad n°. 109), wordt 
nader gewijzigd als V't>lgt: 

1 °. In het laatste lid van art. 10 en in het 
eerste lid van artikel 12 wordt in plaats van 
• hoofd van gewestelijk bestnlll'" gelezen "hoofd 
van gewestelljk of van plaatselijk bestnnr". 

2°. In het eerste lid van artikel 16 Wt>rdt in 
plaats van ,hoofden van gewestelijk bestnnr" ge
lezen •hoofden van gewestelijk hestnur en de door 
den Gonvernenr-Generasl aangewezen hoofden van 
plaatselijk bestnnr". 

3°. In het tweede lid van artikel 16 wordt in 
plaats van • hoofden van gewestelijk bestuur" gelezen 
•hoofden van gewestelijk ofvan plaatselijk bestuur". 

48• Het eerste lid van artikel 21, zooals dit 
artikel luidt ingevolge artikel 3 van het hierboven 
vermelde Koninklijk besluit van 27 Maart 1888, 
wordt gelezen als volgt: 

•Tot het verleenen van een eersten jaarpas zijn 
bevoegd de hoofden van gewestelijk bestuur, en 
de daartoe door den Gonvernenr-Generaal aange
wezen hoofden van plaatselijk bestuur''. 

De Minister van Koloniën is belast met de uit;.. 
voering van dit besluit, dat in het Staatablad 
zal worden geplaatst, eu waarvan afschrift wordt 
gezonden aan de Ministers van :Financiën en van 
Bnitenlandsche Zaken en aan den Raad van State. 

's Gravenhage , den 8sten Maart 1892. 
(get.) E M MA. 

De Miniatir 11an Kowniiin, (qet.) v. DEDEM. 
. (Uitg6g. 17 Maart 1892.) 

11 Maart 1892. Bll:sLUIT, houdende organisatie 

van het wapen der Koninklijke marechansaee. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, HNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
dd. 29 Februari 1892, II• Afd., n•. 13; 

Gezien het rapport van den Minister rnn J ns
titie dd. 4 Maart 1892, Afd. 2c, n•. l 61; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
dat de Tabel, Bijlage À , behoorende bij het 
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Koninklijk besluit van 4 November 1889, nó.14, 
wordt gewijzigd als volgt: 

I. au6 1. • De llte tUDiaie". 
het aantal marechaussees te voet der late en 

der 2de klasse wordt gebracht van • 89'' op 
"93" , in verband waarmede het totaal van de 
kolom •onderofficieren en minderen te voet" 
in plaats van • l 23" zal bedragen • 127"; 

II. ,uli 2. ,De 2de diDi.sie": 

{ 
1 ate klasse" 

achter •marechaussees der 2de klasse", 

zal in de Sde , de 4de en de 6de kolom , in 
plaats van •71i", •SS" en •75" respectievelijk 
worden gelezen "89", ,39" en ,8!1"; terwijl, in 
verband daarmede, de totalen in de even vermelde 
kolommen, in plaats van .99", ,48" en •99", 
respectievelijk zullen ·bedragen: •113", ,54" en 
,113"; 

111. m6 4. ,Het wapen der Koninklijke 
mareckausaee" , 

a. achter • 1. De lste divisie", wordt in de 
4de kolom, het getal •123" gewijzigd in •127"; 

6. achter •2, De 2de divisie" worden, in de 
Sde, de 4de en de 6de kolom, de getallen ,99", 
•48" en ,99" respectievelijk gewijzigd in ,113", 
•54" en •113"; 

c. de algemeene totalen in de Sde, de 4de en 
de 6de kolom, thans bedragende •390", • l 74" 
en u390", worden respectievelijk gewijzigd in 
•404", ,184" en 404". 

De Minister van Oorlog is belast met de uit"
voering van dit • besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Ministers van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
alsmede aan de Algcmeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den l lden Maart 1892. 
(get.) .E MM A. 

De Miniater van Oorlog, (get.) SEYll'PARDT. 

11 Maart 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlnnden, houdende beslissing dat nit 
de art. 192 der Grondwet van 1848 en 138 
der Provinciale wet de bevoegdheid voort• 
vloeit van Provinciale Staten, om onder goed
keuring des Konings eene vroeger als veen• 
schap georganiseerde vereeniging van gronden 
door reorganisatie in een waterschap te doen 
opgaan en dat met de in het middel van 
cassatie aangehaalde artikelen niet in strijd 
is 's rechters beslisaing dat de Stateo, door 
te bepalen dat de schulden, baten en vorJe. 
ringen en de eigendommen van het veen-

.schap overgaan op het waterschap, zich be
wogen binnen den kring hunner bevoegdheid, 

De Hooge Raad enz., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stokken; 
0. dat als middel van cassatie is voorgesteld: 
Schenking en verkeerde toepassing van de artt. 

136 en 188 der Provinciale wet, in verband met 
de artt. l 92 en 193 Grondwet van 1848, omdat 
het Hof ten onrechte heeft beslist en hierop zijne 
decisie heeft gebouwd, dat de bevoegdheid der 
Prov. Staten van Groningen, onileend aan de 
voormelde wetsbepalingen, tot het onder goed
keuring des Konings oprichii;n en reglementeeren 
van een waterschap a fortiori nit kracht dierzelfde 
wetsbepalingen de bevoegdheid medebrengt om het 
veenschap ,Alteveer" te metamorphoseeren in een 
waterschap van dienzelfden naam, en in verband 
hiermede de goederen en schulden van het Vjlen
schap .te doen overgaan op het waterschap; 

0. dat dit middel is gericht tegen de overwe
gingen in het bestreden arrest: •dat de Prov. 
Staten, krachtens art. 192 Grondwet in verband 
met art. 138 der_ Provinciale wet bevoegd tot het 
oprichten en reglementeeren van een waterschap , 
en alzoo bevoegd om aaneengelegen gronden, tot 
dusver nog niet georganiseerd, door organisatie 
tot een pnbliekreohtelijk lichaam, tot een water
schap te verheffen, evenzeer en a fortiori uit 
kracht dierzelfde wetsbepalingen bevoegd waren, 
om eene tot dusverre als veenschap georganiseerde 
vereeniging van gronden door reorga!}isa~ie in een 
waterschap te doen opgaan", en: ,dat de Pro• 
vinciale Staten bij het doen opgaan van het veen
schap h het waterschap door het maken der be
paling (dat alle schulden, baten èn vorderingen 
wegens nog verschuldigd~ gelden van het vroeger 
veenschap •Alteveer", zoomede de eigendommen 
van dat veenschap overgaan op het waterschap 
,Alteveer") overeenkomstig den rechtsregel ,acces
soriom sequitnr suum principale" zich bewogen 
binnen den kring hunner bevoegdheid." 

0. daaromtrent, dat het Hof terecht heeft g,e• 
oordeeld, dat uit art. 192 Grondwet en art. 188 
der Provinciale wet de bevoegdheid van Prov. 
Staten voortvlÖeit, om on.der goedkeuring des 
Konings eene vroeger als v~enscbap georganiseerde 
vereeniging van gronden door reorganisatie in een 
watel'!IChap te doen opgaan, omdat in die artikelen 
waarbij aan de Staten de bevoegdheid is gegeven 
tot het oprichten van waterschappen, geen onder
scheid wordt gemaakt tusscben het geval, dat er 

• 
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in het geheel geene georganiseerde vereeniging 
van gronden bestaat, en het ~val dat de gronden 
reeds onder den naam van veenschap zijn ver
eenip:d , maar de Staten ten aanzien van de be
paling, welke gronden het waterschap 7,olJen vor
men, geheel zijn vrijgelaten, zoodat door deze 
beslissing van het Hof de aangehaalde artikelen 
niet zijn geschonden of verkeerd zijn toegepast ; 

0 . dat - wat betreft de beslissing rnn het 
Hof, dat de Staten, door te bepalen dat de 
schulden • baten en vorderingen en de eigendommen 
van het veenschap overgaan op het waterschap, 
zich bewogen binnen den kring hunner bevoegd
heid, - deze almede niet in strijd is met de in 
het middel aangebaalcle artikelen, omdat die arti
kelen geen bepalingen berntten , waarin aan de 
Prov. Staten wordt voor!(eschreven hoe zij met 
opzicht tot de eigendommen en schulden der 
waterschappen hebben te handelen; 

0. dat alzoo het aangevoerde cassatiemiddel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den eischer 
in de kosten. 

11 ldaart 1892. M1~s1v11: van · den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan de °Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 
art. 127 der wet op de nationale militie. 

Ten einde zekerheid besta, dat tusscben de 
dagteekening van de bewijsstnkken, overrelegd 
door militieplichtigen, die ontheffing van den 
werkelij ken dienst vragen op grond van de eerste 
zinsnede van art. 127 der Inilitiewet, en ·het 
tijdstip van inlevering dier stukken bij den bnrge
meester der gemeente, binnen welke de belang
hebbenden voor de militie zijn ingeschreven, geen 
veranderinp: te hunnen aanzien is ontstaan, waar
door voormelde wetsbepaling niet meer op hen 
van toepassing ware, is •bij circulaire van mijn 
ambtsvoorganger van 20 Februari 1867, n•. 166, 
4°_ afd. M. , medegedeeld, dat bezwaar zou moeten 
worden gemaakt, bewijsstukken als waarvan hier
boven sprake is, als geldig aan te nemen , die 
niet zoo kort mogelijk v6ór het inleveren er van 
bij den bnrgemeester zijn afgegeven , en is UH.E.G. 
verzocht het noodige _te verrichten, opdat voortaaH 
niet als geldig worden aangenomen bewijsstukken, 
tnsschen wier dagteeke~ing en het tijdstip hunner 
inlevering een geruimen tijd als daar bedoeld , 
verloopen is. 

Voor heu, aan wie 11ó6r bonne inlijving bij de 
militie voor één jaar ontheffing van den werke-

lijken dienst is verleend, moet de ontheffing ge
rekend worden aan te vangen op den dag hnnner 
inlijving. 

Voor hen daareutegen, aan wie ,sa hunne in
lijving voor één jaar ontheffing is toegekend, kan 
deze niet vroeger zijn ingegaan dan met de dag
teekening van het Koninklijk besluit, waarbij zij 
is verleend, ook al zijn de belanghebbenden tns
schen hunne inlijving en de dagteekening van het 
onthelfü1gsbesluit in het genot geweest van tijdelijk 
verlof. In laatstbedoeld geval verkeeren thans 
een aantal ingelijfden bij de militie. 

Voor velen is het tijdstip hunner inlijving ver
scheidene maanden vroeger dan de dagteekening 
van het Koninklijk besluit, waarbij bun voor het 
eerst één jaar onthdting is t-0egestaan. 

Voor de beide bovengenoemde categoriën van 
ingelijfden begint, ingeval van vernieuwde ont
heffing, deze met den dag waarop de vorige eindigt. 

Het doel van den maatregel, bij de aangehaalde 
circulaire aanbevolen, wordt met betrekking tot 
hen, wier eerste ontheffing ni~} in Mei van het 
daarop volgend jaar afloopt, nii t bereikt , indien 
de inlevering van de aanvraag · om vernieuwing 
der ontheffing en van het vereischte bewijsstuk 
plaat& heeft binnen den bij art. 71 van het 
Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staat1blad 
n•. 4,6) aangewezen tijd. Die tijdsbepaling houdt 
verband met den tijd van aflevering, bij art. 112 
der militiewet voorgeschreven, en kan alzoo slechts 
betrekking hebben op bet gewoon geval, n.l. dat 
de inlijving van den belangheöbende plaats zal 
hebben, of, bij nanl'?aag om vernieuwde onthef
flng, plaat& bad binnen den bij voormeld wets
artikel geeteldea tijd. 

. Voor gevallen, waarin de ontheffing op een 
ander tijdstip moet aanvangen of voor het eerst 
een aanvang nam , _ kan uit den aard der zaak de 
tijdsbepaling van art. 71 van genoemd Koninklijk 
besluit niet gelden. In laatstbedoelde gevallen 
ware het doel, dat bij de circulaire vau 20 Fe
bruari 1867 wordt beoogd, naar het mij voor
komt, het best verzekerd en zoo teveus ordelijke 
afdoeniuir van zaken worden bevorderd, indien 
door heu, die voor vernieuwing van ontheffing 
van den werkelijken dienst, op grond van de 
eerste zinsnede van art. 127 der militiewet, in 
aanmerking wenschen te komen, de aanvraag hier
toe met het vereiscbte bewijsstuk bij den burge
meester der gemeente, binnen welke zij voor de 
militie zijn ingescllreven, werd ingeleverd in de 
laatste tien dagen van de tiende maand van het 
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jaar, waarvoor hnn ontheffinp: van dienat werd 
verleend. De burgemeester, bij wien de atnkken 
dienovereenkomstig zijn ingeleverd , kan deze dan 
aan U inzenden v66r den 6•n van de elftk maand, 
terwijl door U te dien aanzien v66r of op den 
I0•n van laatstgenoemde maand gevolg kan worden 
gegeven aan art. 78 van voormeld Koninklijk 
bealnit van 8 Mei 1862. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken te be
vorderen , dat in boven bedoelde gevallen voortaan 
in dezen zin warde gehandeld. 

Tevens zal bet mij aangenaam zijn dat met 
betrekking tot de bewijsstokken en de staten model 
n°. 24 en 25 ,' voorgeschreve11 bij art. 71 van 
evenaangebaald Koninklijk besluit, in acht worden 
genomen de aanbevelingen , vervat in de brieven 
van mijn departement van 18 Januari 1888 en 7 Ja
nuari 1886, afdeeling M. S., n°. 63bi.r en 29 M. 

De Mini.rter van Binnenland.rclie Zaken 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET. 

11 Maart 1892. BESLUIT, betreffende vrijdom 
van briefport. 

IK NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. 
Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 

7 November 1876 (Staatabl,ad n°. 192) omtrent 
de vrijstelling van briefport; 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 7 Maart 1892, 
no. 164,, afd. Post.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de aan den inspecteur van het militair onder

wijs toegekende vrijstelling van briefport nit te 
breiden, tot de briefwisseling over dienstzaken van 
~elden inspecteur met: 

de inspecteurs van het geneeskundig Staats-
1oezicht; 

den inspectenr van· .'s Rijks landbouwscholen; 
den dlrectenr der instelling voor onderwijs in 

de Indische taal-, land- en volkenkunde te Delft; 
den directeur van 'e Rijke veeartsenijschool : 

den directeur der Polytechnische school en 
de hoofden der bijzondere scholen. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit be
slnit, waarvan afechrift zal worden gezonden aan 
den Minister van Oorlog. 

's Gravenhaj?e, den 11aen Maart 1892. 
(.get.) EMMA. 

De Miniater 11an Waterstaat, Handel en Nij11erlieid, 
(.get.) LELT. 

14, Maart 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat in 
eene vergadering als bedoeld bij art. 4,9, 
laatste lid der gemeentewet alleen over die 
zaken besloten kan worden die vermeld waren 
in de oproepinpbriefjes voor ·de drie in ge
noemd artikel bedoelde vergaderingen; dat 
onder de nitdrnkicing •eerstvolf?enile verga• 
dering" voorkomende in art. 187 al. 3 der 
voormelde wet is bedoeld die eerstvolgende 
vergadering, waarin een besluit van bekrach
tiging wettig kan genomen worden. 

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

ranten voorgesteld bij memorie, luidende dat: de 
rechtbank heeft geschonden, behalve art. l Straf
recht, de door haar toege11aste artikelen en door 
niet-toepassing de door den kantonrechter wel toe
gepaste artikelen , waarmede kennelijk is bedoeld 
schending of verkeerde toepassing van de artt. 28, 
4.7, 4,4,3 Strafrecht, 4.2, 4.9, 187 3• lid der ge
meentewet en 216, 2• lid en 263 Strafvord.; 

OoenDegende dat ten laste van de requiranten, 
overeenkomstig de dag•aarding, ia bewezen ver
klaard: dat zij, terwijl den 21 Aognstns jl. door 
den heer burgemeester van 's Hertogenbosch, 
krachtens art. 1 S7 der wet van 29 Juni 18 51 
(Staatablad n°. 85) was nitgevaardigd een alge
meen voorschrift van politie, waarbij elke BBmen
scholing van meer dan 3 personen van des avonds 
8 tot des morgens 8 nor was verboden, welk 
voorschrift op 2 l Augustus 1891 was af~ekondigd, 
op 22 Augustus 1891, des avonds rnim 10} uur, 
te 's Hertogenbosclt op de openbare straat (Hoogen 
Steenweg) te z~men en in vereeni11:ing me1 een 
groot aantal personen, in elk geval meer dan 
3 personen, hebben samengeschoold; 

0. dat de kantonrechter die feiten heeft be
wezen verklaard , doch niet strafbaar heeft ge
oordeeld, op grond: dat het voonehrift, hetwelk 
overtreden was, reeds tijdens het plegen van het 
feit was vervallen volgens art. 187 8• lid, der 
gemeentewet, doordat het niet door den raad 
van 's Hertogenbosch was bekrachtigd in zijne v66r 
den avond ·geëindigde vergadering van 22 Augos
tos 1891, de eerst<olgende waarin het bekrach
tigd bad kunnen zijn, na de afkondiging; 

0. dat de rechtbank in hooger beroep het vonnis 
des kantonrechters beeft bevestigd voorzoover de 
aanklat-bt daarin is bewezen verklaard, doch ge
oordeeld heeft, dat de bekrachtiging vau het 
algemeen voorschrift van politie, waarvan de dag-
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vaarding spreekt, rechtens niet had kunnen worden 
vermeld op het . oproepingsbriefje tot de vergade
ring op 22 Augustus gebonden, en dat, dit zoo 
zijnde, de bekrachtiging in die vergadering rechtens 
onmogelijk was en daarom ook niet geacht kan 
worden in art. 18 7 , 3• lid der gemeentewet te 
zijn gevorderd; · 

0. dat blijkens het aangevallen vonnis en het 
daarbij bevestigde gedeelte van dat des kanton
rechters {eitelijk vaststaat: 

a. dat door den gemeenteraad van 's Hertogen
bosch op den 19 Angnstna jl. eene vergadering 
is gebonden, waarin wegens het niet opkomen 
van het bij art. 48 der gemeentewet vereischt 
getal leden, niet is kunnen beraadslaagd en be
sloten worden; 

i. dat op 21 Angnstns jl. des middag& te 12 
oren is afgekondigd . het ingevolge art. 187 der 
gemeentwet uitgevaardigd voorschrift van politie 
in d~ dagvaarding genoemd; 

c. dat op 21 Augustus des namiddags te 3. nren, 
ingevolge art. 49, al. 1, der gemeentewet, opnieuw 
eene raadsvergadering is gebonden, waartoe de 
oproepingsbriefjes v6ór voornoemde afkondiging 
waren rondgezonden, op welke de bekrachtiging 
vim voornoemd politievoorschrift niet voorkwam ; 

tl. dat ook deze vergadering wegens onvoldoende 
opkomst der leden niet bevoegd is geweest tot 
beraadslaging en besluiten ; 

e. dat na deze mislukte bijeenkomst op 22 An
guatns eene derde vergadering is gebonden inge
volge art. 49, alinea's 2 en 3, op welker oproe• 
pingsbriefjes voornoemde bekrachtiging ook niet 
als pont van behandeling was geplaatst en in 
welke die bekrachtiging ook niet is verleend; 

f. dat na afloop dezer 3• vergadering die v66r 
den avond geëindigd was, in den avond van den
zeICden dag omstreeks 10¼ unr zijn gepleegd de 
feiten in de dagvaarding vermeld; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel : 
dat de tegenwoordige zaak betreft de overtreding 
van een algemeen voorschrift van politie krachtens 
de gemeentewet in buitengewone omstandigheden 
door den burgemeester uitgevaardigd en afgekon
digd, hoedanig voorschrift blijkens art. 187, 3• lid, 
der gemeentewet vervalt , indien het niet door 
den raad, in zijne eerstvolgende vergadering is 
bekrachtigd; dat het vanzelf spreekt dat de ge
meentewet hier bedoelt die eerstvolgende verga• 

• dering, waarin een besluit van bekrachtiging 
wettig kan genomen worden ; 

O. dat, blijken■ .hetgeen hierboven als feitelijk · 

~ vaststaande is vermeld, na de afkondiging van 
het politievoorschri{t op 21 Augustus, des mid
dags te 12 uren en v6ór het overtreden daarvan 
op 22 Augustus des avonds ruim 10¾ uur zijn 
gebonden 2 raadsvergaderingen , te weten: die 
van 21 Augustus, des namiddags 3 uren en die 
van 22 Angnstna, in geene van welke beide dé 
bekrachtiging is verleend; 

O. dat de bekrachtiging in de vergadering van 
in Augustus, al ware zij ook op eenig oproepings
briefje daartoe vermeld, niet wettig had kunnen 
plaats hebben, omdat niet opgekomen was het 
getal leden bij art, 48 der gemeentewet vereischt; 

0. wat betre{t de vergadering van 22 Angnstna, 
dat ook in deze, al ware de bekrachtiging als 
pnnt van behandeling in hare ·oproepingsbriefjes 
V'ermeld (hetgeen het geval niet was), geen wettig 
besluit dienaangaande had kunnen genomen worden; 
dat toch deze vergadering was de 3•, gehouden 
na 2 andere voorafgegane, die van 19 en 21 An
gnstns , waarin geen genoegzaam getal raadsleden 
was opgekomen en alzoo was eene zoodanige ale 
in art. 49, lid a, is bedoeld, waarin de tegm-
1Dooràig1 leden besluiten over de in d-e optoeping1-
lJriefje1 vermelde onderwerpen; 

0. dat nit de algemeenheid der nitdrnkking 
•de oproepingsbriefjes" volgt, dat met dit woord 
bedoeld moeten zijn de oproepingsbriefjes voor de 
3 in ganoemd artikel bedoelde vergaderingen ; dat 
daaraan de beteekenis te hechten van oproepings
briefjes alleen tot de 3° vergadering, het gevolg 
zon hebben dat in art. 49, al, 3, de vermelding 
van oproepingsbriefjes geheel overbodig zon zijn, 
daar reeds in an. 42, _2• lid, gezegd ia, dat in 
die 3• vergadering niet mag beraadslaagd en be
sloten worden over andere zaken dan op de op
roepingsbriefjes vermeld ; dat bovendien uit het 
verband der bepalingen van art.. 49 voortv looit , 
dat de 3• vergadering is eene herhaling van de 
mislukte 2°, en deze eene · herhaling van de mis
lukte 1 •, en deze alle 3 dna belegd moeten worden 
voor de behandeling derzeICde zaken; dat deze nit
legging steun vindt in de 2• zinsnede van art. 64 
van het reglement voor het bestuur der steden , 
van 4 Januari 1824 luidende: •Indien evenwel 
de vergadering, 2 achtereenvolgende malen zijnde 
bijeengeroepen , telkens geen gelal presente leden, 
bij dit artikel vereischt mocht op~leverd hebben, 
zal er na eene 3• oproeping, met het getal presente 
leden, zooals dat zijn zal, kunnen worden ge~on
clndeerd, voorzooverre_ hij de 2• en 3• oproepings
biljetten de onderwerpen waarvoor zal gedelibereerd 
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worden, zullen ziju opgegeven geworden, er bij 
de biljetten tevens aan de bepalingen van het 
tegenwoordig artikel zal zijn herinnerd, en er 
tusschen iedere oproeping en den tijd daarbij voor 
de bijeenkomst der ver1tadering bepaald, telkens 
een tnsscbentijd van ten· minste 24 uren zal zijn 
verloopen", welke bepaling volgens de Memorie 
van Toelichting in art. 49 der gemeentewet is 
behouden; dat wel deze bepaling slechts spreekt 
van 2• en 3•, en niet ook van 1 • oproepings
biljetten, doch dat dit daarin aijne verklaring 
vindt, dat. in voornoemd reglement niet voorkwam 
de bepaling van art. 42 lid 1, 2• zinsnede der 
gemeentewet, die als regel vermelding van de 
zaken die te behandelen zijn op de oproepings
briefjes voor elke vergadering voorschrijft, terwijl 
het reglement, dat wel voor elke vergadering op
roepingsbiljetten wilde, vermelding der punten van 
behandeling alleen in · 2• en s• oproepingsbiljetten 
in art. 64 bedoeld en niet in l • vorderde; 

0. dat ook niet aan eenig· verzuim van den 
bnrgemeester, die blijkens art. 41 der gemeente
wet met de uitvaardiging der oproepingsbriefjes 
is belast, te wijten is dat de meergenoemde be
krachtiging niet was vermeld op de briefjes rond
gezonden voor de vergaderingen van 19 , 21 en 
22 Angustns; dat immers eerst na de vergadering 

• van 19 A ngustus de afkondiging van het politie
voorschrift plaats heeft gehad; dat wijders na die 
afkondiging, op 21 Augustus ten 12 ure des 
middags geschied, voor eene vergadering tenzelfden 
dage te 3 uren belegd , de termijn van 24 uren 
bij art. 49 der gemeentewet niet kon in acht ge• 
nomen worden; dat eindelijk, ten gevolge van 
dit een en ander, ook de oproepingsbriefjes ter 
vergadering van 22 Augustus niet voor het eerst 
die bekraclitiging als punt van behandeling ko~den 
vermelden met de mogelijkheid rèchtens om daar
omtrent in laatstgenoemde vergadering te besluiten; 

0. dat bij het vonnis dus tereeht is geoordeeld, 
dat tijdens het plegen der ten laste gelegde feiten 
het overtreden politievoorschrift nog van kracht 
was, zoodat het voorgestelde middel van cassatie 
is ongegrond; 

0. ambtshalve: dat het hier aanwezige feit is 
strafbaar gesteld bij art. 443 Strafrecht en volgens 
de opschriften ,·an het boek . en van den titel 
waarin dat artikel in dat Wetboek voorkomt, is 
eene ouertreding; dat art. 214 Strafvordering, 
bij art. 263 op het rechtsgeding bij het kanton
gereeht toepasselijk verklaard, hoofdelijke ver
wijzing in de kosten alleen toelaat voor het geval, 

· dat medebeklaagden wegens hetzelfde misdrijf wor
den veroordeeld en dat het woord mildrijf in het 
Wetboek van Strafvordering geene andere beteeke
nis kan hebben dan die welke het heeft in het 
Wetboek van Strafrecht; dat de rechtbank der
halve, door de requiranten solidair te veroordeelen 
in de kosten van eersten aanleg en hooger beroep, 
art. 214 in verband met de artt. 253 en 256 
Strafvord. heeft geschonden; 

Vernietigt het beklaagde vonnis, doch alleen 
voor zooveel betreft de uitspraak omtrent de kosten; 

'l'e dien aanzien rechtdoende krachtens art. 106 
R. 0. en gezien art. 370 Strafvord.; 

Veroordeelt de reqniranten gezamenlijk in de 
kosten van het geding, zoo in !'ers ten aanleg als 
in hooger beroep gevallen; 

Verklaart deze veroordeeling uitvoerbaar ook 
bij lijfsdwang van ten langste één dag; 

Verwerpt overigens het beroep; 
Veroordeelt de requiranten gezamenlijk in de 

daarop gevallen kosten. 

16 Maart 1892. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog, houdende vaststelling· van een 
voorschrift op de verstrekking en de verant
woording der munitiën tot draagbare vuur
wapenen, 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, de w1J.z1grngen en 

aanvullingen, die door verschillende niet in het 
Recueil Militair geplaatste aanschrijvingen zijn ge
bracht in het VoO'f'scl,,rift op de verstre'ft:/,:ing en 
de r;erantwoording van m11nitiën .tot draag6are 
11u111"wapenen, in dat VoO'f'scl,,rift te doen op
nemen en daarin verder nog eenige veranderingen 
te doen aanbrengen; 

Heeft goedgevonden: 
.Ä.. In te trekken: 
de beschikking van Il November 1887, IV• 

afd., Art., n°. 37, met het daarbij behoorende 
voorschrift en de bijlagen; 

B. Vast te stellen: 
het hierbij gevoegde VoO'f'scl,,rift op de ver

atrelt:ldng en de verantwoording van munitiën tot 
draagbare 1111urwapenen. 

($et.) SEYFFARDT. 

VOORSCHRIFT op de r;eratreUing en de 
r;erantwOO'f'ding r;an munitiën tot draag
bare 1111urwapenen. 

Art. 1. a. Voor alle koi-p11en en inrichtingen 
van het leger kunnen worden aangevraagd zooveel 
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scherpe en losse patronen en patronen voor kamer
schietoefeningen als voor den dienst en de oefe
ningen vereiscbt worden, alsmede de benoodigde 
behoeften tot het opnieuw inpakken van patronen. 

'/J. Voor de dienstdoende schutterijen kunnen 
jaarlijks voor ieder officier en voor ieder a(geizer• 
ceeràett ooderofficier en mindere worden aan
gevrBllt(d: 

1°. Zeatig scherpe patronen; 
2°. Tien losse patronen; 
3°. Dertig patronen voor kamerschietoefeningen. 
Voor schutterijen, die geene echietbaan ter be· 

echikking hebben, kunnen, i11 plaat8 van de pa
tronen bedoeld onder punt 1, worden aangevraagd : 

zeatig patronen van de soort onder punt 3 genoemd. 
2. De voor de korpsen en inrichtingen van het 

leger vereischte aclt.erpe patronen moeten door de 
korpscommandanten - ook voor de gedeelten 
van hnn korps buiten hunne standplaats in gar• 
nizoen - , alsmede door de hoofden van inrich· 

tingen, rechtstreeks worden aangevraagd aan den 

commandant der vesting-artillerie; de vereischte . 
loa1e patronen en de patronen voor lcamerscl,iet
Of!{eni11gen, moeten op dezelfde wijze worden 
aangevraagd aan den directeur der artillerie-in

richting~n. 
Die aanvragen moeten zijn ingericht overeen

komstig het hierbij gevoegde model no. 1 en op 
den laten eener maand - in tweevoud - worden 

inrcezonden; alleen bij hooge noodzakelijkheid mag 
de inzending tusschentijds plaat& hebben , als 
wanneer op de aanvrage in het kort de reden 
daarvan moet worden vermeld. 

De commandant der vesting artillerie is bevoegd 
vorenbedoelde aanvragen om scherpe patronen , 
in verband met de in een ma~ijn voorhanden 

hoeveelheid patronen , die aan de beurt zijn om 
te worden afgegeven , eenigszins te wijzigen , ten 

einde verzendingen van kleine hoeveelheden zoo
veel mogelijk te voorkomen. 

0e behoeften tot het opnienw inpakken , zoo

wel van 1cl,Brfie• als van loaae patronen worden 
nit de stapel-magazij nen verstrekt en knnnen 

door de korpscommandanten aan deo directeur 

der artillerie-inrichtingen worden gev raagd, op 
gelijke wijze als de losse patronen. 

De verzendi og van de patronen en behoeften 
geschiedt door de zorg van den magazijnmeester 
der artillerie, aan wien de versirekking ia op

gedr~en, tenzij die patronen en behoeften bestemd 

zijn voor een korps of inrichting ter standplaats 
van bedoelden magazijnmeester, of wel, wanneer 

zij kunnen worden af gebaald, zonder dat daaraan 
kosten verbonden zijn; in de beide genoemde ge
vallen bepaalt zich ,Ie betrokken magazijnmeester 
tot de afgifte. 

Betreffende de veratrekkin!I: van patronen en 

behoeften worden door de betrokken magazijn
meesters, zoowel bij verzending als bij afgifte, 
facturen en recepieseo opgemaakt, evenals bij ver
strekking van ander materieel is voorgeschreven. 

3. De voor de dienstdoende schutterijen ver
eischte patronen moeten door de commandanten 
van die schutterijen worden aangevraagd aan den 
commandeerende-ollicier der infanterie of vesting
artillerie in het garnizoen, waaruit volgens den 
hierachter gevoegden staat letter A, aan de be

trokken schutterij patronen moeten worden verstrekt. 
De aanvragen moeten zijn ingericht overeen

komstig het hierbij gevoegde model n°. 2 en door 
den burgemeester der gemeente, waartoe de schut
terij behoort, voor •Gezien" geteekeud worden. 

Het ontvangbewijs aan den voet der aanvrage 
!(esteld, dat geteekend moet worden door den 

persoon met het overnemen der munitiën belast, 
dient tot verantwoording van de autoriteit, die 
de munitie verstrekt. 

De met de verstrekking belaste autoriteiten be
palen zich tot het afgevm van de aangevraagde 

mnuitiën; de verzending dezer munitiën moet ge
schieden door de 1org van hem , die de aan

vrage doet. 
Mocht de verzending per spoorweg geschieden, 

dan zal hiervan door den commandant der schut
terij, die de aanvraag doet, kennis worden ge

geven aan de voor de verstrekking aangewezen 
autoriteit, die alsdan zorg moet dragen , dat het 
inpakken der munitiën plaats heeft volgens de 
daaromtrent bestaande voorschriften. 

4. Omtrent de kogels en hulzen, afkomstig van 

de gebruikte patronen, gelden voor de korpsen 
van het leger de na volgende bepalingen : 

l 0
• De looden kogels moeten na het schieten 

zooveel doenlijk teruggezocht, en de hulzen, zoo

wel van scherpe als van losse patronen, moeten 

verzameld en zooveel mogelijk ongeschonden be
waard worden. 

2°. De teruggevonden kogels moeten bij de 
korpsen op de meest voordeelige wijze te gelde 
gemaakt worden. · 

3°. De teruggebrachte hulzen moeten gepakt 
worden in kisten of paktonnen ten einde in den 

toestand, waarin zij na afloop der schietoefeningen 

zijn gevonden, te worden ingeleverd. Het zuiveren 
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der hulzen met petroleum of met eenig ander 
middel is verboden. 

4°. Op de kisten en tonnen, waarin hnlzen 
zijn gepakt moet, v66r het inleveren, een etiqnette 
worden geplakt, aanduidende het aantal en de soort 
van hulzen, het korps en c. q . het onderdeel of 
de onderdeelen, waarvan zij afkomstig zijn, als
mede den datum, waarop de inlevering geschiedt. 
Het inpakken der hulzen moet steeds geschieden 
in tegenwoordigheid van • een officier, bij voor
keur den officier van wapening, die nauwlettend 
moet toezien, dat in dezelfde kist of ton alléén 
hulzen van verschoten scherpe of wel alléén hulzen 
van verschoten losse patronen worden gepakt. 
Tevens moet er ten strengste voor worden ge
waakt , dat geen acAerpe of loaae patrrmm , en 
geleeel of gedeeltelijk geuulde l,ul,:en, alsmede 
1,uken met alatjl,oetliea onder de in te leveren 
hulzen worden gemengd. 

6°. De inlevering der hulzen moet door alle 
korpsèn van het leger geschieden, rechtstreeks in 
de atapelmaga:njnen, ~ednrende de eerste maand 
van elk kwartaal. Wat echter betreft de korpsen, 
waarbij slechts kleine hoeveelheden :._ minder 
dan 1000 stuks - per jaar voorhanden komen, 
moet de inlevering slechts ééns in 't jaar geschie
den en wel in de maand Januari. 

6°. Voor de inlevering van elke 10 hulzen van 
patronen tot geweren en klÎrabijneu of 111 halzen van 
patronen tot revolvers zal 1 cent worden vergoed. 

7°. De betalingen voor de inleveringen van 
hulzen geschieden door het hoofd der stapel
magazijnen aan de korps- of detachementscom 
mandanten. 

80. De opbrengst van die inleveringen, alsmede 
de · gelden, voortgekomen van den verkoop der 
teruggevonden kogels, moeten besteed worden op 
de wijze, in de voorschriften betreffende de wapenen 
en schietoefeningen aangegeven. 

9°. Ledige kisten en tonnen worden, op recht
atreeksche aanvraag van de korps• of detachement&• 
commandanten, uit de stapelmagazijnen verstrekt. 
Alleen in de garnizoenen, waar artillerie-maga
zijnen gevestigd zijn, geschiedt die aanvrage aan 
de magazijnmeesters der artillerie, die alsdàn tot 
het verstrekken gerechtigd zijn. 

5. De hnlzen, afkomstig van de door de dienst
doende schutterijen verschoten patronen moeten 
eveneens in de stapelmagazijnen te Delft worden 
ingeleverd ; het gestelde in de punten 8, 4, 6, 6 
en 7 van art. 4 is ook voor de dienstdoende 
sclrntterljen van toep1158ing. 

1892. 

6. Hesckaàigde en geweigerd ltebóende munitiën 
worden ingeleverd in de stapelmagazijnen te Delft. 

7. Bij de korpsen en inrichtingen van het 
leger geschiedt het opleggen 1m het beheer der 
munitiën overeenkomstig het • Yoorach.rift op Aet 

lJeleeer der munitie ten dienate der acltietoefetii"'9n& 
met draagbare vtmrwapenen, in de verbruiia
magazijnen der lcorpam van ltet üger opgelegd", 
vastgesteld bij beschikking van 24 J nli 1889, 
II• afd., lkn. Staf, n°. 74. 

8. Bij elke• dienstdoende schutterij moet een 
dagboek aangehouden worden, waarin aan de eene 
zijde aanteekening moet worden gedaan van alle 
ontvangen munitiën en behoeften en aan de andere 
zijde moet worden vermeld, wanneer en tot welk 
einde een en ander ie uitgegeven of waarom het 
is i11geleverd. 

De folio's van genoemd boek moeten geparafeerd 
worden door de commandanten der dienstdoende 
schutterijen. 

Mij bekend, 
De Secr.-Generaal van Aet Departement van Oorlog, 

<,get.) KB.A.lUB.. 

Behoort bij de beschikking vau 16 Maart 1892, 
IV• Afd. , n•. 114.. 

STAAT LKTTEB. À. 

S T A A T, aanduidende de garnûoenen waar
uit de dienstdoende sch.utterijen de noodige 

munitiën tot draaglJare' vtJurwapenen (1) 

1/IOeten ontrJangen. 

S c h n t t e r ij e n. 

Zttidltolland. 

Brielle. 
Delft • 
Dordrecht 
Gorinchem 
Gouda. 

Infanterie of ves
ting-artillerie in 
garnizoen te (2) 

Hellevoetsluis. 
Delft. 
idem. 

Gorinchem. 
Gouda. • 

(l) Onder deze munitiën zijn niet begrepen de 
scherpe patronen n°. 7 (tot g. kal. geweren) en 
losse patroaen n°. 4, (tot g. kal. geweren). Moch
ten deze patronen worden verla_ngd , dan moeten 
zij rechtstreeks aan het Departement" van Oorlog 
worden gevraagd. 

(2) Zijn in één garnizoen inranterie en vesting
artillerie gevestigd, dan moet de verstrekking der 
patronen geschieden door de infanterie. 

6 
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S c h u t t e r ij e n. 

's Gravenhage 

Hellevoetsluis 
Katwijk 

Leiden. 
Maassluis. 
Middelharnis. 
Oud-Beijerland . 
Rotterdam 
Schiedam. 

Schoonhoven . 

Vlaardi ogen . 
Woerden • 

NourrJlzoUand. 
Alkmaar • 
Amijterdam 
Beverwijk 
Edam. 
Enkhuizen 
Haarlem • 
den Helder 

Hilversum 
Hoorn. 
Huizen 
Purmerend 

Weesp. 

Wormerveer . • 
Zaandam. 

Amersfoort 

Utrecht 
Zeist 

Utreclzt. 

Noordlrrabant. 
Bergen-op-Zoom 
Breda. 
Eindhoven 

Grave. 
Helmond. 

's Hertogenbosch 
Oosterhout 
Rosendaal 

Tilburg 

Waalwijk. 

Zevenbergen ~ 

Zeèlanà. 
Goes 
Middelburg • • 

16 MAART 1 892. 

Infanterie of ves• 
tin!(-artillerie in 

garnizoen te 

'1 Gravenhage. 

Hellevoetsluis. 
Leid.en. 

idem. 

Defft. 
idem. 
idem. 

'1 Gravenhage. 
Delft. 
Gorinchem. 
Delft. 
Utrecht. 

den Helder. 

Amsterdam. 

Haarlem. 
Hoorn. 
idem. 

Haarle~. 
den Helder. 
Naarden. 
Hoorn. 
Naarden. 
Hoorn. 
Naarden. 

Haarlem. 
Amsterdam." 

Utrecht. 
idem. 
.idem. 

Bergen-op-Zoom. 

Breda. 
's Hertogenbosch. 

idem. 
idem. 

idem. 
Geertruidenberg. 
Breda. 

idem. 
Geertruidenberg. 
Breda. 

Middelburg. 
idem. 

S c h u t t e r ij e n. 

Vlissinp.en 
Zierikzee . 

Maastricht 
Roermond 
Sittard 
Venlo_ 

Limfmr.o. 

Gelderfaffll,. 

~rnhem 
Colenborg. 
Doesburg. 
Harderwijk 
Nijkerk 
Nijmegen. 
Tiel 

Zaltbommel 
Zutphen 

O,,erijml. 
Deventer • · • 
Enschedé-. 
Kampen • 
Oldenzaal. 
Rijssen 
Stad-Almelo . 

Steenwijk 

Zwartsluis 
Zwolle. 

Friealantl. 
Bolsward. 
Dokkum. 

Franeker • 
Harlingen 

Haskerland 

Leeuwarden • 
Lemsterland • 
Sneek. • 

Groningen . 
Groningen 

Nieuwe-Pekela . 
Oude-Pekela . 
Veendam. 
Wildervank • 

Winschoten 
DrentAe. 

Assen • 

Hoogeveen 
Meppel 

Infanterie of ves
ting-artillerie in 

garnizoen te 

Vlissingen. 
Middelburg. 

Maastricht. 

idem. 
idem. 
idem. 

Arnhem. 
Utrecht. 

0oesbul'fl:. 
Harderwijk. 
idem. 

Nijmegen. 
idem. 
idem. 

lleventer. 

Deventer. 

idem. 
Kampen. 
Deventer. 

idem. 
Kampen. 
Leeuwarden. 

Kampen. 
idem. 

Leeuwarden. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 

idem. 
idem. 
idem. 

Groningen. 
idem. 
idem. 

idem. 
idem. 
idem. 

Assen. 
idem. 
idem. 
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Behoort bij de beschikking van 16 Maart 1892, IV• afd., no. 54. 

(Benaming van het korps of de inrichting.) 

Aanvraag tot het ontvangen van patronen. 

BESLISSING 
VAN DEN 

59 

AANTAL "EN . SOORT. 

P!iiats, waarheen 
de patronen, enz. 
moeten versonden 

worden. 
Commandant der Vesting-Artillerie . . 
Oirectenr der Artillerie-Inrichtingen. 

Patronen 

Patronen 

~ 
]oase• 

scherp•· no. 
losse,-

N.B. Worden uit de stapelmagazijnen 
behoeften tot het opnieuw in
pakken van patronen verlangd, 
dan knnnen deze eveneens in deze 
kolom worden vermeld. 

Breda. 

Geertruidenberg. 

• ...•.. den lsten 
De Commandant van 

Behoort bij de beschikking van 16 Maart 1892 , IV• afd., no. 64. 

Dienstdoende schutterij te 

STERKTE: 

... 18 

Officieren • • • • . • . . . . . • . • • . . • • • • • • • . • . • 1 
Afgeë:s:erceerde onderofficieren en minderen • • . . . . . • • . (a) 

Totaal ••...•...... • 

Kan over oen schietbaan beschikken. (6) 
geen 

Aanvraag tot het bekomen van munitiën ten behoeve van bovengenoemde s~hntterij voor den dienst 
van 18 .. , op grond van art. l van het voorschrift, vastgesteld bij beschikking van 16 Maart 1892, 
IV• afd., no. 54. 

• •.•... Patronen. Scherpe- no. • • . . . 
• . . • . . • · idem. Losse- no . .... . 

Aldns opgemaakt te • . . • • . • den • . . . . • 
tot het in ontvangst nemen van het aangevraagdti. 

18 •• , zijnde (c) • • • • • • • • • gemachtigd 

De Commandant der dienstdoende schntterij, 
Gezien door mij, Bnrgemeester , 

ON'rVANGBEWIJS. 
Ik ondergeteekende, daartoe gemachtigd door bovengemelden Commandant, verklaar ontvangen te 

hebben van (tl) . . . . • • • • • • • . .•••• de munitie hierboven omschreven . 
. . den •.....• 18 ••. 

(a) lnvnllen de sterkte. 
(b) Doorhalen het overcompleete woord em of !I'"'· 
(c) lnvnllen den naam en betrekking van Qen persoon met het in ontvangst nemen belast. 
(tl) Invullen de autoriteit, die de munitie verstrekt. 

6* 
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28 Maart 1892. BESLUIT, hondende nadere 
wljziging van het Koninklijk besluit van 9 Oc
tober 1885 (Staatsblad n°. 184), tot bepaling 
van hot maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen voor het krank
zinnigengesticht to &smalen. S. 50. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van deu Minister van Binnen

län~scho Zaken, van 24 Maart, 1892, n•. 1102, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staata
Olad n•. 96), gewijzigd bij art. 10, stib 46°., 
van de wet van 15 April 1886 (Staat,olad n•. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met in
trekking van het Koninklijk besluit van 4 No
vember 1890 (Staat,olad n•. 159), te bepalen, 
dat artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
9 October 1885 (Staataolad n•. 184), tot be
p~ling van het maximum der verpleegden en het 
minimum van geneeskundigen voor het krankzin
nigenge3ticht te &smalen, wordt gelezen als volgt: 

• In het krankzinnigengesticht te Rosmalen 
mogen niet meer dan 293 krankzinnige mannen 
en 227 krankzinnige vrouwen verpleegd worden." 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering v~n dit besluit, dat in het 
Staataolad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 28sten Maart 1892. 
(get. ) EMMA. 

De Minuter van Binnenlandache Zaken, 
(get.) TAK VAN l'ooRTVLIE"r. 

(Uitgeg. 5 April 1892.) 

29 Maart 1892. BESLUIT, ter bekendmaking 
van de op het den 4den Jnli 1891 te lYeenen 

gehouden congres der Algemeene Postver
eeniging gesloten /erdragen, overeenkomsten 
en slotprotocollen, voor zoover daarbij Neder
land en Nederlandse!,, Oost- en West-Indië 
betrokken zijn. S. 51. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Gezien: 
1 °. het Algemeen Postverdrag, met het slot

protocol; 
2°. de overeenkomst betreffende de uitwisseling 

van brieven en doozen met aangegeven waarde; 
3°. de overeenkomst betreffende den dienst der 

postwissels; 
4°. het verdrag wegens de uitwisseli~g van pak-

ketten met de post, met het slotprotocol; 

5•. de overeenkomst betreffende den dienst der 
invordering van gelden op qnitantiën en handels

·~pa pier , en 

6°. de overeenkomst betreffende de levering van 
·dagbladen en tijdschriften door tnsschenkomst van 
de post; 

gesloten te lYeenen den 4den J 111i 1891 op 
het congres der Algemeene Postvereeniging, van 
welke verdragen, overeenkomsten en slotproto
collen een gewaarmerkte afdruk, met vertaling, 
gehecht blijft ·aan dit besluit en daarvan een on
afscheidelijk deel oitmaakt, en van welke de 
late, 3de en 4de zijn onderteekend ·voor Neder
land en voor Nederlandach Oost- en West-Indië, 
de 5de voor Nederlanà en voor Nederlandaclt 
Oost-Indië en de 2de uitsluitend voor Nederl.and, 
dat bovendien den 24sten Februari. 1892 is toe
getreden tot het zesde der voornoemde stukken ; 

Gelet dat de meergenoemde verdragen, over
eenkomsten en slotprotocollen door Ons, namens 
de Koningin, .den 3den Maart 1892 zijn be
krachtigd, alsmede dat de akte hondende die 
bekrachtiging den 8sten d. a. v. te TfTeenen in 
de arc)lieven der Oostenrijksche Regeering is 

nedergelegd; 
Op de voordracht van den Minister van Buiten

landsche Zaken, van den 9den Maart 1892, 
n°. 2953, Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van de in den aanhef dezes vermelde 
verdragen, overeenkomsten en slotprotocollen, met 

· de vertaling daarvan, te doen geschieden door 
plaatsing van dit besluit in het Staataolad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestunr, worden belast, ieder voor zoo- . 
veel hem betreft, met de uitvoering der bepalingen 
in dit beslnit vervat. 

's Gravenhage, den 29sten Maart 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minuter van Buitenlandsche Zalcen, 
(qet.) VAN Tll!:NHOVEN. 

(Uitgeg. 4 April 1892.) 

VERTALING. 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING. 

.... 

Algemeen Postverdrag 
GESLOTEN TUSSCHEN 

Duitschland en Je Duitsche protectoraten, de 
Vereenigde Staten van Amerika, de Argentijnsche 
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Republiek, Oostenrijk-Hongarije , België, Bolivia, 
Brazilië, Bulgarije, Chili, de Republiek Colombia, 
den Onafhankelijken Congo-staat, de Republiek 
Costa-Rica, Denemarken en de Deenache kolonië,n, 
de Dominicaanache Republiek, Egypte, Ecuador, 
Spanje en de Spaansche koloniën, Frankrijk en 
de Fransche koloniën, Groot-Brittannië en ver
schillende Britsche koloniën, de Britsche koloniën 
in Australië, Canada, Britsch-Indië, Griekenland, 
Guatemala, de Republiek Haïti, het :Koninkrijk 
Bawaiï, de Republiek Honduras, Italië, Japan, 
de Republiek Liberia, Lnxembnrg, Mexico, Mon
tenegro, Nicaragua, Noorwegen, Paraguay, Neder
land en de N ederlandsche koloniën, Peru, Perzië, 
Portugal en de Portugeesche koloniën, Roomanië, 
Rusland, Salvador, Servi~, het Koninkrijk Siam, 
de Zoid-Afrikaansche Republiek, Zweden, Zwitser
land, het Regentschap Tunis, Turkije, Uruguay 
en de Vereenigde Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 
regeeringen der hierboven vermelde landen, in 
congres te W eeuen bijeengekomen, hebben, krach
tena art. 111 van het, den lsteu Jnni 1878 te 
Parijs getloten verdrag, in gemeen overleg en 
onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, ge
meld Verdrag, alsmede de daartoe betrekkelijke, 

te Liasabon, den 21 Maart 188~ gesloten aan
vollingsakte herzien, overeenkomstig de volgende 
bepalingen : 

Art. 1. De landen, tnsachen welke het t~en
woordig Verdrag gesloten ia, alsmede die welke 
later tot dat Verdrag zullen toetreden, maken 
onder de benaming van Algtm1eette Poatoere1111iging 
een enkel postgebied nit voor de wederzijdsche 
uitwisseling der brieven en verdere stokken tna
schen hunne postkantoren. 

2. De bepalingen van dit Verdrag betreffen de 
brieven, de briefkaarten , zoowel de enkele als 
die met betaald antwoord, de gedrukte stokken 
van allerlei aard, de akten e~ geschreven be
acheiden en de stalen van koopwaren, afkomstig 
uit een der landen v'li.n de Vereeniging en be
stemd voor een . ander dezer landen. Zij zijn 
insgelijks van toepa88Ïng op de uitwisseling per 
post van de hierbovengenoemde voorwerpen, tus
schen de landen der Vereenigiog en de landen 
die niet tot de Vereeniging behooren , telkens 
wanneer deze uitwisseling de tnsschenkomst van 
minstens twee der contracteereode partijen vereischt. 

3. 1. De postadministratiën van aangrenzende 
landen of die, welke, zonder de tusschenkomst 
van eene derde postadministratie, eene recht 
streekache postgepieenschap met elkander kunnen 
onderhouden, stellen , in gemeen overleg, de voor
waarden vast voor het vervoer hunner weder
z!Jdsche brievenmalen over de grenzen , of van de 
eene grens naar de andere. 

2. Tenzij daaromtrent anders is-overeengekomen, 
wordt het vervoer over zee rechtstreeks tos,schen 
twee landen , door middel van poketbooten of 
vaartuigen , tot een dier landen behoorende, mede 
ale dienst, door derden bewezen, beschouwd , en 
dit vervoer, zoowel als dat tusschen twee kan• 
toren van hetzelfde land, ter zee of te land door 
tnsschenkomet van een ander land bewerkstelligd, 
ia aan de bepalingen van het navolgende artikel 

onderworpen. 
4. 1. Binnen het geheele gebied der Vereeni

ging, is vrijheid vao transit gewaarborgd. 
2. Dientengevolge kunnen de verschillende poet

administratiën ·der Vereeuiging wederkeerig, door 
tusechenkomst van eene administratie of van 
meerdere, zoowel gedoten brievenmalen als brieven. 
en verdere stokken , atobgewijze, volgens de be
hoeften van het verkeer en de eiachen van den 
pnstdienst, aan elkander toezenden. 

3. De brieven en verdere stukken, die, hetzij 
stuksgewijze, hetzij in gesloten brievenmalen, tua• 
achen twee administratiën der Vereeniging, door 
de middelen van eene of meer andere adminis
tratiën der Vereeniging , worden gewiBSeld, zijn, 
ten voordeele van elk der landen, waarover het 
vervoer plaats heeft , of door de middelen waar 
van in het vervoer wordt voorzien, aan de na
tolgende kosten van transit onderworpen, te weten, 

l•. Wegens het vervoer over land, 2 franken 
per kilogram voor brieven of briefkaarten , 
en 26 centimes per kilogram voor andere 

voorwerpen; 
2°. wegens het vervoer over zee, lli franken 

per kilogram voor brieven of briefkaarten, 
en I frank per kilogram voor andere voor
werpen. 

,. Hierbij is eebler in acht te nemen: 
1 •; dat, waar het vervoer thans kosteloos of 

op ~oordeeliger voorwaarden geschiedt , 
daarmede op denze\fden. voet wordt voort
gegaan, behoudens het geval, voonien bij 
pont 3 hierna; 

S•. dat, in de gevallen waarin de kosten van 
vervoer over zee tbans ti frank per kilogram 
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voor brieven of briefkaarten en 60 centi

mes per kilogram voor andere voorwerpen 
bedragen, die prijzen behoaden blijven; 

8°. dat elk vervoer over ze/l, over eenen af. 
1tand van niet meer dan 300 zeemijlen• 
koatelooe geschiedt, . indien de betrokkene 
administratie reeds, wegens bet vervoer 
over land, voor dezelfde verzendingen op 
de daartoe staande koeten van transit aan

spraak beeft. Ia dit niet het geval, zoo 
wordt wegens gemeld zeevervoer 2 franken 
per kilogram voor brieven of · briefkaarten 
en 25 centimes per kilogram voor andere 

ioorwerpell vergoed ; 
,. • dat, wanneer het vervoer over zee door 

twee of meer Adminietratiën plaats beeft, 
de gezamenlijke kosten van dat vervoer de 
som van 15 franken per kilogram voor 
brieven of briefkaarten en l frank per 
kilogram voor verdere voorwerpen niet 
mogen te boven gaan. Die kosten worden 

tuswhen bedoelde Administ..;.tiën naar even
redigheid van de afgelegde afätanden ver

deeld, tenzij daaromtrent andere schikkingen 
tn88Chen de betrokken partijen.zijn getroffen; 

6°. dat de in dit artikel opgegeven prijzen niet 
van toepassing zijn op het vervoer door 

middel van dienMen, ingesteld door Admi• 
nistratiën • die niet tot de Vereeniging be
hooren, noch op het vervoer binnen de · 

Vereeniging, door middel van buitengewone 

diensten, nitsluitend ingesteld of in stand 

gehouden door eene Administratie, hetzij 
in het belang, hetzij op het verzoek van 
eene of meer andere Administratiën. In 

beide gevall!'n worden de voorwaarden van 
dat vervoer in gemeen overleg tosschen de 

betrokken Administratiën vastgesteld. 
6. De kosten van transit zij~ ten laste van · 

de Administratie van het land van oorsprong. 
6. De algemeene verrekening dezer kosten ge

schiedt naar den grondslag van opnamen, die 

om de drie jaar, gedurende een tijdvak van 28 
dagen, in het bij artikel 20 hierachter bedoelde 
Reglement van nitvoering te bepalen, zullen plaats 

hebben. 

7. Van alle kosten van vervoer over land of 
over zee zijn vrijgesteld de briefwisaeling tueschen 

de Postadministratiën onderling, de antwoord
briefkaarten, die naar het land van oorsprong 

teruggezonden worden • de nagezonden of verkeerd 

gezonden stukken, de reboten, de berichten van 

ontvang, de postwisaele en alle andere stukken op 
den postdienst betrekking hebbende. 

5. 1. l)e porten voor het vervoer per post 
binnen het geheele gebied der Vereeniging, daar• 
onder begrepen de bestelling aan de huizen der 
geadresseerden in de landen der Vereeniging, 

waar de dienst der besteiling ia of later mocht 
worden gerege~ , worden vastgesteld , 

1°. voor de brieven• op 25 centimes, in geval 
van frankeering, en op het dobbel!' de.an-an, 
in het tegenovergestelde geval , voor eiken 
brief en voor elk gewicht van l 6 grammen 

of gedeelte van 16 1trammen ; 
2°. voor de briefkaarten , op 10 centimes voor 

de enkele kaart of . voor elk der twee deelen 
van de briefkaart met betaald antwoord. ; 

De ongefrankeerde briefkaarten worden 

belast met het port der ongefrankeerde 
brieven. 

3°. voor de gedrukte stukken van allerlei aard, 
de akten en geschreven bescheiden en de 

stalen van koopwaren , op 6 centimes voor 

elk voorwerp of pakket, van een afzon,ier• 

lijk adres voorzien, en voor elk gewicht 
van 50 grammen ~f gedeelte van 50 grammen, 
mits dat voorwerp of pakket geen brief be
vat, noch eenige schriftelijke aanwijzing, 
die het karakter bezit 'Van eene briefwisseling 

over zaken van actoeelen en persoonlijken 

aard. Het moet voorts in dier voege zijn 
ingepakt, dat een ondenoek van den inbond 

gemakkelijk kan geschieden; 

liet port der akten en geschreven be
scheiden mag niet minder zijn dan 25 cen

times en dat der stalen van koopwaren niet. 
minder dan 10 centimes voor elke ver

zending. 
2. Boven de in de voorgaande paragrafen 

vastgestelde porten kan worden geheven, 
1 •. voor elke verzending, waarvoor een zee

transit van 15 franken per kilogram voor 
brieven of briefkaarten, en 1 frank per 

kilogram .voor andere voorwerpen ia ver

echuldigd • en in elk verkeer , waarop dje 
transitkosteu van loep!U!sing zijn, een ge
lijk verhoogd port van · hoogsteoa 25 cen

time~ per enkel port voor brieven, 6 cen
times voor briefkaarten en 6 centimes per 

60 grammen of gedeelte van 60 grammen 

voor andere voorwerpen ; 

28• voor elk voorwerp, waarvan het vervoer 

geschiedt door middel van diensten, inge-
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steld door Administratiën, die niet tot de 
Vereeniging behooren , of, binnen de Ver

verrekening, tot een bedrag van 500 franken, 
worden verzonden in het verkeer tnSBChen de 

eeniging, door middel van buitengewone ,,landen, wier admillistratiën overeenkomen dezen 
dienaten, waarvoor afzonderlijke kosten 

1
dienst in te voeren. Deze voorwerpen zijn aan de 

moeten worden vergoed, een verhoogd pori voorwaarden en_ het tarief der aaogeteekende 
naar evenredigheid van die koeten. atnkken onderworpen. 

3. Bij ontoereikendb frankeering wordt wegens • 2. Het van den geadreaseerde ingevorderde be
alle voorwerpen in het . postverkeer, van de L[e• drag moet aan den afzender door midclel van een 
adresseerden een port van tweemaal het ontbre- poatwiBBel worden overgemaakt, na aftrek van 
kende bedrag geheven, maar niet te boven het recht der gewone postwissels en van een 

gaande het port, dat in het land van bestemming recht van invordering van 10 centimes. 
op de ongefrankeerde brieven en verdere voor• B. 1. Wanneer een aangeteekend atnk verloren 
werpen v_an denzelfden aard, hetzelfde gewicht gaat, het geval van overmacht nitgezonderd, heeft 
en denzelfdan oorsprong, verschuldigd ia. de afzender, of, op diens verzoek, de geadresseerde 

4. Andere voorwerpen dan brieven en brief- recht op eene schadeloosstelling van 50 franca. 
kaarten moeten ten minste gedeeltelijk gefran- 2. lle verplichting tot betaling der achadeloos-
keerd zijn. stelling rust op dé Administratie, waaronder het 

5. In pakketten met stalen van koopwaren afzendend kantoor behoort. Deze Administratie 
mogen. zich geen voorwerpen bevinden die handels- heeft verhaal op de verantwoordelijke Administratie, 
waarde bezitten; zij mogen niet meer dan 250 namelijk die, op het grondgebied of in den dienst, 

grammen wegen, noc_h grootere >.fmetingen hebbe\l waarvan het verlies heeft plaats gehad. 
dau 30 centimeters in de lengte, 20 in de 3. Tot het tegendeel is bewezen, rust de ver
breedte en 10 in de hoogte, of, in· eene rol antwoordelijkheid op de Administratie, 'die het 
samengevoegd, 30 centimeters in de lengte en atnk, zonder aanmerking te maken, ontvangea 
15 centimeters middellijn. De betrokken Admi- heeft, en noch de nitreiking aan den geadrea~ 
niatratiën kunnen echter voor hare wederzijdsche seerde, noch, indien hiertoe aanleiding bestaat, 

verzendingen, in gemeen overleg, hoosere maxima de reg~l~atige verzending aan ~e verder gelegen 
voor gewicht of afmetingen dan de hierboven . Administratie kan bewijzen. Wat de poste-restante 

vastgestelde, aannemen. zendingen betreft, hondt de verantwoordelijkhei~ 
6. De akten of geschreven bescheiden en de op bij de uitreiking aan een persoon, die, volgens 

drukwerken mogen niet meer dan 2 ·kilogrammen de in het land van bestemming bestaande bepa• 
wegen, noch lange een hunner . zijden grooti,re af. lingen, de overeenstemming van zijnen naam en 
metingen hebben dan van 45 c~ntimeters. Zij zijne qualiteit met de aanwijzingen op het adres 
knnnen .echter voor het vervoer met de post in heeft doen blijken. 
den vorm een er rol worden toegelaten, wanneer ·. 4,. De betaling van de schadeloosstelling door 
de middellijn niet meer dan 10 centimeters en het afzendend Officie moet zoo spoedig mogelijk 
de lengte niet meer dan 75 centimeten bedraagt. geschieden en, uiterlijk binnen een jaar, te 

6. 1. De in artikel 5 genoemde _voorwerpen rekenen van den dag waarop de aanvrag!l is in• 
kunnen aangeteekend verzonden worden. gekomen. Het verantwoordelijk Officie ia gehon-

2. Voor elke aangeteekende verzending is door den aan het afzendend Officie onmiddellijk het 
den afzender verschuldigd : bedrag van de door dit Officie betaalde schade-

1 °. de gewone prijs van frankeering ,. naar den loosstelling ternittebetaleo. Indien het verant• 
aard der verzending ; woordelijk Officie het afzendend Officie heeft doen 

20. een vast aanteekengeld van hoogstens 25 weten dat betaling is achterwege te laten, moet 
centimes , daaronder begrepen het aan den het aan ïaatstgemeld Officie de kosten, uit de 
afzender nit te reiken bewijs van de ter niet-betaling voortvloeiende, v~rgoedeo. 
post bezorging. ll. Er ia overeengek~men, dat de aanvraag 

3. De afzender van een aangeteekend voorwerp alleen geldip: is, indien zij binnen een jaar, te 
kan een bericht van ontvang van dat voorwerp rekenen van den dag waarop het aaogeleekend 
bekomen, tegen vooruitbetaling van een vast stok ter post is bezorgd, wordt ingediend; is die 
recht van hool(&tens 25 centimes. 'ijd verloopen, dan heeft de aanvrager geen recht 

7. 1. Er knnnen aa[!geteekende stokken met op eenige schadelooastefüng. 
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6. Indien het verlies beeft plaats gehad, zonde, 
dat het mogelijk ie te bepalen op welk grondge 
bied het feit beeft plaats gehad, dra~en de be• 
trokken Administratiën de schade, ieder voor een 
gelijk deel. 

7. De verantwoordelijkheid der Administratiën 
houdt op, zoodra de rechthebbenden de aange
teekende stukken tegen ontvangbewijs hebben in 

tarief van het land w11artoe die paketboot behoort 
of in den dienst waarvan zij staan. Indien de 
bezorging aan boord plaats beeft gednrende het 
opontbond aan eene der eindstations, of op eene 
tnsscbenliggende aanlegplaats, is de frankeering 
dan alleen geldig, wanneer zij geschiedt door 
middel van postzegels en volgens het tarief van 
het land, in welks ~ateren de paketboot zich 

ontvang genomen. bevindt. 
9. 1. De afzender van een brief of eenig ander 12. 1. Elke Administratie behoudt ten haren 

stuk kan dit terugvorderen of het adres doen voordeele alle porten en rechten, die zij krachtens 
wijzigen, zoolang daarvan geene nitreiking aan de voorafgaande artikelen 5, 6, 7, 10 en 11 
den geadresseerde is geschied. heeft geheven, behalve de vergoeding, verscbul· 

2. Het te dien einde in te dienen verzoek Jigd voor de postwissels, bedoeld ]>ij artikel "l, 
wordt per post of por telegraaf overgebracht, op paragraaf 2. 
kosten van den afzendèr, die daarvoor beeft te 2. Dientengevolge beeft daarvan geen afrekening 
betalen: tnsscben de verschillende Administratiën der Ver• 

1°. voor elk venoek per post, het port voor eeniging plaats, behoudens de verp;oeding, bedoeld 
een aangetee.kenden brief van enkel gewicht ; bij paragraaf 1 van dit artikel. 

2°. voor elk verzoek per telegraaf, de sein kosten 3. De brieven en verdere stukken kunnen noch 
volgens het gewone tarief. in het land van oorsprong, noch in dat van be• 

3. Oe bepaÎ.ingen van dit artikel zijn niet ver• • stemming, wege;s bonne verzending per post, met 
plicbteild voor die landen, wier wetgeving den eeoig ander port of recht hoegenaamd, dan bij 
,afzender niet toelaat over een reeds verzonden de bovengenoemde artikelen is bepaald, ten laste 
brief of ander stuk te beschikken. van de afzenders of van de geadresseerden worden 

10. Die landen der Vereeniging , welke niet belast. 
Je frank voor munteenheid hebben, stellen hunne 13. 1. !Je brieven en alle andere stukken wor
porten in hunne eigene munt vast op h~t bedrag, den in die landen der Vereeniging, Wdlke zich in 

. het naastbijkomende aan de bij de voorafgaande bon onderling verkeer J]\et dien dienst wenschen 
artikelen 5 en 6 bepaalde· prijzen. Zij zijn be- ' te belasten , op verzoek der afzenders door een 
voeitd de breuken in ronde getallen te herleiden, bijzondere bode, onmiddellijk na nankomst, ten 
overeenkomstig de tabel, opgenomen in het bij huize van de geadresseerden uitgereikt. 
art. 20 van het tegenwoordig Verdrag bedoelde · 2. Deze • expresse-zendingen" zijn onderworpen 
Reglement van uitvoering. aan een bijzonder port voor de bezorgin~ ten hnize 

11 . 1. De frankeering van alle verzendingen van den geadresseerde. Het zal 30 centimes be
zonder onderscheid mag niet anders iteschieden dragen en moet door den afzender boven h_et 
dan met postzegels, die in het land van oor- . gewone port , ten volle en vooraf betaald worden. 
sprong voor de frankeering der brieven en verdere Het blijft ten voordeele van de Administratie 
stukken door particulieren worden gebruikt. Even- van het land van oorsprong. 
wel worden insgelijks als voldoende gefrankeerd 3. Indien de zending bestemd is voor eene 
beschouwd de antwoordbriefkaarten, voorzien van lokaliteit, waar geen postkantoor bestaat, kan de 
postzegels van het land, dat deze kaarten beeft Administratie van het land van bestemming een 
uitgegeven. aanvullingiiport befl'en, tot een bedrag, gelijk aan 

2. De ofliciee\e brieven en verdere stukken het port dat in het binnenlandach verkeer voor 
betrekkelijk den postdienst, tnsschen de post- expresse-bestellingen is vastgesteld ,, na aftrek van 
admi nistratiën gewisseld wordende, genieten alleen · het recht , dat door den afzender betaald is, of 
porlvrijdom, en zijn dus van de bovengemelde van het daarmede overeenstemmend bedrag in de 
verplichting vrijgesteld. munt van het land, dat aanvnllingsport heft. 

3. De brieven en verdere stukken , in volle , · 4,. De expresse-brieçen en andere stokken, waar• 
zee in de bus van een paketboot gedaan of aan voor het vooruit te betalen port en recht niet 
'de scheepsgezai:voerders ter hand gesteld, kunnçn · volledig voldaan is, worden door de gewone mid
worden gefrankeerd met postzegels en volgens het delen besteld. 
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14. 1. Wegens de binnen )let gebied der Ver
eeniging met nader adres verzonden voorwerpen 
wordt geen nienw port geheven. 

2. W egena de in re bot gevallen stokken kan 
geen teruggaaf worde!l itevorderd van de kosten 
van vervoer, die voor de vroegere verzending der 
bedoelde stokken aan de betrokken Administratiën 
zijn vergoen. 

3. Voor de ongefrankeerde brieven en brief
kaarten en de onvoldoend gefrankeerde stukken 
van allerlei aard, die ten gevolge van nader adres 
of als rebut naar het land van oorsprong worden 
teruggezonden, is door de geadresseerden of de 
afzenders hetzelfde port verschuldigd als voor ge
lijke stukken, rechtstreeks van het land van eerste 
bestemming naar het land vau oorsprong gezonden. 

15. 1. Er knnnen gesloten brievenmalen worden 
gewisseld tusschen de postkantoren van een der 
contracWerende landen en de bevelhebbers van 
eskaders of oorlogschepen van dat land, die zich 

in den vreemde ophouden en zulks door middel 
van door andere landen ingestelde diensten te 
land en te water. 

2. De stukken van allerlei aard in die brieven
malen gesloten, moeten nitalnitend zijn gericht 
aan of afkomstig zijn van de officieren en de ver
dere bemanniug der schepen die de brievenmalen 
ontvangen of verzenden ; de tarieven en de voor
waarden van verzending, daarop toepasselijk, 
worden door de Postadministratie van het land, 
waartoe de achepen behooren, volgena hare eigene 
reglementaire bepalingen vastgesteld. • 

8. Tenzij daaromtrent tuaachen de belangheb
bende Officiën anders ia overeengekomen, ia het 
Poatoffice, dat de hier bedoelde brievenmalen ver
zendt o{ ontvangt, aan de tuaschenliggende Officiën 
transit verecholdigd, overeenkomstig de bepalingen 
van art. 4 . 

. 16. 1. Geene verzending vindt plaats: 
a. van akten en geschreven bescheiden, van 

stalen van koopwaren en van drukwerken, 
die niet ten minste gedeeltelijk gefrankeerd 
zijn of die niet in. dier voege zijn ingepakt, 
dat een onderzoek naar den inhoud gemak

kelijk kan geschieden; 
l,, van stukken van denzelfden aard, die de 

grenzen van gewicht en afmeting , bij art. Il 
bepaald, overschrijden ; 

c. van stalen van koopwáren , die handelswaarde 
bezitten. 

2. In voorkomende gevallen worden de bij de 
voon:tgaande paragraaf bedoelde stukken volgen~ 

den stempel naar het kan~r van oorsprong 
ternggezonden ~n zoo mogelijk weder aan den 

afzender uitgereikt. 
3. Het is verboden : 
l O• met de post te verzenden : 
a. stalen van koopwaren en a;.dere stukken , 

die, door hunnen aard, gevaar kunnen op• 
leveren of welke de brieven en andere stok
ken aan verontreiniging of beschadiging zon• 
den kannen blootstellen ; 

l,, ootplofbare,ontvlambare of gevaarlijke stoffen; 

dieren en insekten, levend of dood, behon• 
dens de uitzonderingen in het Reglement 
van uitvoering vastgesteld. 

20. in !1:ewone of ·aangeteQkende stukken in te 
slniten , 

a. in omloop zijnde muntstukken; 
6. voorwerpen, welke aan in- of nitvoerrechten 

onderhevig zijn ; 
c. gouden of zilveren voorwerpen, edelgesteenten, 

jnweelen of andere kostbaarheden , doch alleen 
in het geval dat de inslnitin11 of verzending 
der genoemde voorwerpen volgens de wet
gevinjl; der betrokken landen verboden ia. 

4. De voorwerpen; vallende onder de verbods• 
bepalingen van de voorafgaande paragraaf 8 en 
die ten onrechte ter verzending mochten zijn toe
gelaten, moeten aan het kantoor van oorsprong 
worden teruggezonden, behoudens het geval dat 
de ' Administratie van het land van bestemming, 

volgens hare wetgeving of reglement1111, gerech
tigd ware er anders over te beachikken. 

li. Buitendien blijft onverkort het recht der 

Reg~ering aan elk land der Vereeniging om op 
haar grondgebied geen verzending of uitreiking 
te doen plaats hebben, zoowel van voorwerpen , 
tegen verminderd port toegelaten, waaromtrent 
niet is voldaan aan de wetten, verordeningen of 
beslniten, die hunne uitgifte of verspreiding i~ 
dat land regelen, als van brieven en verdere 
stukken vau allerlei aard, welke op in het oog 
vallende wijze zijn voorzien van opschriften, teeke
ningen enz., die bij de in dat land van kracht 
i:ijnde wettelijke of administratieve voorschriften 

zijn verboden. 
17. 1. De Officiën der Vereeniging, die betrllk• 

kingen onderhouden met landen bniten de Ver• 
eeniging, ■taan aan alle andere Otliciën der Ver
eeniging toe van die betrekkillgen gebruik te maken 
voor de uitwisseling van brieven en verdere stukken 
met de bedoelde landen. 

2. De brieven en verdere stukken, die een land 
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der Vereeniging en een land buiten de Vereeni
ging elkander door tusschenkomst van een ander 
land der Vereei:tiiring atuugewijze toezenden, zijn, 
wat het vervoer bniten de grenzen der Vereeniging 
betreft, te b~bandelen overeenkomstig de verdra
gen, schikkingen eo bijzondere bepalingen, welke 
het postverkeer tos~hen laatstbedoeld land en het 
land buiten de Vereeniging regelen. 

8. Wat de kosten van tranait binnen het gebied 
der Vereeniging betreft , worden de brieven en 
verdere stokken, afkomstig uit of bestemd voor 
een land buiten de Vereenigiog, gelijk geateld met 
die van of voor het land der Vereeniging dat de 

betrekkingeu met het eel'1!tgemelde land onderhoudt. 
4. Wat de kosten van traoeit buiten de grenzen 

der Vereenigiog betreft , worden de brieven en 
verdere stukken, bP.stemd voor een land buiten 
rle Vereeoigiog, i;;n behoeve nn het land der Ver
eenigioJ!: dat de betrekkingen met het land l>niten 
de Vereeniging onderhoudt, aan Je volgende kosten 
van transit onderworpen, te weten : 

a. voor het vervoer over zee buitep de Ver

eenunng, 20 franken per kilogram voor 
lirieveo of briefkaarten, en l frank per 
kilogram voor andere , .tukken ; • 

ll. voor het vervoer over land buiten de Ver
eenigiog, in voorkomende gevalfoo de, d~r 
het land der VereenigioK dat de betrekkingen 
met het tnsschenbeide gelegen land buiten 
de Vereeoiging onderhoudt , OPSegeveo kosten 
van transit. 

6. Wanneer het vervoer over zee door- twee of 
meer A,lministratièn plaats heeft , mogen de ge
zamenlijke kosten van dat vervoer, binnen hel 
gebied der Vereeniging en daarbuiten, de som 
van 20 franken per kilogram voor brieven of 
briefkaarten , en 1 frank per kilogram voor verdere 
stukke~, niet te boven gaan. Die lrosteo worden 

• tnsscheo bedoelde Administratiën naar evenredig
heid van de afgelegde afstanden verdeeld, tenzij 
daaromtrent andere schikkingen tusscheu de be
trokken partijen zijn getroffen. 

6. De boven bedoelde kost.en van transit buiten 
de Vereenigiog zijn ten laste van de Administratie 
van het land van ool'1!proll@;. Daaraan zijn onder• 
w,rpen zoowel de brieven en verdere roorwerpen, 
die stuksgewijze, als ' die welke in gesloten brieven

malen worden verzonden. Wanneer echter ge
sloten brievenmalen worden ,tezoodeo door een 
land der Vereeoigiog , bestemd voor eeo land boiten 
de 'Vereeoiging, of door een hnd buiten de Ver
eeniging, bestemd voor een land der Vereeoigiog, 

behoort vooraf omtrent de wijze van 'betaling _der 
kosten van transit "tosscheo de belanghebbende 
Administratiën te worden overeengekomen. · 

7. • De geheele verrekening der kosten van 
lranait, wegens de brieven en verdere atnkken, 
die in een land der Vereeniging en een land 
buiten de Vereeniging elkander, door tnaschen
komat van een ander land der Vereeniging , toe
zenden, geel!hiedt naar den grondslag van statis
tieke opnamen, die tegelijkertijd met die, krachtens 
art. 4 voor de berekening van het tranait binnen 
de V ereonigiog gehouden wordende, zullen plaata 
vinden. 

8. De porten , door een land der Vereeoiging 

te beffen op brieven en andere stukken, bestemd 
voor of afkomstig van een land buiten de Ver
eeniging, en door tusschenkomst van een ander 
land der Vereeniging verzonden wordende, mogen 
in geen geval minder bedragen dan volgens het 
gewone tarief der Vereenigiog verachnldigd is. 
Deze porten blijven geheel ten voordeele van het 
land dat ze heft. 

18. De hooge ·contracteerende partijen verbinden· 
zich de noodige maatregelen te nemen, of aan de 
wetgevende macht van hou land voor te stellen, 

dat straffen worden gesteld op het fraoduleus ge• 
brnik van nagemaakte of reeds gebroikte post
zegels , dienende tot het frankeereo van brieven 
en andere stokken. Zij verbinden zich mede de 
noodige maatregelen te nemen , of il.an de wet
gevende macht van hnn land voor te stellen, om 
_de frandnleuse vervaardiging, den verkoop, bet 

rondventen of vel'1!preiden ven vignetten en zegels, 
bij d1on postdienst in gebruik, die op zoodanige 
wijze vervalacht of nagemaakt zijn dat zij met 
de door de Administratie van een der landen der 
Vereeniging uitgegeven vignetten en zegels eene 
sterke overeenkomst vertoonen, · te verbieden en 
tegen te gaan. 

19. De uitwisseling van brieven en doozen met 
aangegeTen geldswaarde , alsmede van postwissels, 
van voorwerpen der pakketpost, vao intevorderen 
waarden, van indentiteitsboekjes, van abonnemeuten 

op dagbladen , enz., maakt het onderwerp oit van 
bijzondere schikkingen tusschen de verschillende 
landen of groepen van landen der Vereeniging. 

20. 1. De Postadministratiën van de verschil
lende tot de Vereeniging behoorende landen zijn 
bevoegd om, in gemeen overleg, door middel van 

een Reglement van uitvoering, alle maatregelen 
van orde eo van ondergeschikten aard vast te 
stellen, die noodig geoordeeld zullen worden. 
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2. Die Administratiën kunnen bovendien ondet
elkander de noodige schikkingen maken omtren 
onderwerpen, die niet de Vereeniging in haar ge• 
heel betreffen, mits die schikkingen niet met de 
beginselen van het tegenwoordig Verdrag in 
strijd zijn. 

.3. Het staat nochtans aan de belanghebbende 
Administratiëo vrij, zich onderling te verstaan, 
omtrent het heffen van een verlaagd port binne 
een kring van 30 kilometers. 

21. l. Het tege~woordig Verdrag laat de we~
geving in elk land onaangeroerd, voor zooveel 
betreft de onderwerpen, waarin door dit Verdrag 
niet is voorzien. 

2. Het recht der contracteerende partijen tot 
het handhaven en sluiten van verdragen, noch 
dat om kleinere vereenigini:en in stand te honden 
of in het lev~o te roepen, oen en ander met 
het doel om in het postverkeer verbeterini:en aan 
te brengen, wordt evenmin door dit Verdrag 
beperkt. 

22. 1. Het onder den naam van Internationaal 
Bu,-eel t1an de .4.lgemeene Postvereeniging inge• 
steld centraal officie, onder het hoo11e toezicht 
van de Zwitsersche postadininistratie, wordt in 
stand gehouden, met bepaling dat de kosten daar
van door alle Administratiën. der · Vereenii:ing 

zullen gedrai:en worden. 
2. Dit ·Bureel blijft belast met het opvragen, 

verzamelen , uitgeven en rondzenden van de be• 
richten van allerlei aard, die voor het iote,mationaal 
postverkeer belangrijk zijn; met het uitbrengen 
van advies in zaken van verschil , -wanorer de 
betrokken partijen zulks verlangen; met de voor• 
bereidende behandeling van voorstellen tot wijzi
ging der akten van het Congres nitgegaan ; met 
het mededeelen der tot stand gebrachte wijzi
gingen , en in het algemeen met het onderzoeken 
en in behandeling nemen van alle onderwerpen, 
waarmede het in 't belang der Postvereenigiog 
mocht gemoeid worden. 

3. Wanneer de stemmen stake11, kiezen de scheids
rechters, tot oplossing van het geschil, eene andere 
Administratie, die insgelijks bij de zaak geen be• 
lang heeft. 

4. De bepalingen van dit artikel zijn insgelijks 
van toepassing op alle overeenkomsten , gesloten 
krachtens art. 19 hiervoren. · 

24. I. De landen· die het tegenwoordig Verdrag 
niet hebben onderteekend, zullen , op hnn ver
zoek, daaraan alsnog kunnen toetreden. 

2. Die toetreding wordt, langs den diploma
tiekeu weg, aan de Regeeriog van den Zwitserechen 
Bond en, door die .Regeering, aan alle andere 
landen der Vereeniging medegedeeld. 

3. Zij brengt, rechtens, goedkeuring van alle 
bepalingen van dit Verdrag en het genot van alle 
daaraan verbonden voordeelen, mede. 

4. De .Regeering van den Zwitserschéo Bood 
bepaalt, in gemeen overleg met de Regeering van 
het betrokken land , het aandeel dat . door de 
Administratie van laatstbedoeld land in de kosten 
van het Iaternationaal Bureel moel worden bij-

. gedragen, en zoo ~oodig, in verband met art. 10 
hierboven, de porten door die Administratie te 
heffen. 

25. l. Tot het ·beleggen van congres van gevo1-
macbtigd~n der contracteerende landen, dan wel 
van eene eenvoudig~ admioistrative conferentie, 
al naar gelang van het gewicht der op te lossen 
vraagstukken, wordt' o•ergegaao, wanneer het 
verzoek daartoe wordt gedaan of goedgekeurd door 
minstens twee derden der Regeeriogen of Adminis- . 
tratiën, al naar omstandigheden. 

2. In elk geval wordt minstens eenmaal in de 
vijf jaren een congres gehouden. 

S. leder land kan zich doen vertegenwoordigen, 
hetzij door een of meer gedelegeerden, hetzij door 
de delegatie van een ander land. Evenwel kan 
de delegatie van een land slechts belast '!."orden 
met de v1irtegenwoordiging van twee landen, dat, 
hetwelk zij rechtstreeks verte11:enwoordigt, daar
onder begrepen. 

4. W st de beraadslaging betreft, heeft elk land 
eeoe enkele stem. 

5. Ieder congres bepaalt de plaats van samen
komst van het eerstvolgend coogr~. 

tl. De plaatsen tot -het houden van conferentiëo 
worden door de Admioistratiën, op voorstel van 
het internationaal Bureel, aangewezen. 

23. 1. In geJal. van verschil tasscheo twee of 
meer leden der Vereeoigiog, omtrent de uitleg
ging van het tegenwoordig Verdrag of omtrent 
de verantwoordelijkheid van eene Administratie, 
bij verlies van eene aaogeteekende zending, wordt 
het punt in geschil door scheidsrechters oitge
maal!:t. Tot dat einde kiest ieder der betrokken 
Admiuistratiëo een ander li<l der Vereeniging, 
dat bij de zaak geen rechtstreek&ch belang heeft. 

2. De scheidsrechters beslissen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

26. l. . Gedurende den tijd die tusschen de 
. samenkomsten verloopt, heeft ieMre P.ostadminis

tratie van een land der Vereeniging het recht 
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om aan de andere. Postadministratiën der Vereenî
ging , door tnsschenkomst van het In~ernationaal 
Bureel, •oorstellen betreffende de voor de Ver
eeniging geldende bepalingen te doen. 

2. Elk voorstel wordt op de volgende wijze 
behandeld: 

Een tijdsverloop van vijf maanden wordt aan 
de Administratiëo der Vereeniging gelaten om de 
voorstellen te onderzoeken en aan het Internatio
naal Bureel hare opmerkingen, amendementen of 
tegenvoorstellen te doen toekomen. Het Inter
nationaal Bureel verzamelt de antwoorden en deelt 

ze aan de .Administratiën mede, met nitnoodiging 
hare stem nit te brengen. Zij, die binnen zes 
maanden, te rekenen van den datum van de 
tweede circnlaire van het Internationaal Bureel, 
waarbij haar de gemaakte opmerkingen zijn mede
gedeeld: hare stem niet hebben doen kennen , 
worden aangemerkt, als zich te ontbonden. 

3. Om echter ten uitvoer te kunnen worden 
gelegd, moeten die voorstellen op zich vereenigen, 
te weten: 

l 0 • .Alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe artikelen of een wijzigin11: be
treffen van dit artikel en van de vooraf
gaande artikelen 2, 3, 4., 5, 6, 7, 8, _9, 12, 
la, 15 en 18; 

2°. Twee derden der stemmen, wanneer zij eene 
wijziging betreffen van andere bepalingen 
•an het Verdrag dan· die van de artikelen 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 en 26; 

8°. de eenvoudige volstrekte meerderheid, wan
neer zij de uitlegging der bepalingen van het 
Verdrag het reffen, behoudens het geval van 
verschil, voorzien bij art. 28 hiervoren. 

4. .Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd , in de beide eerste gevallen, 
door eene diplomatieke verklaring, door de Re
geering van den Zwitserschen Bond op te maken 

en aan alle Regeeringen der rontracteerende lan
den toe te zenden, en in het derde geval , door 
eene eenvoudige mededeeling door het Internatio
naal Bnreel aan alle .Administrat.iën der Ver
e.,,.ing. 

5. De aangenomen wijzigingen of besluiten mogen 
niet eerder dan minstens twee maanden na bonne 

afkondiging worden ten uitvoer gelegd. 
27. Bij de toepassing van de artikelen 22, 25 

en 26 hiervoren worden, ah nitmakende een enkel 
land, oi naar omstandigheden eene enkele .Ad
ministratie, bes~honwd: 

l•. Het Britsch-Indische Rijk ; 

2°. Het Gebied (Dominion) van 
3°. 'fle gezamenlijke britsche 

Australië; 

Canada; 
koloniën 

4°. de gezamenlijke deensche koloniën ; 
5°, de gezamenlijke spalrnsche koloniën; 
6°. de gezamenlijke franscbe koloniën; 

van 

7°. de gezamenlijke nederlandsche koloniën; 
8°. de gezamenlijke portogeesche koloniën. 

, 28. Het tegenwoordii!' Verdrag treedt in wer
ki ng op den lsteo,Jnli 1892 en blijft voor on
bepaalden tijd van kracht ; maar elke contractee
rende partij beeft het recht uit de Vereenigiog 

te treden, mits van het voornemen daartoe een 

jaar te voren door hare Regeering aan de Re
geering van den Zwitserschen Bond worde kennis 

gegeven. 
29. 1. Te rekenen van den dag, waarop het 

tegenwoordig Verdrag in werking treedt, komen 
alle bepalingen der verdragen , o~ereenkomsten of 
andere akten, te voren tnsschen de verschillende 
lauden of Administratiën gesloten, te vervallen, 
voor zoover zij met het tegenwoordig Verdrag niet 
overeenstemmen, en onverminderd de bij art. 21 
hierboven voorbehouden rechten. 

2. Het tegenwoordig Verdrag wordt zood ra 
mogelijk geratificeerd. De akten van ratificatie 

zullen te Weenen worden uitgewisseld. 
3. In oirkondeo hiervan hebben de gevolmach

tigden der hierboven genoemde landen het tegen
woordig Verdrag te W eenen op den vierden Juli 
achttien .honderd een en negentig onderteekend. 

( Yolgen de onderteekeningen.) 

VERTALING. 

.ALGEMEENE P OSTVEREENIGING. 

$ 1 0 t• pr O t O CO 1. 

Willende overgaan tot de onderteekening van 
de Verdragen , dóor het .A lgemeene Postcongres 
van Weenen vastgesteld, zijn dl! ondergeteekende 
gevolmachtigden omtrent het navolgende overeen

gekomen: 
I. Met afwijking van de bepaling van art. 6 

van het Verdrag, waarbij het maximnm van het 

recht van aanteekeniog op 25 centimen is vast
gesteld, wordt overeengekomen, dat de Staten 

buiten Eoropa dit maximum op 50 centimen 
kunnen blijven vaststellen, daaronder begrepen het 
aan den afzender nit te reiken bewijs van de ter 
post bezorging. 
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II. !lifet afwijking van de bepalingen van art. 8 
van het Verdrag, wordt overeengekomen , ffat als 
maatregel van overgang, aan de Admioistratiëo 
der landen bniteo E nropa , in wier wetgeving het 
beginsel der aansprakeiijkheid nog niet is opge
nomen, wordt toegestaan, om de toepassing van 
dat bqrioael nit te stellen, tot dat zij van de 
Wetgevende Macht de machtiging daartoe zullen 
hebben verkregen. Tot zoolanp; zij~ de andere 
Administratiën der Vereeniging niet gebonden eene 
schadeloosstelling te betalen voor het verlies, in 
hunnen dienst, van aangeteekende stokken, be
stemd naar of afkomstig van de bedoelde landen. 

111. Voor Bolivia, Chili, Coste-Rica, de Uo
minicaansche Republiek, Ecuadw, Haïti, Hon
duras en Nicaragua, die hoewel tot de Post

•vereenigiog behoorende, zich niet op het Con• 
gres hebben doen vertegenwoordigen, blijft het 
protocol geopend voor het toetreden tot de Ver
dragen, die aldaar gesloten zijn , dan wel tot 
slechts een of meer dier Verdragen. 

Het protocol blijft insgelijks geopend ten be
hoeve van de Hritsche koloniën van Autralië, 
wier afgevaardigden ten Congresse het voornemen 
dier landen hebben kenbaar gemaakt, om met 
ingang van 1 October 1891 tot de Algemeene 
l"oatvereenigiog toe te treden. 

Het blijft alsmede opén voor de Znid-Afri
kaansche Republiek, wier afgevaardigde ten Con• 
gresse het voornemen van dat land heeft geopen• 
baard, om tot de Algemeene Postvereeniging toe 
te treden, onder voorbehoud, van later het tijd
stip harer toetreding tot die V ereeniging te be
palen. 

Eindelijk blijft het protocol ook opengesteld 
voor de landen buiten de Algemeene Postver
eeniging, ten einde haone toetreding tot die 
Vereeniging te vergemakkelijken. 

IV. Het protocol blijft open ten behoeve van 
de landen , wier vertegenwoordigers heden alleen 
het Hoofdverdrag of een zeker aantel van de 
door het Congres vastgestelde Verdragen hebben 
ooderteekend, ten ·einde hno de gelegenheid te 
geven, tot alle, of een of meer der andere, 
heden ooderteekeode Verdragen , toe te treden. 

V. Van de toetredingen , bij art. III h iervoren 
bedoeld, moet door de betrokken Regeerlngen, 
1angs den diplomatiekeo weg, aan de Keizerlijke 
en Koninklijke Regeering van Oostenrijk-Hon
garije worden kennis gegeven. De voor deze 
kennisgeving toegestane termijn vervalt den 
laten Juni 1892. 

Ingeval eene of meer der contracteereode par
tijen deze of gene der heden te W eenen onder• 
teekende Verdragen niet mochten ratifieeereo , is 
dat Verdrag niettemin geldig voor de Staten, die 
het wel hebben geratificeerd. 

In oir kon de hiervan hebben de hieronder ver
melde gevolmachtigden ·het tegenwoordige slot
protocol opgemaakt, dat dezelfde kracht en de
zelfde waarde heeft alsof de bepalin~en , daarin 
vervat, in den tekst der Verdragen zelfs, waarop 
het betrekking heeft, waren opgenomen, en 
hebben zij het in aimplo onderteekend ; zullende 
dit stok in de archieven van de Ooslenrijksche 
Regeeriog worden nedergelegd , en in afschrift 
aan ieder der betrokken partijen worden ter hand 
gesteld. 

Gedaan te Weeoen, den vierden Juli achttien
honderd een en negentig. 

(Yolgm de onàerteekeffingen.) 

VERTALING. 

ALGEMEErE POSTVEREENIGING. 

Overeenkomst betreffende de uitwisseling va 
brieven en doosjes met aangegeven 

waarde, 
GESLOTEN TUSSCHEN 

Dnitschland, de Argentijosche Republiek, Oosten
rijk- Hongarije, België, Brazilië, Bulgarije, de Re• 
publiek Costa-Rica, Denemarken en de deensche 
koloniën, Egypte, Spanje, FrankTijk en de fransche 
koloniën, Italië, de Republiek Liberia, Lnxembarg, 
·Noorw'egen, Nederland, Portugal en de portn• 
geesche kolonië._, Roomanië, Rnaland, Salvador, 
Servië , Zweden_, Zwitserland, het Regentschap 
'fünis en Tnrkije. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 
Regeeringen der hierboven vermelde landen, 
gezien art. 19 van het Hoofdverdrag , hellben, 
in gemeen overleg en onder voorbehoud van 
nadere bekrachtiging, de navolgende overeenk9111at 

vastgesteld : 
Art. 1. 1. Er kunnen uit een der hierlillJen 

vermelde landen naar een ander dier laod"en, 
brieven, geldswaardig papier, en dooàjea, jnweelen 
en koa1.baarbeden bevattende, waarvan de waarde 
i■ aangegeven, onder verzekering van het aan• 
gegeven bedrag verzon.den worden. 

De deelneming aan den dienst der Yerzen~ng 
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van dooajea met aan11,egeven waarde is beperkt 
tot het verkeer t11Bschen diegene der toegetreden 
landen, welker Administratiën zijn overeengekomen 
dien dienst in hnn onderling verkeer in te voeren. 

2 . Het maximum gewicht der doosjea is voor 
elke zending op een kilogram bepaald. 

8. De verschillende Offlciën hebben de be
voegdheid in hunne onderlinge betrekkingen een 
maximum voor de aangegev~n waarde te bepalen, 
dat in geen geval minder dan 10,000 franken 
voor elke zending mag bedragen, terwijl voorts 
ia overeengekomen, dat de verochillende Admi
nistratiën , die hare tosschenkomst voor het ver
voer verleenen, slechts aaosprakelijk zijn tot het 
bedrag van het maximum, dat zij voor hunne 
eîgene betrekkingen hebben aangenomen. 

4. De brieven en doosjea met aangegeven 
waarde knnnen, op de voorwaarden bij artikel 7 
van het Hoofdverdrag vermeld, met een verreken
bedrag van ten hooK9te 600 franken belast 
worden. 

2. l. Over het grondgebied van elk der toe• 
getreden landen is vrijheid van transit gewaar
borgd, en de OOiciën, die aan dat vervoer deel
n811leo , zijn verantwoordelijk binnen de grenzen, 
dt>or art. 11 hierna. gesteld. 

Hetzelfde geldt voor het vervoer over zee, 
bewerkstelligd of verzekerd door de OO!ciën der 
toegetreden landen , voor zoover deze Offlciën de 
verantwoordelijkheid voor de waarden, · aan boord 
der paketbooten of vaartuigen , waarvan zij ge
bruik maken, knnnen op zich nemen. 

·2. Tenzij daaromtrent anders tnsschen de Offi

ciën van oorsprong en van bestemminit wordt 
overeengekomen, geschiedt de uitlevering der • 

aangegeven waarden tnsschen lauden, die niet 
aan elkander grenzen, atnksgewijze en langs de 
wegen, die voor het gewone postverkeer gebezigd 

worden. 
3. Voor de nitwisseling van brieven en doosjes 

met aangegeven waarde tnsschen twee landen, 
die. \Il hun gewoon postverkeer, van de tnsschen
komst van een of meer niet aan de tegenwoordige 
Ov eenkomst deelnemende landen, of van diensten 
over zee, waaraan geen verantwoordelijkheid is 
veilllmden, gebrn ik maken , kunnen bijzondere 

maatregelen genomen worden , te treffen tnsschen 
de Administratiëo der landen van ooraproog en 
van beatemmiog, zooals het gebrnik maken van 

eenen omweg, de verzending in gesloten brieven
malen, enz. 

3. 1. Aan de Officiën door wier tusschenkomst 

het vervoer der brieven met aangegeven w'!8rde , 
het.zij stuksgewijze, hetzij in gealoten brieven
malen plaats heeft, worden de bij art, 4 van het 
Hoofdverdrag vastgestelde koaten van tranait uit
gekeerd. 

2. Voor elk dooeje met aangegeven waarde ia 
een port van 60 centimes versc-hnldigd door het 
Officie van oorsprong aan de Administratie van 
het land van bestemming, en, zoo dit te pas 
komt, aan elk der Administratiën, die aan het 
vervoer over land deelnemen. Het Officie van 
ooraprong moet bovendien, in voorkomende ge
vallen, een port van een frank betalen aan elk 
der Administratiën, die aan het zeevervoer deel

nemen. 
3. Behalve deze kosten en porten , is door de 

Administratie van het land van oorsprong, ala , 
recht van verzekering , aan de Administratie van 
het land van bestemming, en, in voorkomende 
gevallen, aan elk der Administratiën, die onder 
verantwoordelijkheid aan het vervoer over land 
deelnemen, een evenredig recht van 6 centimea 
voor elk aangegeven bedrag van 300 franken of 
elk gedeelte van 300 franken te vergoeden. 

4. Wanneer bovendien vervoer over zee plaats 
heeft onder gelijken waarborg , is de Administratie 
van oorsprong, aan elk der Officiën aan dat ver
voer deelnemende, ee~ recht van verzekering 
wegens dat zeevervoer_ verschnldigd 'van 10 cen
times voor elk bedrag van 300 franken of elk 
gedeelte van 300 franken. 

4. 1. Het port voor de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde moet bij voornitbetáling 
worden voldaan en ia samengesteld ale volgt: 

l O• voor de brieven , nit het port en het vaste 
recht, waaraan een aangeteekende brief van 
hetzelfde gewicht en voor dezelfde bestem
ming onderworpen ia , welk port en recht 
geheel ten · voordeele van het afzendend 

Officie blijven; voor de doosjes, nit een 
port van liO centimea voor elk land, dat 
aan het vervoer over land deelneemt en , 
in voorkomende gevallen, nit een port van 
een frank voor elk land, dat aan het zee
vervoer deelneemt ; 

2°. voor de brleven en de dooajea, uit een 
evenredig recht van verzekering, van l O cen
times voor elke 300 franken of elk gedeelte 
van 300 franken der aangegeven waarde., 
wat betreft landen die aan elkander grenzen 
of rechtstreeks over zee eene postgemeen
schap met elkander onderhouden, en van 
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25 centimes voor zooveel de andere lande 
aangaat; met bijvoeging, als daartoe termen 
zijn, in beide gevallen, van het recht van 
verzekering wegens het vervoer over zee, 
bedoeld bij de laatste alinea van art. 3; 
hiervoren. 

Echter wordt, als maatregel van over
gang, aan elk der contracteerende partijen, 
met het oog op haar muntstelsel of om 
andere redenen , de bevoegdheid toegekend 
om een ander recht, dan het hiervoren 
vermelde; te heffen, mits dit recht ½ pCt. 
der aangegeven waarde niet te boven ga. 

2. De afzender van een brief of doosje met 
aangegeven waarde obtva~gt kosteloos, bij de ter
postbezorging, een beknopt be~ijs van ontvang 
zijner zending. 

S. Er wordt bepaaldelijk overeengekomen dat, 
behalve io het geval van eene oienwe verzending, 
bedoeld bij paragraaf 2 van art. Il hierna, de 
brieven en doosje& met aangegeven waarde met 
geen ander recht van · wege de posterijen, ten 
laate der geadresseerden , mogen worden belaat, 
dan met dat wegens de bezorging aan hnis, waar 
zulks te pas komt, 

5. De brieven met aangegeven waarde, die tns
schen de Postadministratiën onderling gewisseld 
worden, zijn vrijgesteld van port en recht van 
verzekering, onder de voorwaarden, bij art. 11 
§ 2 van het Hoofdverdrag vastgesteld. 

6. i. De afzender van een brief of doosje met · 
aangegeven waarde kan , op dezelfde voorwaarden 
als bij art. 6 van het Hoofdverdrag ten opzichte 
van de aangeteekende voorwerpen zijn vaatgesteld, 
van de bezorj(Ïng daarvan aan den geadresseerde 
bericht ontvangen. 

2. De opbrengst van het recht wegens de be
richten van ontvang blijft geheel ten voordeele 
van het Officie van het land van oorsprong. 

7. 1. Eene zepding met aangegeven waarde 
kan, zoolang zij niet aan den geadresseerde is 
uitgereikt, door , den afzender teruggevorderd of 
het adres er van gewijzigd worden voor eene 
nadere verzending, hetzij binnen het ' 1aod van 
oorspronkelijke bestèmmiog, hetzij naar een der 
contracteerende landen, op de voorwaarden en 
met het voorbehond, voor de gewone eu aange
teekeode stukken bij art. Il van het Hoofdverdrag 
vastgesteld. Deze bevoegdheid is, wat de wijzi
giDg van het adres betreft, beperkt tot stokken, 
waarvan de aangegeven waarde 500 franken niet 
te boven gaat. 

2. Hij kan eveneens verlangen dat de uitrei
king ten huize van den geadresseerde dadelijk 
na aankomst door een opzettelijk daarmede te 
belasten persoon plaats hebbe, op de voorwaarden 
en onder het voorbehoud, bij art. 13 van het 
bovenvermelde Verdrag vermeld. 

Indien qe bionenlaodsche bepalioreo daartoe 
aanleiding geven, is het Officie ter plaatse van 
bestemming echter bevoegd, io de plaats van het 
stuk zelf, het bericht der aankomst per expresse 
te doen nitreiken. 

8. 1. Elke nlsche aangifte van waarde, die 
de werkelijke waarde, welke in eenen brief of in 
een dooeje is gesloten, te boven gaat, ia~.-erboden. 

In geval van valsche aangifte Vtm dezen aard, 
verliest de afzender alle recht op de schadeloo1-
atelling, onverminderd de rechterlijke vervolging, 
die de wetgeving van het land van oorsprong 
mocht vorderen. · 

2. Hat is eveneens verboden , in doosjea met 
aangegeven waarde, brieven of schrifturen, die 
het kenmerk van briefwisseling dragen, gangbare 
munten, bankbiljetten of andere waarden aan 
toonder, titels en stnkken, behoorende t.ot de 
kl11888 aer akten en geschreven bescheiden , io te 
aloiten. 

Voorwerpen onder deze verbodsbepaling vallende, 
worden niet verzonden. 

9. l. Geen aanvulliogsport is verschuldi@'.d 
wegena brieven of doosjes met aangegeven waarde, 
die , wegens verandering van woonplaata van de 
geadnsaeerden, binnen het land van bestemmi11g 
eeoe nieuwe verzénding erlangen. 

2. In geval van eeoe nienwe verzending naar 
een ander der contracteerende landen dan dat van 
bestemming, worden de rechten van verzekering, 
bedoeld bij paragraaf 3 en 4, van art, 3 der tege9= 
woordige Overeenkomst, nithoo(de dier nieu1'e 
verzending, van den geadresseerde geheven ten 
behoeve van ieder der Olticiën, die tot het nieuwe 
vervoer hunne medewerking verleeoen. Betreft 
het een doosje met aangegeven waarde, dan wordt 
bovendien het port geheven, bedoeld bij para
graaf 2 van bovenvermeld art. S. 

3. Wanneer een brief of doosje verkeerd ver
zonden of in rebnt gevallen ia, geeft de nad48'e 
verzending geen aanleiding tot de heffing van een 
nieuw port ten laste van afzender of geadresseerde. 

10. 1. De doosjes met aangegeven WB11rde zijn 
-onderworpen aan de wetgeving van bet land van 
_poraproog of van bestemming, voor zooveel bij 
den uitvoer, de tenqrgaaf der waarborgrechten, 
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en bij den invoer, de uitoefening van toezicht 
op den waarborg en de nijmaking betreft. 

2. De rechten en keurloonen bij den invoer 
verschuldigd, worden bij de nitreiking van de 
geadresseerden geheven. Indien , tengevolge van 
verandering van woonplaats van den gead!esseerde, 
oithoofde von weigering of om eenige andere 
reden, een doosje met aangegeven waarde nader 
!ldrea erlangt voor een ander land, dat aan den 
dienst dee\neemt, of teroggeionden wordt aan het 
land van oorsprong, worden de bierbedoelde kosten; 
die niet terugbetaald worden bij den wederoitvoer, 

van het eene Officie op het andere overgedragen, 
ten einde van den geadresseerde of den afzender 
te worden ingevorderd. 

11. l. Wanneer een brief of doosje met aan
gegeven waarde is verloren geraakt, beroofd of 
beschadigd, het geval van overmachi uitgezonderd, 
heeft de afzender of, op diens verzoek , de ge
adresseerde, recllt op eene scbadeloo~stelling, ge
lijkstaande met het werkelijk bedrag van het 
verlies, de berooving of de schade, tenzij de 
schade veroorzaakt ia door de schuld or de na
latigheid van den afzender, of een gevolg was 
van den aard van het voorwerp. De schadelooa
stelling kan echter in geen geval het bedrag der 

aangegeven waarde te boven gaan. . 
2. De landen, bereid de kansen te loopen, 

die het gevolg kannen zijn van vergoeding, ook 
voor het geval van overmacht, mogen ait dien 
hoofde een verhoogd recht heffen , binnen de 
grenzen , bij de laatste alinea van de late para
graaf van art. 4 der tegenwoordlge Overeenkomst 
bepaald. 

8. De verplichtiug tot het uitbetalen van 
schadelo088telling rust op de Administratie, waar
to,e het afzendend kantoor behoort. Aan deze 
b1'jrt het verbaal op de verantwoordelijke Admi
nistratie voorbehouden, dat wil zeggen , op die 
Administratie, op het grondgebied of in den 
dienst van welke het verlies of de berooving 
heeft plaats gehad. 

Indien het verantwoordelijk& Officie aan het Officie 
van a&ending mocht hebben te kennen gegeven, 
de betaling niet te doen plaats hebben, moet het 
aan het laatstbedoelde Officie de kosten vergoe
den, welke nit de niet• betaling mochten voort

vloeien. 
4,. 'l'otdat het bewijs van het tegendeel is ge

leverd, rast de verantwoordelijkheid op de Ad
ministra\Îe, die het voorwerp, zonder aanmerking 
te 111aken , heeft in ontvang genomen en noch de 

afgifte aan den geadreaseerde , noch , waar dit te 
pas komt, de behoorlijke uitlevering aan de 
volgende Administratie kan aantoonen. 

5. De betaling van de schadeloosstelling door 
het afzeodend Officie heeft zoo spoedig mogelijk 
plaats , en op zijn laatst binnen deri tijd van een 
jaar, te rekenen van den dag, waarop de klacht 
is ingedieud. Het verantwoordelijk Offici~ is ge
bonden , zonder uitstel , aan het afzendend Officie 
het bedrag der door dat Officie gekweten schade
loosstelling door middel van een wissel of _post
wissel terug te betalen. 

6. De reclamatie wordt slechts toegelaten als 
zij ia ingediend binnen den tijd van een jaar, te 
rekenen van den dag, waarop het pakket ter post 
is bezorgd; na dien termijn heeft de reclamant 
geen recht op eenige scb.adeloosstellipg. 

7. Ue Administratie , voor wier rekening het 
bedrag der aangegeven waarde, dat niet in handen 
van den geadresseerde ie gekomen, werd terng

. betaald, treedt in al de rechten van den eigenaar. 
8. Indien het .verlies, de berooviog of de be

schadiging heeft plaats gehad geil.urende het ver
voer tnsscheo de kantoren van uitwisseling van 
twee aangrenzende landen, zonder dat kan wor
den nitgemaakt op het grondgebied van welk der 

twee landen het feit ia geschied, dragen de twee 
betrokken Administratiën de schade,· ieder voor 
de helft. 

Dezelfde regel geldt in geval van nitwisseling 
in gesloten brievenmalen, wanneer het verlies, de 
berooviog of de besr.hadiging op het grondgebied· 
of in den dienst van een tueschen beide gelegen, 
niet verantwoordelijk Officie beeft plaats gehad. 

9. De Adminiatratiëo honden op verantwoor
delijk te zijn voor de aangegeven waarden, ge· 
sloten in stokken, waarvoor de rechthebbenden 
een bewijs van goeden ontvang hebben afgegeven. 

12. 1. Aan elk land is het recht voorbehondeo 
om op de stukken met aangegeven waarde, be
stemd voor of afkomstig uit andere landen, zijne 
in het binoenlaodache verkeer geldende wetten of 
verordeningen toe te pa11eu, voor zoover daardoor 
niet van de bepalingen der tegenwoordige Over• 
eenkomat wordt afgeweken. 

2. De bepalingen van de tegenwoordige Over

eenkomst laten onverkort het recht der contrac
teerende partijen om bijzondere overeenkomsten 
in stand te houden en te sluiten, alsmede om, 

met het oog op eene verbetering van den dienst 
der verzending van brieven en doosjes met aan
gegeven waarde, vereenigingen van meer beperkten 
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omvang in stand te houden en in het leven te 
roepen. 

13. Elk der contracteerende landen ia bevoegd, 
onder hnitengewone omstandigheden, van zoo
danigen lllll'd , dat zij den maatregel rechtvaar
digen, den dienst der aangegeven waarden, zoo
wel wRt de verzending als den omvang betreft, 
geheel of gedeeltelijk tijdelijk te staken , mits 
daarvan onmiddellijk, des noodig door middel 
van de telegraaf, aan de belanghebbende Adminis
tratie of Administratjën worde kennis gegeven. 

14. Oe landen der Vereenigingen, die geen 
deel hebben genomen aan de tegenwoordige Over. 
eenkomst, kunnen daaraan , op hno verzoek, en 
op de wijze als ten opzichte van de toetreding tot 
de Algemeene Postvereeniging is voorgeschreven 
hij artikel 24. van het Hoofdverdrag, deelnemen. 

15. De Postadministratiën der contracteerende 
landen regelen de wijze van verzending der brieven 
en doosjes met aangegeven waarde en stellen alle 
andere maatregelen van onderii;eschikten aard of 
van orde vast, voor de uitvoering der tegen
woordige Overeenkomst vereischt. 

16. 1. In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bedoeld bij artikel 26 van het Hoofd. 
yerdrag, heeft iedere Postadministratie van een 
der contracteerende landen het recht aan de andere 
Administratiën, die aan deze Overeenkomst deel
nemen, door tusschenkomst van het Internatiouaal • 
Bnreel, voorstellen betreffende den dienst der 
verzending van brieven en doosjes met aangegeven · 
waarde te doen. 

2. Met ieder voorstel wordt gehandeld over
,eenkomstig de bepalingen van § 2 van artikel 26 
van het Hoofdverdrag. . 

8. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen, te weten: 

1 °. Alle stemmen, wanneer het betreft de bij
voeging van nieuwe artikelen of eene wijzi
ging der bepalingen van het tegenwoordig 
artikel en der artikelen 1, .2, S, 4., 6, 7, 
11 en 17; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 
wijziging van .andere bepalingen van de tegen• , 
woordige Overe~komat betreffen dan die 
van de artikelen l , 2, 3, 4,, li , 7, 11 , 
16 en 17; 

8°. de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 
nitlegging der bepalingen van de tegen
"oordige Overeenkomst betreffen, behoudens 
het geval van verschil, voorzien bij artikel 28 
van het Hoofd verdrag. 

1892. 

4.. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevallen, 
door eene wplomatieke verklaring en, in het 
derde geval, door eene mededeeling Jan~ adoii
nMraLieven weg, op de wij1e als is voorgeschreven 
bij artikel 26 van het Hoofdierdrag. 

11. De aangenomen wijzigingen ofbeslniten kunnen 
niet vroeger worden ten uitvoer gelegd, dan ten 
minste twee maanden na hunne unkondiging. 

17. l. De tegenwoordige overeenkomst zal in 
werking treden op den laten J uli -1892 en zal 
denzelfden dnnr hebben ·aJa het Hoofdverdrag, 
onverminderd het recht, aan elk land voorbe
houden, om zich aan deze Overeeukomst te ont
trekken, mits van het voornemen daartoe", een 
jaar te voren, door zijne Regeering aan de Regee, 
ring van den Zwitserschen Bond worde keunis 
gegeven. 

2. Te rekenen van den dag waarop de t.egen
woordige Overeeukomst in werking treedt , komen 
alle bepalingen, waaromtrent te voren tasschen de 
verschillende contracteerende landen of tnaschen 
hunne Administratiën is overeengekomen, te ver
vallen, voor zoo ver zij met de tel(enwoordige 
Overeenkomst niet overeenstemmen, ·en on,er
minderd de bepalingen van art. 12 hiervoren. 

8. De tegenwoordige Overeenlmmst zal zoodra 
mogelijk worden geratificeerd. De akten van rati
ficatie zullen te Weenen worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen de tegenwoorwge 
Overeenkomst te Weenen, op den vierden Juli 
achttienhonderd een en negentig, onderteekend. 

( Yolgtm de onàerteek1111i,sg1111.) 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING, 

Overeenkomst betreffende den dienst der 
postwissels, 

GESLOTEN TU89CH.EN 

Daitschland, de Argeatijnsche Republiek, Oosten
rijk-Hongarije, België, Brazilië, Balgarije, Chili, 
de Repnbliek Costa-Rica, Denemlll'ken en de 
Deenache koloniën, Egypte, Frankrijk en de 
Fransche koloniën, Italië, Japan, de Republiek 
Liberia'., Luxemburg, Noorwegen , Nederland en 
de N ederlandsche koloniën, Portugal en de Portn
geeeche koloniën, Ronmanië, Salvador, het Konink-

6 
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rijk Siam, Zweden, Zwitserland, het Regentaehap 
Tunis, Turkije en Uruguay. 

De ondergeteekenden , gevolmachtigden van de 
Regeeringen van de hierboven vermelde landen, 

Gezien artikel 19 van het Hoofd verdrag, hebben, 
in gemeen overleg en onder voorbehoud van nadere 
-bekrachtiging, de volgende Overeenkomst vast
ge1teld : 

Art. 1. De overmaking van gelden door middel 
van postwissels , tnsachèn de contracteerende lan
den, di.e dezen dienet verlangen in werking te 

brengen , is aan de bepalingen van de tegenwoor
dige Overeenkomst onderworpen. 

2. 1. In beginsel wordt vastgesteld, dat het 
bedrag der postwissels in specie door de afzenders 
moet worden geatort en aan de belanghebbenden 
uitbetaald; maar iedere Administratie heeft de 
bevoegdheid om daarvoor in ontvang te nemen en 
zelve te bezigen elk soort van papieren geld , dat 
in haar land wettig betaalmiddel· is, mits in voor
komende gevallen, het koersverschil in rekening 
gebracht worde. 

2. Geen postwissel mag de som van 500 franken 
of eene in de munt van elk land daarmede na• 
genoeg overeenstemmende som te boven gaan. 

3. Tenzij daaromtrent tnsschen de belangheb
bende Administratiën anders is overeengekomen, 
wordt het bedrag van eiken wissel in de specie
munt van het land, waar de betaling moet plaata 
hebben, uitgedrnkt. Tot dat einde bepaalt de 
Administratie rnn het land van oorsprong zelve , 
wanneer het te pas komt , den maatstaf van her
leiding harer mnnt in de speciemunt van het land 
van bestemming. 

De Administratie van het land van oorsprong 
beJ>llllt, zoo noodig, eveneens den koers, door 
den afzender te betalen , wanneer dit land en het 
land van bestemming hetzelfde mnntetelsel hebben. 

4. Aan elk der contracteerende landen ia -het 
recht voorbehouden om toe te laten, dat de eigen
dom der postwissels, uit een van de andere landen 
afkomstig, binnen zijn eigen gebied, door middel 
van endossement, op een ander worde overgedragen, 

3. 1. Het door den afzender voor elke, krach
tens het vorig artikel bewerkstelligde overmaking 
van gelden, te betalen algemeene recht bedraagt, 
in specie, 25 centimen voor elke 25 franken of 
elk gedeelte van 25 franken , of het daarlllede in 
-de mnnt van elk der contracteerende landen over
eenkomend bedrag, met bevoegdheid, in voor-

komende gevallen, om de breuken lot een geliëel 
aan te vnllen. 

De dienstpoatwissels, betrekking hebbende op den 
postdienst , die tnsschen de Administratiën onder
ling gewiaseld worden, zijn van elk recht vrijgesteld. 

2. De Administratie, die postwissels heeft af
gegeven , keert aan de Administratie , die ze heeft 
uitbetaald, een recht ad 1 / 1 pct. uit van het 
totaal bedrag der uitbetaalde postwissels, na aftrek 
van de dienstpostwissels. 

3. De postwissels en dt daarop gestelde qui
tantiën , alamede de aan de afzenders uitgereikte 
bewijzen ·van etortiog, kunnen, ten laete van de 
afzenden of van de geadreSBeerden der gelden, aan 
geen ander recbt of port, hoe ook genaamd, boven 
het, krachtens paragraaf 1 van het tegenwoordig 
artikel geheven recht, on_derworpen worden. Het 
bestelgeld voor de betaling aan hnis , waer dit te 
pas komt, ia daarvan echter nitgezonderd. 

4. De a.ûender van een postwissel kan een be
richt van uitbetaling van dien postwissel verkrij
gen, door voornitbetaling van een recht, ten voor
deele van de Administratie van h~t land van 
oorsprong, gelijk aan dat, hetwelk in bedoeld land 
wordt geheven voor de berichten van ontvang 
wegens aangeteekende atnkken. 

5. De afzender van een postwissel kan, zoolang 
deze niet aan den geadresseerde is nitgereikt, dien 
terugvorderen of het adre8 er van doen wijzigen, 
op de voorwaarden en met het voorbehond voor 
de brieven en andere atnkken-, bij art. 9 van het 
Hoofdverdrag vastge!lteld. 

6. De a.ûender kan eveneens , op de voorwaar
den, vastgeateld bij art. 13 van genoemd Verdrag, 
verlangen dat dadelijk na aankomst van den post
wissel, deze ten huize van dM geadresseerde 
worde uitbetaald door een opzettelijk daarmede 
te belaaten penc_>On, 

7. De Administratie van het land van bestem
ming is echter bevoegd, om in plaats van de 
gelden , een bericht van aankomst van den . post
wissel, oC wel den postwissel· zelf, bij den geadres
seerde per e:i:preBSe te doen bestellen• wanneer de 
reglementen op den binnenlandschen dieut hiertoe 
aanleiding geven. 

4. 1. In het nrkeer tnaschen de Officiën van 
landen, die door middel van een Staatstelegraaf 
zijn verbonden, of die de telegraaf eener bijzon
dere onderneming daartoe willen gebruiken, kunnen 
postwissels door middel van de telegraaf worden 
overgebracht. Dergelijke wissels worden telegra
phiache postwissels genoemd. 
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2. Voor de telegraphische postwissel~ kao, even. 
als voor de gewone telegrammen en op dezelfde 
voorwaarden, worden verlangd : dringende over• 
hreoging, betaald antwoord, oollatioonemeot, he• 
richt van ontvang , heatelling per poet of per bode. 
Er kao bovendien bericht vao betaling worden 
gevraagd, dat door de post wordt afgeleverd e~ 

• venonden. 
3. De afzender van een telegraphischeo post• 

wissel heeft te voldoen : 
" · het gewone recht der postwissels, zoomede , 

indien eeo bericht vao betaling verlangd wordt, 
het vaste recht voor zoodanig bericht; 

/IJ. de kosten van het telegram. 
4. De telegr~pbische postwissels knnoeo niet 

geen andere kosten belast worden dan die bij het 
tegenwoordig artikel zijn vas~esteld , of die over
eenkomstig de ioternatiooale telegraaf-reglementen 
kunnen geheven worden. 

5. Bij verandering vao woonplaats van een ge
adresseerde kunnen de gewone postwissels van eeo 
der landen , die tot de Overeenkomst zij o toege
treden , naar een ander dier landen , met . nader 
adres, worden verzonden. Wanneer het land der 
nienwe bestemming een ander muntstelsel heeft 
dan het . land van oorspronkelijke bestemming, 
herleidt dit het bedrsg. van den postwissel in de 
munt van eerstgenoemd land, naar den maatstaf 
van herleiding , aangenomen voor de wisaels, be
stemd voor dat land en afkomstig uit het land 
van oorspronkelijke bestemming. Er wordt voor die 
nadere verzending geen nieuw recht geheven , maar 
de Administratie van het land van nieuwe bestem
ming heft in elk geval te haren voordeele het 
aandeel in het ncht, dat haar zou zijn toegekend, 
indien de postwissel oorspronkelijk voor haar be
stemd ware geweest, zelfs dan, indien op grond 
eener hijzon3ere overeenkomst tnsschen het land 
van oorsprong en dat van oorspronkelijke bestem
ming, het gehernn recht minder zou bedragen 
dan dat, bedoeld bij artikel 3 der tegenwoordige 
Overeenkomst. 

6. 1. De Postadministratiën der oontracteerende 
landen maken, op de tijdstippen, hij het hierna
volgende Reglement vaa~esteld, rekeningen op, 
waarin al de door hare kantoren betaalde sommeu 
worden opgenomen; deze rekeningen worden, tenzij 
daaromtrent anders is overeengekomen, na van 
weêrszijden onderzocht en vastgesteld te zijn, door 
de Administratie , die blijkt aan eene andere 
Administratie schuldig te zijn ; binnen den daar
voor hij het Reglement vastgestelden termijn, 

voldaail in de goudmunt van het land, dat te 
~mieren heeft. 

2. Tot dat eindtt wordt, hij verschil van munt 
ten aanzien der uitbetaalde postwissels, de kleinste 
vorderiDf!: tot dezelfde munt ala de grootste vor
dering herleid. Tot- grondslag dier herleidmg geldt 
de gemiddelde wiSBe!koers, in de hoofdstad van 
het land, 't welk te betalen heeft, gedurende het 
tijdvak waarover de rekening loopt. 

S. Indien het saldo eener rekening binnen de 
daarvoor ge&telde termijnen niet betaald is, ia 

voor dat ~Ido inter~t verschuldigd, te rekenen 
van den dag, waarop gezegde termijnen zijn ver
streken, tot aan den dag waarop de h~ing 
plaats heeft. Deze interest wordt berekend tegen 
5 pet. 's jaára en, ten laste van de Administrat.ie 
die achterstallig is, in de volgende rekening op
genomen. 

7. 1. De sommen, waarvoor postwissels zijn afgege
ven, worden aan hen, die ze gestort hebben, gewaar
borgd tot op het oogenhlik waarop zij belioorlijk 

aan de geadresaeerden of aan hunne lasthehhenden 
zijn uitbetaald. 

ll. De hij elke Administratie, tegen afgifte 
van postwissels, gestorte sommen, waarvan het . 
bedrag niet door de rechthebbenden binnen de 
door de wettten of verordeningen van liet land 
van oorsprong gestelde termijnen is opgeëischt, 
verv":llen voor goed aan de Administratie , die 
de postwissels ~eeft afgegeven. 

8. De bepalingen van de tegenwoordige Over
eenkomst laten OD\"erkort het recht der oontrac
teerende partijen om bijzondere overeenkomsten 
in stand te houden of te sluiten, alsmede om 
meer beperkte vereeuigingen in stand te houden 
en in het leven te roepen , met het doel om aan 
verbetering in den dienst der internationale poet
wiSBela tegemoet te komen. 

9: Elke Administratie is bevoegd om, onder 
buitengewone omstandigheden , van zoodanigen 
aard, dat zij .den maatregel rechtvaardigen, den 
dienst der internationale posiwissels geheel of 
gedeeltelijk tijdelijk te staken , onder voorwaarde 
daarvan onmiddellijk, zoo noodig door middel 
van de telegraaf, aan de belanghebbende Admi
nistratie of Administratiëu kennis te i,:even. 

10. De landen der VereeuigiQg, . die geen deel 
hebben genomen aan de tegenwoordige Ov~reen
komet, kunnen daaraan , op hun verzoek , e~ op 
de wijze als ten opiichte van de toetreding tot 
de Algemeene Postvereeniging ie voorgeschreven 
hij artikel 24, van het Hoofdverdrag, deelnemen. 

e• 
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11 . De Postadministrat'.. der contraoteerendé 
landen wijzen, ieder voor zoöteel Jidlt.r betreft, 
kantoren aan, die de , krafttitens de v aande 
artikelen, in gebruik te stellen postwissels moeten 
afgeven en betalen. Zlj bepalen den vorm en 
de wljze van overmaking der postwissels , den 
rorm der in artikel 6 bedoelde rekeningen en 
iederen anderen maatregel van ondergeschikten 
eatd of van orde, voor de uitvoering der tegen
Wtordige Overeenkomst vereiscbt. 

12. 1. In het tijdaverlpop toaacli,m de bijeen-
-komsten, bedoeld bij artikel 26 van het Hoofd

ve,ing, heeft iedere Postadministratie van elk 
der ntracteerende landen het recht, aan de 
andere deelnemende Administratiën, door tusschell

komst van het Internationaal Bureel, 'foorstellen 
betreffende den dienst der postwissels te doen. 

2. Met elk voorstel wordt gehandeld overeen• 
komstig het bepaalde bij § 2 van artikel 26 van 

het Hoofd verdrag. 
8. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 

moeten de voorstellen op zich vereenigen : 
10. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoe~ng 

van nienwe artikelen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel of der artikelen 
1, 2, S, 4, 6 en 18 betreffen ; 

2°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 
wijziging der bepalingen van andere dan 
de vorengenoemde artikelen betreffen ; 

8°. de volstrekte meerderheid" wanneer zij be
treffen de uitleggin!{ van de bepalingen der 
tegenwoordige Overeenkomst, behoudens het 
geval van verschil, vooraien bij artikel 28 

van het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering venekerd , in de beide ~erste gevallen, 

door eene diplomatieke verklaring, en, in het 
derde geval door eene mededeelin11: langs adminis
tratieven weg , op de wljze als bij artikel 26 van 
het Hoofd verdrag is voorgeschreven. 

6. Elke .aangenomen wijziging of nadere regeling 
kan niet vroeger ·ten ui hoer worden geleii;d, dan 
ten minste twee maanden na de kennisgeving. 

S3. 1. De tegenwoordige Overeenkomst treedt 
in werking op den laten J nli 18112. 

2. Zij zal denzelfJen dnnr hebben als het 
Hoofdverdrag, onverminderd het recht, aan ieder 
land voorbehouden, om zich aan deze Overeen
komst te onttrekken, .mita van het voornemen 

daartoe een jaar te voren door zijne ·Regeering 
aan de Regeering van den Zwitserschen Bond 

worde kennis gegeven. 

S. Te rekenen van den dag, waarop de tegeu• 
woordige Overeenkomst io werking treedt, komen 
'alle bepalingen, waaromtrent te voren tnssehen 
'de -verschillende regeeringen of .A.dministratiën 
-<der contracteerende partijen is overeengekomen, 
te vervallen , voor zoover zij niet inet de tegen-
.woordige Overeenkomst overeenstemmen; alles on
verminderd de bij artikel 8 voorbehouden rechten. • 

4. De tegenwoordige Overeenkomst zal zoodra 
mogelijk worden geratificeerd. De akten van 
<ratificatie zolJen te Weenen worden uitgewisseld. 

Jo oirkonde hiervan, hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen de tegenwoordige 
Overeenkomst te Weenen, op den vierden Jnli 

achttien honderd een en negentig, onderteekend. 
(F"olge. de ondertee!&eningen.) 

VERTALING. 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING. 

Verdrag wegens de uitwisseling van pak
ketten met de post 

GESLOTEN TUSSCHll:11 

Doitschland, de Argentijnsche Republiek, OOBten

rijk-Hongarije, België, Brazilië, Bnlgarije, Chili, 
de Repnbliek Columbia, de Republiek Costa-Rica, 
Denemarken en de Deensche koloniën, Egypte, 
Spanje, Frankrijk en de Praneche koloniën, Grieken
land, Italië, de Repnbliek Liberia, Luxembn'rg, 
Montenegro, Noorwegen, Paraguay,· Nederland en 
de Nederlandsche koloniën, Portngal en de fdr· 

. tugeesche koloniën, Roamanië, Salvador, Servië, 

het Koninkrijk Siam, Zweden, Zwitserland, hst 
Regentschap Tnnis, Tnrkije, Uruguay en de Ver

eenigde Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 
hierboven genoemde landen, gezien art. 111 van 
het Hoofdverdrag, hebben, in gemeen overleg 

en onder voorbehoud van nadere bekrachtiging , 
het navolgende Verdrag vastgesteld: 

Art. 1. l. Onder de benaming van ,oorwerpen 
der pakketpost kunnen van het eene naar het 
andere der bovenvermelde landen worden ver

zonden pakketten met of zonder aangifte van 
waarde, het gewicht van 6 kilogrammen niet ·te 
boven gaande. Deze pakketten kunnen met een 
van den geadresseerde in te vorderen bedrag 

worden belast. 
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Bij uitzondering staat het aan ieder land vrij : 
a. het gewicht der in zijn dienst toe te laten 

pakketten te beperken tot 8 kilogrammen ; 
/J • .zich niet te belasten met pakketten met aan

gegeven waarde , verreken-pakketen of hin
derlijke pakketten ." · 

Ieder land bepaalt voor zichzelf de hoogste 
aangegeven waarde en het hoogste verrekenbedrag, 
dat in geen geval minder dan 500 francs zal 
mogen bedragen. 

In het verkeer tnsschen twee of meer landen, 
die verschillende maxima hebben aan11:enomen , 
moet het laagste bedrag over en weder woroen 
in acht genomen. · 

2. Bij het Reglement tot uitvoering worden de 
overige voorwaarden vastgesteld, waarop de pak

ketten voor de verzending zijn toegelaten en wordt 
mede bepaaldelijk omschreven, welke pakketten als 
hinderlijk behooren te worden beschonwd. 

2. 1. Over het grondgebied van elk der toe
getreden landen is vrijheid van transit gewaar
borgd, en de Officiën, die aan het vervoer deel
nemen, zijn verantwoordelijk binnen de grenzen, . 
door art. 18 hierna gesteld. 

2. Tensij daaromtrent tnsschen de belanghebbende 
Officiën anders is overeengekomen , worden de 
pakketten tusschen landen, die niet aan elkander 
grenzen , stnksgewijze uitgeleverd. 

3. 1. Ue Administratie van het land van oor
sprong is aan elk der Administratiën, die aan het 
vervoer over land deelnemen, een recht van 50 
centimes per pakket V61'!1Chnldigd. 

2. In geval van vervoer over zee, hezij eenmaal 
of meer dan eenmaal, ia door de Adm inistratie 
van het land van oorsprong da_arenboven aan elk 
der Ollieiën met de diensten waarvan het ver

voer over zee geschied, een recht verachnldigd , 
dat, per pakket, ia vastgesteld als volgt: 

op 25 centimes, voor elk vervoer over eenen 
afstand van niet meer dan 500 zeemijlen; 

op 50 centimes, voor elk vervoer over eenen 
afstand boven de 500, tot en met 1000 zeemijlen;, 

op 1 frank, voor elk vervoer over eenen afatfllld. 
boven de 1000 tot en me.t 8000 zeemijlen ; 

op 2 franken, voor elk vervoer over eene11, 
afstand boven de 8000 tot en met 6000 zeemijlen; · 

op 8 franken, voor elk vervoer over eenen 
grooteren afstand dan 6000 zeemijlen. 

In voorkomende gev..Uen wordt, voor het ver~ 

voer over zee, de gemiddelde afstand tnssclten de 
havens der twee met elkander in betrekking staando 

lllllden gerekend. 

3. Voor de hiqà,erlijke pakketten worden de 
ij de voo~aande agrafen 1 en 2 vastgestelde 
ergoedill(Een v.,;IJl_~rderd met 60 ten honderd. 

4. Befialve dezè \osten van vervoer, is door 
de Administratie van het -land van oorsprong, als 
recht van verzekering voor de pakketten met aan
gegeven waarde, aan elk der Administratiën, die 
.aan het vervoer over land of over zee onder ver
antwoordelijkheid deelnemen , een evenredig recht 

· te vergoeden, gelijk aan dat, h~twelk voor 4e 
brieven met aangegeven waarde bepaald is. 

4. De frankeering der pakketten ia verplichtend 
5. 1. lle.t port der pakketten bestaat nit een 

recht, dat, voor elk pakket, zooveel maleu. 50 
centimes of de naastbijkomende waarde in d mnnt 
van elk land bedraagt, als er Officiën aan het 
vervoer over land deelnemen , met bij voeging , 
waar het te pu komt, van het recht voor het 

vervoer over zee , bedoeld bij § 2 van art. 8 
.bovengemeld, en van de porten en rechten in de 
hiernavolgende paragrafen vermeld.. De naast~
komende muntwaarden worden in het Reglement 
van uitvoering vastgesteld. 

2. De hinderlijke pakketten zijn onderworpen 
aan een aanvullingsport van 50 ten honderd, zoo 

n.oodig af te ronden tot 5 centimes. 

8. · De pakketten met aangegeven waarde .ziJ.n 
. boven het port aan een recht van verzekeri~g 

onderworpen, gelijk aan de.t, hetwelk voor de 
brieven md aangegeven waarde geheven wordt. 

6. Van den afzender van een verrekenpakket 
wordt een bijzonder recht geheven, dat 20 centimes 

· van elke 20 franca of gedeelte van 20 francs van 
het in te vorderen bedrag niet kan te boven gaan. 

Het Officie van het land van oorsprong v~ 
goedt aan het Officie van het land van bestem
ming een half ten honderd van elk verreken bedrag, 

met aanvulling van de breuken van 5 centimes 
tot het volle bedrag van 5 centimes. Het aan
deel van het Officie van bestemming ia nimmer 
lager dan 10 centimes voor elk verrekenbedrag. 

5. Ale maatregel van overgani,?, ia elk der 
oontracteerende landen bevoegd om de· pakketten, 

afkomstig van of bestemd voor zijne kantoren, 
met een verhoogd port van 25 centimes per ljlkket 

te belasten. 
Bij uitzondering mag dat verhoogde port, wat 

de Argentijnsche Republiek, Brazilië, Chili, Co
lnmbia, de N ederlandsche koloniën , Paraguay, 
Perzië, Salvador, Siam, Aziatisch Tnrkije, Uru

gaay, Zweden en Venezuela betreft, ten hoogste 

75 centimes bedragen. 
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6. Voor het vervoer tosechen het vastl! lao 
van Frankrijk, ter eeoe, en Algerië en Coflli 
ter andere zijde, wordt eveneens een verhoogd. 
port van 25 centimes per pakket geh·even. 

7. [)oor vooruitbetaling van een recht van ten 
hoogste 25 centimes, kan de afzender van een 
pakket daarvan een bericht van ontvang erlangen. 
Dit recht blijft geheel ten voordeele van de Ad
ministratie van het land van oorsprong. 

6. Het Officie van afzending vergoed voor elk 
pa'l:ket: 

a. aan het Officie van bestemming EIQ centimes, 
met bijvoeging, voor zooveel . het te 11as 
komt, van de ver boogde porten, bedoeld 

11lj de ; § 2, 5 en 6 van het voorafgaand 
artikel 6; van het aandeel in het recht van 
verrekening, bedoeld bij § 4, van dit artikel, 
en van een recht van 6 centimes voor iedere 
800 francs of gedeelte van· SOO franca aan

gegeven waarde ; 
1>. in voorkomende gevallen, aan elk tusschen

beide liggend Officie, de bij art. S be- ' 

paalde rechten. 
7. Het staat aan het land van bestemminp; vrij 

om voor de bestelling en voor de inklaring en 
vrijmaking een recht te heffen, waarvan het ge• 
zamenlijk bedrag 25 centimes per pakket niet mag 

te boven gaan. 
Tenzij daaromtrent tusschen de belanghebbende 

Officiën anders is overeenp;ekomen , wordt dit 
ncht, bij de afgifte van het pakket, va11. den ge

adresseerde ingevorderd. 
8. J. In de landen der Vereeniging, wier Ad

ininistratiën zich in hunne wederzijdsche betrek
aa(l:eD met dien dienst belasten, geschiedt, op 
verzoek van de afzenders, de bestelling der pak• 
ketten, onmiddellijk na aankomst, door eenen 

opzettelijk daarmede te belasten persoon. 
Deze zendingen, e.q,re11e-zendingen genoemd, 

zijn onderworpen aan een bijzonder recht; dit 
recht bedraagt 60 centimes en moet, boven het 
gewone por.t, door den afzender in zijn geheel bij 
vooruitbetaling worden · voldaan, onverschillig of 
iD het land van bestemming het pakket, .dan wel 
slechtl! het bericht van aankomst van het pakket 
per e;epreue bij den geadresseerde wordt bezorgd. 
Dit recht maakt deel nit van de aan dit land 

toegekende vergoedingen. 
2. Wanneer het pakket bestemd is voor eene 

plaats, waar geen postkantoor is gevestigd, mag 
het land van bestemming voor de ~telling van 
het pakket of van het bllricht, waarbij de ge-

adresseerde wordt nitgenoodigd om het te komen 
afhalen , een nader recht heffen, gelijkstaande 
met het loon, dat in het binnenlandsch verkeer 
voor de expressebestelling is vastgesteld, na aftrek 
van het vaste recht, ~t door den afz~nder is 
betaald, or van het daarmede overeenstemmend 
bedrag in de mant van het land, hetwelk het 
nader re~ht heft. 

8. De bestelling of de toezending van eene uit
noodiging tot afhalen wordt slechts eenm~ ge
daan. Is dit zonder gevolg gebleven, dan wordt 
het pakket verder niet meer als expresse- zending 
beschouwd, en geschiedt de best_!llling op dezelfde 
wijze ale die der gewone pakketten. 

4. Indien een pakket, als in dit artikel be
doeld, ten gevolge van .'verandering van woon
plaats van den geadresseerde, naar een ander land 
wordt gezonden, zonder dat expressebestelling werd 
beproefd, wordt het door den afzender betaalde 
vaste recht aan het nieuwe land van bestemming 
te itoed gedaan, indien dit laatste zich met ex
preeaebestelling belast ; in het tegenovergestelde 
geval behoudt het officie van het land van eerste 
bestemming het recht, zooals mede geschiedt ten 
opzichte van de in rt/Jut gevallen pakketten. 

9. 1. De pakketten, waartoe het tel(enwoordig 
Verdrag betrekking heeft, mogen 1net geen ander 

recht van wege de posterijen belast worden, dan 
met dat, bedoeld bij de voorafgaande artt. 3, 5 
en 7, en art. 11 hierachter. 

2. De invoerrechten moeten door de geadres
seerden der pakketten worden betaald. · 

Nochtans kunnen, in het verkeer tosschen de 
ofliciën, die daaromtrent zijn overeengekomen, de 
afzenders de hierbedoelde rechten voor hnnne ' 
rekening nemen, indien zij vooraf hun wensch 
daartoe aan het kantoor van afzending te kennen 

. geven. In dat geval moeten zij later, op aanvrage 

van het kantoor van bestemming , het door dat 
kantoor opgegeven bedrag betalen. 

10. 1. De afzender van een pakket kan dit . 
terugvorderen of het adres er van doen wijzigen, 
op de voorwaarden en met het voorbehond, vast
gesteld bij art. 9 van het Hoofdverdrag voor de 
.brieven en andere stokken, met dien verstande, 

• dat, indien de afzender terugzending of verzending 
aan een nader adres verlangt van een pakket, hij 

gebonden is borg te blijven voor de betaling van 
het voor de nienwe veriending verschuldigde po~. 

2. Elke Administratie kan verlangen , dat 
het recht tot wijziging van het adrea worde 
beperkt tot de pakketten , waarvan de aange-
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geven waarde het bedrag van 600 franca niet . daarenboven recht op de terngbetaling van de 
te boven gaat. 

11. 1. Wegens de verzending der pakketten 
met nader adres van het eeoe land naar het 
andere, ten gevolge van verandering van woon
plaata der geadresseerden, alsmede wegens de 
terugzending der in rebut gevallen pakketten, ge
a,cbiedt opnieuw eeoe heffing van de porten, be
doeld bij H 1, 2, 3, 5 en 6 van art. 6, ten 
laste der geadresseerden of, in voorkomende ge
vallen, ten Jute van de afzenders, onverminderd 
de teruggave der betaalde invoerrechten ofandere 
bijzondere kosten (bewaringskosten, kosten van 
inklari.og en vrijmaking, enz.). 

2. Bij verzending aan een nieuw adres van een 
pllkket met verrekening, moet het door het 
Officie ~an oorsprong aan het Officie der eerste 
bestemming te vergoeden aandeel in het recht 
v~;r de verrekening door dit laàtste Officie aan 
dat der nie11we bestemming 'Worden tegoed 
gedaan. 

12. 1. Het ia verboden met de post pakket
ten te verzenden , bevattende, hetzij brieven of 
achriftoren , die het kenmerk van briefwisseling 
dragen, hetzij voorwerpen, niet bij de wetten en 
.reglementen, betreffende den in- en uitvoer of 
andere, toegelaten. Eveneens ia het verboden om 
muntstukken, gomleo en zilveren werj[en, of 
andere kostbaarheden te verzenden in pakketten 
zonder · aangegeven waarde, met bestemming naar 
landen, welke aangifte van waarde toelaten. 

Nochtans ia het geoorloofd de open factuur, 
alleenlijk de gewone op!(Bven van een dergelijk 
stuk bevattende, in het pakket te aloiteo. 

2. Indien een pakket, waarop een dezer ver
bodsbepalingen van toepassing ia, door een der 
Administratiën van de Vereeoiging aan Joe-andere 
wordt uitgeleverd, handelt deze op de wijze en 
in den vorm, door hare wetgeving en binnen
landsche reglementen voorgeschreven. 

13. 1. Wanneer een pakket verloren geraakt, 
beroofd of beschadigd is., het iteval van overmacht 
uitgezonderd, heeft de afzender eo, bij gebreke 
of op het verzoek van dezen, de geadresseerde, 
recht op eene schadrloosstelling, gelijkstaande aan 
het werkelijk bedrag van het verlies of de schade; 
die schadeloosstellio g kan echter voor de gewone 
pakketten, al naar gelang hun gewicht minder of 
meer dan a kilogrammen bedraagt, 11'> francs of 
25 franca, en voor die met aangegeven waarde, 
het bedrag dier waarde niet te boven gaan. 

De afzender van een verloren pakk~f heeft 

koeten van verzending. 
2. De landen, bereid de kansen te loopen, 

die het gevolg kounen zijn van vergoeding, ook 
voor het geval van overmacht, mogen uit dien 
hoofile, voor de pakketten met aangegeven waarde, 
een verhoogd recht te heffen, op de wijze als ia 
vastgesteld bij art. 11 § 2 van de Overeeokom1t, 
betreffende de uitwisseling van brieven en doozen 
met aangegeven waarde. 

3. De verplichting tot het uitbetalen der schade
looaatelling rost op do Administratie, waartoe het 
kantoor van afzending behoort. Aan dese blijft 
het verhaal op de verantwoordelijke Administratie 
voorbehouden, dat wil zeggen, op die Adminis
tratie, binnen het grondgebied of in den dienst 
waarvan het verlies , de berooving of de bescha
diging heeft plaata gehad. 

Indien het verantwoordelijke Officie aan het 
Officie van afzending mocht hebben te kennen 
gegeven, de betaling niet te doen plaata hebben, 
moet het aan dit laatste Officie de kosten ver-
goeden, welke uit de niet-betaling mochten voort
vloeien. 

4. Totdat het bewija nu het tegendeel is ge
leverd, rost de verantwoordelijkheid op de Ad
ministratie, welke het pakket, zonder aanmerking 
te maken , heeft io ontvang genomen , en noch 
de afgifte aan den geadresseerde, noch , waar dit 
te pas komt, de behoorlijke uitlevering aan de 
volgende Administratie kan aaotoooen. 

6. De betaling der schadeloosstelling door het 
Officie van afze11diog heeft zoo spoedig · mogelijk 
plaats, en op zijn laatst, binnen den tijd van 
een jaar, te rekenen van den dag waarop de 
klacht ia ingediend. Het verantwoordelijke Officie 
is gehouden om, · zonder uitstel, aan het Officie 
van afzending het bedrag der door dat Officie 
gekweten schadeloosstelling terop; te betalen. 

6. De reclamatie wordt stechta toegelat~n als 
zij is ingedien~ binnen den tijd van een jaar, te 
rekenen van den dag waarop het pakket ter post 
is bezorgd; oa dien termijn beert de reclamant 
geen recht op eenige schadeloosstelling. 

7. Indien het verlies of de beschadiging beeft 
plaata gehad gedurende het vervoer tuascben do 
kantoren van uitwisseling van twee aangrenzende 
landen, zonder dat kan worden uitgemaakt op 
het grondgebied van welk der twee landen het 
feit ia geschied, dragen de twee betrokken Ad
ll'clioistratiën de schade , ieder voor de helft. 

8. De Adminislratiën houden op verantwoorde-
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1 ijk te zijn voor de pakketten, die door de recht
hebbenden zijn in ontvang genomen. 

14. Elke valsche aangifte van waarde, die de 
werkelijke waarde van den inbond van een pak
ket te boven gaat, is verboden. In geval van 
valsche aangifte van dezen aard, verliest de af. 
zender alle recht op eene schadeloosstelling, on
verminderd de rechterlijke vervolging, die de 
wetge,iog van het land van oorsprong mocht 
vorderen. 

15. Elke Administratie kan in buitengewone 
Revallen , die de toep888ing van dien maatregel 
teohtvaardigen, den dienst tot verzending van 
pakketten tijdelijk, geheel of gedeeltelijk staken, 
onder voorwaarde, daarvan onmiddellijk, zoo 
noodig door middel van de telegraaf, 'aan de 
belanghebbende Administratie of Admioistratiën 
kennis te geven. 

16. De bin'!eolandsche wetgeving van elk der 
contracteerende landen blijft van toepassing ten 
aanzien van alle onderwerpen, waarin niet is 
voorzien door de bepalingen van het tegenwoorllig 
Verdrag. 

17. 1. De bepalingen van het tegenwoordig 
Verdrag laten onverkort het recht der contrac
teerende partijen, om bijzondere verdragen in 
stand te houden of te slniteo, alsmede om, met 
het oog op eene verbetering van den dienst der 
pakketpost, vereenigingen van meer beperkten 
omvang in stand te houden of in het leven te 
roepen. 

2. N oehtans staan de Officiën der landen, die 
tot het tegenwoordig Verdrag zijn toegetreden, 
en eene uitwisseling van pakketten onderhouden 
'lnet niet contracteerende landen, aan alle andere 
Officiën toe gebroik te maken van deze betrek
kingen tot nitwisseliog van pakketten met de 
laatstbedoelde landen. 

18. 1. De landen der Algemeene Postvereeni
ging, die geen deel hebben genomen aan het . 
tegenwoordig Verdrag, kunnen daaraan op hun 
verzoek en op de wijze, voorgeschreven bij 
art. 24, van het Hoofdverdrag, betrekkelijk de 
toetredingen tot de Algemeene Postvereeniging, 
deelnemen. 

2. J ndien echter het land , da~ tot het tegen
woordiic Verdrag weoscht toe te treden, de be
voegdheid verlangt om een verhoogd port van 
mPer dan 25 centimes per pakket te heffen, wordt 
de aanvrage om toetreding door de Regeering 
va11 den Zwitserschen Bood aan alle contractee
rende landen onderworpen. Die aanvrage wordt 

·• iceacht te zijn toegestaan, indien binnen den tijd 
van zes maanden geen bedenking daartegen is 
ingebracht. 

19. De postadministratiën der contracteerende 
landen wijzen de kantoren of plaatsen aan, die 
voor den dienst der internationale uitwisseling 
van de pakketten zi}n toegelaten; zij regelen de 
wij ze van verzending van deze pakketten en stellen 
alle andere maatregelen van ondergeschikten aa;d 
en van orde vaat, voor de uitvoering van het 
tegenwoordig Verdrag vereischt. 

20. Het tegenwoordig Verdrag- is onderworpen 
aan de voorwaarden van herziening, vastgesteld 
bij art. 26 van het Hoofdverdrag. 

21. I . In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bedoeld bij art. 25 van het Hoofdver
drag, heeft iedere postadministratie van een der 
contracteerende landen het recht aan de andere 
Administratiën, die aan dit Verdrag deelne~en, 
door tnsschenkomst van het internationaal Bnrean, 
voorstellen betreffende den dienst der postpakketten 
te doen. 

2. Met ieder voorstel wordt gehandeld overeen
komstig het bepaalde bij § 2 van art. 26 van 
het Hoofdverdrag. 

S. Om ten uitvoer te knnnen worden gelegd, 
moeten die voorstellen op zich vereenigen: 

a. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoeging 
van nieuwe artikelen of eene wijziging van 
dit artikel of der bepalingen van de artt. l, 
2, s, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
1 li, 20 en 22 van het tegenwoordig Ver
drag betreffen ; 

/J. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 
wijziging van de bepalingen van andere dan 
die van de voormelde artikelen van het 
tegenwoordig Verdrag en van dit artikel 
betreffen; 

c. de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 
uitlegging van de bepalingen va-n het tegen• 
woordig Verdrag betreffen, behoudens het 
geval van verschil, voorzien bij art. 23 van 
het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevallen 
door eene diplomatieke verklaring, en in het 
derde geval, door eene mededeeling langs admi
nistratieven weg, op de wijze als is voorgeschreven 
i~ art. 26 van het_ Hoofdverdrag. 

Iedere wijziging of ieder besluit kan niet vroeger 
worden ten uitvoer gelegd, dan ten minste twee 
maanden na hare aankondiging. 
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22. 1. Het tegenwoordig Verdrag treedt in 
werking op den laten Juli 1892. 

2. Het zal denzelfden duur hebben als het 
Hoofdverdrag, behouden• het recht, hetwelk. aan 
elke contracteerende partij wordt gelaten , om zich 
aan het Verdrag te onttrekken, mits van het 
voornemen daartoe een jaar te voren , door hare 
Regeering aan de Regeering van den Zwitserschen 

· Bond worde kennis gegeven. 
8. Te rekenen van den dag waarop het tegen

woordig Verdrag in werking treedt, komen alle 
bepalingen , waaromtrent te voren tusschen de 
verschillende contracleerende landen of tnsschen 
hunne Administratiën ie overeengekomen, te ver
vallen, voor zoover zij met het tegenwoordig Ver
drag niet wereenstemmen, en onverminderd de 
bij de voorgaande artikelen 16 en 17 voorbe
houden rechten. 

4,. Het tegenwoordig Verdrag zal zoodra moge
lijk worden geratificeerd. De akten van ratificatie 
zullen te Weenen worden uitgewisseld. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen het tegenwoordig 
Verdrag te Weenen op den vierden Juli achttien
honderd een en negentig onderteekend. 

(Po/g6'1 d8 onà,erteekminge,a.) 

VIIRTALING. 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING. 

S 1 0 t• Pr O t O CO 1. 

Alvorens over te lt84n tot de onderteekening 
van het Verdrag, op den datum van heden ge
sloten, betrekkelijk de uitwisseling van pak kei.ten 
met de post, zijn de ondergeteekende gevolmach
tigden , overeengekomen hetgeen volgt: 

Elk land, waar de post op dit oogenblik niet 
is belast met het vervoer van kleine pakketten, 
en dat tot het bovengemelde Verdrag toetreedt, 
ia bevoegd om de uitvoering van de bepalingen 
daarvan op te dragen aan de spoorwegonderne
mingen en aan de ondernemingen voor het \"Cl• 

voer te water. Het ka~ dien dienst ook beperken· 
tot de pakketten, afkomstig of bestemd voor 
plaatsen, welke door die ondernemingen bediend 

worden. 
De Postadministratie van dat land moet zich 

met de apoorwel?ondernemingen en met de onder
nemingen voor het vervoer te water verstaan, 
ter verzekering van de volledige nitvooring door 

·die ondernemingen, van alle bep&lingen van boven
gemeld Verdrag, in het bijzonder wat betreft de 
Jegeling van den dienst der nitwisseling aan de 
grenzen. 

Zij verleent hare tUJ1J1chenkomst • voor de be
Jiandeling van alle zaken met de Postadministra
-tiën van de andere contracteerende landen en 

• "11let het Internationaal Bureel. 
In oirkonde hiervan hebben ·de hierna genoemde 

,gevolmachtigden het tegenwoordig slot-protocol op
i!llmaakt, dat dezelfde kracht en dezelfde waarde 
heeft alsof de bepalingen daarvan in het Verdnig 
waren opgenomen, en hebben aij in het aimplo 
onderteekend, zullende dit stuk in. de archieven 
van de Oostenrijksche Regeering worden neder
_gelegd en in afschrift aan ieder der betrokken 
partijen 'JOrden ter hand gesteld. 

W eenen , den vierden J oli achttienhonderd een 
en negentig. 

( Yolgim de onà,erteekenittgen.) 

V.EBTALING. 

ALGEMEENE POSTVEREENIGING. 

Overeenkomst betreffende den dienst der 
Invordering van gelden op quitantiën 

en handelspapier, 

GESLOTEN TUBBCHEN 

Doitschland, Oostenrijk-Hongarije, België, Bra
zilië, de Repnbliek Costa-Rica, Egypte, Frankrijk, 
Italië, de Republiek Liberia, Lnxemburg, Noor
wegen, Nederland en Nederlandsen Oost-Indië, 
Portugal en de Portogeesche koloniën, Ronmani.ë, 
Salvador, Zwitserland,. het Regentschap Tonia en 
Tnrkije. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de 
hierboven ge~oemde landen, gezien art. 19 van 
het Hoofdverdrag, hebben, in gemeen overleg en 
onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, de 
navolgende Overeenkomst vastgesteld: 

Art. 1. De nitwisaeling van wllll,lden, ter in
vordering door de post, tusschen die landen der 
Vereeniging, wier Administratiën zich wederzijds 
met dien dienst belasten , geschiedt overeenkomstig 
de bepalingen van de tegenwoordige Overeenkomat. 

2. 1. Ter invordering zijn toegelaten: qnitantiën, 
rekeningen, orderbriefjes, wisaela, en in 't algemeen 
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alle handels- of ander papier, hetwelk zonder kosten[ 
betaalbaar is, en waarvan !;tet bedrag, per zen
ding, 1000 franken of de overeenkomotige waarde 

in de mnnt van ieder land niet te hoven gaat. 
De Postadministmtiën van twee met elkander in 
betrekking staande landen, knnnen, in gemeen 
overleg, een hooger maximum aannemen. 

2. De Postadministratiën der rontrat'teerende 
landen kunnen zich desgelijks belasten met het 

doen protesteeren van handelspapier, en , in ge

meen overleg, ten aanzien van dien dienst de 
noodige schikkingen treffen. Ook kunnen zij rente

en winstaandeelbewijzen, alsmede afgeloste stokken, 
ter invordering toelaten. 

3. Het bedr11g der waarden, ter invordering 
door de post, moet worden opgegeven in de mnnt _ 

van het land, dat met de invordering is belast. 
4. 1. De ter invordering bestemde waarden 

1 

worden door den bewaargever rechtstreeks, per 
aangeteekenden brief, toegezonden aan het post

kantoor, dat de invordering moet bewerkstelligên. 
2. Dezelfde zending mag meerdere , door het

zelfde postkantoor, ten bate van denzelfden per

soon, van verscbilleude scb uldenaren in te vorderen 
waarden bevatten. 

5. 1. Voor elke zendinir, uitgevoerd in over
-eenstemming met het voorafgaande art. 4, is een 
port te heffen, gelijkstaande met dat, voor een 
aangeteekenden brief van hetzelfde gewicht ver

schuldigd. Dit porl blijft geheel ten voordeele vao 

de Postadministratie van het land van oorsprong. 
2. Aan den belanghebbende wordt, bij de ter 

postbezorging, kosteloos een bewijs van ontvang 
uitgereikt. 

6. Gedeeltelijke betaling is niet toegelaten. 
Iedere vordering moet geheel en in eenmaal wor

den voldaan , anders wordt. de betaling beschouwd 
als geweigerd. 

7. l. De · met de invordering belaste Postadmi
nistratie heft van het bedrag van ieder ingevor

derd stuk een recht van l O cel)timen, of van 
het overeenkomstige bedrag in de munt van het _ 
land van bestemming. 

2. De opbrengst van dit recht geeft tot geenerlei 
verrekening tusschen de betrokken Administratiën 
aanleiding. 

8. De Administratiën, in wier verkeer op 't oogen

blik een hooger invorderingsrecht wordt geheven 

dan dat, bij het voorgaande artikel vastgesteld , 
hebben de bevoegdheid, om voorloopig met de 
heffing van het bestaande recht voort te gaan, 
mits in hetzelfde verkeer het bij art. 5 bedoelde 

port worde beperkt tot een vast recht van 25 cen
timen, 

9. 1. Na aftrek: 

a. van het recht, vastgesteld bij art. 7, of 
van dat, vastgesteld bij art. 8 , al naar 
omstandigheden , 

6. van het gewone recht d_er postwissels, en 
e. indien daartoe aanleiding bestaat, van de 

voor de waarden betaalde belasting, 
wordt het ingevorderde bedrag door het kantoor 

van invordering per postwissel aan den bewaar
. gever overgemaakt. De toezending van den poot

wissel geschiedt kosteloos. 

2. De waarden, die niet zijn kunnen worden 
ingevorderd, worden vrachtvrij en zonder met 
eenig recht, van welken aard ook, bezwaard te 

zijn, aan het kantoor van afzending teruggezonden. 
De met de invordering belaste Postadministratie 
is niet verplicht, de stokken te doen bewaren, of 
de niet-betaling op eenigerlei wijze te doen staven. 

10. 1. Op de, krachtena het voorgaande art. 9, 
opgemaakte postwissels, ter overmaking van door 
de post ingevorderde bedragen, zijn de bepalingen 
van de Overeenkomst, betreffende de uitwisseling 

van post wissels, van toepassing, voor zoover zij niet 

in strijd zijn met de tegenwoordige Overeenkomst. 

De in rebot gevallen postwissels, ter overma
king van ingevorderde gelden, worden niet terug

betaald, doch blijven ter beschikking van het 

Officie van het land van afzending der waarden. 

2. Deze pol!twissels zijn toegelaten tot het krach
tens de lste paragraaf ,·an artikel 2 vastgestelde 
muimom. 

11. l. Wan neer een aangeteekende brief, ter 
invordering bestemde waarden inhoudende , ver
loren gaat, het geval van overmacht uitgez011derd, 

wordt aan den bewaargever eene schadeloosatelling 
van 50 franken uitbetaald, op de wijze als bij het 

,Hoofdverdrag is voorgeschreven. Het in het 
lotprotocol van dat Verdrag bedoelde voorbehoud 

is echter op deze aangeteekende stukken niet van 
,toepassing. 

: 2. Indien ingevorderde bedragen vei-Ioren gaan, 
-is de Administratie, in welker dienst het verlies 
· .heeft plaats gehad, gehouden, de verloren sommen 
in haar geheel terug te betalen. 

; 12. De Administraliën dragen geenerlei ver

antwoordelijkheid, wegens vertraging in de over
komst, 't zij van de aangeteekende brieven, welke 

waarden ter invordering bevatten, 't zij van de 
,waarden 1elf, of van de ter betaling daarvan 
1>pgemaakte postwissels. 
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13. De bepalingen van de tegenwoordige Over
eenkomst laten onverkort het recht der contrae
teerende partijen, om bijzondere Overeenkomsten 
in stand te honden of te sluiten , alsmede om, 
met het oog op eene verbetering van den inter
nationalen dienst der invordering van gelden, ver
eenigingen van meer beperkten omvang in stand 
te houden of in het leven te roepen. 

14. Bovendien laat de tegenwoordige Overeen
komst de wetgeving in elk der contracteerende 
landen onaangeroerd, voor zooveel betreft de onder
werpen, waarin door deze Overeenkomst niet is 

voorzien. 
15. 1. Er wordt o\"ereengekomen, dat, bij 

gebreke van stellige bepalingen in de tegenwoor
woordige Overeenkomst, omtrent eenig onderdeel, 
elke Administratie de bevoegdheid heeft, om de 
op dit stuk in haren binnenlandschen dienst be
staande bepalingen toe te passen • • 

2. Nochtans is het ten stelligste verboden, om, 
't zij in het land van oorsprong, 't zij in het land 
van bestemming, eenig ander port of recht, van 
welken aard ook, te heffen, dan dat hetwelk in 
deze Overeenkomst is genoemd. 

16. Elke Administratie kan in buitengewone 
gevallen, die de toepassing van dien maatr~gel 
rechtvaardigen, den dienst der in vordering van 
gelden tijdelijk, geheel of gedeeltelijk staken, 
onder voorwaarde, daarvan onmiddellijk, zoo noo
dig door middel van de tele!(l'llaf, aan de belang• 
hebbende Administratie of Administratiën kennis 

te geven. 
17. 1. De Postadministratiën der contracteerende 

landen stellen alle kantoren , welke met den dienst 
der internationale postwissels zijn belast, open 
voor den dienst der invordering van gelden. 

2. Zij regelen , in gemeen overleg, de wijze 
van bezorging en verzending der in te vorderen 
waarden, en stellen alle maatregelen van onderge
schikten aard en van orde vast, voor de uitvoe
ring van· deze Overeen komst vereischt. 

18. De landen der Vereeni!(ing, die geen deel 
hebben genomen aan de tegenwoordige Overeen
komst, zullen daaraan, op hun verzoek en op de 
wijze, voorgeschreven bij het Hoofdverdrag, betrek
kelijk de toetredingen tot de Algemeene Postver
eeniging, kunnen deelnemen. 

19. 1. In hei tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, ·bij het Hoofdverdrag bedoeld, heeft 
iedere Postadministratie van een der contracteerende 
landen het recht, aan de andere Administratiën, 
die aan deze overeenkomst deelnemen, door tnssehen-

komst van het Internationaal Bureel, voorstellen 
betreffende den dienst der invordering van gelden 
te doen. 

2. Met . ieder voorstel wordt gehandeld over
eenkomstig het bepaalde bij § 2 van artikel 26 
van het Hoofd verdrag. 

S. Om ten uitvoer te kannen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen: 

1°. alle stemmen, wanneer zij eeoe bijvoeging 
van nieuwe artikelen of eene wijziging van 
de bepalingen van dit artikel en van de 
artikelen l, 2, 3, 4,, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, H, 1.6, 16, 18 en 20 van de 
tegenwoordige Overeenkomst betreffen; 

9°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 
wijziging van de bepalingen van artikel 17 
betreffen; 

3°. de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 
uitlegging van de bepalingen van de tegen
woordige Overeenkomst betreffen, behoudens 
het geval van verschil voorzien bij artikel 23 
van het Hoofdverdrag. 

4,, Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevallen 
door eene diplomatieke verklaring, en in het 
derde geval, door eene mededeeling langs admi
nistratjeven weg, op de wijze als bij het Hoofd., 
verdrag is voorgesehreve

0

n. 
5. IedeM aangenomen wijziging, of ieder aan

genomen besluit kan niet vroeger worden ten uitvoer 
gelegd, dan ten minste twee maanden na hare 
of zijne afkondiging. 

20. 1. De tegenwoordige Overeenkomst treedt 
in werking op den lsten Juli 1892. 

2. Zij zal denzelfden duur hebben als het Hoofd
verdrag, onverminderd het recht, aan elk land 
voorbehouden, om zich aan deze Overeenkomst 
te onttrekken , mita van het voornemen daartoe 
een jaar te voren door zijne Regeering aan de 
Regeering van deJJ Zwitserschen Bond worde 
kennis gegeven. Gedurende dit laatste jaar be· 
houdt de Overeenkomst hare volle kracht, onver
minderd de opmaking eu de betaling der reke
nlngeo, na afloop v'an den genoemden termijn. 

3. Te rekenen van den dag, waarop de tegen
wt>ordigè Overeenkomst in werking treedt, komen 
alle bepali ogen, waaromtrent te voren tusschen 
de verschillende Regeeringen of Administratiën is 
overeengekomen, te vervallen, voor zoover zij 
met de tegenwoordige Overeenkomst niet over
eenstemmen, en onverminderd de bij artikel 13 
voorbehouden rechten. 
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4. De tegenwoordige O•ereeokomst zal zoodra 
mogelijk wordeq ~ratificeerd. De akten van rati
ficatie zullen te Weeoen worden oitgewiaseld. 

In oirkoode hiervan hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen de tegenwoordige 
Overeenkomst te Weeoen . op • den vierden Juli 
achttienhonderd een en negentig onderteekend. 

(Yolgm de onderteei611ingm.) 

VERTALING. 

ALGEMEENE POS'rVEREENIGTNG. 

Overeenkomst betreffende het leveren van 
abonnementen op dagbladen en t ijdschrif

ten, door tusschenkomst van de post, 

GESLOTEN TUSSCHEN 

Dnitschlaod , Oostenrijk-Hongarije, België, Bra
zilië, B~lgarije, de Republiek Columbia, Dene
marken, E!'ypte, de Republiek Liberia, Loxem
bnrg, Noorwegen, Perzië, Portngal en de Por
tngeesche koloniën, Roumanië, Zweden, Zwitser
land, Turkije en Urngoay. 

De ondergeteekeoden , -gevolmachtigden der Re
eriugen · van de hierboven vermelde landen, 
Gezien art. 19 van het Hoofdverdrag, hebben, 

in gemeen overleg en onder voorbehoud van nadere 
bekrachtiging, de volgende Overeenkomst vast
gesteld: 

Art. 1. De dienst tot het leveren van abonne
menten op dagbladen en tijdechrifteo door tusschen
komst van de post tusschen die cont~cteerende 
landen, wier Postadmioistratiën omtrent de weder
zlJdsche inrichting van dezen dienst overeenkomen, 
wordt uitgevoerd volgens de bepalingen v11,n deze 
Overeenkomst. 

2. De po@tkantoreo van elk land nemen de 
abonnementen van het pnbliek aan op de dag
bladen en tij&chriften , die in de verschillende 
contracteereode landen worden uitgegeven. 

Deze dienst strekt zich mede uit tot de dag
bladen en tijdschriften in andere landen ver
schijnende, waa"an sommip:e Administratiëo de 
levering op zich zonden kunnen nemen, onder 
voorbehoud van toepassing der bepalingen van 
art. 16 van het Hoofdverdrag. 

3 . 1. De abonnementsprijs wordt ingevorderd 
blj de bestelling en voor den geheelen do or van 
het abonnement. 

2. De abonnementen kunnen alleen genomen 
worden voor de tijdvakken , in de officieele lijsten 
opgegeven. 

4. Bij het verleenen van hare tusschenkomst 
tot het leveren van abonnementen , nemen de 
Postadministratiën geenerlei verantwoordelijkheid 
op zich ten aanzien der lasten en verplichtingen 
der uitgevers. 

Zij zijn tot geenerlei terugbetaling verplicht, 
indien de uitgifte van een dagblad of tijdschrift 
~durende den loop van het abonnement gestaakt 
of geachorst wordt. 

5. De internationale dienst der abonnementen 
wordt nitgevoJlrd door tnsschenkomst van de door 
elke Administratie daartoe aan te wijzen kan
toren van uitwisseling. 

6. l. Elke Administratie stelt de prijzen vast, 
waa"oor zij aan de andere Administratiën dil dag
bladen en tijdschriften van haar land en , in 
voorkomende gèvallen , die van eiken anderen 
oorsprong le,ert. 

Deze prlJzen mogen echter in geen geval hooger 
zijn dan die, welke door de geabonneerden in 
het binnenland worden betaald, behoudens bijvoe, 
ging, voor sooveel het verkeer tosschen niet aan
grenzende landen betreft, van de aan de tnsschen
liggende Ofticiën verschuldigde transitrechten. 

2. De transitrechten worden vooruit bij raming 
vastgesteld, door de tijdstippen van uitgifte, ver
eenigd met het gemiddelde gewicht der dagblail.en, 
tot grondalag te nemen. 

7. 1. De Postadministratie van het land van 
- bestemming stelt den prijs vast , die door den 

geab~nneerde is te betalen, door bij den kostenden 
prijs, krachtens het voorgaande artikel 6 vast
gesteld, zoodanig port, commissieloon of bestel
geld te voegen, als zij noodig zal achten, te 
heffen; deze kosten mogen echter die, welke voor 
de abonnementen in het binnenland worden ge
he,en, niet te boven gaan. Zij voegt er, in 
voorkomende gevallen, het zegelrecht bij , dat 
door de wetgeving van haar land is vastgesteld. 

2. Wanneer twee landen , die met elkander in 
betrekking staan, niet hetzelfde muntstelsel hebben, 
wordt de koetende prijs door het Officie van het 
land van bestemming in de munt van dit land 
herleid. Indien de á dministratiën tot de Over
eenkomst betreffende de postwissels zijn toe
getreden, geschiedt de herleiding naar den maat
staf, die voor de postwissels van toepassing ia, 
tenzij door. haar omtrent eenen gemiddelden 
maatstaf van herleiding wordt overeengekomen, 
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8. De porten of rechten, krachtens de artikelen 
6 en 7 hiervoren ·vastgesteld, geven tot geenerlei 
verrekening tusscheu de met elkander in betrekking 
11taande Officiën aanleiding. 

9. Bij het opmaken van de gewichtstaten, 
dienende voor het vaststellen van de rekeningen 
der transitkosten (artikelen XXIV en XXV van 
het Reglement houdende bepalingen van onder
geschikten aard en van orde, ter nitvoering van 
het Hoofdverdrag), worden de bij abonnement . 
door de post geleverde dagbladen in _de wegingen 
van de dagbladen en gedrukte stnkken van allerlei 
aard begrepen. 

10. De Postadministratiën zijn gebonden aan 
elke gegronde klacht omtrent vertragingen of 
andere onregelmatigheden, van welken aard ook, 
in de. levering der abonnementen, zonder kosten 
,voor den geabonneerde, gevolg te geven. 

11. I. De reke~ingen wegens de geleverde en 
gevraagde abonnementen worden driemaandelijks 
opgemaakt.. ~a wederzijds te zijn onderzocht en 
vastgesteld, wordt 'het saldo van. deze rekeningen 
bepaald in de metaalwaarde der munt van het 
land, dat te ontvangen heeft. 

2. Behoudens het geval dat daaromtrent door 

14. De Postadministratiën der contracteerende 
landen stellen den vorm der bij art. 11 hiervoren 
bedoelde rekeningen, alsmede de tij4s{!ppen, waarop 
zij moeten worden opgemaakt , vast, en nemen 
alle . verdere maatregelen van orde en van onder
geschikten aard, voor de uitvoering der tegen-
woordige Overeenkomst vereischt. · 

15. Er wordt overeengekomen, dat , bij ge
breke van stellige bepalingen in de tegenwoordige 
Overeenkomst omtrent eenig onderdeel, elke Ad
ministratie de bevoegdheid beeft, om de op dit 
stuk in haren binnenlandschen dienst bestaande 
bepalingen toe te passen. 

16. 1. In het tijdsverloop tusschen de bijeen
komsten, bedoeld bij het Hoofdverdrag, heeft 
elke Postadministrlitie van een der contracteerende 
landen het recht aan de andere Administratiën , 
die aan deze Overeenkomst deelnemen, door 
tusschenkomst van het Internationaal Bureel, voor
stellen. betreffende ·den · dienst der abonnementen 
op dagbladen te doen. 

2. Met elk voorstel wordt gèhandeld overJJen
komstig het bepaalde bij § 2 van artikel 26 van 
het Hoofdverdrag. ' 

3. Om ten uitvoer te kunnen worden gelegd, 
moeten de voorstellen op zich vereenigen, te weten: de betrokken Olficiën anders is overeengekomen, 

wordt, wanneer twee met elkander in betrek
king staande landen niet hetzelfde mnntstelsel 
hebben, te dien einde de kleinste vordering in de • 
munt van de grootste vordering herleid, overeen
komstig artikel 6 van de Overeenkomst betreffende 

1°. alle stemmen, wanneer zij eene bijvoelij!lg 
van nieuwe artikelen of eene wijziging va.n 
de bepalingen van dit artikel en van de 
artikelen l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17 en 18 van de tegenwoordige 

de postwissels, en het verschil zoo spoedil,( moge
·Iijk per- postwissel betaald. 

3. De uit dien hoofde opgem1111kte postwissels · 
·zijn aan geenerlei recht onderworpen en mogen 
het bij die Overeenkomst bepaalde maximum over
schrijde~. 

4. Wegens achterstallige betalingen is eene 
interest van 5 pCt. 's jaars vel.'8chuldigd, ten voor
deele van de Administratie , die te vorderen heeft, 

12. De bepalingen van de tegenwoordige Over
eenkomst laten onverkort het recht der contrac
teerende partijen; om bijzondere overeenkomsten 
in stand te houden of te sluiten, met heit doel 
om ·dèn dienst der internalionàle abonnementen te 
verbeteren of te vereenvoudigen. 

13. De landen der Vereeniging, die geen deel 
hebben genomen aan de tegenwoordige Overeen
komst, kunnen daaraan, op hun verooek. en op de 
wijze, voorgeschreven bij artikel 24 van het Hoofd
verdrag betrekkelijk de toetredingen tot de .Alge- ' 
meene Postvereeniging; deelnemen. 

Overeenkomst betreffen; 
2°. twee derden der stemmen, wanneer zij eene 

wijziging vau artikel 14 betreffen ; 
30_ de volstrekte meerderheid, wanneer zij de 

nitlegging van de bepalingen van de tegen
woordige Overeenkomst betreffen, behoudens 
het geval van verschil, voorzien bij arti
kel 23 van het Hoofdverdrag. 

4. Aan de geldige besluiten wordt kracht van 
uitvoering verzekerd, in de beide eerste gevallen, 
door eene diplomatieke verklaring, en in het 
derde geval, door eene mededeeling langs admi
nistratieven weg, op· de wijze als is voorgeschreven 
in artikel 26 van het Hoofd verdrag. 

5. ledere aangenomen wijziging of ieder aan
genomen besluit kan niet vroeger worden ten uit
voer gelegd, dan ten minste twee m1111nden na 
hare aankondigiug. 

17. De tegenwoordige Overeenkomst treedt in 
werking op den laten Juli 1892. Zij zal den

·zelfden duur hebben als het Hoofdverdrag, onver-
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minderd het recht, aan elk lan<l voorbehonden, 
om zich aan deze Overeenkomst te onttrekken, 
mits van het voornemen daartoe , een jaar te 
voren, door zijne Regeeriog aan de Regeering 
van den Zwitserschen Bond worde kennis gegeven. 

In voorkomende· gevallen moeten de !nopende 
abonnementen op de voorwaarden, bij de tegen• 
woordige Overeenkomst vastgesteld , worden ge• 
leverd tot het verstrijken van den termijn, waar• 
voor zij zijn aangevraagd. 

18. Te rekenen van den dag, waarop de tegen• 
woordige Overeenkomst in werking treedt, komen 
alle achikkingen, om1.rent dit onderwerp te voren 

•" tasscheo de Regeeringen of Administratiën der 
contracteerende partijen getroffen, te vervallen , 
voor zoover zij met de tegenwoordige Overeen• 
komst niet overeenstemmen, en onverminderd de 
bepalingen van artikel 12. · 

De tegenwoordige Overeenkomst zal zoodra mo
gelijk worden geratificeerd. ·De akten van rati6-
catie znllen te Weenen worden uitgewisseld. 

l_n Oirkonde hiervan hebben de gevolmachtigden 
der hierboven genoemde landen de tegenwoordige 
Overeenkomst te W eenen , op den vierden J nli 
achttien honderd een en negentig, onderteekend. 

( Yolgen de Otlderûekeni,agen.) 

I Àpnl 1892. W&T, tot goedkeuring van het 
Protocol der op 2 Januari 1892 aan het 
Departement van Boitenlandsche Zaken te 
Brw,el gebonden zitting ter uitvoering van 
àrtikel XCIX der op 2 Jnli 1890 aldaar 
onderteekende Algemeene Akte der Jnt,,r
nationale Conferentie tot het beramen nn 
maatregelen tot wering van den slavenhandel. 
s. 52. 

IN l!IAAJ( VAN H. M. WILHELMINA' 11:NZ. 

WIJ EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben p;enomeo, dat 
het op 2 Januari 1892 door den Nederlandschen _ 
Gezant te Brosse! mede-onderteekende Protocol 
de bij de wet van 24, Juni 1891 · goedgekeurde 
Algemeene Akte der te gemelder plaatse gehon• 
den Internationale Conferentie tot het beramen 
van maatregelen tot wering van den slavenhandel 
wijzigt met betrekking tot de geldigheid der ge• 
heele Akte voor alle toegetreden Staten gelijkelijk; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 
der Grondwet; 

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

Enig artilel. 

Goedkeuring wordt verleend aan de bepalingen, 
vervat in het nevens deze wet in afdruk gë• 
voegde Protocol der op 2 Januari 1892 aan het 
Departement van .Bnitenlandsche Zaken te Bru11el 
gebonden zitting ter nitvoering van arl. XCIX der 
op 2 J nli 1890 aldaar ondel'.'teekende Algemeene 
Akte der Internationale Conferentie tot het be· 
ramen van maatregelen tot wering van den slaven
handel, in zooverre die bepalingen eene wijziging 
bevatten van genoemde Algemeene Akte. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gej1;eveo te '• Gravenhage, den lsteo April 1892. 

(get.) EMMA. 
De Mwi.8ter oan Buitenlandlche Zal:en, 

(get.) VA.l!I TIENHOVEN. 
De Min.uter oan Jwtitie, (gn.) S:lllDT. 

(Uitgeg. 11 .4pril 1892.) 

PROTOCOLE de la 1é41't:e tenue 4l 
Bruzelle1, au Département de8 ÀjJair111 
Étra"!I""', Ie 2 jflNlier 1892", en ezicu
.tion de r lll'tiele XCIX de f Acte Gétléral de 
Bruzelle1 et du Protocole du 2 juillet 1891. 

Étaierit prumtl : 

Poor l' Allemagoe : 
M. Ie Prince DB LA TouB ET Tuis, Chargé 

d 'affaires d 'Alletnagoe à Bruxelles. 
Poor l'Autriche•Hongrie: 

Son Excellence M. Ie Comte KHEVENHÜLLER· 
METscH, Ministre d' Aotriche-Hongrie à Bruxelles. 

Pour la Belgiqne: 
M. Ie Baron LAKBERM:ONT, Ministre d'État. 
M. É. BANNING, Directeur Géoéral an Minis

tère des Affaires Étraogères, 
Ponr Ie Daoemarlr: 

M. F. G. SCHACK DE BB0OKD0Rl!'l!', Consul 
Géoéral de Danemark à Anvers.· 

Ponr l'Espagne: 
Son Excellence M. GUTIERREZ DE AaUËIU., 

Ministre d'Espagne à Bruxelles: 
Poor l'État Indépeodant do Congo: 

M. VAN EBTVELDE, Seerétaire d'État de l'Inté
rienr de l'État Iodépeodaot du Congo. 

Poor la France : 
Son Excellence M. BoURÉS, Ministre de France 

à Bruxelles. 
Pour la Grande-Bretagne : 

· Son Excellence LoBD VIVIA.l!I, Ministre de Sa 
Majesté Britanniqne à .B!uxelles. 
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Sir JoeN K!RK. 
Pour l'Italie : 

Son Excellence M. le Baron DE R.BNZIS, Minis 
d'Italie à Bruxelles. 

Ponr les Pays-Bas: 

Son Excellence M. le Baron GERICKE DE HER• 
WYNEN, Ministre des Pays-Bas · à Bruxelles. 

Pour le PortÓ1fal: 
Son Excellence M . n' AMT AS, Ministre de Por

tugal à Bruxelles. 
Ponr Ja RuBBie : 

Son Excellence M. le Prince OUROusson, 
Ministre de Russie à Bruxelles. 

Poor Ja Suède et Ir. Norvège : 
Son Exellence M. DE BURENSt'AM, Ministre 

de Suède et de N orvège à Bruxelles. 
Ponr 

O 

la Turquie : 
Son Excellence CA.RATHÉODORY Ei'BNDI, Mi

nistre de Turquie à Bruxelles. 
Ponr le Zaozibr.r. 

Sir JOHN KIRK. 

Lea soussignés se soot rénnis an Ministère des 
Affaires Etraogères à Bruxelles, cooformémeot à 
l'article XCIX de l' Aete Général do 2 juillet l890 
et en exéèution du Protocole dn 2 juillet 1891, 
atl.n de dresser r.cte do dépot des ratjtl.cations de · 
celles des Poissa.nces sigoataires qui n'oot pas 
accompli cette formalité à 1~• réunion dn 2 joil
let 1891. 

Sou Ei:cellence Ie Comte KH.BVENHÜLLER· 
METSOH fait connaftre à I'Assemblée que !'instru
ment des ratificatioos de Sa Majesté I. et R. 
Apostoliqoe sor l'A!lte Général et lr. Déclaration 
do 2 joillet 1890 , a été dépósé au Ministère des 

Affaires Etrangères de Belgiq oe Ie 3 j oillet 1891. 
Son Excellence le Prince Ouaousson dépose 

I'instrum9nt des ratifications de Sa Majesté l'Em
perenr de toutes les Rossies sur l' Acte Général 
et la Déclaration do 2 joillet 1890. 

Son Excellence CARATHÉODORY EPENDI dépose 
!'instrument des ratifications de Sa Majesté l'Em
pereur des Otlomans sar l' Acte Gtlnéral et la 
Déelaration do 2 j uillet l 890. 

Son Excellence déclare, confo~mémenl à une 
communication qui a été portée à la connaissance· , 

des Puissances siguataires, sans soolever d'objection 
cle leur part, qne Ie Gouvernement impérial otto
man interprète l'article XXXIV de l' Acte Général 
en ce sens que les in scrip tion.s prescrites par eet 
article sernnt faite1, en ce q ni concerne les na
virea ottoman.s, en carr.ctères et en chiffrea turcs. 
La Soblime Porte , toutefoia, o'a pas d'objection 

à ce qu'aoe traduction en caractères latins soit 
aj ontée aux inscriptions faitea eo caractères torca. 

Il est donoé acte à M. Ie Ministre de Tnrqnie 

de sa ·déclaration. 
Il est donné également acte à MM. les Mi

nistrea d'Autricbe-Hongrie, de Rusaie et de Tur
qnie da dép&t des ratifications de leurs Souverain1. 

Son Excellence M. Bou11.b dépose l'iustrnment 
· dea rati1lcations dn Président de la Républiqoe 

françaiae sur l' Acte Général et la Déclaration du 
2 jnillet l890. 

Son E1.cellence déclare qne Ie Président de la 

Républiqoe, dans sea ratification1 sur !'Acte Général 
de Bruxelles, a provisoirement réservé, jusqo'à 
one entente ultérieure, les articles XXI, XXII et 
XXIII, ainsi que les articlea XLII à LXI. 

Les Représentants des Puissances donnent r.cte 
à M. Ie Ministre de France dn dép&t des ratitl.
cations do President de la Républiqne française, 
ainsi qne de l'e1.eption portant, sur les arlicles 
XXI, XXII .et XXUI, et aor les articlea XLÜ 

à LXI. 
Il est· entendu que les Puissances ayant ratifié 

l' Acte Général dans son entier ae reconnaissent 
réciprnqoement iiées entre elles poor to•lles ses 
claoaes. 

Il est également entendo · que ces Pnisaancea ne 
seront tenues à l'égard de celle qui a ratifié par
tiellement que dans la limite des engagements 
souserits par cette deroière. 

En~n, il reste bien entendo qu'à l'égard 'de la 
Paiasance ayant ratifié partiellement , les matières 
faiaant l'objet des articles XLII à LXI continue
root I juaqu'a on accord nltérieur, à être regies 
par les stipulations et arrangements actuellement 
en ,rigoenr. 

M.. Ie Baron LAMBERMONT, l'un des Repré-
11entants de la Belgiqoe, commnniqne à l'Aasemblée 
la lettre auivante, qni a été adresaée à M. Ie 
Ministre des Affaires Étrangères de Belgique par 
S. E. M. Ie Ministre de France : . . 

_,, Légation de France 

en Belgique. 
,Bruzelk1, Ie 31 décembre 1891. 

•Prince, 

• Dana la note verbale en date do 18 de ce 
m.oia, remise Ie même jour à M. Ie Miniatre des 
.Affaires Étrangères de France par M. Ie Baron 
:'BBYENS, le Gein vernement Beige a appelé l'atten
tion dn Gouvernement de la Rápnbliqne snr lea 
eonditiona dans lesq nelles pourraient être appli-
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qnés, dans certaines pOS1essions franc;aises, Ie■ 

articles XXX à XLI de l' Acte Général de la 

Conférence de Brnxelles. Ces articles concernent 
la concession oln pavillon aux Mtitnents indigènes, 

Ie r&le de l'équipage et Ie manifeste des passagers 
noirs. En constatant l'importance de ces articles 
et en rappelant qn'ils étaient dus à l'initiative de 
la France, Ie Gouvernement du Roi LfoPOLt> a 
fait obsener qu'ils n'étaient 11-pplicables qne dans 
les ports de la zone visée pa~ l'article XXI, leqnel 
est réservé par la France. Il a demandé, en 
oonséqnence, que Ie Représentant de la République 
à Brnxelllls fût aotorisé a faire connaître les inten

lioÖs dn Cabinet de Paris à f8 1ujet. 
D'ordre de mon Gouvernement et conformément 

aux voenx exptimés dans Ie note précit.ée, j'ai 
l'b.onneur de faire savoir à V otre Excellence q oe 

les dispositions contenues dans les articles XXX 

à XLI de l' Acte Général pe Brnxelles !lllront 
appliqnées spontanément par ~e Gouvernement de 

la Républiqne dans Ie territoi~e d'Obock et, suivant 
les nécessités, dans J'île df Madagascar et les 
Comores. , 

Venillez agréer, Prince, les a88nrances de ma 

hante considération". 
(Signe) A. BouKÉE. 

Son E:eeellence 
M01UÜUr le Prince de Cni~, Minutre 

de, Àjfairu Étrangh-e,, nq., ete., ete. 

Son Excellence Je Baron µsaicKI!: VAK , HER• 
WYNEN dédare, an nom de son Gonvernement, 
qn!en 11ignant Ie Pr'ltocole de ce jonr, il est tenn 

. de faire observer que les f1ispositions con~tit n
tionnelles qni régissent les rays·-Bas exigent qne 
ce Protocole reçoive l'approbrion des États Géné

ranx. Cette approbation n'axant pu être demandée 
avant Ie 2 janvier, ,Je Gouvernement de la Reine 

Régente se propose d'y ponrvoir dès la rentrée 

des Chambree. 
Il est donné acte à M. Ie Ministre des Paya

Bas de sa déclaration. 

Les ratifications de Sa Mejesté J'Emperenr 
d'Autriche-Hougrie, du Président de la Républiqne 

'fraugaise, de Sa Alajesté l'Emperenr .de tontes les 

Russies, de Sa Majesté l'Empereur des Ottomane 

10nt, après examen, tronvfes -en bonne et doe 

forme. Ces documents, co!ormément aux pres
criptions de l'article XCI , resteront déposés., 

.avec les instruments des ra~'fications qui oot été 
remis le 2 inillet 1891, dans les archives da 

Gouvernement dn Royaume de Belgiqne. 

Les Représentanta des Puissances donnent acte 

aux Représentants ole la Belgiqne de ce dépot. 
· Son Excellence M. D'ANTAS déclare qne les 

circonstance& n'ayant pas permis aux Chambree 
portugnises de se prononcer snr l' Acte Général et 
la Déclaration du 2 juillet 1890, il est chargé 
par son Gonvernement de demander qne Ie Pro
tocole demeure onvert pour Je dép&t des ratifica
tions de Sa Majesté Très l•'idèle jnsqn'à la date dn 
2 Février 1892. 

L'A88emblée donne son assentiment a la proro
gation de délai proposée par M. Ie Ministre de 
Portngal. 

En foi de quoi a été dressé le présent Proto

cole, dont nne oopie certifiée sera transmî,e par 
Jes soins dn Gouvernement de Sa Majesté Ie Roi 

des Belges à chacnne des autres Poiesa"ncea ayant 
signé l' Acte Géoéral. et Ja Déciaration dn 2 jnil

let 1890. 
Fait à Brnxelles, Ie 2 janvier 1892. 

Prince F. DE LA Toua ET TAXIS. 

R. KHEVENHÜLLBR. 
LAKBEBKONT. 

É. BANNING. 

SCHA.CK DE BROCKDORFF. 

1. G. DB AoUKRA. 

Enx. VAN EBTV.BLDE. 

A. Booah. 
VIVIAN. 

10HN KIRK. 

F. DB RENZIS. 
L. GBRICKE. 
M. ))'ANTAS, · 

L. ÜUBOUSSOFl'. 

BURENSTAK. 
ÉT. CA.RATBÉODOBY. 

JOHN KIBK. 

Ponr la Peree : 

Son Excellence Ie Général NAZARE·AGA, Mi
nistre de Perse à Bruxelles. 

Le 3 jánvier 1892. 
NAZARB•AGA. 

4, À.pril 1892. Wrr, houdende goedkenring van 

de op 20 J nni 1891 te Lot.den tusscben 

Nederland en Groot-lJrittannië en Ierland 
gesloten overeenkomst tot vaststelling der 

grenzen tnBBchen de N ederlandsehe bezittingen 

op het eiland BONUo en de Staten op dat 

eiland , die onder Britsch protectoraat 
staan. S. 5 8, 
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IN NAAK VAN H. M. W_ILHELMINA ENZ. 
W1z EMMA, ENZ ..•••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dal 

de ~p 20 Juni 1891 te l!YiUlen gesloten overeen
komst tot vaststelling der grenzen toaschen de 
Nederlandsche bezittingen Óp 

0

het eiland Borneo 
en de Staten op dat eiland, die onder Britsch 
protectoraat ataan, wijzigingen van het grondgebied 
van den Staat inhoudt; 

Gelet op het 2de gedeelte van artikel 59 der 

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

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomst, den 20sten Juni 1891 te LIYIUlen 
tusschen Nederland en Groot-Britannië en Ierland 
ge.loten tot vaststelling der grenzen tusschen de 
Nederlandsche bezittingen op het eiland BOffleo 
en de Staten op dat eiland , die onder Britsch 
protectoraat staan, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den jden April 1892. 

(.get.) E M MA. 
De Miniiter van Buitenlandaclze Zaken, 

(.get.) VAK TIENHOVEN. 
De Minuter van Kolmoiën, (.get.) v. DEDEJI. 

(Uitgeg. 19 .J.pril 1892.) 

Hare Majesteit de Koningio-Wednwe, Regentes 
der Nederlanden , in naam van Hare Majesteit 
WtLHELXINA, Koningin der Nederlanden, en 
Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van' Groot- Brittannië en Ierland, 
Keizerin van Indië, wenschende de grenzen vast 
te stellen tnsschen de Nederlandsche bezittingen 

op het eiland Borneo en de Staten op dat eiland, 
die onder Britsch protectoraat staan, hebben 
goedgevonden tot dat doel een verdrag te sluiten, 
en hebben te dien einde als Hare Gevolmach

tigden benoemd, te weten: 
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes 

der Nederlanden, graaf CHARLIIS MALCOLJI ERNEST 
GEORGES VAN BYLANDT, Ridder-Grootkruis van 
de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Harer 

Majesteits Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij het Hof van St. James; en Hare 
Majesteit de Koningin van het Vereenigd Konink• 
rijk van Groot-Britanoië en Ierland, Keizerin van 

Indië, lleo heer BoBERT ARTHUR TALBOT GAS
COYNE 0Ec1L, Markies van SALISBURY, Graaf van 
Saliabory, Burggraaf Cranbor[!e, Baron Cecil, 

1892. 

Pair van het Vereenigd Koninkrijk, Ridder van 
de Orde van den Konseband , lid van Harer 
Majesteits Geheimen Raad , Harer Majesteits 
voornaamsten Secretaris van Staat voor Buiten
landsche Zaken, enz. ; welke, na elkander hnnn_e 
wederzijdsche volmachten, die in goeden en be
hoorlijken vorm zijn bevonden, te hebben mede
gedeeld, het volgende hebben bepaald: 

Art. I. De grens tasschen de Nederlandsche 
bezittingen op Borneo en die der tot het Britsch 
protectoraat behoorende Staten op dat eiland zal 
aanvangen op 4° 10' noorderbreedte op de oost
kust vau Borneo. 

Il. De grenslijn zal van 4° 10' noorderbreedte 
westwaarts vervolgd worden, en in eene west
noord-westelijke richting loopen tnBBchen de Si
menp;aris en Soedang-rivieren tot het pont waar 
de meridiaan van 11 '1° oosterlengte van Greenwich 
de parallel 4° 20' noorderbreedte snijdt, met het 
doel om•de Simengaris-rivier tot het Nederlandsch 
grondgebied te doen behooren. De grenslijn zal 
dan westwaarts de parallel 4° 20' noorderbreedte 

volgen totdat zij het hoogste poot bereikt van 
de bergketen, welke op die parallel de water
scheiding vormt tnsschen de rivieren die naar de 
noordwestkust en die welke naar de oostknst van 
Borneo afstroomen , met dien verstande, dat in
geval de Simengaris-rivier of eenige andare rivier, 
welke ten zuiden van 4° 10' noorderbreedte in 
zee valt, na opneming, de gestelde grenslijn 
blijkt te overschrijden binnen een afstand nn 5 

geographische mijlen, de lijn zoodanig zal ge

wijzigd worde11 dat zalke kleine P.:edeelten of 
bochten van rivieren in het Nederlaudsch grond
gebied worden ingesloten ; eene gelijke concessie 
wordt door de N ederlandsche Rep;eering gedaan 
ten uanzien van eenige rivier welke uitmondt be
noorden 4° 10' op het gebied der Britsche Noord
Bomeo-maatschappij, doch zuidwaarts de grens
lijn overschrijdt. 

111. Van het hoogste punt van de bergketen be
doeld in artikel II tot Tandjong- De.toe aan de 
westknat van Borneo zal de grenslijn de water
scheiding volgen van de rivieren die afstroomen 

naar de noordwest- en west~usten benoorden 
Tandjong-Datoe, en van die, welke afstroomen 
naar de westkust bezuiden Tandjong-Datoe, de 
znidknst en de oostkust bezuiden 4° 10' noorder
bree.ite. 

IV. Van 4° 10' noorderbreedte ter oostkust zal 

de grenslijn oostwaarts ve"olgd worden langs 
die parallel orer het eiland Sebitik; het gedeelte 

7 
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van dat eiland dat gelegen is ~en noorden van 
die parallel zal onvoorwaardelijk toebehooren aan 

de Brita~he Noord-Borneo-maa\r,heppij en het 
gedeelte ten zuiden van die parallel aan Nederland. 

V. De juiste ligging van de I grenslijn in de 

vier voorgaande artikelen omschreven, zal later 
in ooderlicg overleg worden aangewezen op de 
tijdstippen die de N ederlandsche ~n Britsche Re
geeringen daarvoor geschikt zullen oordeelen. 

Vl. De scheepvaart op alle rivieren die tusschen 
Batoe-Tinagat en de Siboek<ie-rivier in zee nlt
monden zal vrij zijn, uitgezobderd voor het 

vervoer van oorlogsmaterieel; e1 op het vervoer 
van andere goederen, welke de rivieren OPJl:e• 
voerd worden, zullen geen rechten geheven worden. 

VII. Gedurende vijftien jaren, gerekend van den 

dag der onderteekening van deze conventie, zal 

het aan de bevolking van Bo,longan vrijstaan 
boschprodncten t.e verzamelen in het gebied tns
schen de Simengaris- en Tawao-nivieren, •vrij van 

belaating of welke andere heffing ook. 
VIII. Deze conventie zal bekrtchtigd worden en 

zij zal in werkin,: komen drie maanden na de 
nitwisseling der ratificatiën, die zal plaats hebben 

te Londen eene maand, of zoo 111ogelijk vroeger, 
nadat de conventie de goedkenring der Neder

landsche Staten-Generaal zal hebben verkregen. 
Ten blijke waarvan de wederzijdsche ge·vol

machtigden dezelve hebben onderteekend en met 

hunne wapens bezegeld. ~ 
Gedaan, in dubbel, te Londen en 20 Jnni 1891. 

(.L. • S.) (jJ8t.) C. U BTLANDT. 
• • SALI OY. 

4, .Jpril 1892. WET, houdendq goedkeuring der 
op den 26sten Maart 18911 te •, Gravl!1tliage 

gesloten overeenkomst me~ het den 30sten 
November d1111raanvolgende geleekend addi

tionueel artikei, betreffende / wijziging en ver
betering van de verlichting en betonning der 

Weater-Sckelde. S. 64. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1.1 EMMA, 'ENZ .•• • .. 

1
• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging geqpmen hebben, dat 

de op 25 Maart 1891 te 'a Grrvenlzage gesloten 
overeenkomst met het den 30sten November daar

aanvolgende geteekend addition11eel artikel, betref
(ende wijziging en verbetering van de verlichting 

en betonning der W eater-Sckeld8, aan het Rijk 

geldelijke verplichtingen oplegt; I 
Gelet op artikel 69 der Gro~dwet; 
Zoo is het, dat Wij den Rljad van State enz. 

Emig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde over
eenkomst, den 25sten Maart 1891 te•, Gra1J~e 
tusschen de gevolmachtigden van Nederland en 
van België geslote~, · met het additionneel artikel, 
den 30sten November daaraanvolgende door de 
gevolmachtigden derzelfde landen aldaar geteekend, 

betreffende wijziging en verbetering van de ver
lichting en betonning der Weater-Sckeltle, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 'a Gravenhage, den 4den April 1892. 

(get.) E M M A. 
De Minuter van B 11itenlandscke Zalcen, 

{get.) VAN TIENHOVEN. 
De Miniater van Mari11e, (get.) J. C. JANSEN. 

(Uitgeg. 28 Maart 1892.) 

Sa Majeeté la Reine des Paye-Baa et en Son 

nom Sa Majesté la Reine Régente du Royanme, et 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, 

ayant pris connaissance de la convention tenliant 
à améliorer l'éclairage et Ie balisage de l'Eseaut, 

conclue à Flessingne Ie 30 octobre 1890 par les 

déléguée N éerlandais et Belges , out résolu de 

consacrer eet acte par one convention diplomatiqne 

et ont nommé à eet effet pQur Leurs plénipoten

tiaires, savoir: 
Sa Majesté la Reine Régente do Royaume des 

Pays-Bas: . 

Ie Jonkheer CORNELIS HARTSKN, Commandeur 
de l'ordre do Lion Néerlandais, Chevalier de 
deuxième claase de l'ordre du Lion d'Or de la 

Maison de Nassau , etc., etc. , Ministre des Af. 
faires Etrangères de Sa Majeeté la Reine des 

Paye-Baa ; 
Ie Sieur HENRI DYSKRINCK, Chevalier de l'ordre 

da Lion Néerlandais etc., Contre-amiral, Ministre 

de la Marine de Sa Majesté la Reine des Pays

Bas, et 
Sa Majesté Ie Roi des Belges : 

Ie Baron o'ANBTIIAN, Grand-Officier de Son 

ordre de Léopold, Chevalier de !'orde du Lion 
Néerlandais, Grand-Croix de l'ordre de la Couronne 

de · Chêne etc., Son Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipot.entiaire près la Cour Royale des 
Paya-Baa; 

lesqnels, après a'être communiqué leurs pleina 

pouvoin, tron-rés en bonne et due forftie, sont 
convenue des articles auivante: 

Art. 1 . Est approuvée la convention ci-annexée 
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en copie, cooclue , en tei:tes Néerlaodais et Fraof
çais à Flessingoe Je 30 octobre 1890 par lee 
Commissaires Permanents des deux pays ponr la 
surveillance commune de la oavigatioo et dee. 
servicea de pilotage etc. dans l'Escont et à sa 
embouchures. 

Elle sera cooaidérée comme ioaérée mot à mot 
dans la préseote coovention et comme faisant 
pártie iotégraote de cette conventioo. 

2. La prMeote cooventioo, dressée en deox 
ei:emplaires, sera ratifiée et les ratificatioos en 
seront échaogées à la Haye aossit(lt que possible. 

En foi de qooi Jes pléoipotentiaires snsdfü l'oot 
sigoée et y oot appossé leor cachet&. 

Fait à la Haye, Ie 25 mars 1891. 
(L. S.) (.get.) H.UTSEN. 

})ys.ERINCK. 

Baron n'ANBTIIAN. 

0 V E R E E N K O M S T. 

De Belg_ische Regeering en de Nederlandsche 
Regeeriog , verbetering weoscheode aan te brengen 
in de verlichting en betonning der Wester-Schelde, 

hebben aangewezen om de voorwaarden van die 
werken te regelen : 

De Belgiaehe Regeeri ng: 
de heereo N. ÄLLo en L. PETIT; 
de Nederlandsche Regeeriog: 

de heereo J. SPANJAARD en F. J. P. M. MULDER, 
P ermanente Commissarissen der beide landen 

voor het gemeenschappelijk toezicht op de scheep• 
vaart en het loodswezen enz. op de Schelde en in hare 

uioodiogeo, die, na zich te Vlissiogeo vereenigd 
te heb beo krachtens hun verleende machtiging, 
omtrent de volgende bepalingen zij o overeen-· 
gekomen : 

Y erlicMi,s;. 

À. H.etlde van Antwerpen. 

Art. 1. Des nachts de plaata aanduiden bestemd 
voor den dienst van den overtocht door twee roode 
geleidelichteo , geplaatst op den rechteroever boven 
eo beneden deze plaat.e. 

De dagmerken worden geplaatst op den linker
oever. 

B. Reede vao Aostrnweel. 
Op de sluis van de Schijn eeo wit Jicht plaatsen, 

voorzien vau eeu rood scherm ter bedekking der 
Paleohoo{den. 

0. Fort Philippe. 
Een wit licht plaatsen op de peilschaal rechter

oever. 

D. Frédéric. 

.Een licht vao groötere sterkte plaatsen in den 
znidelijkeu opstand. 

Het thans in gebruik zijnde hooge licht zal 
worden benut voor het lage geleidelicht. 

E. Bath. 

Een Jicht van grootere sterkte plaatsen in den 
noordelij ken opstand, die verhoogd zal moeten 
worden. 

Het thans in gebrnik zijnde licht zal benut 
worden voor het lage licht. 

F. Rilland. 

De lichtsterkte van beide thans in gehrnik zijnde 
lichten vergrooten. 

G. Groenendijk. 

Het thans in gebruik zijnde hoop:e licht, ver
wisseld met een licht van grootere sterkte , zal 
beont worden als geleidelicht in de plaats van het 
tluina in gebruik zijnde lage licht. 

H. Hoedekenskerke. 

Het plaatsen vao een tweede licht zoodaoig , 

dat het met het bestaande licht inéén den te 
volgen koen naar de roode ton 14, aangeeft. 

I. Eendragtpolder. 

Een licht plaatsen zoodanig, dat het met het 
znidelijke lich~ inééu het vaarwater aanduidt. 

J. Othenepclder. 

Twee geleidelichten plaatsen tot het aangeven 
van den te volgen weg om zich ·van uit het Pas 
van Terneuzen io de Everiogeo te begevf!!I, door 
het nieuwe vaarwater over de Margrietplaat . 

K. Borsele. 

Een tweede licht zoodanig te plaataen, dat het 
met het bestaande licht inéén juist aangeeft het 
midden van het vaarwater ,troomopwaarts. 

BBW1'1'Ï'llfl. 

2. De afmetiogeo der tonnen zullen worden 
vergroot van af Frédéric tot aan Vlissio~eo. 

Te behouden voor de zwarte tonnen (Sde grootte) 
den tegeowoori\igen vorm en de witte tonnen 
(3de grootte) te vervangen door ankerboei-tonnen. 

Bebakmi'llfl. 

3. 1 °. een baken te plaatsen op den berm van 
Welsoordeo. 

id. 
id. 
id. 

Biezelingen. 
Margrietpolder . 
Lage Springer. 

7• 
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P eil4cliale,t. 

4. Peilschalen te plaatsen: 
1°, bij de slum van de Pipe de JTabac; 
2°. bij den Doel; 
3°. bij den Eendragtpolder, tegenover het mid-

dehte licht; 
4,0. Bij Borsele. 
Daarop zullen merken geplaatst worden. 
5. Elk der beide landeu zal de lichten, bakens 

en peilschalen, bestemd voor zijn grondgebied, 
doen maken en plaatsen. 

6. De plannen en begrootingen van alle uit te 
voeren wetken voor den aanmaak der lichten, 
bakens en peilschalen znllen aan de goedkeuring 
der Permanente Commissarissen 1nderworpen en 
in gemeen overleg vastgesteld wor.i,en. 

7. Alle werken , betreffende de plaatsingen op 
Nederlandsch grondgebied, zullen Jooveel mogelijk 
in het openbaar aaubesteed worde en de inschrij
vingen zullen niet worden toegew,:en, dan nadat 
zij door de beide Regeeringen zollen zijn goed
gekeurd. 

8. De Belgische Commissari11Ben zullen het 
recht hebbe11 de op Nederlandsch grondgebied uit 

te voeren werken en het onderl nd daarvan te 
onderzoeken en daarop toe te zie • 

9. De beide Regeeringen verbi den zich al de 
vereischte maatregelen te neme o'Ol de werken 
te bespoedigen, opdat de lichten, boeien , bakens 
en peilschalen binnen zoo · ko tijd mogelijk 
znllen zijn gepll\Btst. 

10. Alle onkosten, welke door ~e Nederlandsche 
Regeering voor de verschillende plaatsingen en 
voor ·het onderbood daarvan op hft Nederlanfll!Ch · 
gedeelte der rivier gemaakt zoll~n worden, "1,et 
uitzondering van wat betreft de vrren van Rilland 
en van Borsele, haar toebehoore11de, zullen door 
de Belgische Regeerin,:t op de in de voorwaarden 

der aanneming te bepalen tijdstiien betaald wor
de11; die betalingen zullen plaa hebben eene 
maand nadat d.e Nederlandsche egeering aan de 
Belgische declaratiën , vergezeld van de bescheiden 
tot st.iving, zal hebben doen toekomen. 

11. De Nederlandsche Re111eering zal zorgen, dat 
de lichten, de bakens en peilschalen in goeden 
staat worden onderhouden. 

Zij zal die zonder toestemming van · België niet 
kunn8'1 wegnemen, noch aan hunne bestemming 
onttrekken. 

De op N ederlandsch grondgebied te plaatsen 
lichten, bakens en peilschalen zullen het eigendom 

· blijven van de Regeeriug der Nederlanden, zoo 
!aug zij gebruikt worden voor het doel waarvoor 
zij bestemd zijn , maar in geval van wijzigingen, 
die tot de opheffing of buiten gebruikstelling van 
een of ander dier voorwerpen leiden , dan zullen 
deze aan België worden teruggegeven. 

12. Alle op Nederlaudsch grondgebied voor het 
onderhoud der lichten, bakens en peilschalen te 
maken onkosten , zullen in gemeen overleg door 
de Permanente Commissarissen der beide lauden 
geregeld worden. 

13. De CommiHSarieseo der beide landen zullen 
de bevoegdheid hebben om in gemeen overleg aan 
de bebakening de wijzigingen aan te brengen, die 

ten gevolge van verandering in de richting der 
vaarwaters noodzakelijk mochten worden. 

14. Deze overeenkomst zal niet verbindend zijn 
dan nadat zij door de wederzijdsche Regeeringen 
zal zijn goedgekeurd. 

Aldns in dubbel opgemaakt te Vfüsingen , den 
30sten October 1890. 

IJe Nederlandacl,e Pe1'111afl8nte Commi.J8ari.J4en, 

(get.) J. SPANJAARD. 
F. MULDER. 

De Belgi.Jclie Permanente C'ommi.faari.J8en, 

(!let.) N, ALLO. 

(!let.) 

L. PETIT. 

Certifié pour copie conforme, 

HARTSEN, 
DYBERINCK. 
Baron n'ANETHAN. 

.J.rticle additionnel ajouté à la convention 
pour famélioration de réclairage et du 
bali.Jage de l' E8caut , rignée à La Haye 
le 25 mars 1891. 

Les feu:i: de Rilland et de Borssele, mentionnés 
ani: lettres F et K de l'article 1 de la con,ention 
tendant à améliorer l'éclairage et Ie balisage de 
l'Escant, conclue à Flessingne Ie 30 octobre 1890, 
étant exclnsivement ani: frais d_n Gouvernement 
des Pays-Bas, les stipulations de cette conven
fion ne leur seront point applicables. 

Il est en ootre bien entendn qoe Ie second 
paragraphe de l'article 11 de cette convention ne 
vise pas Ie cas de gueue on de danger ·éventnel 
de guerre. 

Le présent article additionnel aura la même 
force et la même valeur q ne s'il était inséré 
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mot à mot dans la convention susdite dn 25 
mars 1891. 

Arrêté et aigné en double, à La Haye, Ie 30 novem• 
bre 1891 .entre les Sieurs VAN TIENHOVEN et 
JANSEN, Ministres des Affaires Etrangères et de 
la Marine de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et Ie Baron n' ANETHAN, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Ie Roi 
des Belges. 

(Signée) VAN TIENHOVEN. 
JANSEN. 
Baron n'ANETHAN. 

4 April 1892. WET, tot instelling der Orde 
van Oranje-Nassau. S. 66. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n°. 74, 1-4. 
Hand. id. 1891/92, bladz. 863-861. 
Hand. l• Kamer 1891/92, bladz. 198, 206. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ •••.••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is door het instellen van eene 
nieuwe Ridderorde de gelegenheid te vermeerderen 
tot het verlèenen van vereerende onderscheidingen; 

Gelet op artikel 66 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Er wordt eene Orde i~gesteld, strek-

kende tot vereerende onderscheiding van Neder
landers of vreemdelingen, die zich jegens Ons en 
den Staat of jegens de Maatschappij op bijzondere 
wijze hebben verdienstelijk gemaakt. · 

2. Deze Orde draagt den naam van ,de Orde 
van Oranje-Nassau". 

3. Het Grootmeesterschap van deze Orde is 
onafscheidelijk aan de Kroon der Nederlanden 
verbonden. 

4. Deze Orde bestaat uit vijf klassen en eene 
eeremedaille is daaraan verbonden. 

5. Alle benoemingen in deze Orde geschieden 
bij Koninklijk besluit. 

6. De Ridders der eerste klasse dezer Orde 
dragen den naam van Grootkruizen; 

die van de tweede klasse dragen den naam 
van Groot-Officieren ; 

die van de derde klasse dragen den naam van 
Kommandeurs; 

die van de vierde klasse dragen den naam van 

Officieren, en 
die van de vijfde klasse dragen enkel den naam 

van Ridders. 
7. Het versiersel dezer Orde bestaat in een 

kruis met acht geparelde punten en een door-
1«:>openden laurierkrans tusschen de armen en ge
dekt met eene Koninklijke Kroon, alles van goud 
voor de eerste vier klassen en van zilver voor de 
vijfde klasse; de armen van het kruis zijn wit 
geömailleerd met blauw geëmailleerd hart; in het 
midden van het krnis bevindt zich een blauw 
ge.ëmailleerd rond schild, om1=even door een wit 
geëmailleerden rand, beide met goud omlijst, aan 
de eene zijde op het ronde schild de Leeuw, 
zooals hij in het wapen van het Rijk voorkomt, 
en op den rand in gouden letters de woorden 
•Je maintiendrai", en aan de tegenzijde Qf het 
ronde schild eene met eene gouden Koninklijke 
Kroon gedekte gouden W en op den rand in 
gouden letters de woorden "God zij met ons". 

Voor militairen worden , in stede van den 
laorierkrans, aan het versiersel aangebracht twee 
zilveren zwaarden met gouden gevest, schuin ge
kruist achter het ronde schild. 

Het lint is oranje tnsscheo twee strepen van 
Nassausch blaow, de kleoren !(escheideu door 
eene smalle witte streep. 

8. Het teeken van onderscheiding is : 

VOOR DE GROOTK)WIZEN: 

eene acbthoekige zilveren ster, hebbende in 
het midden het ronde schild met rand, waarop 
de Leeuw en de woorden ,-Je maintiendrai" ge• 
vonden worden, te dragen op de linkerborst en 
het versiersel van de Orde aan een lint, hdflderd 
een millimeter breed , te drap:en als sjerp van 
den rechterschouder naar de linkerheup. 

Op de ster bestemd voor militairen worden 
boitendien onder het ronde schild twee schuin 
gekruiste zilveren zwaarden met gouden gevest 
aangebracht. 

VOOR DE GROOT·OPPICIEREN: 

eene vierhoekige zilveren ster, hebbendf in het 
midden het ronde schild met rand , waaro.Jl d_e 
Leeuw en de woorden "Je maintiendrai" gevonden 
worde.n, te dragen op de linkerborst en het ver
siersel van de Orde aan een lint, vijf en vijftig 
millimeter breed, te dragen om den bals. 

Op de ster hestt1md voor militairen worden 
buitendien onder het ronde schild twee schuin 
gekruiste zilveren zwaarden met p:onden gevest 

aangebracht. 

VOOR nE KOllllll,\NDEURS : 

het ·versiersel van de Orde aan een lint, vijf 

en vijftig millimeter breed, te dragen om den hals. 
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VOOR DE O:Pl'ICIEREN: 

een kleiuer versiersel van de Orde aan een 
lint, zeven en ilertig millimeter breed, te dragen 
aan het linkerknoopsgat, en op het lint eene rozet. 

VOOR DE RIDDERS: 

een versiersel van de Orde van dezelfde grootte 
als dat voor de Officieren., maar met kroon, ge
parelde punten, omlijsting van de armen van het 
krnis en laorierkrans van zilver, aan · een lint, 
zeven en dertig millimeter breed, te dragen aan 
liet linker knoopsgat. 

9. De eeremedaille , welke in brons, zilver en 
gooÎÏ kan verleend worden, is rond, gedekt met 
eene Konin klij ke Kroon van hetzelfde metaal als 
de medaille, en vertoont aan de eene zijde het 
ordekruis, versi"rd , naar gelang van omstandig
heden, met den laurierkrans of de gekruiste 
zwaarden; aan de tegenzijde eene W, met het 

randschrift ,God .zij met ons"; zij wordt ge
dragen aan · het ordelint, ze1•en en twintig milli
meter breed, aan het linker knoopsgat . Het lint 
mag evenwel niet zonder de medaille gedragen 

worden. 
10. Tot goedmaking der onkosten der Orde 

wordt jaarlijks eene som op de Staatsbegrootiag 
gebracht. 

11 . Het lidmaatschap en versiersel dezer Orde 
kan niet worden· verloren, dan ten gevolge van 

eene ouherroepelijke veroordeeling tot gevaagenis
etraf~an drie jaren of tot zwaardere straf. 

12. De Kanselier van de Orde van den Neder
lamdschen Leeuw is tevens Kanselier dezer Orde. 

13. Het versiersel dezer Orde wordt aan den 
benoemde gelijktijdig met het afschrift van het 
Koninklijk besluit zijner benoeming uitgereikt en 
bij bevordering tot hoogeren rang of overlijden aan 
den Kanselier teruggezonden. 

Lasten en · bevelen , enz. 

QegJen te 's Gravenhage, den 4den April 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minister van B 11itenlandaclze Zaken , 
(get.) VAN TIENHOVEN. 

De Miniater oan Juatit~, (get.) SMIDT. 

De Miniater van Binnenlandsclze Zam, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Miniater van Financiën, (get.) P!ERSON. 

(Uitgeg. 26 .J.pril 1892.) 

4 .J.pri.l 1892. 

tijdelijke 
s. 56. 

WET, houdende voorziening ter 
versterking van de nationale militie. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n•. 63, 1-19. 
Hand. ill. 1891/92, bladz. 71ö-786, 738-

762, 761. 
Hand. 1, Kamer 1891/ 92, bladz. 199-202, 206. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA' ENZ. 

W1.r E MMA, ENZ ••• • • • . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het noodzakelijk is de nationale militie tijdelijk 
·te versterken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . In de na te noemen artikelen der wet 

van 19 Augustus 1861 (Staatsblad nO. 72), be
trekkelijk de nationale militie, gewijzigd en aan
vald bij of ten gevolge van de wetten van 1 Mei 
1863 (Staaûblad no. 44), S Maart 1881 (Staat,. 
blad no. 35), gewijzigd en aangevuld bij de wetten 
van 15 Januari 1886 (Sfaatshlaà nO. 6) en vau 

31 December 1887 (Staaûblad n°. 265), art. S; 
Il Juli 1882 (Staatabladno. 92), art. 18; 24 April 

1884 (Staatablad n°. 70) ea 15 April 1886 (Staata
blad n°. 64), gewijzigd bij de wet van 19 April 
1886 (Staatablad no .. 92), worden tijdelijk de 
hierna omschreven aaov ullin11en en wijzigingen 
aangebracht. 

Deze aanvullingen en W!Jztgrngen gelden niet 

langer dan tot 1 °. Mei 1896, met welk tijdstip 
alle de bij deze wet gewijzigde wettelijke bepa
lingen weder in werking treden. Van dit tijdstip 

af worden de ingelijfden ontslagen, wanneer .zij 
bij de militie te land een vijfjarigen, of bij de 
militie ter zee een vierjarigeo diensttijd vollH-acht 
hebben. 

a • .J.rt. 1. De eerste zinsnede vervalt. 
Derde zi.nmede. De woorden: •die bon 20ste 

jaar zijn ingetreden" worden vervangen door: ,die 

voor de ligting van het volgend jaar zijn inge- · 
schreven". 

b . .Jrt. 2. Derde zinsnede. De woorden: ,in 
het vorig jaar voor de militie ingeschrevenen, voor 
zoover zij op den Sleten December van dat jaar 
in leven waren" worden vervangen door: •in het 
loopend jaar voor de militie ingeschrevenen , voor 
zoover zij op den lllsten Augustus. van dat jaac 
in leven waren". 

c. .J.rt. 3. Eer,te zinsnede. De woorden: •_in 
het vorig jaar voor de militie ingeschrevenen , 
voor zoover zij op den Sisten December van dat 
jaar in leven waren'' worden vervangen door: 
,in het loopend jaar voor de militie ingeschre

venen, voor zoover zij op den Sleten Augustus 
van . dat jaar in leven waren." 

d. .Jrt. 6. Eerate ziMnede wordt gelezen: 
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• Behoudens de uitzonderingen bij de wet ge
maakt, dnort de dienst voor de iogel\ifdeo bij 
de militie te land zeven , voor die bij de militie 
ter zee vijf jaren." 

e. Art. ll. Eer,te zinmede. In plaats van 
,,optredinp;'' wordt beide malen gelezen ,toelating" 
en in plaats van ,20ste" wordt gelezen • 19de". 

f. Art. 22. In plaats van • December" wordt 
gelezen •Aogoetos." 

g. Art. 26. Eer,te zi111,aede. In plaats van 
•December" wordt gelezen •Angustus". 

n. Art. 26. Eer,te zinmetl.e. In plaats van : 
"v66r den 7den Jannarij van het jaar, volgende 
op dot ·der inschrijving" en ~v64r den 22sten Ja

noarij" wordt onderscheidelijk gelezen: •v66r den 
7den September van het jaar der inschrijving" 
en •vó6r den 22sten September." 

Tweede zin.mede. In plaats van , Jannarij" 
wordt gelezen ' •September" . 

,. Art. 27 wordt gelezen: 

• De loting
0 

der vóór den !sten September van 
het jaar voor de militie ingeschrevenen geschiedt 
tussch~n den 7den October en den 7den November." 

j. Art • • 6. Eer,te zim,aede. De woorden: • van 
het jaar waarin", waar die woorden voor de eerste 
maal voorkomen, worden vervangen door: ,voor 
welke" . 

i. Art. 50, 7°., de woorden: •Zijnen vijfjarigen 
diensttijd",, worden vervangen door: •eenen dienst
tijd van ten minste vijf jaren". 

l. Art. 68. Eer,te zim,aede. De woorden: •vijf 
jaren" worden vervangen door: ,,zeven _jaren". 

Tweede zinmede. De woorden : • van het jaar 
waarin", waar die woorden voor de eerste maal 
voorkomen, worden vervangen door : • voor welke". 

Pïerde zi1&ffltlde. De woorden : ,,_van het jaar 
waarin", worden vervangen door : •voor welke". 

m. Art. 69. Laatlte zim,aede. In plaats van: 

•waarin" , wordt gelezeu : . • waartoe de ligtiog 

behoo~t, voor welke". 
n. Art, 86. Tweede :zin.mede. In plaats van 

• Maart" en van • April" wordt onderscheidenlijk 
gelezen: •December" en "Jannarij". 

Derde zi'JU"8de. . Vervalt. · 

o. Art. 112 wordt gelezen: 
• Behoudens de uitzonderingen bij de wet ge

maakt, geschiedt jaarlijks tusschen 1 en ·16 Maart . 
de aflevering van de tot de dienst aangewezen 

en in de ligting van_ het jaar begrepen lotelingen, 
van hunne plaatsvervangers of nummerverwisse
laars en van de vrijwilligers voor de ligting van 

dat jnar." 

p. Art. 117. Tweede ZÏ1&ffltlde. In plaats van: 
,waarin" wordt gelezen : •waartoe de ligtiog be
hoort , voor welke". 

'1· Art. 123. Eerate ziflfflede. -Oe woorden: •vijf 
ligtingen" worden vervangen door: •jongste vijf 

ligtingen". 
r. bi. 125. In plaats van de woorden: • De 

militie te land komt" wordt gelezen: • De man
schappen der militie te land die niet in werkelijke 

dienst zijn en hun vijfde dienstjaar niet hebben 
volbragt, komen". 

,. Art. 146, de woorden: •vijf jaren", worden 
vervangen door: nzeven jaren". 

t Ärt. 150. Eer,te zinmede. In plaats van 
•Maart" en vau •April" wordt onderscheidenlijk 
gelezen ,Januarij" en •Februar ij". 

Tweede zi1&ffltlde'. In plaats van •April" wordt 
gelezen ,Februarij ". 

11. Art. 158, de woorden , •vier jaren", wor

den vervangen door: •vijf jaren". 
u. Art. 166. Eerate zi,unede. De woorden: 

,vijf jaren" worden vervangen door: •zeven 

jaren". 
/Jerde zin111ede. De woorden : • van het jaar, 

waarin" waar die woorden voor de eerste maal 
voorkomen, :worden vervangen door : •Voor welke". 

w. Art. 171. Eerate zi1&ffltlde. De woorden : 

,vijf jaren". worden vervangen door : •zeven jaren". 
z. Art. 173. Eerate zinanede. De woorden: 

•vijf jaren" worden vervangen door : ,,zeven jar~. 
Tweede ::imnede. De woorden: ,dien gansclien 

tijd", worden vervangen door: ,de eerste vijf jaren". 

y. Art. I 77. Eerate ziflfflede. De woorden: 
,voor vijf jaren ingelijfd en gedurende dien ganschen 
tijd onder de wapenen gebonden" worden vervangen 
door: •voor zeven jaren ingelijfd en gedurende 

de eerste vijf jaren ~nder de wapenen gehouden" . 
:z. Art. 178. Derde zimnede. De woorden s 

,vijf jaren" worden vervangen door: •ze.en j'fln-''. 
2. In het Eenig ariiiel der wet van 22 Apij 

1864. (Staatsblad n°. 22), worden de woordffll : 
•vier jaren" vervangeu door: ,vijf jaren". 

Op deze wijziging . is de tweede zinsnede van 

den aanhef van artikei 1 -toepasselijk. 
3. De wijzigingen in Rrtikel l , onder de letters 

a, tweede zinsnede, b, c, e, j, l, tweede en 
derde zinsneden, m, n, o, p, t, tweede zinsnede,. 
en 11, tweede zinsnede, vermeld, zijn niet van 
toepasaing op of ten aanzien van hen, die voor 
de lichting van 1892 zijn ingeschreven. Voor deze 
ingeschrevenen blijven gelden de onder de aange

haalde letters vermelde bepalingen, welke gegol-
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den zouden hebben, ware bij deze wet daarin geen 
verandering gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's"travenhage, den 4den April 1892. 

<,get.) E MM A. 
De Minüter van Oorlog, (,get.) SEYPFABDT. 
De Minister van Marine, (,get.) J. C. JANSEN. 

De Miniater van Binnenlandaclte Zaken, 
(,get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 12 April 1892.) 

4 April 1892. WET , verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor het stichten van een nienw 
post- en telegraafkantoor te Amsterdam en 
voor de verbreeding van de Hniszittensleeg 
en van de Korte Huiszittensteeg aldaar. S. 67. 

4 April 1892. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den aanleg en de verbetering van straten 
en riolen in Klarentlal, gemeente Arnhem. 
S. 68. 

4 April 1892. WET, tot wijziging, aanvnlling en 
verhooging van het zwende hoofdstuk Ader 
hegrooting van Staatsnitgaven voor het dienst
jaar 1892. S. 69. 

Bij deze wet wordt na wijziging, aanvulling 
e~ verhooging van eenige artikelen, het totaal der 
late Afd. nader vaaqcesteld op /32,197,166.71•; 
dat der 2de Afd. op / 24,923,052 en het geheele 
hoofdstuk op f 67,120,218.711 • 

4 April 1892. BESLUIT, tot wijziging van het 

Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 (Staat,
lJlad n•. 142) houdende herziening van het 
Koninklijk besluit van 2 J nli 1849, n•. 611, 

)omtrent het toekennen van wachtgelden aan 
burgerlijke ambtenaren. S. 60. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, sommige 
artikelen van het Koninklijk besluit van 24 Juli 
1869 (StaaulJlad n•. 142) in overeenstemming 
te brengen met de. bepalingen van de wet van 
9 Mei 1890 (Staat,lJlad n•. 78); 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van den lsten December 1891, n•. 41 , 
Generale Thesaurie, gedaan in gemeen overleg 
met de Hoofden der overige Departementen van 
Algemeen Bestnnr; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6deo Januari 1892, n0. 23); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Financiën, van den 3lsten Maart 1892, 
n°. 125, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van den 24sten 

Juli 1869 (Staat,lJlad n•. 142) wordt gew~jzigd 
in voege als bij de volgende paragraphen is be
paald, te weten : 

§ 1. Artikel 1 van dat besluit wordt gelezen 
als volgt: 

Aan burgerlijke ambtenaren, die wegens op
heffing van eene door hen bekleed wordende be
trekking of ten gevolge van eene reorganisatie 
van het dienstvak waartoe zij behooren, eervol, 
doch niet op eigen verzoek worden ontslagen, 
wordt wacht(Celd toegekend, indien zij geen aan
spraak hebben op pensioen of indien het pensioen, 
waarop zij aanspraak kunnen doen gelden, minder 
bedraagt dan het bij artikel 3 eerste lid van 
dit besluit bepaalde bedrag. 

Wachtgeld kan mede worden toegekend aan 
burgerlijke nmbtenaren, die om andere dan de 
in het eerste lid van dit artikel genoemde redenen 
eervol, doch niet op eigen verzoek worden ontslagen, 
indien zij geen aanspraak hebben op .pensioen. 

§ 2. In artikel 2 wordt het cijfer • 10" ver
anderd in •9" 

§ S. Artikef 3 wordt gelezen als v~lgt: 
De wachtgelden, te verleenen aan de bij het 

eerste lid van artikel l bedoelde ambtenaren, 

bedragen de helft van den laatsten pensioens
grondslag, welke voor die ambtenaren bepaald was 
wegens de betrekking waarnit zij zijn ontslagen. 

De ingevolge het tweede lid van artikel 1 te 
verleenen wachtgelden worden, wat de berekening 
van het bedrag en de toerekening van den dienst
tijd betreft, geregeld volgens de op 1 Januari 1891 
van kracht zijnde of later te maken wettelijke 
bepalingen voor de regeling van de pensioenen 
der bnrgerlijke ambtenaren. 

Zij bedragen echter minstens één derde en 
hoogstens de helft van den laatsten pensioen• 
grondslag, welke voor de bij het tweede lid van 
artikel 1 bedoelde a~btenaren bepaald was wegens 
de betrekking, waarnit zij zijn ontslagen. 

Onl(eacht de bovenstaande bepalingen kan een 
wachtgeld, zoomede het vereenigd bedrag van het
geen door een ambtenaar wegens wachtgeld en 
pensioen wordt genoten, eene som van drie 
duizend gulden 'a jaars niet overschrijden. 
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Geen wachtgeld wordt toegekend, tenzij de be
langhebbende, indien hij valt in de termen van 

het eerste lid van artikel 1 , minstens oijfjaren, 
en, valt hij in de termen van het laatste Jid van 
dat artikel, minstens tien jaren als burgerlijk 
ambtenaar gediend hebbe. 

S 4. Aan artikel 4 wordt als eerste lid toe
gevoegd de zinsnede : 

De wachtgelden worden verleend hij Koninklijk 
besluit. 

§ ó. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
De wachtgelden worden verleend tot wederop

zeggens toe. 
Wachtgelden, toegekend aan ambtenaren, die 

op den dag waarop hun ontslag ingaat den vollen 

leeftijd van veertig jaren nog niet hebben bereikt 

en ontslagen zijn om andere ~edenen dan wegens 

opheffing hunner betrekking of reorganisatiA van 
het diemtvak, waartoe zij behoorden, worden ver

leend tot het bij artikel 3 , derde lid , bepaalde 

maximum. 
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid 

van dit artikel en in artikel 8, vervallen de 

wachtgelden na vijf jaren, indien zij zijn toegekend : 

a. aan ambtenaren, die op den dag, waarop 
hnn ontslag ingaat, den vollen leeftijd van veertig 

jaren nog niet hebben bereikt; 

b. aan ambtenaren, die na tien jaren of langer 

gediend te hebben, ontslagen worden wegens op
heffing hunner betrekking of reorganisatie van het 

dienstvak, waartoe zij behooren. 
Behoudens het bepaalde bij artikel 10 en bij 

het eerste Jid van dit artikel worden de waoht

gelden, die na vijf jaren niet vervallen, herzien 

en, te rekenen van dat tijdstip, wat de bere
kening van het bedrag en de toerekening van den 

diensttijd betreft, nader geregeld volgens dé. op 

1 Januari 1891 van kracht zijnde of later te 

maken wettelijke bepalingen voor de regeling van 
de pensioenen der burgerlijke ambtenaren. Deze 

herzieniug blijft achterwege, · indien zij verhoo

ging van het wachtgeld tengevolge zou moeten 

hebben. 
De in het vorige lid bedoelde wachtgelden 

vervallen op den dag, waarop de belanghebbenden 

nit hoofde van hunnen leeftijd aanspraak ver

krijgen op 11ensioen. 

§ 6. Artikel 6 vervalt; artikel 7 wordt ar

tikel 6. 

§ 7. Artikel 8 wordt artikel 7; dit artikel 
wordt. gelezen als volgt: 

De bepalingen van de artikelen 22 en 23 der 

wet van Il Mei ] 890 (Staaûblad n•. 78) zijn op 
de wachtgelden toepasselijk. 

§ 8. Artikel 9 wordt artikel 8; artikel 10 
wordt artikel 9 ; artikel 11 wordt artikel 10. 

§ 9. Artikel 12 wordt artikel 11; in het tweede 
lid van dit artikel wordt, in plaats van • De 
artikelen 8, 9 en ] 0 enz.", gelezen: De artikelen 
7, 8 en 9 enz. 

§ l 0. Artikel 13 wordt artikel 12; artikel 14 
wordt artikel 13; artikel H, wordt artikel 14. 

2. De bepalingen van dit heslnit zijn mede 
toep11sselijk op hen, aan wie v-ó6r de in werki'!g 
treding dearveo eervol ontslag i• verleend, doch 
wier wachtgeld nog niet is geregeld. 

Het bepaalde bij dit besluit is niet van toe• 

paasing OJl de wachtgelden, welke v66r de in 

werking treding van dit besluit zijn verleend. 

Daarvoor blijft van kracht bet Koninklijk besluit 

van 24 Juli 1869 {Staaûblad n•. 142). 
3. Dit besluit treedt in werking met den vijfden 

dag na dien zijner afkondiging. 
De Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestnur zijn , ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 

besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staat&blad en 

in de Staafscmerant · zal worden geplas tst en 

waarvan afschrift- zal worden gezonden aan den 

R11ad van State. 

's Gravenhage, den 4den April 1892. 

(.get.) EMMA. 

De Minilter van Financiëtt, (.get.) PIERSOM. 

(Uitgeg .• 12 Ápril ·1892.) 

4 Ápril 1892. BESLUIT, houdende vaststelHng 

van bepalingen omtrent de eerhewijzin15.en 
aan vaandels van schutterijen. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr:s EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Oorlog en van Binneulandsche Zaken, 

van .23 Maart 1892, afd. Generale Staf, nO. 29, 

en van 31 Maart 1892, n•. 483 S, afdeeling 

Militie en Schutterijen; 

• Gezien het Koninklijk · besluit van 29 J nli 1888, 

no. 20, houdende vaststelling van bepalingen 

omtrent de eerbewijzingen, welke aan vaandels 

-van schutterijen behooren te worden verleend; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 

dat art. 2 van voormeld besluit zal worden ge

lezen als volgt: 
Art. 2. Aan vaandels, door particulieren aan 
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schutterijen geschonken, worden bijaldien zij 
met Onze toestemming worden gevoerd - dezelfde 
eerbewijzinglm gegeven als aan die, bedoeld bij 
art. l van dit besluit. 

De voornoemde Ministers zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit beslnit. 

's Gravenhage, den -id.en April 1892. 

(gd.) EMMA. 

De Mi1'. va" Oorlog, 8EY.l'l'ARDT. 

De Minuter van B innen.lamkche Zake", 
<!Jet) Tu: V,U'[ POORTVLIET. 

li ..d.pril 1892. WET, houdende ~oedkenring van 
de op 26/30 November 1888 tnsschen Neder
land en 001Jtmrijk-Hongari}e nitgewisselde 

verklaring nopens de van weerszijden te nemen 

maatreg1ilen tot het tegengaan van den zoo
genaamden bande! in vrouwen en meisjes. S. 61. 

IN NÁ.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

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

in de op 26/30 November 1888 toascben Neder
la1tli, eo Oo1tmrijk-Hongarij11 uitgewisselde ver
klaring, nopeos de in gemeen overleg te nemen 
maatregelen tot beschermiu"g van zekere categorieën 
van ontnchtige vrouwen, eene b~paling voorkomt, 
waarbij nan het Rijk geldelijke verplichtingen 
worden opgelegd ; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 59 
der Grorid wet; 

Zoo ia het, dat Wij, de':' Raad van State enz. 

Emig artikel. 

De nevens deze wet in afechrift ~voegde ver• 
klaring, den 26/30 November 1888 tnsschen 
Nedettland en Ooatmrijk-Hongarije uitgewisseld, 
no}lens de in gemeen overleg te nemen maatregelen 
tot bescherming van zekere categorieën van on
tuchtige vrouwen, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 5den April 1892. 

<get.) E M M A. 

De Miniater van Buitmlantkclte Zalm, 
(get.) VAN TIENHOVEN. 

De Mi1'Ïlter' va1' Juatitie, (get.) SM!DT. 

(Uitgeg. 16 ..d.pril 1892.) 

Al!'SCHRIPT. 

Le Gouvernement de 
Sa Majeaté Ie Roi des 
Pays-Baa et Ie Goover• 
nement de Sa Majeaté 
l'Emperenr d' Aotriche, 
Roi de Bohème, etc., 
etc., et Roi Apottoli
que d' Hongrie, désirant 
prendre, d'uo common 
accord et de Ja manière 

préYDe par les ~icles 
snivaota, des mesures 
de protection coocernaot 
certaines catégories de 
prostitnées, aont coo• 

venu~ de ce qui soit: 

Les Gouvernement& 
de la l'(l.ooarchie Austro
Hongroise et des Pays
Bas, désirant prendre, 
de commnn aet"ord, des 
mesures de protection 
conceroant certaioes c.-a
tégories de proatitoéea, 
sont conveous de ce qni 
snit: 

Art. 1. Lea Gouvemements des Pays-Bas et 
de la Mooarchie Aostro-Honp:roise s'engageot à 
coooourir, antaot que posaible, dans les limites 
légales, à ce que les !emmes et les fllles, appar
tenaot à l'nn de ces pays, et qui, cootre leur 
volonté seraieot réduites à se livrer à la prosti
tution dans l'autre pays, soieot, snr leur demande 
oo sur la demaode des persoooes ayaot aotorité 
sur elles, reovoyées do pays ou elles se trouvent 
daos Ie 'pays anqoel elles appartiennent. 

· 2. Lea dits Gouvernemeots s'engagent également 
à concourir, aut11ut qne posaible, dans les limites 
légales, à ce que les filles mineores aelon les 
lois de leur pays, qui de leur propre cooseotemeot, 
se livreot à la prostitntion daos l'autre pays, aoieot 
à In demande <ie leurs parents ou tutenrs, ren• 
voyées daoa leur pays d'origine. 

3. .L.. reovoi aura lieu saus qu'il soit teno 
compte des prétentioos que des tiers élèveraieot 
contre ces femmea ou filles par suite des relatiooa 

résultant de l'état de ·prostitutioo saof Ie cas ou 
l'exécntion d'une ordoooance judiciaire a'opposerait 
au reovoi. 

4. Avant d'etrectuer Ie reovoi d'uoe femme 
mariée ou d'uoe fille mioeore seloo les lois de 
aon pays, l'admioislration adreaaera aox peraonnea · 
ayaot autorité sor elles un avis meotionoant la 
dat., à laqoelle Ie renvoi sera opéré et la localité • 
sur laquelle la femme ou fille sera dirigée. 

5. Au cas on la femme ou fille qui doit être 
renvoyée ne poorrait rembourser elle-même les 
frais de aoo traosfert et qn'elle n'aurait ni marl, 

ni parents ou tuteu rs qui payeraieot poor elle, 
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les frais occaaionnéa par Ie renvoi seront à la 
eharge de chacun des pays reepectifs en tant qn'il 
s'agira dn transfert sur son territoire. 

Les frais de transit à travers Ie territoire d'nne 
tierce., Puissance seront support6s dans ce cils par 
Ie paya anqnel la femme on fille renvo~ appartient. 

En foi de qnoi Ie 
soassigné, Ministre des 
Affaires :Rtrangè~es de 
Sa Maiesté Ie Roi des 
PayR• Bas, a signé et 
muui du cachet de ses 
armes la préaente déclft
ration , qui entrera en 
viguenr après avoir été 
6changée contre uue dé
claration analogue, éma• 
née du Gouvernement 
de la Monarchie Anstro
Hongroise. 

Fait à La Haye, Ie 
26 Novembre 1888. 
(L.S.) (get.) HARTBEN. 

Eu foi de quoi Ie 
soussigné, Ministre de 
la Maison Impériale et 
des Affaires Étrangèrea 
de Sa Majesté Impériale 
et ·Royale Apostoliqoe, 
a apposé sa signature et 
Ie sceau do Ministère 
Impérial et Royal des 
Affaires Étraugères à la 
pr6tente déclaration qni 
sera 6changée contre one 
déclaratión analogne de 
Son Excellence Monsieur 
Ie Ministre des Affaires 
Étrangères de Sa Majesté 
Ie Rai des Pays-Bas. 

Fait à Vienne, Ie 
ao Novembre 1888. 

(L.S.) (get.)GUSTAVE 

Comte KALKOltY. 

6 .J.pril 1892. WET, houdende goedkeuring der 

overeenkomst betrekkelijk den onderhandscheu 
verkoop van een stuk grond· bij de Galileër• 
lcerA: te . Leeuwarden, aan de Nederlantkclt 
Hert)<Jl'mde gememte aldaar. S. 62. 

6 .J.pril 1892. WET, houdende goedkeuring der 
overeenkomst betrekkelijk den onderhandschen 
verkoop van eene strook grond langs den 
Rijkswe11 van Delft naar Maa11luia, aan de 
Delfûclte diatilkerderij, gut- en ,piritua
fa&ri4A:, S. 63. 

6 .J.pril 1892. Wn, tot nadere schoning der 
heffing van het uitvoerrecht ven suiker in 
Ntderlandaclt-Indië. S, 64. 

IN NAAK VAK H. M. WILHELMINA , !!:NZ. 

W1.1 EMMA, EKz ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomeu hebben, dat 

het niet raadzaam is in 1892 de heffl ug van 
uitvoerrecht van suiker in Nederlanàsclt.J'Jlàië te 
hervatten, die ingevolge de wet van 25 Decem• 
ber 1886 (Staat16lad n•. 248) geschorst is voor 

een tijdvak van vijf jaren, te rekenen van 
1 Jnni 1887; 

Zoo is het; dat Wij, deu Ra8!1 vau State enz. 

Eenig artikel. 

Van 1 Juni 1892 af is gednrende eeu jaar het 
bij de wet van 16 April 1886 (Staaûblaà n°. 72) 
vastgestelde recht bij den uitvoer van suiker niet 
venchuldigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ~s Gravenhage, den 5den April 1892. 

'911t) EMMA. 
De Mi11üter i,a,i Koio,.ië,,, (.get.) v. llBDBK. 

(Uitgeg. 12 À.pril 1892.) 

6 .J.pril 1892. Wn, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor S11ri11ame over het dienst
jaar 1886. S. 65. 

Het slot der rekening van de koloniale nit
gaven eu ontvangsten voor Suri11ame over het 
dienstjaar 1886 wordt vastgesteld als volgt: 

Ue uitgaaf bedraagt / l,474,378.891 • 

De ontvangst bedraagt f 1,282,739.921 • 

Het nadeelip: slot der rekenintt bedraagt alzoo 
f 241,638.97, welt bed~ dientengevolge tot 
aanvalliug der koloniale middelen over het dienst
jaar 1886 is noodig geweest. 

5 .J.pril 1892. WET, tot verhooging !au het 
titmtle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 66. 

5 .J.pril 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederla111f.aclt-I'Jlàië over het dienstjaar 

1871. s. 67. 
Het slot der rekening van de koloniale ont• 

vangsten en uit~aveu voor Nederlantûclt-lndië over 
het dienstjaar 1871 wordt vastgesteld als vo)i(t: 

De ontvangsten bedragen / 135,530,969.36. 
De uitgaven bedragen f 115,836,024.34•. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ lll,694,945.001. 

6 .J.pril 18112. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening Yau ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlantkclt-lndië ·over het dienstjaar 
1872. S. 6S. . 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitp:aven voor Nederlanàsclt-l11diii over 
het dienstjaar 1872 wordt vastgesteld als volgt: 
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De ontvangsten bedragen f 138,207,777.41. 
De nitgaven bedragen f 127,945,186.44. 
Het voordeelig slot der rekening bednuigt alzoo 

/ 10,262,591.97. 

6 ,lpril 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangateo eo nitgaven 
voor Nederlanrkch-Indié over het dienstjaar 
1873. s. 69. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederla,uhch-Indië o,·er 
het dienstjaar l 8 7 3 wordt vastgesteld als volgt : 

De ontvangsten bedragen f )46,430,1170.16. 
De uitgaven bedragen f 142,896,971.425 • 

Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
/ :l,533,8118.731 • 

6 Àpnl 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlandsch-lndië over het dienstjaar 
1874. s. 70. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Neàwlandsch-ludië oYer 
het dienstjaar 1874 wordt vasfkesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 146,842,607.525 • 

De uitgaven bedragen / 1117 ,038,1190.30•. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 9,804,017.22. 

6 -",n:il 1892. Wn, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlantkck-Indië over het dienstjaar 
1875. s. 71. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nedn-landsch-lndië over 
het dienstjaar 1875 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen / 166,786,235.051. 
De uitgaven bedragen / 154,249,5"93.271. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 11,536,641.78. 

6 April 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlanrkch-lndië over het dienstjaar 
1876. s. 72. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uit![aven voor Nederlantkch-Indië over 
het dienstjaar 1816 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 150,659,576.725. 
De nitgaven bedragen f 168,518,757.945 • 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 7,859,181.22. 

7 Àpril 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederla,ulsch-Indië over het dienstjaar 
1877. s. 73. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en nitgaven voor Nederlanrkch-lndië over 
het dienstjaar 1877 wordt vastgesteld als volgt: 

De ont.vangsten bedragen / 162,648,860.25• . 
De uitgaven bedragen f 159,080,553.905 • 

Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
f 3,568,306.36. 

7 April 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlamlfch-Indië over het dienstjaar 
1878. s. 74. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en nitgaven voor Nederlantkch-Indië over 
het dienstjaar 1878 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 149,473,104.57•. 
De uitgaven bedragen f 148,729,472.19. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 743,632.385 • 

7 Àpril 1892. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederlandsch-lndië over het dienstjaar 
1879. s. 71i. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en nitgaven voor Nederlandsch-Indië over 
het dienstjaar 1879 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen/ 144,615,944.87. 
De nitgaven bedragen f 156,043,419.72. 
Hel nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 11,527,474.85. 

7 -"pril 1892. WKTTEN, hondende natnra• 
lisatie van, 

A n to n H u b er t H e n s e n. S. 76. 
Eduard Heumann Ruhl. S. 77. 
Carl Johann Heinrich Müller. S.78. 
Friedrich August Erdmann. S. 79. 

7 -"pril 1892. BJCSLUIT, tot nadere aanvulling van 
artikel 5 van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staats6lad n°. 248), 
houdende bepalingen ter uitvoering der over
eenkomst tot wering 1ler druifluis (phylloxera). 
s. 80. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, l!NZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Water-
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■taat, Handel en Nijverheià en van Financiën, 
van 20 Februari 18112, litt. C, afdeeling Haodel 
en Nijverheid, eo vao 20 Februari 18112, n°. 91, 
Invoerrechten en Accljnzeo; 

Gelet op de wet van 6 December 1883 (Staaû• 
'/Jlad, n°. 181) en op het Kooioklijk besluit van 
24 December 1883 (Staau'/Jlad n°. 248); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22 Maart 18112, n°. 6); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, vao 30 Maart 1892, n•. 169, a[dee
ling Handel eo Nijverheid, en van 5 April 1892, 
n•. 43, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met nadere aanvulling van artikel li 

van het Kóninklijk besluit van 24 December 1883 
(Staats'/Jlad, n°. 248), wordt het douanekantoor 
HaMWeert opgenomen onder de kantoren, welke 
voor den in- eo doorvoer langs de rivieren en 
kanalen van de in dat artikel bedoelde planten, 
heesters en andere gewassen zijn opengesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien zijner afkondiging. 

De voornoemde Minietere zijn bel~t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
'/Jlad, en gelijktijdig in de Staatacourant zal worden 
geplaatst, en waarvan af.schrift zal worden gezon
den aan den Raad vao State. 

's Gravenhage, den 7den April 1892. 
(gd.) EMMA. 

De Min. van 1fTater8taat, Handel en Nijver!ieid, 

/get.) C. LELT. 

De Mmûter van Financiën, (get.) P111BSON. 

(Uifgeg. I '/ _,!pril 1892.) 

8 Äpril 18112. WETTEN, houdende naturali-
satie van: 

Friedrich Carl Hirschfeld. S. 81. 
Dr. F r i e d r ic b J u I i n s Pet e r v an 

C al k e r. S. 82. 
Rein ho Id K r ü ge r. S. 83. 
Hinderk Robert& Leem huis. S. 84. 

9 Ápil 18112. WET, tot aanvulling van art. 23 
van het bij Koninklijk besluit van 30 Augustus 
1864 (Staats'/Jlaà n°. 91) vastgesteld reglement 
voor de Rijks hoogere burgerscholen . S. 85. 

IN N.U)I VAN H.M. WI LHELM:INA, ENZ. 

WIJ' EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landscbe Zaken, vao S Februari 1892, n°. 882 1 , 

afdeeling Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Augustn, 
1864 (Staau'/Jlad, n•. 91), gewijzigd bij de Konink
lijk; besluiten van 18 Aogoatoa 1873 (Staati61,ttl 
·0°. 121) en van 9 April 18711 (Staau'/Jlad, n°. 55); 

Overwegende, dat de wenacbelijkbeid is geble-
~ken , om door aanvulling van art. 23 van het 
bij de bovengemelde besluiten vastgesteld reglement 
voor de Rijke boogere burgerscholen, onvermogend e 
jongelieden , zonder betaling van schoolgeld, tot 
het volgen der lessen op de Rijke boogere bo~r
scholen te kunnen toelaten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4 Maart 1892, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van deo voomoemden 
Minister, van 26 Maart 1892, n•. 1162, afdee• 
Iiog Onderwijs; 

Hebben goedgevondeo en verstaan, het boven
vermeld artikel 23 te doen luideo als volgt: 

• Het bedrag van het schoolgeld _zoowel voor 
hen die het geheele onderwijs volgen, als voor 
ben, die alecb.ts eukele le88en bijwonen , wordt 
door den Minister voor elke hoogere burgerschool 
afzonderlijk vastgesteld. 

Zij, die zich door bijzonderen aanleg onder
scheiden, doch onvermogend zijn achóolgeld te 
betalen, kunnen daarvan door den Minister •p 
de bij dit reglement gevoegde voorwaarden worden 
vrijgesteld. 

Aan heu, te wier behoeve vrijstelling van de 
betaling van schoolgeld ia verleend, kunnen boebo 
en leermiJdelen kosteloos van Rijkswege worden 
verstrekt." 

De Minister van Binoenlaodsche Zaken is bel~ 
met de uitvoering vao dit besluit, dat in het 
Staata'/Jlaà zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den April 1892. 

(get.) EMMA. 
De Minûter van BinMnlandac!ie Zaken, 

(get.) TAK VAN PooRTVLIET. 

(Uitgeg. 14 .Äpril 1892.) 

VOORWAARDEN betreffende dd 1oaf6loou 

toelati"!I van leerlingen op de Biju !wogere 
lxwgeraclwlen , '/Jedoelà in art. 23 van Aet 
reglement r,our d,e Bijks Twog,re '/Jurgw-
ac!iokn. • 

Art. 1. Zij , die hetzij tot het volledig onder• 
wijs, hetzij tot het volgen van enkele leasen, 
zonder betaling van achoolgeld , op eene Rijke 
hoogere burgerschool wenschen te worden toege-
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laten, • knnnen zich daartoe in de maand J nni 
van elk jaar aanmelden bij den directeur. 

2. Om vrijstelling van de betaling van ech;ol
geld te erlangen, wordt vereischt, dat 

a. de ouders van den leerling doen blijken van 
hnn eigen onvermogen, zoowel als van dat van 
hno kind en de voogd van het onvermogen van . 
zijn pupil; 

li. nit een onderzoek blijke, dat de leerling van 
~ed gedrag is, door aanleg uitmunt, en door 
zijne ontwikkeling en positieve kennis in allen 
deele in staat is het onderwijs te volgen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken staat, 
behoudens de bepaling van art. 3, de vrijstelling 
toe voor hen , die aan deze voorwaarden voldoen. 

3. Mocht in verband met het aantal betalende 
leerlingen , dat tot de school toegang heeft erlangd, 
en met de . beschikbare plaatarnimte en de beschik

bare leerkrachten bezwaar bestaan tegen de toe
lating van alle bij het snb art. 2 bedoelde onder
zoek geschikt bevonden candidaten, dan wordt 

door den Minister van Binnenlandsche Zaken be
paald, tot welk maximum zij zullen worden toe

gelaten. 
De uitkomst van het onderzoek beslist in dit 

g$1 omtrent de volgorde der plaatsing. 
4. De directeur doet iedere drie maanden aan 

den inspecteur van het middelbaar onderwijs een 
staat toekomen van de cijfers, die aan de leer

lingen, te wier behoeve vrijstelling van de beta
ling van schoolgeld is verleend, voor ieder vak 
of voor het enkele vak, dat zij volgen, zijn toe
•kend. Deze opgave doet hij vergezeld gaan van 
een verslag omtrent den ijver en het gedrag dier 
leerlingen. De inspecteur _zendt deze opgaven met 

· de opmerkingèn, waartoe zij hem aanleiding geven, 
aan den Minister van Binnenlandeche Zaken . . 

5. Vrijstelling van de betaling van schoolgeld 
wordt ingetrokken: 

a. zoo de ouders van den leerling of deze zelf 
opbonden onvermogend te zijn; 

IJ. zoo het blijkt, dat hij , die kosteloos onder
wijs ontvangt, zich aan wangedrag schnldig maakt. 

Zij kan bovendien worden ingetrokken, wanneer 

de driemaandelijksehe rapporten over de vorde
ringen, den aanleg en de vlijt van den leerling 

daartbe aanleiding geven. 
6. Wanneer aan het einde van den cnrsns de 

vorderingen van eenen leerling te wiens behoeve 

vrijstelling van de betaling van echoolgeld is ver
leend, niet van dien aard zijn, dat hij tot eene 
hoogere klasse kan worden bevorderd , mag hij 

slechts met verg11n11ing van -den Minister ander
maal een jaar in diezelfde klasse vertoeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 April 1892 
(Staat,IJlad n•. 86). 

Mij bekend, 

De Minuter 11a11 Bi11,ae,tla11à8c"e Zal:e11, 
(!let.) TAK VAN PooRTVLIIIT. 

11 .April 1892. BaLUIT van den Minister van 
Oorlog, betreffende het verleenen van toe
stemming tot het huwen van_ingelijfden bij 
de militie te land. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden: 

Á. In te trekken: de beschikkingen van den 
Minister van Oorlog dd. 24. Mei 1884, n°. 68, 
en 16 October 1884., n°. 80 ; en 

B. Te bepalen: dat de commandeerende ofli
cieren · der korp1en en inrichtingen van het leger 

bevoegd zijn om, met inachtneming van het 

hierna voorgeschrevene, de toestemming tot het 

aangaan van een hnwelijk, namens den Minister 

van Oorlog, schriftelijk te verleenen aan iederen 
tot het korps onder hno bevel of de inrichting 
onder hun beheer behoor~nden militieplichtige, die 
zich niet in werkelijken dienst bevindt. 

In het schriftelijk bewijs van die toestemming 
moet er nitdrnkkelijk aan herinnerd worden, dat 

de verlofganger door zijn hnwelijk in geen geval 

wordt ontheven van het volbrengen der ver
plichtingen, welke hij krach lens de · militiewet 

heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet 
zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst 
waartoe hij , voor herhalingsoefeningen of uit 
anderen hoofde, mocht worden opgeroepen. 

Is de uitrusting- en reserverekening van den 
verlofganger, die zijn vierde dienstjaar nog niet 

heeft volbracht, bezwaard met schuld als bedoeld 
onder de ponten a en IJ van art. 81 van het 
reglement van administratie bij de landmacht, 
dan zal hem de vergunning tot het aani,1aan ·van 

een hnwelijk slechts mogen worden verleend 

nadat bedoeld gedeelte van de schnld is• aan
gezuiverd. 

Aan den militieplichtige die zijn vierde dienst
jaar heeft volbracht moet, in gewone tijden , 

meerbedoeld schriftelijk bewijs steeds worden uit
gereikt, zoodrs door hem ·of te zijnen behoeve 
daartoe aanvrage wordt gedaan. 

(!let.) SEYl!'l!'ARDT. 
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12 .d.pril 1892. BESLUIT, ter vervanging van heU 
Koninklijk besluit van 6 Jannari 1888 (Sfaata
blad n•. l), tot bekrachtiging van een regle
ment van politie voor de scheepvaart en de
vlotvaart op den Rijn en andere rivieren. S. 86. 

1N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WI.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water-

REGLEMENT van pqlitie voor de acAeep• 
vaart en de vlotuaart op den Rijn. 

EERSTE AFDEELING. 

BEPALINGEN VOOR DEN GEHEELEN LOOP DER 
RIVIER. 

Algemeene · vooracAriften. 

staat, Handel en Nijverheid .en van Buitenlandsche Art. I. 1°. De schippers van vaartuigen van 
Zaken, van 16 December 1891, L•. C, afdeeling allerlei soort, de vlotvoerders, de bezitters van 
Waterstaat, en van 16 December 1891, no. 12305, veerponten , molens op vanrtnigen, badplaatsen en 
2de afdeeling ; andere inrichtingen, aan of op den Rijn, en insge-

Gezien de artt. l , 32 en 46 der herziene akte lijks zij, die belast zijn met het toezicht op of de 
omtrent de Rijnvaart van 17 Oetober 1868, voor opening van schipbruggen moeten waken dat alle 
zooveel noodig goedgekeurd bij de wet van 4 April schaden en belemmeringen wederkeerig worden 
1869 (Staatsblad no. 37), alsmede het door de vermeden. 
centrale commissie voor de Rijnvaart in hare zitting 2°. De vlotvoerders zijn gehouden om hon vlot 
van .3 September 1887 vastgesteld en bij het te doen voorafgaan door een schnitje. met een 
Koninklijk besluit van 6 Januari 1888 (Staata- waarschnwer. Dit schnitje moet ten minste één 
blad n°. 1) bekrachtigd reglement; uur voor het vlot uitvaren eu eene vlag ·meren, 

Overwegende, dat het noodig is de politie- bestaande nit zestien ruiten· afwisselend rood en 
bepalingen, van kracht voor andere rivieren dan wit, wanneer het vlot door eene stoomboot ge
voor den Rijn, de TfT aal en de Lek, bij afzonder- sleept wordt en anders afwisselend rood en zwart. 
lijk besluit vast te 8telleo; De vlotvoerder moet op de vlotverkla~ing (artikel 25 

Den Raad van State gehoord (advies van den van de herziene Rijnvaartakte van 17 October 18(l8) 
- 22 Maart 1892, n°. 5); den na~ van den waarschuwer vermelden, of 

Gelet op de nadere voordracht van de voor- dien daarop doen vermelden door de politie van 
noemde Ministers, van 2 April 1892, L". E, de ~erste haven, waar het vlot aankomt. 
afdeeling Waterstaat, en 8 April 1892, 2de af- ·Indien het vlot door eenige onvoorziene om-
deeling , n•. 3972; standigheid niet kan doorvaren, moet de vlot-

Hebben go~dgevonden en verstaan, met intrek- · voerder terstond een tweeden waarschuwer zenden 
king van het Koninklijk besluit van 6 Januari 1888 · om de belanghebbenden te verwittigen dat het 
(Staatablad n•. 1), te bepalen, dat het bovenge- vlot niet komt. De verplichting, om zich van een 
noemde hierbij gèvoegde reglement van politie voor waarschuwer te doen voorargaan, vervalt: 
de scheepvaart en de vlotvaart van kracht zal zijn a. op het riviervak boven·Mannheim voor vlotten 
op den Rijn, met inbegrip van de Waal en de Lek. welke tot 30 . M. lang, 4.5 M. breed en stevf 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem- gébonwd zijn; 
ber 1892. b. op de riviervakken beneden Mannheim voor 
. De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver- vlotten, waarvan de verplichte bemanning volgens 

heid en van Buitenlandsche Zaken zijn belast met artikel XXII, l •., niet meer dan 6 man bedraagt. 
de uitvoering van dit besluit, dat in hef Staats- De voerders van zoodanige vlotten zijn echter 
blad geplaatst en aan den Raad van State mede- gebonden om : de boven voorgeschreven vlag op 
gedeeld zal worden. • het vlot zelf te plaatsen. · 

's Gravenhage; den 12den April 1892. 38• Geen schip mag zoodanig geladen zijn, 
(Jlet.) . EMMA. dat zijn diepgang de lijn overschrijdt welke de 

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

De Miniater van BuitenlandacAe Zaken, 
(get.) VAN TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 30 .d.pril 1892.) 

uiterste daarvoor toegelaten grens aanwijst. 

De ter aanwijzing van den grootsten toegelaten 
diepgang dienende krammen moeten door de 
schippers duidelijk zichtbaar gehouden worden met 
witte of gele kleur op een donkeren of met zwarte 
kleur op een lichten grond. 
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4,. V aartnigen zonder vast dek, die bij hno 
grootsten toegelaten diepgang geen scheepsboord
hoogte van ten minste 30 c.M. boven water 
hebben, moeten, ook wanneer zij stilliggen, voor
zien zijn van een toestel van ten minste 30 c.M. 
hooge sterke, dichte planken, die aan den golf
slag voldoenden weerstand biedt. · 

6•. Op ttoom- en zeilschepen moet het materieel 
met het oog op de veiligheid van het verkeer in 
den Staat, waar zlj te hnis behooren, voorge
schreven en in het acheepspatent vermeld,. ge
llnrende de vaart steeds volledig en in goeden 
staat aanwezig zijn. 

Ia voor een Unitsch schip het scheepspatent in 
Nederland uitgereikt, dan moet het patent bij 
het eerste aanleggen op de standplaats eener over
heid voor het onderzoeken van schepen van den 
Staat, waar het te huis behoort, aan deze in elk 
geval echter binnen een jaar na de uitreiking aan 
eene overheid voor het onderzoeken van schepen, 
in een IJuitschen oeverstaat voorgelegd worden, 
ten einde daarop de vereischte vermelding te stellen. 

6•. Op atoombooten van elke grootte moet de 
naam van de _boot of de naam en woonplaats van 
den eigenaar aan weerszijden op dnidelijk zicht
bare wQze aangebracht zijn. 

VOORSCHRll'TEN BIJ DE VAART IN ACHT TE NEMEN. 

In Aet algemeen. 

II. l •. Geen schip mag bij het vertrek of ge
durende de vaart, de koerslijn, die een ander 
schip of vlot volgt, snijden en dit in zijn vaart 
belemmeren. 

2°. De vaartuigen van allerlei soort, die de 
koerslijn eener stoomboot met of zonder gesleept 
wordende vaartuigen, overdwars kruisen , moeten 
zich, wanneer die stoomboot de rivier opvaart, 
minstens eene halve stroombreedte, wanneer zij 
de rivier afvaart minstens eene volle stroombreedte 
van haren boegspriet verwijderd houden. 

8°. Op plaatsen, waar de rivier sterke bochten 
vormt en waar geen standplaats van waarschawere 
bestaat, moeten alle atoombooten met of zonder 
gesleept wordende vaartnigen, de rechter (atnnr
boorda) zijde van het vaarwater honden, tot dat 
men van het roer de doorvaart in rechte lijn kan 
doorzien. De afvarende stoombooten moeten boven
dien hare vaart verminderen. 

4.0 • Op gedeelten waar vaartuigen aan steigers 
of kaaien liggen of aan den oever bezig zijn met 
laden of loaaen, mogen atoom booten met of zonder 

gesleept wordende vaartuigen in het voorbijgaan 
of wenden tusschen die vaartuigen en het midden 
van de )!Ïvier wet geen grooter kracht varen, dan 
het goe~ storen der boot en hare voortbeweging 
vereische,i. Op dezelfde wijze moeten zij hare 

vaart vtminderen bij het voorbijgaan van vaar
tuigen, ie op de rivier liggen voor de nitvoering 
van ver eteringawerken, peilingen of metingen. 

Hetzelfde geldt bij het voorbijvaren langs vlotten, 
die aan den oever gebouwd of gebroken worden, 
wanneer daarop bij het naderen van eene atoom• 
boot doqr het zwaaien eener roode vlag, een teeken 
gegeven I wordt. 

Liggen zulke vaartnigen achter kribben of in 
het alg.meen z66 dat zij van de aankomende 
atoombo~ten niet knnnen gezien worden, dan zijn 
deze alet!hts dan verplicht met verminderde snel
heid te varen, wanneer hiertoe van de vaartuigen 
bij dag door het uitsteken van eene van verre 
zichtbar41 vlag, des nachts door het aanbrengen 
van eene groene lantaarn, ee~ teeken gegeven is. 

Voor de aan een kabel of ketting zonder aan
wending van de schroef varende stoom booten geldt 
deze vewlichting alleen bij het varen langs vaar
tnigen, die ter nitvoering van verbeteringswerken, 
peilinger of metingen, op de rivier liggen. . 

5°. $ednrende de vaart mogen nimmer meer 
dail twee schepen nevens elkander gekoppeld zijn. 

6°. Behondens het geval van overmacht is het 
aan alle vaartuigen verboden om zich dwars over 
de rivier te laten afdrijven. 

7°. De schippers en vlot voerden zijn verplicht 
op de door tonnen, bakens of andere teekenen 
voor de scheepvaart aangeduide riviervakken, wier 
geringe diepte of breedte of wel tijdelijke ver
ondieping bijzondere voorzichtigheid bij de door
vaart nioodig maakt, de aanwijzingen en bevelen 
door de beambten der rivierpolitie nopens de vaart 
op deze riviervakken gegeven, op te volgen. 

De v~rt bij nacht of met te diep gaande vaar
tnigen ~an op deze riviervakken door genoemde 
politieb$imbten verboden worden. 

Der~liJk verbod wordt door openbare aankondi
ging tijdig ter kennis van de belanghebbenden bij 
de schetjp- en vlotvaart gebracht. 

WANNfEB. SCHEPEN ELKANDER VOORBIJVAREN. 

I. In versckiltende vaarwater,. 

III. &hepen in verschillende vaarwaters, die 
elkander voorbijgaan in dezelfde of in tegenover
gestelde richting, moeten het vaarwater blijven 
volgen, waarin zij zich bevinden. 
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ll. J,a lut:zelfde 11aanoat,r. 

A. B ij v o I d o e n d e b r e e d t e. 

,J./g6111eene bepalingm. 

IV. Schepen, die zich in een en hetzelfde vaar
water bevinden, hetzij in dezelfde richting varende 
of niet mogen elkander niet voorbijgaan, tenzij, 
naar den watentand op dat tijdatip, het vaar
water blijkbaar voldoende is voor eene gelijk
tijdise doorvaart. In dit geval moeten zij zich 
gedrae:en naar de volgende voorschriften (arl-t. 

V en VI). • 

P' (J(lT'bijvarm i4J lutteef.fàe paa,vat,r i1& àeteelfde 
riellti1fg, 

V. 10. Wanneer een stoomboot met of zonder 

gesleept wordende vaartuigen , tot een afstand 
van 80 M. eene andere stoomboot of een sleep
konvooi genaderd is, mag zij niet naderbij komen. 

Indien evenwel de schipper der achterste stoom
boot wil voorbijvaren, moet hij vijf klokslagen 
geven, en bij dag eene blanwe vlag, dea nachte 
een helder brandende lantaarn met wit glas ter 
halver maat doen hijschen , op welk aein bij het 
voorbijvaren de voonte atoomboot hare kracht 
moet verminderen en links (bakboord) nitwijken, 
de andere daarentegen rechts (stuurboord) uit

wijken moet. 
De achippera, die gedeelten der rivier beneden 

het Spijksche veer bevaren, moeten 'a nachts de 
lantaarn niet ter halver maat, maar onder den 

boegspriet doen ophangen. 
2°. Wanneer een schip, voor den wind zeilende, 

een ander schip dat inagelijka voor den wind 
zeilt bereikt en het voorbij wil varen , moet de 
achi;per van het achterste schip tijdig z\l_n voor
nemen te kennen geven , door te praaien; het 
voorste schip houdt dan onder den wind af, ter
wijl het achterste achip aan de windzijde voor

bijvaart. 

Y (J(lT'MjParm i1& Tutteelfde paanoat,r, Ïlf tege1&
werg,1telds rieltti,,g. 

VI. 1 o, Stoomhooten met of zonder gesleept wor
dende vaartuigen en schepen, voor den wind 
zeilende, moeten bij het ontmoeten rechts (etour

boord) uitwijken. 
20. Kan een echipper zich door bijzondere om

standigheden niet naar bovenstaaodeo regel ge
dragen, dan i, hij gebonden de seinen te geven , 

1892. 

voorgeachreveo bij artikel V; de twee schepen 
moeten dan links (bakboord) uitwijken. 

Bij nacht gelden de voorschriften van artikel 
XV, 6°. 

B. B ij o n v o 1 d o e n d e b r e e d t e. 

VII. l•. Wanneer er te weinig ruimte ia om 
elkander voorbij te varen (art. IV), moet het 
opwaartagBBnde schip , wanneer het te voorzien ia 
dat het in de engte een afwaartsgaand schip zal 
ontmoeten, beneden de engte ophouden , totdat het 
andere de1e ia doorgevaren. Indien een opwaarts
gaand schip zich reeda in de engte bevindt, moet 
het afwaartsgaande ,chip voor deze ophouden en 
wachten, totdat het eerste er doorgekomen ia. 

2•. Wanneer eeoe stoomboot opwaarts gaande 
zonder eenig vaartuig te slepen, het laatste schip 
van een sleepkonvooi beneden de engte tot op 120 M. 
heeft ingehaald, mag dit sleepkonvooi de engte 
niet binnenvaren, dan nadat de eerste atoom boot 
het voorbij ia. 

8°. Geene stoomboot mag een schip, dat hBBr 
in de engte voor ia , tot meer dan 80 M. naderen. 

III. Bij1011dere PO<Jr1c!triften. 

Sleep1'<>n11ooim. 

VIII. 10. Sleepkonvooien mogen nimmer ter
zelfder hoogte varen , behalve wanneer zij elkander 
voorbijgaao. 

20. Alle stoom booten, die geen vaartuig alepen, 
evenals alle achepen die met gunatigeu wind varen, 
moeten het vaarwater aan aleepkonvooien al'ltaan, 
als de ruimte het toelaat. Bij gebreke van vol
doende rnimte moeten de schippers der aleep
booteo en der gealeept wordende schepen , zelfa 
wanneer hno geen sein gegeven ia, uitwijken over
eenkomstig de voorschriften van de artt. V en VI. 

S•. De schippers van sleepbooten met konvooi 
moeten hnnne vaart verminderen gedurende het 
voorbijvar~n van andere stoombooten met of zonder 
gealeept wordende vaartuigen. Ioagelijka mogen 
stoombooten, die geen vaartuig slepen , slechte 
met verminderde kracht varen, zoolang zij aleep
konvooien voorbij varen. 

Schepen lattg1 dm oeo,r g6troUm. 

IX. l •. Wanneer een schip langa den oever 
getrokken wordt, mag men slechts aan de tegen
overgestelde zijde voorbijvaren. De getrokken 
achepen moeten, op de aeineu, voorgeschreven 

8 
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bij artikel V, zoo dicht mogelijk hun oever 

naderen. 
20. Het voorbijvaren tusachen een schip en den 

oever, van welken het getrokken wordt, ia alleen 
geoorloofd, ingeval van noodzaak, aan eene nf. 
waartsgaande stoomboot, die geen vaartuig sleept, 
en ook dan slechts, nadat van deze de seinen 
gegeven zijn, voon;eschreven in art. V en wanneer 
het getrokken achip ûch buiten het gewone vaar
water voor de opvaart bevindt, zoodat het on
mogelijk is aan de rivierzijde er om heen te varen. 

Op het sein, gegeven door de stoomboot, is de 
schipper van het getrokken schip verplicht de lijn 
te strijken en moet de stoomboot over deze heen• 
drijven, terwijl zij zoolang mogelijk de werktuigen 

doet stoppen. 
8°. Bij het jagen der schepen mogen_nooit meer 

dan drie paarden aan hetzelfde sleeptouw ge
spannen zijn. 

&liepen, die voor ltroom drijvlllf. 

X. Elke stoomboot is verplicht uit te wijken 
voor een schip, dat voor stroom drijft zonder 
hulp van zeilen. Bij gebreke van voldoende ruimte 
is het voor stroom drijvend schip op de seinen, 
iregeven overeenkomstig artikel V, verplicht met 
behulp van riemen en ankers zooveel mogelijk 
uit te wijken. 

Laveerende ,c,,.n. 
XI. e<:hepen die laveeren, mogen niet door

varen tuBBChen eene stoomboot met oi zonder ge
sleept wordende vaartuigen en den oever, welken 
die stoomboot houdt. Die schepen zijn dus ver
plicht te wenden, vó6rdat zij de koerslijn der 
naderende stoomboot kruisen. 

YaarttJige11 van een ladingwernwgen van minder 
'dan 600 centenaar (30,000 K.G.) en diep 

geladm vaartuigen. 

XII. l 0 • De schippers van vaartuigen van alle 
soort, welker ladingsvermogen minder dan 600 
centenaar (80,000 K.G.) bedraagt, mogen varende 
stoombootèn of sleepkonvooien niet nabij komen 
en moeten ûch buiten den daardoor veroorzaakten 
golfslag houden, totdat deze genoeg verminderd 
is, om de slingering niet gevaarlijk meer te 
doen zijn. 

20. Indien niettemin zulk een vaartuig een 
•toom.boot of sleeptrein zoo nabij komt, dat het 

oogenscbijnlijk gevaar loopt, dan mag de schipper 
van de st.oomboot met geen grootere kracht varen, 
dan voor hare vaart en voor het goed sturen 
noodig is, en moet bij , zoo noodig, stoppen , 
indien hij dit zonder gevaar voor zijne boot en de 
gesleept wordende vaartuigen kan doen. . 

3°. In de nabijheid vau varende, diep geladen 
vaartuigen van een ladingsvermogen van 600 cen
tenaar (80,000 K.G.) of meer, moeten stoom
schepen met of zonder gesleept wordende vaar
tuigen steeds met verminclerde kracht varen. 

De aan een kabel of ketting zonder aanwen
ding van de schroef varende stoombooten zijn aan 
deze verplichting niet onderworpen. 

Doorvaart van 1cllep_e11 en vlotte11 l>ij brugge11 en 
veerpontm. 

XIII. 1°. leder schipper en ieder vlotvoerder 
is verplicht zich te onderwerpen aan de bijzondere 
maatregelen, voorgeschreven ten opzichte van de 
bruggen en de veerponten. 

2°. De schippers van gierponten en van veer
po~ten, die zich bewegen langs een dwars door 
den Rijn ~legden kabel, zijn verplicht voor 
varende schepen en vlotten uit te wijken, en 
zulks in het algemeen naar de zijde tegenover
~esteld aan het vaarwater dat door deze ge• 
~olgd wordt. 

Voor stoombooten, die geen vaartuig slepen, 
moeten daarentegen de bovengenoemde ponten uit
wijken, naar den oever, waar de ponten hare 
voor den nacht bepaald aangewezen ligplaats hebben. 

3°. De schippers van ponten, bij 2°. genoemd, 
zijn verplicht voor de achepen en vlotten, die 
boven of beneden de gezegde ponten van den wal 
afsteken, uit te wijken en wel voor de stoom
booten met of zonder gesleept wordende vaar
tuigen na de seinen, voorgeschreven bij art: V 
en voor de andere vaartuigen en vlotten, nadat 
deze door den roeper gepraaid of een roode vlag 
geheschen hebben. 

4°. Ue etoombooten met of zonder gesleept 
wordende vaartnigen mogen de doorvaartopeningen 
der schipbruggen slechts met verminderde kracht 
doorgaan , tenzij de volle kracht noodig is voor 
de goede bestnring der boot. 

De aan een kabel of kettiµ.g zonder aanwending 
van de schroef varende stoombooten zijn aan deze 
verplichting niet onderworpen. 

Bij het voorbijvaren van veerponten, die zich 
langs een dwars door den Rijn gelegden kabel 
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bewegen, moet de kracht der werktuigen zoodanil{ 
worden verminderd, dat die ponten niet in ge
vaarlijke schommelingen geraken. 

6°. Dea oachta maken de schippers vao stoom
booteo door eeo kaoooachot hno vooroemeo , om 
door eene schipbrug of laogs een der bij 2°. ge
noemde ponten te vareo, kenbaar eo stoppen zij 

totdat de seinlantaarns op de brug gehescheo zijn. 
In plaats van het schot kan eeo aoder seio 

worden voorgeschreven, wanneer het bevoegde 
gezag het voornemen vao deo schipper eeoer 
stoomboot, om door een schipbrug te vareo, bij 
die brug door middel vao eleotro-magnetische 
seinto.estellen doet aanmelden. 

Het atoppm 11a11 atoombooten 11oor Jut 11en,oer 
11a11 reizig,ra. 

XIV. 1°. Elke stoomboot voor reizigers, die aan 
eeoe landiogspla11ts wil aaoleggeo , is verplicht de 
klok te luiden. Ale het oponthoud moet plaats 
hebben op eeo atatioo, dat door schoiteo bediend 
wordt, geeft zij daartoe het sein door bij dag 
eene witte vlag eo dea oachh eeo helder brandende 
lantaarn met wit glas te hijsclaen. Dezelfde seinen 
worden . gebruikt door de schuitenvoerders, die 
de stoom boot willen aandoen. . 

2°. Bij hèt naderen eener schuit moet de stoom
boot in tijds stoppen eo mag meo de werktuigen 
oiet weder aanzetten · voordat de schuit geheel 
buiten gevaar ia. . 

De schuitenvoerder moet tijdig aankomen, zijne 
schuit evenwijdig houden met deo koers, welken 
de stoomboot volgt, en de laatste oiet eer aaodoeo 
dao oadat hare werktuigen tot stilatand zijn 
gebracht. 
' 3°. Zij die zfoh io de schuit bevinden, moeten 
dadelijk gehoorzamen aao het verzoek van deo 
schipper om te gaao zitten. 

4°. Île schuit moet bestuurd worden door twee 
kloeke vareoagezelleo, bedreven io hno vak eo als. 
matig bekend, Zij moet io eeo goeden staat zijn 
en vQOrzieo zijo van. al het ooodige tuig en van 
de aanwijzing van haren grootsten geoorloofden 
diepgang. 

6°. Het plaatselijk bestonr ziet toe op de atipte 
uitvoering der voorschriften bij 4°. gegeven, treft 
naar omstandigheden dadelijk de noodige voor
zieninp:en en geeft daarvan kennis aan het beatn or 
der stoombooten. 

6°. Geen ander dan de daartoe bepaald aan
gewezen schuitenvoerders mag reizigers of goederen 

aan boord der stoombooten brengen of ze van 
daar afhalen. 

7°. Bij gelijktijdige aankomst aan eene landinga
plaata van twee stoombooten in tegenovergestelde 
richting mag de séhipper der opwaartavarende 
boot de andere io bet wenden niet hinderen en 
moet hij haar laten voorbijgaan. 

Indien twee stoombooleo io dezelfde richting 
varende aan dezelfde la11diogsplaata willen aan
leggen, gaat .de eerate voor eo mag zij bij dat 
aanleggen oiet door de andere worden belemmerd. 

P ooracliriften voor de vaart bij naclit en bij 
mutig weder. 

XV. 1°. Op het gedeelte der rivier boveo het 
Spijksohe veer moet elke stoomboot, die bij 
oacht vaart , dat ia tussoheo zonsooder11ang eo 
zonsopgang, voorzien zijo van twee boven elkander 
hangende helder brandende lantaarns, bevestigd 
aan deo top van deo maat, of ale er geen maat 
is boven aan deo schoorsteen en bij het afwaarta 
varen bovendien vao eeoe derde lantaarQ. ooder 
den boegspriet. De aan een kabel of ketting 
varende stoombooten moeten aan deo top vao 
deo mast of bo\'eo aan den achoorsteeo io plaats 
vao twee, drie lantaarns voeren, Voor de etoom
booteo die geeo vaartuig slepen, moeten de aan 
deo top van deo maat of boveo aan den schoor
steen bevestigde laotaaros wit, voor de atoom
booten die vaartuigen alepen, moeten zij rood zijo. 

De lantaarns ooder deo boegspriet ·moeten een 
wit licht vertoooeo. De gesleept wordende vaar
tuigen evenals alle schepen , die zonder stoom 
vareo, moeten van eene aao den top vao deo 
maa\ of ten minste 6 M. boveo het scheepsboord 
aao een stok hangende witte lantaarn, de afwaarts 
gaaode bovendien nog van een dergelijke lantaarn 
onder deo boegspriet voorzien zijo. 

Schuiten die gedurende deo Dacht · vatto, 
moeten voorzien zij o van eeo helder brandende 
lantaarn vao wit glas, teo minste op manshoogte 
boven boord aangebracht. 

2°. Op het p:edeelte der rivier beoedeo het 
Spijksche veer moeten de stoombooteo die taSBcheo 
zoosoodergaog en zoneopgang varen, voorzien zijn 
vao twee helder brandende lantaarns, eeo van 
rood glas aan den bezaansmast of wanneer deze 
oiet aanwezig is aan den vl"!(gestok op het 
achterschip of ook bij gemis daarvan op eene 
andere plaats op het achterschip, de andere van 
groeo glas aan deo fokkemaat en beide op eeoe 

s• . 
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voldoende hoogte gesteld om op een geschikten 
afstand te kunnen waargenomen worden. 

Alle zeilachepen, die gednrende dien tijd het 
bovengenoemde gedeelte der rivier bevaren, 1ijn 
verplicht bij het naderen van een atoom- o( zeil

schip en hetzij ze al o( niet in dezelfde richting 

varen als dit laatste eene helder brandende lan

taarn van wit glas te voeren, hoog genoeg om 
het naderend o( genaderd wordende vaartuig de 

gelegenheid te geven, om zich tijdig voor alle 
gevaar van aandrijvinJI; te hoeden. 

Gesleept wordende vaartuigen behoeven slechts 

é6n helder brandende la,ntaarn van wit glas te 

voeren , die aan den top van den grooten maat 
o( bij gemis daarvan op andere wijze hoog genoeg 

bevestigd moet zijn, om van alle zijden goed 
gezien te knnnen worden. 

11°. Sleepkonvooien mogen bij nacht niet varen, 
dan wanneer de hemel door sterren o( maan ver

licht ie. 
Zoodra de lucht betrekt, moeten de vaartuigen 

bonne vaart staken en op de eerste geschikte 
plaats aanleggen. _ 

4, 0 
• .Bij mistig weder mogen alle stoombooten, 

met o( zonder gesleept wordende vaartuigen , 
slechts met halve kracht varen en moeten de 
schippers onafgebroken de scheepsklok doen kleppen, 
terwijl schippers van zeilschepen onafgebroken met 
den roeper moeten waarschuwen. 

Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dal geen 
der beide oevers meer kan worden gezien, zijn de 
nrende achepen 'ferplicht op de eerste geschikte 

plaats te gaan vastliggen; van dezen maatregel zijn 
uitgezonderd de veerponten door stoom gedreven. 

6°. Wanneer achepen elkander des nachts in 
hetzelfde vaarwater (artikel IV) tegenkomen , 
moet bij het voorbij vareu steeds rechts uitgeweken 
worden (arlikel VI, l•.). 

Wordt echter de schipper van eene opwaarts
"fN'ende stoomboot met gesleept wordende vaar
tnigen door bijzondere omstandigheden verhinderd 
dit voorschrift na. te komen, dan moet hij vij( 
klokslagen doen booren, en aan stourboorcbijde 

met een helder brandende lantaarn van wit glas 
doen zwaaien, waarop beide vaartoigen links 
moeten nitwijken. 

6°. Vlotten mogen hunne ligplaats niet vroeger 
verlaten dan één uur voor zonsopgang. Zij 
mogen hnnne reis niet l11ter voortzetten dan één 
nor na zonsondergang, ten ware zij door onvoor
ziene omstandigheden verhinderd worden om v66r 
dat tijdstip de aanlegplaats te bereiken. 

In dergelijk geval moeten na het vallen van 

den avond aan de zijde van het vaarwater twee 
helder btandende lantaarns van wit glas naast 
elkander op het voorste gedeelte en twee znlke 
lantaarns op het achterste gedeelte van het vlot 

· geplaatst worden ter hoogte van minstens 4 M. 

en naast elkander. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijftjs en ijsgang 
mogen vlotten niet varen. 

Worden zij onderweg door dergelijk weder 
overvallep., dan moeten zij op de eerste bereik
bare aanlegplaats gaan liggen. 

r oor,cltriften bij !wogen waeer,tand. 

X VJ. 1 °. Op het gedeelte der rivier beneden 
Maxau dient de verhouding van den waterstand tot 
de merken I, II en III a~n de aanlegplaatsen te 
Muan, Spien, Ladwigshafäu, Maonheim, Mainz, 
Biebri~h, Cobleuz, Keulen, Dusseldorp, Rnhrort, 
Wezel, Emmerik, Nijmegen, Arn)iem, Vreeswijk, 

Tiel en Bommel tot maatstaf voor de stoom booten 

gedurende de vaart van een dezer plaatsen tot 
de volgende naar de onderstaande voorschriften: 

a. Bij een waterstand die merk -1 bereikt of 
te boven 11:aat, moeten de stoom booten met of 
zonder J!:esleept wordende vaartuigen bij de a(. 

vaart het midden der rivier hondéo en bij de 
opvaart ten minste 80 M. van den p;ewonen oever 
verwijderd blijven. Wanneer het gedurende de 

vaart of om te landen noodig wordt den oever 
nader _te komen, moet de snelheid nrminderd 

worden. De aan een kabel o( ketting zonder aan
wending van de schroef varende stoom booten zijn 
aan deze verplichting niet onderworpen. 

6. .Bij een waterstand die merk II bereikt of 
te boven gaat, mogen de stoom booten met of 
zonder gesleept wordende vaartuigen, des nachts 
in 't geheel niet , bij dag echter, voor zoover zij 
zich niet zonder aanwending der achroê( langs 

. een kabel o( een ketting voortbewegen, alleen in 
het midden der rivier varen, met beperking , als 
zij stroomafwaarts gaan, van hare kracht tot het
geen de goede bestnrin11: eischt. Zij mogep de 
stations naderen, wanneer de dienst het vereiacht 
en daarbij aanleggen, mits zij hare beweegkracht -
verminderen. 

c. Bij een waterstand die merk 111 bereikt o( 
te l,oven gaat, is de stoomvaart verboden, behalve 
om van den eenen oever naar den anderen te gaan. 

2°. Op het gedeelte der rivier boven MaIBu 
is de stoomvaart verboden, bij een wateratancj. 
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van meer dan 5.50 M. boven het nulpunt van 

de peilschaal te Straatsburg. 

3°. Vlotten mogen niet vertrekken, wanneer 
de waterstand van den Rijn aan de naastbijge

legen peilschaal bij wassend water reeds de hierna 

te melden hoogten bereikt heeft en bij vallend 

water nog niet tot die hoogten gedaald is en 

wel aan de peilschaal te: 

Huningen • 

Breisach (linkeroever) 

Schönau. 

Gerstheim • 

Straatsburg. 

Selz . 

Maxnu-Maximiliansau 

Spiers . 

Mannheim. Lud wigshaven 

Mainz . 

Rüdesheim . 

Coblenz . 

Keulen . 

Dusseldorf • 

Ruhrort. 

Wezel . 

bij wassend vallend 
water. . water. 

3.9 M. 4.2 M. 
3.4, • 3.7 • 
3.8 • 
3,7 ll 

4.6 • 
4.8 • 
5.3 • 
5.5 • 
5.6 • 
s.o • 
3.6 • 
4.1 • 
4.4 • 

4.4 • 
4.6 • 
4.1 • 

Emmerik . 4,4, • 

Nijmegen (plaatselijke peilschaal). 4.5 • 
Arnhem (idem) . . 3.5 · • 

4.1 • 
4.0 • 
4.8 • 

5.1 " 
6.6 " 
6.8 • 

5.8 • 
3.2 • 

3.9 • 

4.4 " 
4.7 • 
4.7 • 
5.1 • 
4.7 • 
5.0 " 
é.O " 

4.0 • 
Wanneer op een der genoemde plaatsen de 

waterstand zoodanig is dat de vlotten niet mogen· 

vertrekken, moeten de vlotten die daar aankomen 

op de naaste geschikte asnlegplaats stilhouden. 

Poor8clirifte11 bij la.gen 10ater1tand. 

XVII. Zoodra de waterstand op het vak be

neden St. Goar gedaald is tot 1.3 M. aan de 

peilschaal te Keulen, en op het vak boven St. Goar 

tot l M. aan de peilschaal te Mainz, moeten de 

vaartuigen door stoom booten gesleept , voortdurend 

op eene rij achter elkander gehouden worden. 

Gedurende den nacht is hbt slepen door stoom

booten bij deze waterstanden geheel verbouen. 

P' our,cliriften i11!Jeoal van vaatr:aren en zi1tlt!1t. 

XV lil. l •. De schipper van een vaartuig of 
de voerder van een vlot, dat aan den grond zit 

of gezonken is, moet op eene geschikte plaats 

aan den Rijn een wachter of waarschuwer stellen, 

die in last heeft om de andere schippers en vlot-

voerders te praaien en beu bekend te maken met 

den aard en ile plaats van het ongeval. . 
Deze wachter moet geplaatst worden op minstens 

een uur gaans boven de plaats van het ongeval. 

Zoodaoige wachter wordt ook geplaatst aan de 
uitmondingen van de bevaarbare nevenrivieren, 

die zich biuneo gelijken afstand van die plaats 

bevinden. 

Gezegde waarschuwers moeten op bon post 

blijven totdat zij bericht hebben gekregen, dat 

het vaartuig of vlot weder dtjjvende gemaakt is 

of totdat het bericht, dat oomid:lellijk aan de 

politie moet worden gegeven, door eeoe bekend

making dienovereenkomstig gevolgd is. 

2°. Wanneer stoombooten met of zonder ge

sleept wordende vaartuigen bij de opvaart gekomen 

zijn aan de plaats waar een schip of vlot aan den 

grond zit of gezonken is, moeten zij hare kracht 
verminderen tot op hetgeen hare vaart en hare 

goede besturing vereisclten. Bij de afvaart moeten 

zij zoo lang mogelijk met stilstaande wer ktnigen 

voorbijdrij ven. 

3°. Ieder schipper van een vaartuig en ieder 

voerder van een vlot dat aan den grond zit of 

gezonken is, moet 's nachts de ligging daarvan 

aaotoooen door eene helder brandende lantaarn 
van wit glas en zorg dragen·, dat het licht in 

dien toestand onderhouden worde van zonsonder

gang tot zonsopgang. 

De hoogte en plaatsing der lantaarn moet 

zoodanig zijn dat men haar duidelijk uit alle 

richtingen kan waarnemen. In het geval dat vaar

tuigen of vlotten zich geheel onder water bevinden, 

moet de schipper of vlotvoerder ook bij dag een 

schuit o( drijvend baken met een witte vlag daar

boven plaatsen en houdèn. 

4°. De schipper of vlotvoerder is daarenboven 

verplicht onmiddellijk kennis te geven aan het 

bestunr der meest nabij gelegen plaats, dat en 

waar • een vaartuig of vlot op het droge zit of 

gezonken is. 

'.l'en gevolge dezer kennisgeving of wanneer zij 

van het ongeval langs eenen anderen weg mocht 

kennis dragen, moet de plaatselijke politie maat

regelen nemen om, indien dit niet reeds is geschied, 

het beletsel te doel! aanduiden op de wijze; voor
geschreven onder 3°. ten koste van den schipper 
van het vaartuig of van den voerder van het vlot. 

5°. Wanneer een vaartuig of vlot, dat op hei; 

droge zit of gezonken is , belemmering of gevaat 

voor de scheepvaart oplevert, moet de schipper, 

vlotvoerder of eigenaar onmiddellijk de noodige 
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maatregelen nemen om het weder vlot te maken 
of uit het water op te halen. 

6°. De bepalingen van 1 °. tot 5°. moeten ins
gelijks in i,cht worden genomen, wanneer werken 
op de rivier (badinrichtingen, rolens enz.) ge-
zonken zijn. · 

lle bezitters van deze zijn nderworpen aan 
dezelfde bepalingen als de schip ers en de vlot
voerders. 

r ooracliriften in aclit te nemen ij liet atitliggen. 

XIX. 1°. Wanneer vaartuigen vlotten, bagger
machines of soortgelijke werkt igen buiten de 
havens stil of voor anker liggen moeten zij be
hoorlijk vastgemeerd en te i,]J n tijde zoodanig 
geplaatst zijn, dat de weg voo de scheepvaart 
geopend blijft en dat zij ,zeen g vaar loopen van 
door den golfslag tegen den al gestooten of 
anderszins beschadigd te worden. 

Op de vlotten moet bovendi bij dag en bij 
nacht steeds een voldoend getal akers aanwezig 
zijn, èveneens op schepen, bagg rmoleos en der
gelijke werktuigen, wanneer zij n het vaarwater 
of in de nabijheid daarvan stilli en op plaatsen, 
die in den regel niet als ligplaats gebezigd worden. 

Wanneer ankers worden uit worpen in het 
narwater of in de nabijheid da rvan, dan moet 
de plaats door drijftonnen wor en aangewezen. 
Deze tonnen moeten bij baggermo ens en dergelijke 
toestellen , alle, bij andere vaar uigen en vlotten 
slechts voor zoover zij de plaat en van zijankers 
aan wijzen, van zonsondergang to zonsopgang van 
een helder brandende lantaarn va wit glas voor
zien zijn. 

2°. Buiten de havens · mogen 'n het algemeen 
niet meer dan drie schepen i de richting der 

. breedte van de rivier naast elkan er liggen. 
Waar de gesteldheid van he vaarwater niet 

toelaat dat de stoom booten op een afstand van 
meer dan 40 M. van den wal bli ven , mag slechts 
eene enkele rij schepen langs de oever liggen. 

De scheFen en vlotten mog zich niet op-
houden of stilliggen in de en ten der rivier, 
noch in de mondingen van de b vaarbare neven
rivieren of van de kanalen die et den Rijn in 
verbinding staan, noch in het va rwater van ,zier
ponten, of van ponten die zie bewegen langs 
een dwars door den Rijn geleg en kabel, noch 
in het vaarwater dat de stoomb oten volgen om 
tot de landingsplaats te komen o deze te verlaten, 
noch in het vaarwater om de s hipbruggen door 

te varen. Het is hun insgelijks verboden boven 
of beneden de landingsplaatsen stil te liggen, z~o
dat zij geheel of gedeeltelijk voorbij deze uitsteken. · 

Schepen en vlotten , welke aan de door borden 
aangeduide aanlegplaatsen van schuitenveren aan
leggen, moeten zoover van den oever verwijderd 
blijven, dat de veerschuiten ongehinderd kunnen 
af- en aanvaren. 

8°. Bij het voorbijvaren van schepen die van 
den wal worden getrokken, moeten de schepen, 
die aan den oever liggen, den mast strijken of 
zich ver genoeg van den wal verwijd«:ren om de 
treklijn onder zich te kunnen doen doorgaan. De 
bemanning van het stilliggend schip moet behulp
zaam zijn bij het op deze wijze voorbijgaan van 
de lijn. · 

De vlotten, die langs de jaagpaden liggen, 
moeten voorzien zijn van volledige leiders of 
sleepleuningen voor de treklijnen. 

Wanneer zij niet varen, mogen zij niet meer 
dan 80 M. in de rivier uitsteken. De vlot
voerders moeten de bindbalken geheel gelijk met 
de breedte van • het vlot doen afsnijden , en de 
ankers zoodanig nitwerpen dat daardoor de scheep
vaart niet belemmerd wordt-. 

De bemanning van de vlotten is verplicht om 
met de jaaglijn de schepen te trekken, die anders 
niet in staat zonden zijn om de vlotten voorbij 
te varen. 

4°. Wanneer schepen of vlotten voor anker 
"zijn ge!(aan op plaatsen die daartoe in den regel 
niet gebroikt worden of in het algemeen buiten 
dè havens in het vaarwater of in zijne nabijheid 
stil liggen, moeten bij mistig weder de stoom
booten ten minste elke vijf minuten de klok 
luiden en alle andere schepen en vlotten even 
dikwijls met den roeper seinen. 

5°. Alle schepen, vlotten en andere inrich
tingen (badplaatsen, molens enz.) buiten de hn'fens 
in open water gelegen, moeten 's nachts verlicht 
zijn door lantaarns, van zonsonderga~g tot zons
opgang. Op de seheren moet een helder brandende 
lantaarn van wit glas ten minste 4 M. boven het 
scheepsboord zoodanig aangebracht zijn, dat zij 
aan de zijde van het vaarwater hangt en v·oort
dnrend zichtbaar is, zoowel bij het op- als bij 
het afvaren. 

Gelijke wijze van verlichting is voorgeschreven 
voor de molens op den Rijn of andere inrichtingen 
op de rivier. De molens moeten hnnne lichten 
en min8te 4 M. bovendeks hebben. Op de 
vlotten moeten aan elk der hoeken aan de zijde 
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van het vaarwater twee lantaarns naast elkander 

gehangen worden, hoog genoeg om van verre 

te worden gezien. 
Op de schepen, die bu_skrnit of ongezuiverde 

petroleum geladen hebben, en waarop om die 
reden geen licht mag worden ontstoken, moet 
des nachts onafgebroken een waker zijn om de 
naderende schepen door tijdig praaien met den 
roeper te waarschuwen. 

6". De bepalingen van dit artikel 'betreffende de 
vlotvaart, gelden mede voor de vlotten, die in 
aanbouw zijn. 

7°. Wanneer baggerwerktuigen of soortgelijke 
toestellen aan het werk zijn op een gedeelte van 
de rivier, waar zij door de aankomende schepen 
niet tijdig gezien kunnen worden, moeten zij 
vóór en achter hunne ligplaats eene roode ton 
leggen. Deze bakens moeten op zoodanigen afstand 
gelegd worden, dat de schepen tijdig hnnnen 
koers kunnen nemen door een vaarwater, dat 
door het werktuig niet versperd is Liggen zulke 
werktuigen of toestellen in het vaarwater, · dan 

moeten zij aan den kant, langs welken schepen 
en vlotten h°"et best knnneu voorbijvaren, eene 
roode en witte vlag uitsteken. 

Bepalingen betreffende de t•eren en andere 
inricl,,tingen. 

XX. 1 °. De gierponten en hare schuitjes, 
zoomede de veerponten die zich bewegen langs · 
een dwars door den Rijn gelegden kabel, moeten 
des nachts zóó liggen, dat het vaarwater vrij 

blijft. 
2°. De onder 1 °. 11:enoemde vaartuigen moeten 

des nachts door den beheerder. van het veer op 
eene hoogte van ten minste 8 M. en op het ge
deelte der rivier beneden het Spijksche veer van 
ten minste 6 M. boven water van eene lantaarn 
met groen glas en 1 M. loodrecht daaronder van 
een tweede_ -lantaarn met wit glas voorzien 
worden. Bij gierponten moet het bovenste schuitje 
en wanneer in pla11ts van schuitjes boeien ge
bezigd worden, de bovenste boven water uit
stekende boei van eene lantaarn met wit glas 
voorzien zijn, welke bij schnitjes ten minste 3 M. 
boven water moet hangen. Deze lantaarns moeten 
den ganschen nacht helder brandende en zicht-
baar worden gehouden. , 

3°. Op de vaste brnggen moet het middelpunt 
der openingen , bestemd voor de doorvaart van 
stroomopwaarts en afwaarts gaande vaartuigen, 

insgelijks door helder brandende lantaarns met 
rood glas verlicht worden. 

4°. Wanneer de gewone plaats voor het nacht
verblijf der ponten onJer 1°. genoemd, ten ge
volge van buitengewone omstandigheden veranderil 
is, ~oet de pont bij het naderen van een vaar
tnig . ten spoedigste verwijderd worden, ten einde 

. het vaarwater vrij te laten. De stoombooten 
moeten door . luiden met de klok, andere vaar
tuigen door praaien met den roeper het ver
langen daartoe te kennen geven en hunne vaart 
verminderen totdat het vaarwater weder vrij ge
worden is. 

6°. De bad- en andere inrichtingen, die aan 
den jaagoever liggen en het optrekken belemmeren, 
moeten door de zorg des beheerders voorzien zijn 
van leiders of sleeplenningen voor de trek lij ueIL 

6°. Het is verboden op het jaagpad inrich
tingen te plaatsen of voorwerpen neêr te leggen , 
die het trekken der schepen kunnen belemmere~. 

Bepalingen betreffende de vlotten. 
Aanduiding en beperking va,; de breedte en 

lengte der vlotten. 

XXI. Ieder vlot moet op het midden der lengte 
en ten minste 3 M. boven de oppervlakte twee 
aan de lengte-as evenwijdig boven elkander vas4, 
aangebrachte witte borden voeren, waarvan op 

het bovenste in rood de eerste ietters der voor
namen, de geslachtsnaam en de woonplaats van 
den ondernemer van het vervoer en op het onderste 
in zwart dezelfde opgaYen betrekkelijk den vlot
voerder, alles in la tij nsche letters van ten minste 
30 cM. hoogte en 5 cM. breedte, moeten zijn_ 
vermeld en wel op de beide vlakken der borden~ 

De breedte van de vlotten, die den Rijn be
varen, mag niet te boven gaan op hët riviervak: 

van Bazel tot Kehl . 6 M. 
Kehl tot Steinmanern . 17 • 
Steiumanern tot Germersheim 
Germersheim tot Mannheim • 
Mannheim tot Coblenz 

beneden Co blenz . 

27 • 

86 " 
63 • 

72 " 
Bovendien mag de lengte der 

boven gaan voor het riviervak: 
van Bazel tot Kehl . 

vlotten niet te 

K ebi tot Steinmauern • 
27 M. 
90 • 

Aan de zijkanten van _de vlotten mogen geen 
deelen van het vlot of andere voor de schepen, 
brnggen enz. hinderlijke voorwerpen uitsteken. 
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Bemanning , uitrusting en 6/Jfaling van het 

. gewicht der vlotiru. 

XXII. 1°. Elk vlot moet ten minste eene 
bemanning hebben van een man voor elke 25 M •. 
hard hout en eveneens van e,n man voor elke 
60 M •. zacht hout. 

Als hard hout wordt hierbij beschouwd eiken-, 

beuken-, olmen-, esschen-, kers;•, peren-, appel
en kornoeljehout, als zacht da rentegen, popel-, 
elzen-, dennen-, sparren-, pijnb omen- en lorken
bont, alsmede andere harsachtigf houtsoorten. 

2°. Beneden Wezel mag de hierboven onder 
1°. be11ae.lde verplichte bemannirg met een derde 
worden verminderd. 

3°. Voor vlotten, die door stoom booten ge
sleept worden, zijn boven Bing$ en van Coblenz 
t~ Wezel, twee derden , benedeµ Wezel een derde 
-der onder 1 ° genoemde verp1ichte bemanning 
v<àdoende, mits het vlot aau de voorzijde van 
eene doelmatige stunrinrichting yoorzieu zij en de 
sleepboot de volgende kracht befitle: 

a. bij vlotten, van welke lle verplicbte be
manning volgens 1°. niet meer dan 50 man be
draagt, ten minste 25 werkelijk, paardenkrachten; 

/J. bij vlotten, van welke ~e verplichte be
~anning volgens 1 •. meer da~ 50 tot en met 
80 man bedraagt, ten minste 35 werkelijke 
paardenkrachten; 

c. bij vlotten, van welke ~e verplichte be
manning volgens l •. meer dan $0 man bedraagt, 
ten minste 45 werkelijke paardtnkrachten. 

4°. Geen vlot mag eene bem,nning van minder 
dan 3 man hebben, deu vlotv,erder inbegrepen. 

6°. Vlotten van welke de verplichte bemanning 
volgens 1°. meer dan 4 man !bedraagt, moeten 
voorzien zijn van het materieel ve~meld in de bijlage. 

6°. Ter bepaling vau het in de vlotverklaring 
op te geven gewicht der vlotten, wordt de 
kubieke meter hard hont tegen 15 centenaar 
(750 K.G .) en de kubieke m_etet zacht hout tegen 
11 centenaar (550 K.G.) ber~kerd. 

Onderzoek der vlo(ten. 

XXIII. Alle vlotten bij artik~l XXII bedoeld, 
moeten v66r hun vertrek en de I op een der neven
rivieren gebouwde vó6r dat zij ~e reis op den Rijn 
voortzetten, aan een onderzoek wordeu ouderworpen. 
Dit onderzoek loopt over de samenstelling van de 
vlotten, hunne hechtheid en de aanwezigheid van 

de voorgeschreven bemanning en van het materieel 
overeenkomstig den inhoud der bijlage dezes. 

Het onderzoek geschiedt door bevoegde ambte
naren of door desk nodigen, die daarvoor he
eedigd zijn. 

De vlotvoerder moet v66r het vertrek van het 
vlot het onderzoek aanvm11:en bij de overheid, 
die daarmede belast is. Deze zorgt dat het onder
zoek zoo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 
vier en twintig uren na ontvangst der aanvraag 
geschiedt. 

De plaatsen waar het onderzoek kan geschieden, 
de personen die daarmede zijn belast en de over
heid, bij wie het moet worden asngevraagd, 
worden openlijk bekend gemaskt. 

XXIV. Leidt het onderzoek tot geenerlei aan
merking, dan vermelden de daarmede belaste per
sonen zulks op de vlotverklaring, die de vlot
voerder moet medevoeren (art. 25 der herziene 
Rijnvaartakte van 17 October 1868). De vlot
voerders, op wier vlotverklaring zoodanige ver

melding ontbreekt, mogen niet vertrekken. 
XXV. De bepe.lingen vau de artikelen XXIII 

en XXIV zijn mede van toepassing voor het ge
val· dat een vlot gedurende de reis: 

a. zoodanig vergroot wordt, dat overeenkomstig 
den inhoud van de bijlage dezes vermeerde;ing 
van materieel vereischt wordt; 

6. verkleind wordt en de vlotvoerder dienten
gevolge vermindering wil brengen in zijn uit
rustingsmaterieel. 

Geschieden die veranderingen op eene plaats, 
waar het vlot niet kan worden onderzocht, dan 
moet de vlotvoerder het onderzoek dadelijk aan
vragen bij zijne aankomst op de naaste plaats 
waar eene daartoe bevoegde overheid aanwezig is. 

Bevoegd!teià tier overheid en tl,er ambtenaren. 

XXVI. De havenpolitie en alle ambtenaren, 
· belast met het politietoezicht over de rivier, zijn 

bevoegd om te onderzoeken of de bemanDing en 
het materieel, bij artikel XXII voorgeschreven, 
op het vlot aanwezig zijn en om, indien dit niet 
het geval •s, te bevelen dat het vlot op de 
naaste aanlegplaats zal stilhouden. 

De reis wordt alsdan niet voortgezet dan na
dat de bemanning of het materieel zijn aangevuld. 

XX VII. Voor het onderzoek, voorgeschreven 
b\i de artikelen XXIII en X~V of voor dat, 
voorzien hij art. XXVI, kan geenerlei recht ge
heven worden. 
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T W E E DE A F DE E L I N G. 

BIIZONDEKE B11:PALINGKN VOOR l!NKll:LE VAKKBII 

DER RIV!ll:11. 

Po8ten 11a11 roaar1clwroer8. 

XXVIII. Voor de veiligheid der scheepvaart 
worden op het gedeelte der rivier van Bingen 
tot beneden Bono posten van waarschuwers ge
vestigd op de volgende plaatsen : 

1° In het Biogerloch op de Mnizeotoreo; 
2°. Aan de Wirbellay ; 
:!0 • Bii Oberweael op den Osseotoreo ; 

4°. Tegenover den Kammereck op den rechter
oever; 

1i0 • Boven St. Goar aan de Bank; 
6°. Voor den Eogengrund bij St. Sebastian 

Eogen, bij een waterstand beneden 3.2 M. aan 
de peilscbaal te Coblenz ; 

7°. Voor de Rheindorferkehle boven de vroegere 
uitmonding der Sieg, bij een waterstand beneden 
3.li M. aan de peilschaal te Boon 

De post.en op die plaatsen zijn verplicb t het 
naderen van alle atroomafwaartsgaaode vaartuigen 

te seinen door het hijschen van vlaggen na11r de 
volgende onderscheidingen en wel: 

a. eene roode vlag als een schip nadert; 
!J. eene witte vlag al1 een sleepkonvooi nadert; 
c eene roode en eene witte vlag als een vlot 

nadert. 

Elk dezer' seinen dient tevens om aan te 
toonen dat de afvaart vrij is, terwijl het niet 
geven van een sein aantoont dat de toegang voor 
de opvaart vrij ia. 

Voor het vertrek van een schip van Bingen 

stroomafwaarts mott de schipper tien minuten te 
voren van zijn voornemen kennis geven aau de · 
waarsehuwers van den post op den Muizentoren, 
door eene witte vlag ter halve maat te hijschen. 

Hij mag niet · afvaren dan na het vereischte 

seinteeken van den Muizentoren te hebben ont
vangen. 

Behalve deze vaste posten is er voor den 
stoomsleepdienst stroomopwaarts een afzonderlijke 
waarschuwer tnsschen St. Goar en Kammereck. 

Hij gaat voor het sleepkonvooi nit, en geeft, 
wanneer vaartuigen afwaarts komen, aan den 
bestuurder van dat konvooi het noodige sein met 
eene roode vlag. 

Bijzonder open baar gemaakte tarieven bepalen 
de rechten, welke de schippers moeten betalen 
voor den dienst der waarschuwers. 

Yoor !,et 11al t1188c"811 Bi..gm en St. Goar. 

XXIX. l 0 • Op het vak der rivier tnsachen 
Bingen en St. Goar is het nooit geoorloofd een 

vaartuig aan de raderkarot eener stoomboot te 
meren, behalve wanneer beschadi~de vaartuigen 
1riet anders kunnen vervoerd worden. 

2°. Eene stoomboot die stroomopwaarts vaart, 
mag op het vak der rivier, aangewezen onder 
J.i>. ,- niet meer dan drie vaartuigen sleepen, die 
Îll eene rij achter elkauder moeten gehouden 

worden , en eene die stroomafwurts gaat, niet 
iueer dan vier, twee aan twee samen gekoppeld. 

Y oor "8t 11al !Jouen Ma11ttlteim. 

XXX. a. Betreifende de posten van waar
schuwers der vlotten: 

Op het gedeelte van den Rijn tusschen Kl!hl 
en Steinmauero behoeven de vlotten geen waar
achnwiugsboot vooruit te zenden, wanneer zij 
tot waarschnwing der vlotten gebruik maken van 
de aldaar langs den Rijn aangebrachte electrlJl' 

magnetische seininrichting. 
Zoodra de aanstaande komst van een vlot aan 

een der schipbruggen bij Freistett-Oifendorf, 
Greffern-Drüsenheim of Plittersdorf-Selz door de 

telegraaf is aangekoudiid, wordt op die brug 
nabij den rechteroever de in artikel I, 2°. voor
geschreven waarschuwiugsvlag geheschen en eerst 
wanneer het vlot door de brug gevaren is, weder 
ingehaald. 

Onder gelijk voorbehoud kan bü uitbreiding der 
bovengenoemde seininriehting beneden Plittersdorf, 
ook hier het waarschqwen der vlotten Jan~ 

telegraphischen weg l(eschieden. 
Wanneer vlotvoerders geen gebruik van de 

tele~raaf willen maken of wel bij storing in de 
geleiding, moet het waarschuwen op de in art. I, 

2°. bepaalde wijze geschieden. Echter mop;en de 
vlotvoerders zich daarvoor, in plaah van eene 

schnit, van een drijvend raam van rondhout of 
planken bedienen. 

!J. Betreffende de bemanning, de uitrustin,r en 

het onderzoek der vlotten : 
l>e bepalingen in de artt. XXII en XXV zijn 

niet van toepassing op de uitoefening van de 
vlotvaart boven Mannheim. Wanneer vlotten van 
dit riviervak Mannheim voorbijvaren, wordt deze 
plaats voor de toepassing van genoemde bepalingen 
ais pnnt van afvaart beschouwd. 
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Daarentegen moeten: 

1°. Op het riviervak van Ke I tot Steinmaaern 

op vlotten die hoogstens 12 oppen bemanning 

hebben, één kabel, op groo ere vlolteo twee 

kabels elke van minstens 40 l. lengte, op het 

riviervak van Steinmaoern tot r annheim op ieder 

vlot een groote kabel van 160 _r,ot 180 M. lengte 
en een holpkabel van 15 tot 0 M. lengte aan

wezig zijn. 
2°. Op het rivi_ervak tussche Kehl en Stei o

maoero alle vlotten bemand ijn met minstens 

een -man per ló M •. in hond de aaneengekoppelde 

hootmasea. 

3°. Op het riviervak van Steinmaoero tot 

Germershejm moet de bemanoin der vlotten be

staan uit: 

A. Bij vlotten van onbezaag hoot: 

a. van licht hout, minstens é n man per 15 M•. 
inhoud; 

6. van zwaar hout, minstens é n man per 20 M•. 
i•liond. 

B. Bij vlotten van bezaagd h ut: 

a. tot 180 M • . inhoud, min lens één man per 
90 M•. ; 

IJ. van 180 tot 300 M •. inh ud, minstens één 
man per 25 M•. 

C. Boven 300 M•. inhoud, instens één man 

fer 30 M•. 
4°. Op het rivierva~ van Germersheim tot 

Mannheim mag deze bemannin overal met een 

vierde verminderd worden. 

5°. De kleine, van het voor, itzenrlen van een 

waarschuwer vrijgestelde vlotten (artikel l , 20., 
al. 3) moeten ten minste me drie vlotters -

den vlotvoerder medegerekend bemand zijn. 
De brugwachters moeten bij et doorvaren der 

vlolteo door de bruggen onderzo ken of de noodige 

bemanning en de voorgeschreve kabels aanwP-zig 

llljn en wanneer de oitrnstiog f bemanning der 

vlotten niet overeenkomstig de voorschriften is, 

het vastleggen der vlotten aan de naastbijzijnde 

aanlegplaats gelasten. Tle vaar mag eerst na 
het aanvnllen der uitrnating of emanning voort
gezet worden. 

TToor ket oak t111scl,en Jfann eim en Mainz. 

XXXI. 1°. Op het riviervak tosscl,en .Mano
heim en Mainz behoeven vlotte , van welke de 

verplichte bemanning volgens a tikel XXII, 1°. 
niet meer dan 10 man berlraa t, niet voorzien 

te zijn van de in de bijlage van dat artikel 

voorgeschreven ankerschoitjes en ankers, wanneer 

h'nnne bemanning minstens het rl11bbel bedraaii;t 

van die, voorgeschreven in artikel XXTI, 1°. en 

de vlotvoerder kan bewijzen, dat voor alle door 

te varen bruggen de voorgeschreven schuitjes en 

ankers hem te!(emoet zullen gezonden worden. 

20. De vlotten, die op het vak tosschen Mano

heim en Maiuz gebouwd zijn op plaatsen waar 

het bij artikel XXIII voorgeschreven onderzoek 

niet kan geschieden, worden t,e Mainz aan dat 

onderzoek onderworpen. 

Y oor afqe1ckeitlen en tot lanàaanwinning 6estemde 

gedeeltm en afsnijdingen van den Rijn. 

XXXII. 1°. Het ie aan 11lle vaartuigen, met 

uitzondering van schuitjes·, verboden te varen op 

door kunstwerken afgesrheiden gedeelten der rivier, 

voldoende door bakens eaogewer.en en bestemd tot 

landae.nwioniog. 

2°. Geen snheep- of vlotvaart mag plaats hebben 

op afsnijdingen .van den Rijn dan nadat eeoe 

kennisgeving, afgekondigd door het bevoegd be
stuur, deze voor de vaart ·geopeod verklaard heeft. 

DERDE AFllEELING. 

SLOTBEPAI,INGEN. 

V erplickting der ackiflfler& en vlotvoerdera um 

voorzûm te zijn van een ezemplaar van dit 
reglement. 

XXXIU. Ieder schipper en ieder vlotvoerder 

moet gedurende de uitoefening van zijn beroep 

een exemplaar · van dit reglement bij zich hebben 

en bet aan de beambten der politie, der invoer

rechten, der havens eo van Jen waterstaat op 

hno verzoek vertoonen. 

. Straf6epalingen. 

XXXIV. Ten aanzien van de straffen, toepasse• 

lijk voor de overtr;dingen van het tege11woordig 
reglement, wordt verwezen naar artikel 32 van 

de herziene Rijnvaartakte van 17 October 1868. 
Behoort bij het Koninklijk besluit van 12 April 

1892 (Sfa,aûlJlad n°. 86). 
Ons bekend, 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverkeid, 
(get.) C. LELT. 

De Miniater van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) VAN Til!:NHOVEN. 
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BIJLAGE van artikel XXIT 11anltetregk
ment va1t politie voor de aclteepcaart l!ff 

de olotoaart op den Rijn. 

Omacltrijoi"!I oan ltel oereiacltte materieel. 

Voor vlotten waar- ~ .. j ., 
v11n de verplichte 

., ., .. .; ..,. . ..,. . ... = = = = .. .. ., ., 
bemanning volgens ".s os.~ ..,. ..,. .. OI) ., 

Cl 
Q,) ·; ., ::, 

.8 ., ..,. 
! artikel XXII, 1 °. 

_.., " ... " = 0.., ·o3 ~ 8 -Cl 
~~ ·;; 

bedraagt: ~ cE ;a 

6 tot 9man. . l . 2 · 2 . 
10 • 13 . . l 1 l 3 . 
14, . 26 . . 2 1 l 4, . 
26 • 36 . 2 1 2 2 6 l 
36 • 4,0 . 3 l 2 8 7 1 
4,J . 46 . 3 1 3 3 8 1 
4,6. 60 . 3 2 3 3 9 1 
61 • 60 . 4, 2 3 3 10 2 
61 • 70 . 4, 2 4, 3 11 2 
71 • 80 . 4, 2 4, 4, 12 3 
81 • 90 . 6 2 6 4, 13 3 
91 • 100 . 6 2 5 4 14, 3 

101 • 110 . 6 2 6 6 16 4, 

111 • 120 . 6 2 6 6 18 4, 

121 • 130 . 7 2 7 6 20 4, 
131 • 140 . 7 2 7 6 22 6 
141 • 150 . 7 2 8 6 24 6 
Ul • 160 . 8 2 8 6 26 5 
161 • 170 . 8 t 8 6 28 7 
171 • 180 . 8 2 8 6 30 7 
181 • 190 . 9 3 9 6 32 8 

Àa1tmerkingen. 
1°. De groote ankerschniten 1ijn die van een 

ladingsvermogen van 60 tot 60 centenaar (2600 tot 
3000 K.G.) ; de kleine schuiten, die -van een 
ladingsvermogen van 80 tot 35 centenaar (1600 tot 
1750 K.G.). 

2°. De vlotten, waarvan de verplichte beman
ning volgen& artikel XXII, 10. , niet meer dan 
7 man bedraagt, mogen in plaats van de kleine 

. ankerschuiten een schnitje hebben, zoogenaamd 
• Dreibord" van 8 M. lengte en van 1 tot 1.4, M. 
breed te aan den bovenkant. 

3°. De schuit van den waarschuwer is niet in 
het bovengenoemd getal schnitjes begrepen. 

Behoort bij het Reglement van politie voor de 
scheepvaart eu de vlotvaart op den Bij,a, vast
gesteld bij Koninklijk beslnit van 12 April 1892 
(Staau6lad n°. 86). 

Ons bekend, 
De Mi1tiater van ff'aterataat, Handelen Nijv,rlteitl, 

(.get.) C. LKLT. 

De Miniafer oan Buife,ala,ad,cl,e Zalen, 
(.get.) VAN 'fn,:NHOVEN. 

16 ,lpril 1892. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 29 Auguatna 1883 
(Staata6latl n°. 133), hondende vaststelling 
van nienwe regelen omtrent de benoembaar
heid en uitzending van rechterlijke en admi
nistratieve ambtenaren voor den dienst in 
Netlerlanrhclt-lntliii. S. 87 . 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, Jl:NZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Kolo• 
niën, van 16 Maart 1892, letter D, n°. 40; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6 April 1892, no. 9); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Koloniën, van Il April 1892, litt. D, n°. 66; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met aan
vulling van artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 29 Augustus 1883, n°. 26 (Netlerlandacls 
Staata6latl n°. 133, lntliacls Staata6latl n°. 249), 
te bepalen, dat tot aftey;ing van het groot-ambte
naarsexamen voor den Indischen dienst ook knnuen 
worden toegelaten zij die voldaan hebben aan het 
examen , dat wordt afgenomen van ben, die onder
wij■ hebben genoten in den voorbereidenden en~ 

sus aan de Rijk& Landbonwscbool, bedoeld bij 
het Koninklijk besluit van 9 Jannari 1891, n•. 10 

(l,atlilclt Staa(86latl n°. 104.). 
De Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staata61atl 
en in de Staaûcourant zal ·worden geplaatst. 

· '•Gravenhage, den 16den April 1892. 

(gel. ) EMMA. 

De Miniater oan Koloniim, • (9et.) v. DEDEH. 

(Uitg,g. 27 .Jpril 1892.) 

19 .J.pril 1892. Bl!SLUIT, tot vaststelling van 
een reglement van politie voor de schipbrng 
en het veer over de rivier de Lei tnsacheo 
1"reenoiji en 1"ianl!ff. S. 88. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ, 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 24. October 1891, 
Litt. G, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,. 

blad 11°. 69); 
Den Raad van State gehoord (advies vau den 

8 Maart 1892, n°. 16); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister van i2 April 1892, n°. 167, afdeeling 
Waterstaat; 
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Hebben goedgevonden en . verstaan, vast te 
stellen het navolgend : 

REGLEMENT van. politu voor de acAipbrug 
en ket veer over de rwier de Leie truscAen 
YreestlJÏjl& en Yianen. 

§ 1. Gebruik der brug. 

Art. 1. Het is verboden, zonder vergnnning 
van den brugwachter, zich buiten de brugleuninJlen 
te begeven en de brugschepen af te dalen, en in 
het algemeen op de brug langer te vertoeven dan 
voor den overtocht noodig is. Wanneer de brug 

tot het doorlaten van vaartuigen of vlotten ge
opend is, mag het geopende vak genaderd worden 
tot den afsluitboom of den ketting, behalve in 
buitengewone omstandi,llheden ter beoordeeliog van 

den brugwachter, wanneer d6 geheele brug moet 
vrij blijven. 

De afsluiting mag niet zonder vergunning van 
den brugwachter geopend worden. 

Vrachtgoederen of andere voorwerpen mogen 
niet op de brug of op de brugschepen worden 
lledergelegd. 

2. Voetgangers, ruiters, rij• of voertuigen, 

elkander op de brug ontmoetende, zijn gehouden 
voldoende uit te wijken, en wel van de hand of 
naar de rechterzijde. 

De rij- of voertuigen mogen niet anders uit
wijken dan boven een der brugschepen. 

Het laatst op de brug gekomen rij- of voer
tuig zal te dien einde op de brug moeten stil

staan tot het andere is voorbijgereden. 

Het over11aan over de uitdrijfvakkeo , alvorens 

zij aan de brug zijn aangesloten en de kleppen 
zijn neergelaten, is verboden. 

3. Over de brug moet stapvoets en, het geval 

van uitwijken uitgezonderd, op het midde u worden 
gereden. 

Opvolgende rij- of voertuigen mogen de voor• 

nitrijdenden niet dichter naderen dan tot op een 
afstand van drie brugschepen. 

In geen geval mag worden toegelaten dat meer 
dan drie rlj- of voertuigen tegelijk zich in dezelfde 
richting op de brug bewegen. 

Wanneer een met meer dan twee paarden 
bepannen rij- of voertuig zich op de brug be

vindt, mag geen soortgelijk rij- of voertuig, van 

de tegenovergestelde zijde komende, zich daarop 

begeven, zoolang het eerste de brug niet is over
getrokken. 

In dezelfde richting rijdende, mogen deze rij-

of voertuigen elkander niet dichter volgen dan 
op den afstand rnn ten minste een derde der 
lengte van de brug. 

Wanneer het uithoofde van de zwaarte of den 
aard der bevrachling of om eenige andere reden 

door den brugwachter geraden wordt geoordeeld, 

om nlt meer dan een enkel rij- of voertuig 
tegel\j op de brug toe te laten, moeten de 

voerlie en zich gedragen naar de daa. romtrent 
door en brugwachter te geven bevelen, die in 
dat g val de beurten vRn overtocht zal regelen 
naar orde van aankomst der rij- ot voertnigen. 

Het is verboden over de brug eene v racbt te 

vervoe!n waarvan het gewicht, naar het oordeel 
van d u brugwachter, de brug aan beschadiging 

blootst lt. 
4. udden rund- of ander vee, zich in tegen-

gesteld richting bewegende, mogen zich niet ge

lijktijd g op de brug bevinden, tenzij het vee 
stuk v or stnk bij de hand geleid wordt. 

In een iteval mogen meer dan zes paarden 
aaneen ekoppeld of meer dan twaalf stuks hoorn

vee t elijk over de brug geleid of vervoerd 

Het overvoeren moet altijd geschieden onder 

de ho de of het geleide van twee personen , 

en een achler het vee behoort 
te gaa . 

. De rijvers of geleiders van groote kudden 

moeten ZOl'(l:en, dat zoowel het teroghlijvende als 

het ov!rgevoerde vee onder behoorlijk toezicht zij. 
Gev arlijke dieren mogen nimmer anders dan 

aan d 'hand geleid en onder behoorlijke hoede 

over d brug worden gevoerd. 

De eleiders zijn in het algemeen verplicht de 

maatre elen te nemen die verder bij het over

voeren van kudden vee of van gevaarlijke dieren, 

ter Vofrkoming van onheilen, door den brng-
wachte~ worden noodig geacht. • 

5. Al hetgeen bij hoogen of lagen waterstand, 

of we~r.ns andere' oorzaken tot voorkoming van 

bescba~iging der brug door den brngwachter zal 
. noodig worden geoordeeld, waaronder het afladen 

of remfen van zwaar geladen rij- of voertuigen, 
het st,Ken van den overganii; over de brug enz. 
zal op zijne eerste aanmaning moeten worden in 

ach~e~el.:~::boden vuur over de brug te dragen, 

of in et algemeen iets te doen wat aan de brng 

of de aartoe behoorende voorwerpen en 11:ereed

schappe schade zou kannen veroorzaken, of ook 
de bru schepen los te maken. 

-1 

1 
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6. Zoodra des avonds de lantaarns op de brug 
ontstoken zijn, zullen, ter voorkomiag van onge
lukken, de hekken worden gesloten en gesloten 
blijven totdat de dag aanbreekt. 

De brugwachter is echter verplicht om, wanneer 
des nachts voetgangers, rij- of voertuigen de brug 
willen overtrekken, op het eerste geroep of gelui 
met de daar aanwezige bel Je hekken te openen 
en ze na den doortocht weder te sluiten. 

§ 2. DOO'l'llaart 11an uaartuigm, 11/ottm mz. 

7. Bij het naderen der brng moeten de se ippers 
van vaartuigen en vlotten op genoegzamen afstand 
de zeilen strijken , en in het algemeen de vaart 
zoodanig verminderen, dat zij des noods het anker 
kunnen uitwerpen en stilliggen, tot de brng ge
opend is. 

Bij feilen bovenwind of storm moeten de schippers 
der vaartuigen steeds de zeilen strijken , het 
anker uitwerpen en overstuur of achteruit aan een 

tros op de voorste bolders door de brug vieren. 
Bij het naderen der . brug wordt, bij tijds, ge

roepen of met de stoomllait of bel gewaarschuwd, 
om door den brngwachter te worden opgemerkt 
en doorgelaten. Wanneer twee of meer vaar
loigeu tegelijk de brug naderen, regelt de brog
wachte.r de volgorde waarin zij mogen naderen , 
en den afstand dien zij daarbij onderling moeten 
bewaren. 

De schippers der vlotten zijn verplicht al de 
voorzorgsmaatregelen te nemen die bon door den 
brngwachter in het belang der veiligheid van de 
brug zullen worden voorgeschreven. 

Jn het algemeen moeten de schippers zich ge
dragen naar de waarschuwingsseinen, omfchreven 
in het Koninklijk besluit van 14 April 1880 
(Staat1blaà n°. 4,0), gewijzigd bij dat van 29 De
cember 1888 (Staat1blaà n°. 229), welke seinen 
zijn als volgt: 

a. Voor het doorvaren der brng : 
bij dag: een rood-witte vlag aan ieder van de 

beide zijden der opening geplaatst ; 
bij nacht: twee roode lantaarns, boven elkander 

geplaatst, aan ieder van de beide zijden der opening; 
/J. Voor het belet zijn · van de doorvaart door 

storm, voorkomen van beschadiging enz.: 
bij dag: door een blauw-witte vlag; 
bij nacht: door twee groene lantaarns boven 

elkander geplaatst; 
c. Tot het verwittigen der naderende schepen 

op grooteren al'atand, dat zij de brug ktinn~ 
doorvaren: 

1 °. ten teek en van doorvaart opwaarts, 
bij dag: eene witte vlag; 
bij nacht: twee roode lantaarns; 
2°. ten teeken van doorvaart aCw11arts, 
bij dag: eene roode vlag; 
bij nacht : een roode lantaarn. 
Indien door mist of andere oorzaken de boven

genoemde seinen niet duidelijk te onderschei n 
of niet zichtbaar zijn, mag niet doorgevaren wor
den, voordat van den brngwachter op andere wijz~ 
vergonning is verkregen. 

8. Bij hoogwater en bij sterken bovenwind wor
den door de schippers der van de aanlegplaat& 
afvarende passagie rsbooten de noodige voorzqrgen 
genomen , om niet door den stroom tegen de Drllfi: 
aan te drijven of schuin \'Oor de opening te komen. 

9. Geen aan of nevens elkander of aan stoom
booten gekoppelde vaartuigen mogen tegelijk, 
zonder vergunning van den brugwachter, door de 
brug varen. 

Bij het naderen der brug moeten de aan elk
ander verbonden vaartuigen worden losgemaakt. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op stoom
booten , waaraan niet meer dan één vaartuig op 
zijde gekoppeld is, indien de brugw_achter tegen de 
doorvaart geen bezwaar maakt. 

10. Het is verboden met haken of boomen in 
de schepen, leggers of lenningen der brug te 
steken of daaraan, zonder vergunning van den 
brugwachter, eenig vaartni!( of vlot vast te maken. 

11. Boomen, balken , schuiten, booten of andere 
drijvende voorwerpen moeten door de eigenaars of 
door de schippers der vaartuigen en vlotten, 
waartoe zij behooren, steeds zoodanig worden vast
gemaakt of bevestigd, dat zij niet door den stroom 
tegen de brug kunnen worde11 aangedreven. 

12. Ingeval hevige wind, hooge waterstand of 
andere omstandigheden , ter beoordteliog van den 
brugwachter, het openen van de brug voor de 
doorvaart beletten of dit ter voorkoming van be
schadiiging ongeraden voorkomt, zal dit worden 
aangednid door het vertonnen der seinen, om
schreven in art. 7 sub /J. De schippers der stoom
booten , vaartuigen en vlotten moeten dan de 
vaart tijdig en op zoodanigen afstand no de brug 
stoppen, dat geene aanvaring kan plaats hebben. 

13. Bij het doorlaten van vaartnigen en in
zonderheid van vlotten zorgen de schippe~, dat 
daaruit voor de gemeenschap tnsschen de beide 
oevers, zoo min mogelijk oponthoud ontsta , en 
zijn zij verplicht de deswege door den brugwach
ter te geven bevelen op te volgen. 
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Wanneer · de brugwachter het iloodig acht, al
vorens de brng te openen, de kleine veerpont en 
de noodige roeibooten in gereedheid te doen brengen, 
om de aankomende personen, rij- of voertuigen 
te kunnen overzetten, moeten de vaartuigen en 
vletten blijven liggen, tot de brug voor hen ge
o~nd wordt. 

'\'oor de doorvaart van vlotten wordt het aan
tal vakken, dat zal worden uitgedreven, door den 
brugwachter bepaald. 

J 3. Ge!Jruilt; oan l,et oeer. 

1 i, De aan het veer komende personen , zoo 
reiB1'ers als geleiders van diereu en van rij- of 
voertuigen, worden tegelijk met hunne goederen, 
dieren of rij- of voertuigen overgevot!l'd naar de 
orde van aankomst en moeten zich gedragen naar 
de deswege door den brugwachter te geven bevelen. 

Het ia verboden rij- of voertuigen, vracht
goederen of eenig ander voorwerp op de bruggen 
der ponten te plaatsen, terwijl in het algemeen 
bij elke reis, ter beoordeeling van den brugwach
ter, niet meer rij- of voertnigen, dieren of vracht• 
goederen zullen mogen worden ingescheept of in
geladen, dan het ruim der pont gevoegelijk kan 
bevatten en wel zoodanig, dat de reizigers en ge
leiders behoorlijk plaats vinden om in de pont 
te staan. 

Paarden , runderen , schapen en varkens mogen 
alleen met de pont worden overgebracht. 

15. Ingeval bij hoogwater en bij harden wind, 
paarden of hoorn vee worden overgevoerd, mogen 
geene reizigers gelijktijdig in de pont, anders dan 
in hun rijtuig gezeten, plaats nemen, ma.ar moeten 
zij , znlks verlangende , met de boot worden 
overgebracht. 

16. Zoo de overtocht aan het veer met de pont 
of roeiboot moet geschieden, zijn de voetgangers 
en voerlieden in het algemeen verplicht de aan
wijzingen na te komen van den brugwachtv, die 
deze, zoowel in het belang van de veiligheid van 
den overgang over de rivier, als ter voorkoming 
van beschadiging van het veermaterieel , zal ver
strekken. 

§ 4,. .d.lgemeen4 llt!f14lingen. 

17. Klachten over de bediening van de brug 
en het veer knnnen worden opgeteekend in het 
ten veerhuize aanwezig register, gewaarmerkt door 
den betrokken ontvanger der registratie en do
meinen, hetwelk iedere maand aan den betrokken 

opzichter van den waterstaat moet worden ver
toond en door dezen wordt afgeteekend. 

18. De handhaving van dit reglement i:1 onder 
de bevelen van de betrokken ambtenaren van 
's Rijks waterstaat opgedragen aan den brugwachter. 

Deze ambtenaren zijn bevoegd tot de hande
lingen in art. 3 der wet van 28 . Februari 18!11 
(Staatab!aà n°. 69) omschreven, 

Zij zijn, evenals de ambtenaren der Rijks- en 
gemeentepolitie, bevoegd tot het opmaken van 
proces-verbaal van de overtredingen van dit regle
ment en tot de handelingen in art. 6 der aan
gehaalde wet omschreven. 

De processen-verbaal worden gezonden aan de11. 
betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij het kantongerecht en door tusschenkomst van 
den arrondissements-ingenienr in afschrift mede
gedeeld aan den betrokken hoofdingenieur van 
's Rijks waterstaat. 

19. Van alle schade, welke aan de brngwer
ken, ponten, booten met toebehooren enz. wordt 
toegebracht, wordt door den brugwachter proces
verbaal op!tllmaakt. Dit proces-verbaal houdt in 
den staat, waarin het be~hadigde zich v66r het 
ongeval bevond, de omstandigheden waaronder 
de beschadiging heeft plaats gehad, de vermoede
lijke kosten der herstelling , den persoon die tot 
de vergoeding gehouden wordt geacht , en het 
bedrag dat door dezen is verschnldigd. Tot vast
stelling van dit bedrag wordt acht geslagen op 
den toestand waarin de werken zich v66r dat de 
schade was toegebracht, bevonden. 

Dit pl'Ojles-verbaal wordt door · tnsschenkomst 
van den ingenieur gezonden aa~ den hoofdin
genieur, en in afschrift aan den betrokken 
schipper medegedeeld. 

20. Dit reglement wordt gedrukt en bij den 
brugwachter verkrijgbaar gesteld. . 

Aan beide uiteinden der brug en aan het veer
huis zal een duidelijke afdruk worden opgehangen. 

21. Van de bevëlen der ambtenaren van 's Rijks 
waterstaat en van den brugwachter is, onver
minderd de verplichting om daaraan onmiddellijk 
te voldoen, hooger beroep op Onzen Commisaaris 
in de provincie. 

22. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt , voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien , gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 8, laatste- lid, 
4, vijfde en zesde lid, Il, 7, eerste, tweede, derde, 
vierde en laatste lid, 8, Il, eerste lid, 11, 12, 
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laatsten volzin, 13, eerste en tweede lid en, 14 
tweede en derde lid ; 

6. met geldboete van ten hoogste oijf m znmtig 
gnldeu, de overtreding van art. 1, tweede en 
derde Jid, ·2; laatste Jid, 4, tweede, derde en 
vierde lid, 10, 14, eerste lid en 16; 

c. m~ geldboete van ten hoogste oijf en ttDi"tig 
gulden, de overtreding van art. 1, eerste Jid, 
2, eerste, tweede en derde lid, 8, eerste, tweede, 
vierde, vijfde en zeade lid, 4, eerste Jid en lli. 

Dit besluit treedt in werldne: op 1 Sep
tember 1892. 

Met dat tijdstip is het Koninklijk besluit van 
24, November 1840 (Staat16lad n•. 75) buiten 
werking gesteld. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
beslnit, dat in het Staat16lad geplaatst en aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenh~ge, den l 9den April 1892. 

<,get.) E MM A. 

IJe Min. van IYaterataat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LKLY. 

(Uitgeg. 27 April 1892.) 

19 April 1892. BKSLUIT, tot nadere wijziging 
van het Alg~meen Reglement voor den dienst 
op de spoorwegen, vastl(esteld bij Koninklijk 
besluit van 27 October 1875 (Staata6lad 
n•. 183) S. 89. 

IN NAAK VAN ~- M. WILHELMINA, KNZ. 

W11· EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 16 Maart 1892, 
litt. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 27 Octo
ber 1875 (Staat.6laà n•. 183), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 11 September 1882 (Staat.-
614d n•. 126), aan11-evnld bij Koninklijk besluit 
van 25 Januari 1884 (Staata6lad n•. 10), nader 
gewijzigd bij Kouinklijk besluit van 25 Novem
ber 1886 (Staata6lad n•. 196) en bij dat van 
26 Maart 1887 (Staat,blad n•. 44) en nader 
aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk be&luit van 
1 Juli 1890 (Staaublaà n•. 140); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 April 1892, n•. 6); 

Gelet op het nader rappart van deu Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van den 
16 April 1892, L". G, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en nrstaan : 
1 °. Artikel 3 , 2de Jid , van het al11:emeen 

reglement voor den dienst op de spoorwegen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 Oc
tober 1876 (Staata6lad n•. 183), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 11 September 1882 (Staat.-
6/ad n•. 126), aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 25 .Januari 1884 (Staat16lad n". 10), nallaor 
gewijzigd bi.i Koninklijk besluit van 26 Novem
ber 1886 (Staatahlad n•. 196) en bij dat van 
26 Maart 1887 (Staata6lad n•. 44) en nader 
aangevnld en gewijzigd blj Kóninklijk beoluit van 
1 Juli 1890 (Staatahlad n•. l 04), te wijzigen 
en te lezen als volgt : 

•Elk station moet voorzien zijn van een goed 
loopend uurwerk , geregeld naar den middelharen 
tijd van Greenwich". 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 
treden op den vijfden dag na dien der dag
teekening van het Staata6lad en vau de St.aat.

cour&t.t , waarin dit besluit geplaatst is. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid ie belast met de uitvoerie11: van dit besluit, 
hetwelk 'gelijktijdig in het Staata6lad en in de 
Staat,CQUrant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 19den April 18112. 
(get.\ EMMA. 

IJe Min. van W"ater,taat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LBLY. 

( Uitgeg. 26 April 11192.) 

19 April 1892. BKSLUIT, tot wijziging van het 
Algemeen Reglement voor den dienst en het 
verv~er op de epoorweg~n, bedoeld in arti
kel 1 der 'wet van 28 October 1889 ( Staata-

6lad n•. 146). S. 90. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

W1,1 EMMA, BNZ. 

Op de voordnM"ht van den Minister van Water
staat, Handel en Nij verbeid, van 16 Maart 1892, 
Jitt. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Mei 1890 

(Staauhlad n•. 93); 
Den Raad van State gehoord (ad,;ies van 

8 April 1892, n•. 5) ; 
· Gelet op het nader rapparl van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
16 April 1892, litt. G, afdeeling Handel en 

Nijverheid; 
Hebben goedgevonden en verdtaan: 

l•. Artikel 64,, tweede lid van deel A van 
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het algemeen reglement voor den dienst en het 
vervoer op de spoorwegen, bedoeld in art. 1 der 
wet van 28 October 1889 (Staatsblad n•. 146), 
vastgesteld bij het Koninklijk beslnit van den 
26 Mei 1890 ( Staatsblad n•. 911), te wijzigen 
en te lezen als volgt: 

• Elk station en elke halte moet voorzien zijn 
van een goed loopend norwerk, geregeld naar 
den middelharen tijd van Greentoick". 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking zal 
treden op den vijfden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad en van de Staatscoorartt, 
waarin dit besluit geplaatst is. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den lilden April 1892. 

(get.) E M M A. 

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

(Uitgeg. 26 .Jpril '1892.) 

21 .Jpril 1892. Bi,:sLUIT, houdende intrekking 
der bestaande voorschriften omtrent den post
wisseldienst tusschen Nederland en Neder
landsck-Indië. S. 91. 

IN NAAM: VAN H. M. WfLHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van Waterstaat, Han
del en Nijverheid, van 7 April 1892, litt. A•, 
n•. 29, en van i2 April 1892, litt. A, afdee
ling Posterijen; 

Overwegende, dat de Overeenkomst van 11'eenen 
van 4 Juli 1891, betreffende de uitwisseling van 
postwissels (Staatsblad 1892, n•. 61), de intrek
king noodig maakt van de bestaande voorschriften 
omtrent den postwisseldienst tusschen Nederland 
en Nederlandsck-Indië; 

En lettende op art. 26 der wet van 15 April 18111 
(Staatsblad n•. 87); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van Ia Maart 1874 

(Netlerlartdsck Staatsblad n•. 27, lndûck Staats
blad n•. 163), met de daarin bij Koninklijke 
besluiten van 10 September 1881 (Nederlandsck 
StaatalJlad n•. 166, Indûcll Staatablad n•. 230) 
en 17 Januari 1888 (Nederlandsen Staatsblad 
n•. 4, Induck Staatsblad n•. 49) gebrachte aan-

vnllingen en wijzigingen, wordt ingetrokken en 
buiten werking gesteld. 

2. Het tegenwoordig besluit treedt in werking 
op den laten Jnli 1892. 

De Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staat4blad zal 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten April 1892. 
(gt1t.) E M M A. 

De Minister van Kolonién, (get.) v. DEDBJI. 

De Mirt. van Waterstaat, Handel en Nijverlleid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 27 .Jpril 1892.} 

21 .Jpril 1892. MrssrvE van den Commissaris 
der Koningin in de provincie Overijssel, aan 
de gemeentebesturen in die provincie, be
treffende benoeming en ontslag van auditeurs 
en offlciereu bij schutterijen. 

In verband met de wetten op het recht van 
zegel , de registratie en de• heffing van lèges heb 
ik de eer U te verzoeken, om, voor zoover dit 
tot dusver niet geschiedde, bij de inzending van 
voordrachten van kandidaten ter benoeming van 
auditeurs bij de schuttersraden en van adjudanten, 
kwartiermeesters en officieren van gezondheid bij 
dienstdoende en rustende schutterijen, te zorgen 
dat blijke, of eene jaarlijksche bezoldiging van 
gemeentewege aan de betrekking verbonden is; 
c. q. met opgaaf van het bedrag dier bezoldiging 
tijdens het opmaken der voordracht. 

Ook bij Uwe berichten omtrent aanvragen om 
eervol ontslag uit bovenbedoelde betrekkingen zal 
ik gaarne voortaan opgegeven zien, of de titu
laris eene jaarlijksche bezoldiging nn gemeente
wege geniet. 

Bij gem is van voldoénde gegevens bestond 
meermalen twijfel, of aan officieren der schutterij, 
die den leeftijd van 34 jaren niet hebben vol
bracht en wegenè hunne plaatsing op de fJijzondere 
schottersrol tot dienst verplicht zijn, het door 
hen, om andere redenen dan woonplaatsveraridering, 
gevraagd eervol ontslag behoorde te worden ver
leend, •onder gebondenheid tot het volbrengen 
•van de nit kracht der wet nog op hen rnstende 
•verplichtingen als gewoon lid der schntterij ." 
Zekerheid hieromtrent zon worden verkregen, 
indien het jaar werd opgegeven, waarin de ver
zoeker overeenkomstig artikel .23 der achutterij
wet naar de reserve is overgegaan of zal overgaan. 

Eene voorwaarde, als boven bedoeld is niet 
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noodig voor zooveel ofllrieren betreft, wiens dienst"-

plicht niet het p:evolg is van hnnne plaatsing op, 
de bijumàere schottersrol; evenmin voor hen di& 
den leeftijd van 81 jaren hebben volbracht. De 
stokken bevatten evenwel niet altijd de gegevens 

om te kunnen hepale
0

n, of de voorwaarde gesteld 

behoort te worden. 
Door opgaaf van het jaar van overgang naar 

de reserve en van den datnm, de maand en het 
jaar van geboorte van den verzoeker ware alle 

twijfel dienaangaande te voorkomen. 
Vermelding in het Koninklijk beslnit, dat aan 

een officier der schutterij eervol ontslag wordt; 
verleend •Wegens woonplaatsverandering" is over

bodig, indien hij, wien het geldt, het 85ste 

levensjaar is ingetreden en uit dien hoofde in 
' . zijne nienwe woonplaats geen verplichtingen . ten 

aanzien van de echutterij te vervullen kan hebben. 

Worden met betrekking ook tot hem, die om 
bovengenoemde reden eervol ontslag vraagt, datum, 
maand en jaar van geboorte, in Uw bericht ver
meld, dan ware mede te dien opzichte alle on

zekerheid opgeheven. 
Aanp.enaam zal het mij zijn, als voortaan over

eenkomstii het bovenstaande worde gehandeld. 

De Comm. tl6r Koningin in àe pro11. Ouerijaul, 

(get.) Gi>ERTSEMA. 

21 .J.pril 1892. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staat1blatl van de algemeene akte van 
de te Bruuel gehouden internationale confe

rentie tot het beramen van maatregelen tot 

wering van den sl~veohandel, en van de 
daarbij hehoorende verklaring, beide gedag

teekend 2 Juli 1890, alsmede van het protocol 

-ran 2 Januari 1892. S. 92. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA' ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Gezien de algemeene ~te van de te BT'U8ael 
gehouden Internationale Conferentie tót het be
ramen van maatregelen tot wering van den slaven
handel en de daartij behoorende verklaring, beide 
gedagteekend 2 J nli 1890, alsmede het Protocol 
van 2 Januari 1892, van welke akte, (1) verklaring 
en Protocol de inhoud en de vertaling luiden 

als volgt : 

(1) Deze acte is opgenomen in de wet van 
21 J nni 1891, S. 142, en wordt derhalve hier 
achterwege gelaten. · 

1892. . .. 

VERTALING. 

V ER KL A RING. 

De te Brussel in conferentie vergaderde Mogend

heden, die de Algemeene Akte van Berlijn van 
26 Februari l 'l86 hebben geratificeerd of daartoe 
.zijn toegetreden ; 

Na in de Algemeeoe Akte van heden in !(8meen 
overleg een samenstel van maatre!(elen te hebben 

aangenomen en · geteekend, met het doel een einde 
te maken aan den slavenhandel te land en ter 
zee en de moreele en materiëele levensvoorw88J'

den der inlandsche volkeren te verbeteren ; 
Overwegende dat de uitvoering der door hen 

met dat doel genomen maatregelen aan sommige 
hunner, die bezittingen hebben of protectoraten 
uitoefenen in het conventioneel Congobekken, ver

plichtingen oplegt, welker nakoming nieuwe inkom

sten gebiedend noodzakelijk maakt; 
Zijn omtrent de volgende verklaring overeen

gekomen: 
Oe Mogendheden, die onderteekeod hebben of 

zijn toegetreden en die tevéns bezittingen hebben 
of protectoraten uitoefenen in genoemd conventio
neel bekken , zij o , voor zoover zij daarvoor ver

gunning noodig hebben, gerechtigd aldaar bij 

invoer van goederen rechten te heffen volgens een 

tarier, dat niet hooger mag gaan dan een percentage, 
p;elijkstaande met l O pCt. van . de waarde in de 

haven van invoer. Hiervan zijn uitgezonderd spiritu
aliën, die . onderworpen zij o aan de bepalingen 
van hoofdstuk VI der Algemeene Akte va11 heden. 

Na de ooderteekening van gemelde Algemeene 

Akte zullen onderhandelingen geopend worden tos
schen de Mogendheden die de Algemeene _Akte 

van Berlijn hebbeq geratificeerd, of die daartoe 
zijn toegetreden, ten einde binnen de grens aan
gegeven ' door het maximum van 10 pCt. ad valo
rem het in het conventioneel Congobekken in te 
voeren douanestelsel nader vast te stellen. 

Het is echter wel verstaan dat : 
1 °. Geen differeotiëele behandeling mag plaats heb

ben, noch doorvoerrechten mogen worden geheven ; 
2°. Dat bij de toepaa'aiog van het aan te nemen 

douanestelsel iedere Mogendheid zich er op zal 
toeleggen de formaliteiten zoo eenvoudig mogelijk 

te maken en het haodeldrlj ven te vergemakkelijken ; 
3°. Dat de schikking , welke het gevoig·zal zijn 

- van bedoelde onderhandelingen, gedurende 16 jaar, 
te rekenen van de ooderteekening dezer verk.la

. ring, van kracht zal blijven. Als bij atl.oop ~an 
dien termijn geene nieuwe schikking is getroffen, 

9 . 
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zulleu de contracteereode Mogendheden zich weder 

in den toestand bevinden , voorzien bij art. IV 

van de Algemeeoe Akte van Berlijn• met dien 

verstande, dat de bevoegdheid om tot een maxim nm 
van 10 pet. invoerrechten te heffen op de in het 

conventioneele Congobekken ingevoerde goederen 

hun blijft verzekerd. 
De ratificatiën dezer verklaring zullen terzelfder 

tijd worden uitgewisseld als die van de Algemeene 

Akte van denzelfden dag. 
Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden Ge

\'Olmachtigdeo deze verkl~ring hebben opgemaakt 

en van hun zegel voorzien. 

Gedaan te Brussel den tweeden dag der maand 

Juli achttienhonderd ne,gentig. 

(L.S.) (get.) L. GE111cu. 
• ALVENSLEBEN. 
• GöHRING. 

• R. KHEVENHÜLLEB. 

LAMBERMONT. 

• E. BANNING. 
• SCHACK DE BBOCKDORU. 
• J. D. ~E .AGUËKA. 

,, Emr. VAN E&TVELDE. 

,, A. VAN MALDEGHEM. 

• A. BoURÉE. 

• G. COGORDAK. 
• VIVIAN. 

• JOHN KIRK. 

• F. DE RENZIS. 
• F. ÜATAl,ANI. 

• li ENRIQU~ DE MACEDO PEREIRA 

CoTINHO. 
• L. Ouaousou. 

• MAIITENS. 
• BURENSTAK. 
• E. ÜABATHÉODORY. 

• JOH. KIBK. 
• GöHRING. 

VERTALING. 

PROTOKOL 11an d4 op 2 JM1uari 1892 aan 
liet Deparieml!'llt 11• Buitenlanrkcke Zaken 
te BNl8sel geAou<U110 nttittg , ter uit11oering 
van artikel XCIX van de Al.gemeene Akte 
van Brussel en van !,et Protokol 11an 
2 Juli 1891. 

Tegenwoordig waren: 
voor Duitschland : 

Prins van Turn en Tuia, zaakgelastigde van I 
Dnitschland te Brussel; 

voor Oostenrijk-Hongarije : 

Zijne Excellentie Graaf KHEVENHÜLLER-METSCB, 

Gezant van Oostenrijk- Hongarije te Brussel; 
voor België : 

Baron LAMBERMONT. Minister van Staat. 
de heer E. BANNING, L>irectear-Generaal aan 

het Departement van Baitenlandsche Zaken; 

voor Denemarken : 

de heer F. G. SCHACK DE BROCKDOBU, Con
sul-Generaal van Denemarken te Antwerpen; 

voor Spanje : 

Zijne Excellentie de heer GUTIEIIBEZ DE AGUËRA, 

Gezant van Spanje te Brussel; 

voor den Vrijen Congo-Staat : 
de heer VAN EETVELDE, Secretaris van Staat voor 

Binnenlaodsche Zaken van den Vrijen Congo-Staat; 

. voor Frankrijk: 

Zijne Excellentie de heer BoURBÉ, Gezant van 

Frankrijk te Brussel; 
voor Groot-Brittannië: 

Zijne Excellentie Lord VIVIAN, Gezant van 

Hare Britsche Majesteit te Brussel, 

Sir JOHN KIBK; 

voor Italië: 

Zijne Excellentie Baron DE RENZis1 Gezant 
van Italië te Brussel ; 

voor Nederland: 

Zijne Excellentie Raron G.ER1cu; VAN HER• 

WI~NEN, Gezant der Nederlanden te Brussel; 

voor Portugal : 

Zijne Excellentie de heer D' ANTAB, Gezant van 
Portngal te Brosse! ; 

voor Rusland : 

Zijne Excellentie Prins Ouaouson, Gezant van 
Rusland te Brussel; 

Voor Zweden en Noorwegen : 

Zijne Excellentie de heer DE BuRENSTAM, Ge
zant van Zweden en Noorwegen te Brussel; 

voor Turkije: 

Zijne Excellentie CARATBÉODORY EnNDI, Ge- · 
zant van Turkije te ]wissel ; 

voor Zanzibar: 
Sir JOHN KIBK. 

De ondergeteekenden zijn, overeenkomstig arti
kel XCIX van de Algemeene Akte van 2 Juli 
1890 en ter uitvoering van het Protokol van 
2 Juli 1891 bijee,;gekomeo aan het Departement 
van Buitenlandscbe Zaken te Bru81el, ten einde 
de akte van depat op te maken der ratificatiën 

van die Mogendheden, welke de Algemeene Akte 
hebben onderteekend, doch de ratificatie niet hebben 
gede~neerd ter zitting van 2 Juli 1891, 
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Zijne Excellentie Graaf KHEVENHÜLLER-METSCR 
brengt ter kennis der vergadering dat de akte van 
ratificatie van Zijne Majesteit den Keizer van 
Oostenrijk-Hongarije , betreffende de Algemeene 
Akte en de Verklaring van 2 Juli 1890 den 
Sden Juli 1891 gedeponeerd is bij het Belgische 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Zijne Excellentie Prins Ouaouson deponeert 
de akte van ratificatie van ·Zijne Majesteit den 
Keizer ;an Rusland , betreffende de Al1temeene 
Akte en de Verklaring van 2 Juli 1890. 

Zijne Excellentie CARA.THÉODORY EFENDI depo
neert de akte van ratifiratie van Zijne Majesteit 
den Snltan van Turkije, betreffende de Alitemeene 
Akte en de Verklaring van 2 Juli 1890. 

Zijne Excellentie verklaart in overeenstemming 
met cene mededeeling, die ter kennis der getee
kend hebbende Mogendheden gebracht is, zonder 
harerzijds bedenking te ontmoeten, dat · de Keizer
lijke Ottoinaanschl! Regeering artikel XXXIV van 
de Al.gemeene Akte in dien zin opvat, dat voor 
de aanwijzingen bij dat· artikel voorgeschreven bij 
Tnrksche achepen Turksche letten en cijfers zullen 
gebezigd worden. De Verheven Porte heeft er 
overigens geen bezwaar tegen dat eene overzetting 
in latijnsche letters worde toegevoegd aan de aan
wijzingen in Tnrksèhe letters. 

Den Gezant van Turkije- wordt Akte verleend 
van zijne verklaring. Ook wordt den Gezanten 
van Oostenrijk-Honl{arije, Rusland en Turkije 
Akte Hrleend van het deponeeren der ratificatiëu 
hunner Souvereinen. 

Zijne Excellentie de heer BouRÉE deponeert de 
Akte van ratificatie van den President der Fransche 
Republiek betreffende de Algemeene Akte en de 
verklaring van 2 Juli 1890. 

Zijne Excellentie verklaart dat de President der 
Republiek bij zijne ratificatie dar Algemeene Brns
selsche Akte voorloopig en tot tijd en wijle nadere 
overeenstemming zal zijn verkregen heeft aange
houden de artikelen XXI, XXII en XXIII als
mede de artikelen XLII tot LXI. 

De vertegenwoordigers der Mogendheden ver
leenen den Franschen Gezant Akte vau het depo
neeren der ratificatië!). van den PresÎ<l.ent der 
Franscbe Republiek alsmede van de uitzondering 
die gema..kt is ten opzichte der artikelen XXI , 
XXII en XXIII en van de artikelen XLII tot LXI. 

Het is wel verstaan, dat de Mogendheden, die 
de Akte in haar geheel hebben geratificeerd, zich 
jegens elkander verbonden achten ten opzichte van 
al hare bepalingen. 

Ook is wel verstaan dat bedoelde Mogendheden 
ten opzichte van de Mogendheid, welke de Akte 
slechts gedeeltelijk heeft geratificeerd, slechts ver• 
bonden zijn voor zooveel betreft de door de laatste 
onderteekende verplichtingen. 

Ten slotte blijft het wel verstaail dat ten op• ' · 
ziehte der Mogendheid, die slechts gedeeltelijk 
heeft geratificeerd, de onderwerpen -die behandeld 
worden in de artikelen XLII tot LXl tot ,tijd en 
wijle nadere overeenstemming zal zijn verkregen, 
zullen geregeld blijven door de thans van kracht 
zijnde bepalingen en schikkingen. 

Baron LAMBERKÓNT, een der beide vertegen
woordigers van België, deelt der vergadering den 
volgenden brief mede van den Franschen Gezant aan 
den Minister van Buiteolandsche Zaken van België. 

•GEZANTSCHAP VAN FRANKRIJK 
IN Bl!LGIË". 

I 

•PRINS", 

.Br1i11el, 31 December 1891." 

•Bij de •note verbale" van .18 dezer, welke 
dienzelfden dag door Baron BEIJ ENS aan den 
Fran.schen Minister van Bnitenlandsche Zaken is 
overhandigd , beeft de Belgische Regeering de 
aandacht vm de Regeering der Republiek ge
vestiitd op de voorwanrden, waarop de artikelen 
·xxx tot X_LI van de Algemeene Acte der Bros• 
seleche Conferentie toegepast zonden kunnen worden 
in sommige Fransche bezittingen. 

Die artikelen hebben betrekking op de ver• 
gunning aan inlandscbe . vaartuigen tot het voeren 
der vlag, op de monsterrol en het manifest be
treffende de aan boord zijnde negers. Na op het 
belang dier bepalingen gewezen te hebben en er 
voorts aan te hebben herinnerd dat zij te danken 

. zijn aan het initiatief van Frankrijk, heeft de 
Belgische Regeeriog de opmerking· gemaakt dat 
gemelde bepalingen slechts van toepassing zijn op 
de havens, gelegen in het gebied -omsehreven bij 
artikel XX [, welk artikel door Frankrijk is aan
gebonden. Genoemde Regeering heeft met het 
oog daarop verzocht, dat de vertegenwoordiger 
der Republiek te Brussel gemachtigd zon worden 
tot de mededeeling van de zienswijze der Fransche 
Regeering in deze aangelegenheid. 

• In opdracht mijner Regeering en overeen
komstig den wensch, uitgedrukt in opgemelde 
•note verbale" heb ik de eer ter kennis van Uwe 
Excellentie te brengen, dat de bepalingen, vervat 
in de artikelen XXX tot XLI van de Algemeene 
Akte van Brnaael, uit eigen beweging door de 

9• 
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Reiteering der Republiek zullen worden toegepast 
in het gebied van Obock en voor zooveel ooodig 

op het eiland Madagascar en de Comoren. 
.Gelief, Prins, de verzekering mijner hoog

achting te aanvaarden." 
•(J/et.) A. BouRlÎB." 

• Zijne Ezcellmtie 
Pr-i,u va11 Clti1111J!1 , Mi11Ïlter va11 B11it1111-

latttlaclle Zaim, fflZ. , mz., tmz:" 

Zijne Excellentie Baron . Gl!&IcKE VAN HE&~ 
WIJNEN verklaart namens zijne Regeerinp:, dat hij 

blj de ooder teekening van het Protokol van heden 
verplicht is er op te wijzen , dat, ingevolge de 
grondwettelijke bepalingen, in Nederland van kracht, 
het Protokol behoort te worden goedgekenrd door 
cle Staten-Generaal. Daar die goedkenri ng niet 
v6ór 2 Januari is knoneo gevraagd worden, is 
Harer Maj esteits Regeering voornemens daarin te 
voorzien zoodra de Kamers weder bijeen komen. 

Deo Gezant der Nederlanden wordt akte ver

leend van zijne v.1irklariog. 
.De ratificatiën van Zijne Majesteit den Keizer 

van Oostenrijk-Hongarije, váo den President der 
Fraosche Republiek , van Zijne Majesteit den 
Keizer van Roslaud en van Zijne M-ajesteit den 
aoltao van Turkije zijn na onderzoek in goeden 
en behoorlijkeo vorm bevonden. Overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel XCIX zulleo · die akteo 
eveo als de akten van ratificatie, die den 2den J nli 

1891 zijn gedeponeerd , worden neêrgelegd in de 
archieven der Belgische Regeeriog. 

De vertegenwoordigers der Mogendheden ver- · 
leenen den Belgischen vertegenwoordiger akte van 

dit dêpot. 
Zijne Excellentie de heer D' ANTAS verklaart, 

dat aangezien de omstandigheden de Portngeesche 
Kamers belet" hebben zich nopens de Algemeeoe 
Akte en de Verklaring van 2 Juli 1890 uit te 
spreken, hij van zijne Regeering de opdracht heeft 
ontvaogen te verzoeken dat het Protokol geopend 
blijve voor het depooeereo der ralificatiëo van 
Zijne Majesteit den Koning van Portugal tot den 

2den Februari 1892. 
De vergadering hecht hare goedkeuring aan de 

dllor den Gezant van Portugal voorgestelde ver: 
lengiog van uitstel. 

Ter oorkonde waarvan dit Protokol is opge
maakt, waarvan een gewaarmerkt afschrift door 
toSBCheokomst der Regeeriog van Zijne Majesteit 
den Koning der Bel!19D zal ge7,0odeo worden aan 
elke der Mogeudhedeo, die de Algemeeoe Akte 

en de Verklaring van 2 Juli 1890 hebben onder
teekeod. 

Gedaan te Brussel, den 2den J aouari 1892. 
(J/et.) Prins F. VAN TmtN EN TAXIS, 

R. KHRVENHÜLLE II. 
UHBEBMONT. 

E. BANNING. 
SCHA.Clt DE BKOCKDOBU, 
J . G. DE Aouw. · 
EDH. VAN EETVELDk. 
A. BoURÉE. 
VIVIAN. 

JOHN KIBK. 
~ F. DE . RENZIS, 

L. GER!CKE. 
M. n'ANTA8. 

• L. OUROIJSOPP. 

Voor Perzie : 

Bu&ENSTAH. 
ET. CARATRÉODOBY. 

JOHN KIB&. 

Zijne Excellentie Geoerall]. NAZARE-AGA, Gezant 
van Perzië te Brussel. 

Deo 3 Januari 1892. 
(get.) NAZARE·AGA. 

Gezien de wetten van 24 Juni 1891 (Staata
.6/ad n°. 142) en van 1 April 1892 (Staata6lad 

n°. 62), houdende go~dkearing van bovenstaande 
Algemeene Akte en Protokol; 

Gelet dat de akten van bekrachtiging van ~l 
de Staten, welke de voorzegde Algemeeoe Akte 
en de daarbij behooreode Verklaring hebben ooder
teekeod, in de archieven van het Koninkrijk van 
Bt!lgië zijn nedergelegd geworden, alsmede dat 
de dag der iowerkingtrediug der Algemeeoe Akte 
en \"an het Pro to kol is bepaald op 2 April l 892; 

Op de" voordracht van den Minister van Bniteo
landsche Zaken van 12 April 1892, o•. 4171, 
afdeeling A. S. ; 

Hebben goedge~ooden en verataan de bekend
making van meerbedoelde Algemeene Akte, Ver
klaring en Protokol te bevelen door plaatsing van 
dit bealnit in het Staatal,laà. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestnar worden belast , ieder voor zoo
veel hem betreft, met de • uitvoering der bepa
lingen, in voornoe,;nde stukken vervat. 

'1 Gravenhage, den 21-steo April 1892. 
(gel.) E M MA. 

D, Mi11Ïlt11r 11a11 Buitmlandache Zalm, 
(get.) VAN TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 27 llflli 1892.) 
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22 .Jpril 1892. BESLUIT, tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 17 J nli 1889 (Staau~ 
blad n°. 95) en tot vaststelling van een 
reglement voor de Rijkslandbonwproefstations. 
s. 93. 

IN NAAM VAN H. M. WILH ELMI NA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, van 16 Februari 1892, n0, 584.•, af

deeling Onderwijs, en Littera I, afdeeling Handel_ 
en Nijverheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 17 Juli 1889 
(Staat,bl,arl, n°. 95); 

Overwegende, dat het noodig is de organisatie 

der Rijkslandbonwproefstations op nieuw te regelen; 
Den Raad van State gehoord (advfoa van den 

15 Maart 1892, n°. 16); 

. Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van ] 9 April 1892, n°. 154.4.•, afdee• 

ling Onderwijs, en van 20 April 1892, I,a. R, 

afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I o. met intrekking van het Koninklijk besluit 
van 17 Juli 1889 (Staat,blarl, n°. 91i), 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 v~n het Staat,blad en van de Staaucourant, 
waarin het geplaatst ia. 

De Minister van Binnealandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslnit, dat in het 

.staat,blatl en gelijktijdig in de Slaauco11ra,at zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
!(l!Zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten April 1892. 

(!Jet.) EMMA. 

De Mi~ilter van Binnenlandacl,e Zakn, 
(!Jet.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 28 .Jpril 1892.) 

R EGLEMENT vo/J'T' de Rijl:8lanrl,bouwproef-
1tatiom. 

I. Plaat,, d,oel en werkkring der ,tatwm. 
Art. f . Er zijn van Rijkswege landbouwproef- · 

stations gevestigd te W age11ingen, te Groningen, 
te Hoor'/1 en te Breda. 

2. De proefstations hebben ten doel : 

a. het ten behoeve van den landbouw onder-

110eken van grond- en watersoorten, meststoffen, 

voedingatoffen, zaden en alle andere landbouw• 

gron_dstoffen en voortbrengselen, op aanvrage van 

de Regeering of van bijzondere personen en in

stellingen; 
b. het verrichten van cnltnnr- of bemestings

proeven op de daarvoor door _ de Regeering of 

door bijzondere personen en instellingen beschik

baar gestelde proefvelden; 
c. het instellen van wetenschappelijke onder

zoekingen van meer algemeenen aard den land
bonw betreffende. 

Voor bepaalde richtin!(en op dit gebied kannen 

door den Minister van Binnenlandsche Zaken een 
of meer der proefstations met · bijzondere hulp• 

middelen worden voorzien. 
Het proefstation te 11' age11ingen kan daaren

boven, wanneer de directenr der Rijkelandboaw

school aldaar zulks verlangt en de werkzaamheden 
het naar het oordeel van den dir_ectear van het 

proefstation niet verhinderen, dienstbaar worden 

gemaakt aan . het onderwijs, dat aan de Rijks

landbouwschool "!ordt gegeven. 

3. Elk proefstation is bestemd voor bepaalde 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken in 

o,erleg met de in artikel 9 genoemde commissie 
van toezicht aan te wijsen kringen, 

§ 2. Ya,a Aet bel,eer en !,et per1rmeel. 

4. Aan het hoofd van elk proefstation staat 
een directeur die door Ons wordt benoemd, ge

schorst en ontslagen. 
5. Behalve den directeur zijn aan elk proef

station werkzaam : 
a. een óf meer vaste adsistenten ; 

b. voor zooveel noodig, tijdelijke adsistenteu, 
die door den Minister van Binnenlandsche Zaken 

van het eene naar het andere station knnnen 
worden verplaatst; 

c. een aman ueneis. 
Deze ambtenaren worden door den Minister 

van Binnenlandscbe Zaken benoemd, geschorst en 
ontslagen, op voordracht van den directeur van 

het betrokken proefstation en de commissie van 

toezicht geboord. 
Aan elk proefstation knnnen bovendien volon

tairs worden toegelaten op door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, den directeur en de i»m
missie van toezicht gehoord, te maken bepalingen. 

6. De directeuren, adsistenten en amanuenses 
oefenen hunne fonctiën uit volgens eene instrnc
tie door den Minister van Binnenlandscbe Zaken 

vast te stellen. 
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7. De directeuren der proefstations vormen een 

college, waarvan eeu door den Minister van Bin

nenlaudsche Zakeu tot voorzitter wordt benoemd. 

Deze heeft, in gew vau staking van _stemmen, 

eeue beslissende stem. 
De vergaderingen van dat college worden ten 

minste tweemaai 's jaars gehouden, met kennis
geving door den voorzitter van tijd eu plaats aau 

het dagelijksch bestuur der commissie van toezicht. 
In eeu dezer vergaderingen w;ordt vastgesteld: 

a. de methoden van onderzoek, die voor een 

tijdsruimte van niet meer dan een jaar zullen · 

geldig zijn; 
l>. een het e.fgeloopen kalenderjaar omvattend 

verslag, bevattende staten ingericht unar een door 
den Minister van Binnenlaudsche Zaken vast te 

&lellen model, betreffende de inrichting, het per

soneel, de werkzaamheden eu de geldelijke ver

antwoo'-<ling, benevena den inveutaris met de 
opmerkingen en voorstellen, daaruit voortvloeiende, 

§ 3. "JTan het toezû:At. 

8. Het rechtstreeksch toezicht op de proef

stations wordt door Ons opgedragen aan eene 
commissie, bestaande uit ten minste vijf en ten 

hoogste n~geu leden. 
De leden der commissie worden door Ous be

noemd en ontslagen en uit hun midden de voor
zitter en de secretaris door Ons aangewezen. 

De voorzitter en de secretaris maken met een 

van de andere leden der commissie door haar 
zelve aan te wijzen, het dagelijbch bestuur nit, 

hetwelk bevoegd is de zaken te behandelen en te 
beslissen, welke daarvoor door den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken vatbaar worden geacht. 

Het dagel~ksch bestuur is van zijne hande

lingen mededeeling en verantwoording verschuldigd 

aan de commissie van toezicht. 
De zetel van het dagelijksch bestu or is ge

vestigd te Amsterdam, 

De leden der commissie treden volgens eenen 
door den MiQister van Binnenlandsche Zaken vast 

te stellen rooster om de vijf jaar af, doch zijn 
opnieuw benoembaar. 

De commissie stelt voor bare werkzaamheden 
een, nishoudelijk reglement vast, dat, om in wer
B'ng te treden, de goedkeuring van den ~inister 
van Binnenlandsche Zaken behoeft. 

9. De commissie van toezicht waakt voor de 
handhaving der bepalingen betreffende de proef
stations, en stelt aan den Minister van Binnen-

anJsche Zaken de verbeteringen voor die zij 

noodig acht. 
Jaarlijks breng\ zij aan den Minister van Bin-

• nenlandsche Zaken een algemeen verslag uit over 
den toe$tand der proefstations gedurende het af

geloopen kalenderjaar, vergezeld van de beschon
. wingen en voorstellen waartoe dit haar aanleiding 

geeft. 
10. De leden der commissie hebben te allen 

tijde toegang tot de proefstations. 
. De directeuren zijn verplicht hun steeds de ge• 

vraagde inlichtingen te verstrekken, zoowel ten 

opzichte van hunne werkzaamheden als van de 

administratie. 

4. Yan de ondenoeking111t. 

11. Oe Staat is niet verantwoordelijk voor de 

van de proefstations uitgaande mededeelingen, ad
viezen en verslagen. 

12. De onderzoekingen, bedoeld in artikel 2, 

snb a, behalve die, welke op aanvrage der Re

geering plaats hebben, geschieden in den tegel 

alleen aan het proefstation , gelegen binnen den 

kring waarin de aanvrager zijn bedrijf . uitoefent. 

Ingeval de aanvrager bijzondere redenen meent 
te hebben om een onderzoek aan een ander proef

station ie verlangen, richt hij daartoe een gemo

tiveerd verzoek aan den Minister van Binoenlandsche 

Zaken. 
lle sub l> en c in artikel 2 bedoelde werk-

. zaamheden en onderzoekingen geschieden op· last 

van den Minister \'.an Binnenlandsche Zaken, en 
op aanvragen door bijzondere personen of instel

lingen aan den Minister van Biunenlandsche 
Zaken te richten. Alvorens op deze aanvragen" 

te beslissen, wint de Minister het gevoelen in 

der commissie van toezicht. 
13. De methoden, volgens welke de onder

zoekingen plaats hebben, behoeven, nadat zij door 

het college van directeuren zijn vastgesteld, de 

goedkeuring van den Miuister van Binnenlandsche 
Zaken. Zij worden, voor zoover de handel en de 
landbouw bij de kennis daarvan belang hebben, 

tijdig in de Staatacourant medegedeeld. 

14. De in artikel 2 sub a bedoelde ouderzoe
kingen worden betaald naar door den Minister 
vau Biunenlandsche Zakeu vast te stellen voor 

alle proefstation• gelijke tarieven: 
De proeven en onderzoekingen door de Regee

ring bevolen en die bedoeld in artikel 2 sub c, 
geschieden kosteloos, 

15. Voor het onderzoeken ten behoeve der 
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openbare controle worden door den Minister van 
Binnenlandsebe Zaken reglementaire bepalingen 
vastgesteld. 

16. Wanneer een aanvrager met de uitkomst 
eener onderzoeking ab bedoeld in art. 2 snb a 
geen genoegen neemt,. kan bij daarvan În beroep 
komen bij den voorzitter van het college van 
directeuren, die alsdan voor een tweede onder• 
zoek een der andere proefstations aanwijst. 

De gemiddelde uitkomst der beide onderzoe
kingen wordt als de juiste aangemerkt.. 

De kosten van beide onderzoekingen komen 
voor rekening van den aanvrager. 

De voorzitter van het · collegè van directeuren 
geeft van elk zoodaoig voor!(ekomeo geval kennis 
aan den voorzitter der commissie van toezieht. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 April 1892 
(Staatsblad, n°. 98). 

Mij bekend, 

De Mini6ter van Binnetf,lanàsc!te Zden, 
(get .) TAK VAN POORTVLIET. 

22 .&pril 1892. BESLUIT, houdende W1Jz1gmg 
van het reglemeo t voor den dienst der Rijks
tele.graaf, vastgesteld bij het Koninklijk be• 
sluit van 4 Juli 1B91 (Staatablad n°. 146). 
s. IJ4. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid , van 11 April 1892, 
l•. C, afdeeliog Poste~ijen; 

Gezien de wet van 7 Maart 1862 (Staatsblad 
n°. 48); 

Gezien Ons besluit van 4 Juli 1891 (Staata
blaà n°. 145); 

ln aanmerking nemende, dat wijziging van het 
bij dat beslnit goedgekeurde reglement voor den 
dienst der Rij kstelegraaf ooodig is , om den West- · 
Enropeeschen tijd voor de Nederlandscbe Rijks
telegraafkantoreo te kunnen invoeren;, 

Den Raad van State geboord (advies van 

19 April 1892, n°. 8) ; 
Gelet op het nader rapport van den voor

noemden Minister, van 20 April 1892, l•. V, 
afdeeling Posterijen ; 

Hebben goed~vondeo en verstaan: 
1°. het Reglement voor den dienst der Rijks, 

telegraaf, vastgesteld bij het Koninklijk besluit 
van 4 Juli 1891 (Staatabl4à n°. 146) , te wijzi, 
gen als volgt : 

Art. ·4, derde lid, wordt gelezen aldus: 
• üe kantoren met doorloopenden dagdienst van 

7 ½ uur des morgens tot 8½ uur des avonds 
(middelbare tijd ma G-re""wicA) ." 

'tri; 4, zesde lid , wordt gelezen aldus: 
•De. middelbare tijd van GreenwicA geldt voor 

al de Nederlandscbe RUbtelegraafkantoren". 
Artikel 39, vierde lid, wordt gelezen aldus: 
; Beatellin!( door de kantoren met nachtdienst 

tnsachen 10} ure des avonds en.del) volgendeµ 
morgen ten 6 nre des zomers eu 7 ure des 

. ,winters (volgena deu middelbaren tijd \"an Greetf,
-tDicA), geschiedt slechts dan , wanneer zij door 
het gewicht van het in bet telegram behand.W 
onderwerp kennelijk gevorderd wordt, of wanneer 
de onmiddellijke bestelling door de belanghebben
den uitdrukkelijk ia verlangd," 

2°. te bepalen , dat dit besluit zal in werking 
treden op den vijfden dag na de dagteekeoing 

van het Staatablaà en de Staat1co11rant, waarin 
het is geplaatst, 

De Minister . van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat8blad en gelijktijdig in de 

Staatacourant zal worden geplaatst, 

's Gravenhage, den 22sten April 1892. 

(get. ) EMMA~ 

De Min . van W aterataat, Handel en NijvwAeià, 
(get.) C. L~LY. 

(Uitgeg. 26 April 1,1392.) 

22 .&pril 1892. BESLUIT, tot wijûging van 
art. 19 van het Kooioklij k besluit van 2 Sep
tember 1873 (lnàÏ6cA Staatablad, n°. 217•), 
houdende herziening der lfepalingen omtrent 
ontginning van delfstoffen bevattende gronden 
in Ned,erlafl(UcA-Indië. S. 96·. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA • .BNZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van deu Minister van Koloniën, 

van 11 Maart 1892, litt. A1 , n°. 27; 
Deo Raad van State gehoord (advies van 

li April 1892, n°. 10); 
Gezien het nader rapport van den voornoeJD

den Minister, van 16 April 1892, litt J,.• , 

n°. 33; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, 

dat de vierde alinea van artikel 19 van het 
Koninklijk besluit van 2 September 1873 (lnài6cA
Staatsblaà n°. 217•) wordt !(elezen als volgt: 
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• Gronden , waarop derden rechten uitoefenen, 
worden ten behoeve eener onderneming van mijn ' 
ontginning niet in gebruik genomen ·dan met toe 
stemming der rechthebbenden, of, indien deze 
toestemming niet te verkrijgen is, en het ge
bruik van den grond voor langer dan drie jaren. 
verlangd wordt, dan wel na de ingebruikneming 
op den voet van de volgende alinea reeds drie 
jaren of langer icednurd heeCt, overeeuko~stig 
de bepalin!Z:eij regelende de onteigening ten alge
meenen nutte in Neàerla11dacli-Indië. 

Is geene overeenstemming tosachen den con
cessionaris en de rechthebbenden op den grond 

rkregen en wordt het gebruik van den grond 
niet voor langer dan drie jaren verlangd , dan 
geschiedt de tijdelijke . inbez_itneming daarvan op 
dezelfde wijze als voor het tijdelijk gebruik van 
gronJ: ten behoeve van mijnbouwkundige opspo
ringen bij dit besluit ia bepaald". 

De Miniater van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

'/;/ad, wordt geplaatst ,· en waanao afschrift wordt 
gezonden aan den Raad van State. 

'a Gravenhage, Jen 22sten April 1892. 

(!let.) .E M M A. 

De Mi11ûter oan Ko1'mié,,, (,get.) v. DEDEJI. 

(Uitgeg. 27 April 1892.) 

2a April 1892. M1ss1vE van den Minister van 
Oorlog aan de autoriteiten der landmacht, be
treffende de spelling enz. •an plaatsnamen enz. 

Naar aanleiding van eene met Zijne Excellentie 
den Minister van Hiunenlandsche Zaken gevoerde 
briefwisseling, heb ik de eer, U te doen kennen, 
dat ik - met wijziging in zooverre van het be
paalde bij punt a der dezen:ijdsche aanschrijving 
van 28 llecem ber 1882, I• afd., Secretariaat, 
n°. 48 - heb goed11evouden te bepalen, dat de 
inschrijving van namen van peraonen in registers, 
stam boeken, strafboekèn, enz., in het vervolg 
behoort te geschieden geheel overeenkomstig de 
orergelegde extracten uit het geboorteregister, en 
voor zoovee) militieplir.htigen betreft, overeen
komstig de extract-stäten model n°. 19. 

Het verdient aanbeveling, dat met het rnren
et&,i.nde ook bij uwe gewone dienstcorrespondentie 
Nll!hing wordt gehoudeu. 

Van deze gelegenheid wenech ik gebruik te 
maken , er uwe aandacht op te vestigen, dat, bij 
het vermelden van namen van gemeenten des Rijke 
moet worden gevolgd de spelling aangenomen in 

de tabel, vastgesteld bij .Ai-tikel VII •an de 
Additionnele .Artikelen der Grondwet, waarvan 
de tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 30 November 1887 (Staatsblad n°. 1112). 

l)e Mi11ûter oan Ourlog; {git.) SEYl!PARDT. 

26 April 1892. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdeude beslissing 
dat het voor de overtreding van· de ver• 
plichting opgelegd bij de 2• zinsnede van 
art. lO al. l der wet van ó Mei 1889 
(Staaû6lad n•. 4.8) onverschillig is welke de 
oorzaak zij van het niet- vertoonen van de 
kaart, tenzij die niet aan hem, die daartoe 
verplicht is, mocht te wijten zijn. 

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

req. voorgesteld bij memorie: Schending van 
art. 10 der wet van 6 Mei 1889 (8taalsbtad, 

. n°. 48); 
Ü,,er11Jege,cd,e dat den gereq. bij dagvaarding is 

ten laste gelegd : • dat hij , als hoofd een er 
bakkerij te Hoorn op 27 Maart 1891 des voor• 
middags omstreeks half elf, aan den agent van 
politie tevens onbezoldigd rijksveldwachter 0. D. J. 

. te Hoorn, op diens aanvrage, niet heeft vertoond 
de kaart, houdende, . o. m. den naam en de voor• 

. namen , den dag en de plaats van geboorte van 
F. R., geboren den l April 1878, die toeu reeds 
sedert eenigeo tijd in beklaagdes bakkerij ten be
hoeve van zijn bedrijf arbeid verrichtte;" 

0. dat de kantonrechter te Hoorn, dit feit 
heeft bewezen verklaard , doch niet strafbaar ge
oordeeld heeft, op grond dat aan het slot van 
het eerste lid •an art. 10 der wet ,·an ó Mei 1889 
(Staaûhlad o0 • 48), houdende bepalingen tot hel 
tegengaan ,an overmatigen en gevaarlijken arbeid 
van jengdige personen en van vroo wen aan de 
hoofden van ondernemingen, waarin of waanoor 
een persoon beneden 16 jaren arbeid verricht in 
een fabriek of werkplaats , ten plicht wordt gesteld 
de in de eerste zinsnede van gemeld eerate lid 

. bedoelde, door den burgemeester aficegeven arbeids• 
kaart, in welk er bezit de hoofden der onder• 
nemingen in dal geval moeten zijn, aan de met 
het toezicht belaste ambtenaren op aannage te 
vertoonen, doch dat, nu ten processe vaststond 
dat de gereq., toen hem de kaart betreffende 
1<'. H. werd afgevraagd, dusdanige kaart oog niet 
had bekomen, er te zijnen aanzien geen plaats · 
was voor h,it gebod van vertooning der kaart, 
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en dientengevolge de gereq. door de .niet-vertooning 
geen strafbaar feit heeft gepleegd; 

(!. dat de kantonrechter mitsdien den gereq. van 
alle rechtsvervolging heeft ontslagen, en dat in 
hooger beroep de arrondiSBementa-rechtbank te 
Alkmaar zich met deze rechtsbeachonwiniÇ vP.r
eenigd en het vonnis van den eersten rechter 
bevestigd heeft, en dat tegen deu beelisaing het 
middel van r.assatie is gericht; 

O. dat volgens de eerste zinsnede van art. 10 
der aangehaalde wet, het hoofd of de bestuurder 
van een bedrijf of eene onderneming waarin of 
waarvoor een persoon beneden 16 jaren arbeid 
verricht in fabrieken en werkplaatsen, in het be:r:it 
moet zijn van eene aldaar nader omschrevene 
kaart, welke, volgens het 2° lid van het artikel 
wordt afgegeven door (!f van wege den bnrge
meester der gemeente binnen welke de jeugdige 
persoon arbeid zal verrichten , en dat in de 2" 
zinsnede van gemeld eerste lid van het aangehaald 
wetsartikel wordt bepaald : • Deze" (dat ia het 
hoofd of de beetnnrder van het bedrijf of de 
onderneming) •is verplicht die kaart aan de bij 
art. _18 bedoelde ambtenaren op aan.-rage te 
toonen;"_ 

O. dat het voor de overtreding van laatst
gemeld voorschrift onverschillig ia welke de o_or
:r:aak zij van het niet vertoonen van de kaart, 
tenzij die niet aan hem, die daartoe verplicht ia, 
mocht te wijten zijn, waarvan in deze niet is 
gebleken; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel van · 
CB88Btie is gegrond; 

Gezien de artt. lOli R. O., lU en 17 der aan
gehaalde wet van 5 Mei 1889 (Staaf-46fad o0

• 48), 
23 Strafrecht, 214, 216, 247, 253, 266, 257 
en 370 Strafvordering; 

Vernietigt de vonniaaen door dè arroodi!lllements• 
rechtbank te Alkmaar en den kantonrechter te 
Hoorn respectievelijk op 29 December en 9 Oc
tober 1891 in deze zaak gewezen, voor zoover 
daarbij het bewezen verklaard feit niet strafbaar 
is verklaard; 

Verklaart dat dit feit moet worden geqnali
ficeerd : het als hoofd ,·an een bedrijf, waarin 
een persoon beneden 16 jaren arbeid verricht in 
eene werkplaats, niet op aanvrage vertoonen van 
de in art. 10 der wet van 5 Mei 1889. (Staatl-
6laà n•. 48) bedoelde kaart aan een bij art. 18 
dier wet bedoelden ambtenaar ; 

Verklaart den gereq. J. N. daaraan schuldig; 
Veroordeelt hem in eene geldboete van f l en 

in de kosten van het geding, nitvoerbaar, behalve 
die in cassatie gevallen, bij lijfsdwang gedurende 
ten langste 2 dagen; 

Bepaalt dat de geldboete, bij gebreke van be
taling binnen 2 maanden na den dag waarop dit 
arrest kan worden ten uitvoer (1:elegd, zal worden 
vervangen door hechteois van één dag. 

29 .4.pril 1892. BBSLUIT, ter bekeodmaking van 

de tosschen N1derla,sd en de Domi,sicaanscl,11 
Rllpu6tiek op l Mei 1891 te •, Gra111!11kage 
gealoten consulaire overeenkomst. S. 96. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. EN~ 

W1;r EMMA ENZ. 

Gezien de tusschen Nederla,sd en de Domî,si
caaMclie Republiek op 1 Mei 1891 te ', Gra11m
liag1 gesloten cooaulaire overeenkomst, waarvan 
een gewaarmerkte afdruk, met de vertaling, ge
hecht blijft aan dit besluit, eu daarvan een on
afscheidelijk deel uitmaakt; 

Gelet dat de Nederlandsche en Dominicaansche 
akten van bekrachtiging, reapectievelijk gedag
teekend van 11 Juli en 30 September 1891 , 
den l8den Maart 1892 te Parija zijn uitgéwiSBeld; 

Op de voonlracht ,an den Minister van Buiten
landsche Zaken, van -21i April 1892, n•. 3443, 
afdeeling Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en \'erstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst en van de 
vertaling te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staat,blad. 

De Ministers , Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in 1•oarnoemde overeenkomst vervat. 

'•Gravenhage, den 29ateo April 1892. 

(get.) E M M A. 

D, Minilter 11an Buiteniawcke 'zak11t1 , 
VAN •r1KNHOVEN, 

(Uitgeg. 3 Mei 1892.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningio der Nederlanden 
en in HD. naam, 

Hare Majesteit de Koniogin-Regente~ der Neder
landen, de vriendschapsbanden, die tuaschen het 
foninkrijk der Nederlanden en de Dominicaansche 
republiek bestaan, wenschende toe te balen, en 
aan de handelsbetrekkingen, die zoo gelnkkig 
tusachen de beide naliën tot staud zijn gebracht, 
de meeat mogelijke nitbreidiog willende v~rzekeren, 
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heeft, ten einde dat doel te bereiken en om te 
voldoen aan een door de Regeering van genoemde 
republiek te kennen gegeven verlangen, toege
stemd in het toelaten ve.n Dominice.e.nsche consols 
in de ,voornaamste havens der Nederlandsche 
koloniën, onder voorbehoud evenwel deze ver
gnnning tot het onderwerp te maken eener nit
drukkelijke overeenkomst, waarbij de rechten, 
verplichtingen en vrijdommen dier consuls in de 
gezegde koloniën dnidelijk en nauwkeurig worden 

omschreven. 
Te dien einde heeft Hare Majesteit de Koningin

Regentes van het Koninkrijk der Ne.Ierlanden 

1ieno~md: 
Jonkheer C. HARTSEN, commandeur der Orde 

van den Nederlandschen Leeuw, ridder tweede 
klasse der Orde ve.n den Gonden Leen,y van 
het Hais van Na88Bn , enz, enz., en 

Baron A. MACKAY, commandenr der Orde 

van den Nederlandschen Leenw, enz., . enz., 
Ministers van Bnitenlandsche Zaken en van Kolo
niën van Hare Majesteit Koningin WILHELMINA; 

en de President der Dominicae.nsche repnbliek : 
Baron E. VAN ALHEnA, Grootkruis. der Orde 

van Isabella la Catholica, commandeur der Orde 
van het Legioen ve.n Eer, enz., enz., Buitenge
;woon Gezant en Gevolmachtigd Minister der 
Dominicaansche repnbliek bij het Koninklijk Hof 
der Nederlanden; 

die , na wederkeerige mededeeling hunner vol
machten, welke in goeden eo behoorlijken staat 
zijn bevonden, omtrent de navolgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. Er worden Dominicaansehe consols
generaal, consols, vice-consnls en consulaire· 
agenten toegelaten in al de havens van de over
zeesche bezittingen of koloniën der N ederle.nden, 
welke . open zijn voor de schepen van alle landen. 

2. De Dominicaansche consnls-generaal, consuls, 

vice-consuls en consulaire agenten worden be
schouwd als handels-agenten, ter bescherming ve.n 

den zeehandel hunner laudgenooten, in rle havens 
van het ressort van hno consulair arroadissemegt. 

Zij zijn onderworpen zoowel aan de burgerlijke 
als aan de strafwetten des lands, waar zij ge
vestigd zijn, onverminderd cle uitzonderingen, 
die de tegenwoordige overeenkomst in hun belang 
vaststelt. "' 

3. De consols-generaal, consuls en vice-consuls, 
alvorens tot de uitoefening hunner werkzaamheden 
te worden toegelaten en het genot te hebben van 
de vrijdommen, die daaraan verbonden zijn, 

leggen aan ile Regeering ve.n Hare M aJesteit de 
Koningin der Nederlanden eene commissie in be
hoorlijken vorm over, 

Nadat het exequatur, 't welk zoo spoedig 
mogelijk door den Gooveroeor der kolonie zal 
worden mede-onderteekend, ia verleend, hebben 
gezegde consulaire ambtenaren van allen rang 
recht op de bescherming der Regeering en op 
den büstand der plaatselüke overheid voor de 
vrije uitoefening hunner betrekking. 

De Regeering behoudt zich, bij het verleeneo 
van het exeqnatur, de bernegdheid voor dit weder 
in te trekken of door den Gouverneur der kolonie 
te doen intrekken, met 01,gave der redenen van 
dien maatregel. 

4. De consuls-generaal, consuls en vice-consols 
zijn gerechtigd boven de_ buitendeur hunner woning 
het wapen van bonne Regeering te plaatsen , met 
het opschrift: Consulaat of · vice-Consulaat der 
Dominicae.nsche republiek. 

Het is uitdrukkelijk verstaan, dit dit uitwendig 
teeken nimmer kan worden aangemerkt als 
gevende het jns asyli, noch ale konnende de 
woning en hare bewoners onttrekken aan de ver
volging der plaatselijke justitie. 

5. Het staat echter vast, dat de archieven en 
bescheiden betreffende de consnlaire zaken tegen 

elk onderzoek zullen beschermd zijn, en dat geen 
overheid of ambtenaar de bevoegdheid ze.! hebben, 
die op eenigerhande wijze of onder eenig voor
wendsel te onderzoeken , in beslag te nemen of 
daarvan inzage te hebben. 

6. De consuls-generaal , consols, vice-consuls 
en consulaire agenten zijn met geenerhande diplo
matieke waardigheid bekleed. 

Iedere aanvrage, die e.an de Nederlandsche 
Regeering moet ·worden gedaan, geschiedt door 
tnsschenkomst van den diplomatieken agent, ge• 
accrediteerd bij het Koninklijk Hof of bij de 
Regeeriog der Nederlanden. 

Bij gebreke van dezen en in spoedvereischende 
gevallen, kan de consnl-generaal, consul of vice
consul zelf de aanvrll!(e doen aan den Gouver
neur der kolonie, daarbij het dringende der z11ak · 
bewijzende en de redenen uiteenzettende, waarom 
de aanvrage niet aan de ondergeschikte overheid 

kan worden •gedaan , of aantooaeode , dat de 
vroegere aanvragen, aan deze overheden gedaan, 
zonder gevolg zijn gebleven. 

7 . De consnls-generaal en de consols zijn be
voegd consulaire agenten te benoemen in tle havens, 

vermeld in art. l. 
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De consulaire agenten kunnen zonder onder
scheid . zijn Nederlandsche onderdanen, Domini• 
caansche onderdanen of onderdanen van elk ander 
land, gevestigd of knnnende volgens de bepalingen 
der plaatselijke wetten worden toegelaten tot het 
zich vestigen in de havens, waar de consnlaire 
agent wordt aangesteld. Deze c011snlaire agenten, 
wier benoeming onderworpen is aan de goedken• 
ring van den Gouverneur der kolonie, worden 
voorzien van eene aanstelling , afgegeven door 
den consnl, onder wiens bevelen zij werkzaam 
moeten zijn. . 

De Gonverneur der kolonie kan in ieder geval 
de goedkenring, waarvan zoo even is gesproken, 
aan de consnlaire agenten ontnemen, onder mede
deeling der redenen van zoodanigen maatregel · 
aan den consul-generaal of consul. 

8. De pBSpoorten, door consulaire ambtenaren 
van allen rang afgegeven of geviseerd, ontslaan 
geenszins van de verplichting om zich te voor• 
zien van al de stukken, door de plaatselijke 
wetten tot het reizen of zich vestigen in de 
koloniën gevorderd. 

Het recht om het verblijf in de kolonie te 
ontzeggen, of de verwijdering te bevelen van den 
pel'!loon, aan wien een pBBpoort is afg~geven, 
blijft den Gouverneur der kolonie voorbehouden. 

9. Wanueer een Dominicaansch schip op de 
kosten van eeu der N ederlandsche koloniën komt 
te stranden, neemt, bij afwezi!(heid of met toe
stemming van den kapitein, de consul-generaal, 
con,ml, vice-consul of consnlaire agent, aanwezig 
ter plaatse van de schipbreuk o{ van de berging, 
al de noodige maatregelen tot redding van schip" 
lading en alles wat daartoe behoort. 

Bij afwezi!(heid van den consul-generaal, consul, 
vice-consul, of consnlairen agent, neemt de Neder• 
landsche overheid der plaats, waar het schip is 
gestrand, de maatregelen hij de wetten der kolo
nie voorgeschreven. 

10. De consuls-generaal, consula, vice-collsnls 
en consulaire agenten kannen, voor zoover de 
uitlevering van deserteurs van Dominicaansche 
koopvaardij- of oorlogschepen hij traclaat is be
dongen , de hnlp der plaatselijke overheid il)• 
roepen tot het aanhouden, gevangen nemen en 
in vei,11ekerde bewaring honden. van deserteurs 
dier schepen. Zij wenden zich te dien einde tot 
de bevoegde ambtenaren en eischen de gezegde 
desertèurs schriftelijk op, mi~ uit de scheeps
registers, monsterrollen of ieder ander authentiek 
stuk bewijzende, dat de opgeëischte personen ho-

hoort hebben tot de manschap. Wanneer de op
eisching· op deze wijze is ges&a!d ! wordt de 
uitlevering toegestaan. De plaatselijke overheid 
is ge honden gebruik te maken van al de middelen 
in hare macht, ten einde de njtlevering der 
desertenrs geschiede. Na hnnne aanhouding worden 
de deserteurs gesteld ter beschikking van de ge
zegde consulaire ambtenaren, en knnnen, op aan
vrage en op de kosten van degenen die hen 
opeischen, worden opgesloten in de openbare ge

, vangènissen , ten einde te worden gezonden naar 
de schepen, waartoe zij hehooren, of naar andere 
schepen van dezelfde natie. Indien deze deser
teurs echter binnen drie maanden, na den dag 
hunner aanhouding , niet teruggezonden z'f , 
worden zij in vrijheid gesteld, en kunnen zij om 
dezelfde reden niet weder in hechtenis worden 
genomen. 

Het staat echter VBSt, dat ,.indien de deserteur 
bevonden werd eenige misdaad, W!lDhedrijf ofover
treding te hebben gepleegd, zijne uitlevering kan 
worden uitgesteld totdat de betrokken rechtbank 
nitapraak heb be gedaan en deze ten ni.tvoer gelegd zij. 

11. Wanneer een Dominicaansch onderdaan 
komt te overlijden, zonder bekende erfgeuamen 
of uiterste wilsnitvoerders na te laten, geven de 
Nederlandsche ambtenaren, die krachtens de wetteg 

der kolouie met het beheer van den boedel zijn belast, 
daarvan kennis aan de consulaire ambtenaren, ten 
einde de noodige mededeeling aan de belangheb
benden te doen geworden. 

12. De Dominicaansche conaols-generaal, con
snls, vice-consula en consnlaire agenten hebben 
als zoodanig voor zoover de Domioicaansche wet
geving zulks toelaat, het recht om tot scheids
mannen te worden benoemd in de geschillen, die 
tnsschen de bevelvoerders en de manschap der 
Dominicaansche schepen mochten ontstaan , en 
zulks zonder tnsscbeokomst der plaatselijke over
heid , tenzij het gedrag der manschap of van 
den bevelvoerder van dien aard zij geweest, dRt 
het de orde en de rust van het laod kunne storen, 
of dat de consnls-generaal, consuls , vioe- consuls 
en consulaire agenten den bijatand inroepen der 
gezegde overheid, om hnnne uitspraken ten nit
voer te leggen of het gezag daarvan te hand
haven. 

Het staat echter vast, dat deze bijzondere vorm 
van rechtspleging of van uitspraak door scheids
manneo de twistende partijen het recht niet ont
neemt om daarvan, na hnnne terugkomst, hij de 
rechterlijke macht van hnn eigen land in hooger 
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beroep te komen, wanneer de wetgeving_ ..an dit 
laatste haar dat recht toekent. 

13. De consols-generaal, consuls, vice-consuls 
en ~msulaire agenten, die geen onderdanen zijn 
der Nederlanden, noch, op het oogeoblik honoer 
beooemi11g, als ioge~eteoeo gevestigd zijn in het 
Koniokrijk der Nederlanden of zijne koloniën, eo 
die bovendien, behalve hun consulair beroep, noch 
eene betrekking hebben, noch beroep of handel 
oitoefeoeo, zijn, voor zoover io de Domioicaaosche 
republiek dezelfde goosteo aan de coosnls-geoe
raal, consuls eo vice-consols der Nederlanden zijn 
toegestaan, vrijgesteld van de inkwartiering, van 
de persooeele belasting en daarenboven van alle 
hfds- of gemeeotelij ke belastingen, die worden 
aangemerkt als van pereoneeleo aard. Deze vrij
dom kan zich nimmer uitstrekken tot de io- eo 
oitgaaode rerhteo of andere indirecte of reëele 
belastingen. 

De consuls-genersal , consols, vice-consols of 
consulaire agenten, die geen ingezetenen of erkende 
onderdanen zijn der Nederlanden, maar die icelijk

tijdig met hunne betrekking van coosnl, eeoig 
beroep of eeoigeo handel mochten uitoefenen, zijn 
gehoodeo de lasten te dragen eo de rechten eo 
belastingen te voldoen , evenals alle N ederlaodsche 
onderdanen eo andere inwoners. 

De consuls-generaal, coosnls, vice-consuls eo 
consulaire agenten die onderdanen zijn· der Neder
landen , maar aan wie is toegestaan eene consulaire 
betrekking waar te nemen, door de Domioicaansche 
Regeeriog opgedragen, zijn gehouden alle rechten 
eo belastingen van welken aard ook te voldoen. 

14. lle Domioicaaosche coosuls-11:eoeraal, con
sols en vice-consuls genieten io de Nederlaodsche 
koloniën alle andére voorrechten , vrijstellingen 
eo vrijdommen, die io het vervolg aan de agenten 
van gelijken rang van de meest bevoordeelde 
natie mochten worden toegestaan. 

15. De tegenwoordige overeenkomst zal van 
kracht blijven gedurende vijf jaren, te rekenen 
van de uitwisseling der akten van bekrachtiging, 
welke zoo spoedi[r doenlijk zal plaats hebben. 

Ingeval geeoe der cootracteereode partijen 
twaalf maanden vóór het verloop van den ge
zegden tijd van vijf jaren haar voornemen te 
keooeo geert, om de werking er van te doen op
bonden, zal de overeenkomst gedurende oog een 
jaar van kracht blijven , te rekenen van den dag, 
waarop een der beide partijen baar zal hebben 
opgezegd. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol-

machtigden de tegenwoordige overeenkomst hebben 
ooderteekeod eo met hunne wapens bezegeld. 

Gedaan te 's Gravenhage , in dubbel , den 
1 Mei 1891, 

(L, 8,) (get.) HARTSEK, 

MACKAY, 

EMANUEL DE ALMEDA, 

Voor eensluidend afdruk, 
De Secretari.8-0meraal van Aet Departement van 

Buite,slantl,c!,e Zaken, 
(get.) E. ZILCKEK. 

30 4pril 1892. Bl!SLUIT van den Minister van 
Biooeolaodsche Zaken, houdende vaststelling 
eener instructie voor de Rij ks-laodboow
leerareo. 

IN S T R U CT I E oour de Bijulanillxmw
leerar-1111. 

Art. 1. De taak van den Rijks-laodbonw
leeraar omvat: 

a. het houden van landbouwkundige voor• 
drachten binnen zijn ambtsgebied; 

lJ. het re,1tt1leo en het cootroleereo der van 
Rijkswege p;esubaidieerde proefvelden. 

Bovendien ia hij gebonden al die werkzaam
heden te verrichten, welke hem door den Minister 
van Biooeolaodsche Zaken worden opgedragen. 

2. Het plan voor de gesubsidieerde proefyeldeo 
wordt door den Rijks-laodbouwleeraar opgemaakt 
io overleg met de commissie van toezicht, welke 
door Gedeputeerde Stat~o io iedere provincie 
wordt benoemd. 

Dit alzoo opgemaakte plan wordt vóór 1 A11• 
gostns bij den Minister van Binneolandsche Zaken 
ingediend. 

Het toezicht op deze proefvelden, zoomede de 
regeling der daaraan verbonden werkzaamheden, 
is aan den Rijks-landbonwleeraar opgedragen. 

3. Voor het oilvoereo van schP.ikundige ana
lysen ten behoeve der te nemen proeven kan hij 
de hnl p inroepen van het proefstation tot welks 
kring zijn ambtsgebied behoort. 
. 4. Jaarlijks vóór I Januari brengt hij aan 
den Minister van BionenlandM:he Zaken een rap• 
port nit over al hetgeen op de proefveldea io zija 
ambtsgebied is ~erricht, inhoudende eeoe volledige 
omschrijving van de genomen proeven, váo het 
doel daarmede beoogd en van de uitkomsten 
daardoor verkregen. 

Afschrift van dit rapport wordt door hem ge-
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zonden aan de commissie van toezicht op de 
proefvelden en aan den inspecteur van het middel
baar onderwija belast met het toezicht op de 
landbouwl!Choleo. 

5. Het plao van de hoofdzakelijk tosschen 
1 October en 1 April te honden landbonwkundige 
voordrachten onderwerpt hij met vermelding der 
plaats en der te behandelen onderwerpen v66r 
den !sten September aan de goedkeuring van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Bij de keuze der plaatsen is rekening te 
-honden met hare geschikte ligging, wat betreft 
de openbare middelen van· vervoer, met de be

l , hoefte aan ontwikkeling , benevens de belang
stelling der landbouwende bevolking_ en met de 
nabijheid van proefvelden. • 

De voordrachten worden, met inachtneming van 
plaatselijke toestanden en gebruiken, op znlke 
dagen en uren gesteld, dat het bijwonen daarvan 
voor de landbonwende bevolking zoo min mogelijk 
bezwaren oplevert. 

De keuie der onderwerpen geschiedt in over
eenstemming niet. den aard van den landbouw en 
met de behoeften van de streek. 

Waar .proefvelden in de nabijheid zijn, worden 
deze aan de voordrachten · dienstbaar gemaakt, 
terwijl omgekeerd de voordrachten strekken tot 
toelichting van den arbeid op die velden. 

De voordrachten zijn kosteloos voor ieder toe
gankelijk. 

Na elke voordracht wordt gelegenheid gegeven 
tot ·gedachtenwisseling over vragen den land bon w 

betreffende. · 
6. Ue Rijks-landbonwleeraar licht den Minister 

van Binnenlandsche Zaken voor omtrent alle land
bonwknndige onderwerpen, zoowel van technisch en 
als van economiséhen .aard. 

Bovendien is hij gehouden, des gevraagd , in
lichtingen te verstrekken en te. dienen van advies 
omtrent alle belangen, op den landbouw betrekking 
hebbende aan: 

a. de Commissarissen der Koningin van de 
provinciën, die geheel of gedeeltelijk tot zijn 
ambtsgebied behooren; 

/J. de bnrgemeesters van de in zijn ambtsgebied 
liggende gemeenten ; 

7. Beh~lve het rapport over de proefvelden 
vermeld in art. 4 dezer instructie, zendt hij v66r 
1 Februari van elk jaar aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken een beredeneerd en door 
cijfers toegelicht verslag aangaande den toestand 
van den landbouw in zijn ambtsgebied gedurende 

he~ argeloopen jaar. Daarin is gewag te maken 
van de bestaande gebreken en behoeften, zoowel 
op technisch als op economisch gebied , met aan
wijzing , zooveel mogelijk, van de maatr~gelen, 
die tot voorziening of tot verbetering aangewend 
kunnen worden. 

8. Hij is verplicht alle aangelegenheden, die 
met het landbouwonderwijs in verband staan, ten 
spoedigste ter kennis te brengen vao d~n inspec
teur . van het mid~elbaar onderwijs , belast mei 
het toezicht op de landbouwscholen, of van de 
daarbij betrokken inspecteurs van het lager onder
wijs - elk hunner voor•zoover hun werkkring ,n 
ambtsgebied aangaat. 

9. V6ór 15 Juni wordt door hem aan dt1 
Minister van Binnenlandsche Zaken eene begrooting 
van kosten voor de materieele• behoeften van het 
volgende dienstjaar aangeboden. 

10. In de maaod Januari zendt hij aan den 
Minister van Hinnenlandsche Zaken eeoe reke
ning en verantwoording van zij_n beheer over de 
gelden, in het afgeloopea dienstjaar door hem 
aitgegeven. 

11. Het is den Rijka-lan~boawleeraar verboden 
eenig ambt of eenige betrekking te bekleeden 
zonder machtiging van den Minister van Binoen
landsche Zaken. 

Noch middellijk noch onmiddellijk neemt hij 
deel aan een landbouwbedrijf of aao eene onder
neming van landboownijverheid. 

12. Het staat hem niet vrij langer dan twe~ 
achtereenvolgende dagen buiten zijn ambtsgebie,1 
te vertoeven, zonder verlof van den Minister van 
Binnenlandsche Zakeo. 

13. Deze instructie treedt in werking op 
1 Mei 1892. 

Vastgesteld bij beschikking van den Minister 
van Binnen\andsche Zaken van 30 April 1892 
n•. 1828, Afd. 0. 

• Mij bekend, 

De Sei:retaria-Generaal, l.!Jel.) Ü!JCKllEKSTER, 

3/i Mei 1892. BBSLtJIT van de Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën, be
treffende in- en doorvoer van van vee af
komstige artikelen. 

De Ministers van Binnenlandsche Zakeo en van 
Financiën; 

Gelet op de Koninklijke bes\niten 'van 8 De
cember 1870 (Staatl!Jlad n•. 194) en van 14 An
gnstns 18_88 (Staat,!Jlad nO, 142); 
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Gelet op de bekendmaking van de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 
11 Maart 1886 (opgenomen in de Nederla11rkc1'e 
Staatacoura11t van 12 Maart daaraanvolgende n°. 60) 
en op lMe van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 21 Auguslps 1888 (opgenomen in de 
Nederlanitscke Staatscourant van 23 Augustns 
daaraanvolgende n°. lllll); 

Brengen ter kennis van belanghebbenden: 
dat ten aanzien van de vraag tot den Commis

saris der Koningin van welke provincie belang
hebbenden zich moeten wenden tot verkrijgen van 
eene der in bovengenoemde bekendmakingen be

doelde vergunningen, voortaan de volgende regelen 

zillen gelden : 
1°. op verzoeken om vergnnning tot invoer van . 

de van vee afkomstige artikelen , genoemd in de 

Koninklijke beduiten van 8 December 1870 (Staats
blad no. 194) en van H Angnstns 1888 (Staats

blad n•. 142), wordt, indien de plaats van be

stemming daarbij wordt opgegeven, beschikt (voor 

zoover daartoe machtiging is verleend) door den 

Commissaris der Koningin in die provincie, waarin 
de plaats van bestemming der in te voeren arti
kelen ligt; 

2°. in de beschikking van den Commissaris der 
Koniógin wordt de plaat. van bestemming ver
meld; wordt de plaat~ van bestemming bij het 
verzoek niet opgegeven , dan wordt daarop be

schikt door den Commissaris der Koningin in die 
provincie, waarin de verzoeker lpersoon of ven

nootschap, al of niet rechtstreeksch belanp;heb

bende) gevestigd Ï• ; 

So. is de verzoeker buiten 's lands gevestigd dan 
moet bij het verzoek steeds de plaats van be
stemming worden opgegeven, opdat daarop worde 

beschikt overeenkomstig het bepaalde sub. 1 o.; 
4°. blijkt.- uit de stokken, die bij den invoer 

worden vertoond, dat de artikelen bestemd zijn 
tot invoer in eene andere provincie dan die welker 

Commissaris de ,ergunning heeft verleend , dan 
\'l'.O~t de vergunning als niet geldig beschouwd; 

6°. op verzoeken om vergunning tot doorvoer 
van bovenbedoelde artikelen, wordt beschikt datir 
den Commissaris der Koningin in die provincie, 
waarin het kantoor van invoer ligt; 

6°. een verwek om een der bovenbedoelde ver

gunningen, kan worden gedaan door personen of 
vennoo~chappen (al of niet rechtstreeks belang• 

hebbende bij den in- of doorvoer) en kan worden 

gesteld op ongezegeld papier. 
Vroegere beslissingen omtrent een der boven-

genoemde punten, worden , voor zoover zij met 
het bovenstaande in strijd zijn, ingetrokken. 

's Gravenhage 3/6 Mei 1892. 

De Mi11iater 11an Binnmlawcl,e Zake,, , 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Miniater va11 Fi11anciën, (.get.) PIERSON. 

4 Mei 1892. M1ss1vR van den Minister van 
Oorlog aan de autoriteiten der landmacht , 
betreffende de toepassing der wet op het zegel. 

Naar aanleiding van eene met Zijne Excellentie 

den Minister van Financiën gevoerde briefwisse

ling heb ik de eer, U met de navolgende beslis

singen van mijn genoemden ambtgenoot ten aan

zien van de toepassing der zegelwet in kennis 
te stellen. 

l •. De aanvragen om verlof, ingediend door of 
voor officieren, bnrgerlijke ambtenaren en mili

tairen beneden den rang van officier - miliciens
verlofgangers daaronder begrepen -, zijn niet aan 
het recht van zegel o~derworpen. 

20. Vermits alle akten en stukken, ·voortvloeiende 
nit de wet van 19 Angnstns 1861 (Staatabla.a 

n°. 72), betrekkelijk de nationale militie, (met nit
zondering van de overeenkomsten van vervanging 
in den dienst) vrij van zegel kunnen worden ge• 
acht op grond van artikel 10 dier wet, zijn daa,r• 

onder b. v. ook begrepen de verzoeken van en 
voor miliciens, gegrond op de artikelen 129 en · 

136 van meergemelde wet, alsmede de verzoeken 
van bij de militie ingelijfden om toestemming tot 
het aangaan van een hnwelijk. 

3°. In den aanhef van de eerste alinea en in 

de tweede alinea van artikel 27 .J, n°. 12, der 
wet van 3 October 1843 (Staatsbla.a n°. 47) is 

vrijstelling van zegelrecht verleènd voor de toe
stemmingen tot het aangaan van huwelijken, de 

aanstellingen, getuigschriften, reis- en ontslag- of 
afscheidsbrieven, welke van regeeringswege worden 
verleend of uitgereikt aan personen beneden den 

rang van officier, tot de landmacht behoorende, 

alsmede voor de verlofpassen en reisbrieven, aan 

alle personen zonder onderacheid, tot de landmacht 
behoorende, uitgereikt wordende. 

Het ligt in de bedoeling van deze wetsbepa
lingen, dat de vrijstelling ook wordt toegepast op 
de stokken, welke ter verkrijging van de gemelde 
bescheiden moeten worden opgemaakt. 

De Mi11uter 11a11 Oorlog, (.get.) SnuARDT. 
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5 Mei 1'89'2. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, houdende beslissing dat inge
volge art. 80 der Grondwet en art. VII der 
additiooeele artikelen, van de uitoefening van 
het kiesrecht niet is uitgesloten, hij die in 
staat van faillissement is verklaard, wanneer 
een door hem aan zijne schnldeischers aan• 
geboden accoord bij een in krar,ht van ge
wijsde gegaan vonnis- is gehomologeerd. 

De Hooge Raad . enz., 
Gezien het verzoekschrift door A. VAN KEllPEll, 

koopman en winkelier te Roermond op 20 April 
1892 ter griffie van den Hoogeo Raad nedergelegd, 
waarbij hij zich in cassatie voorziet tegen een ·von• 
nis van de arrondissemeots-rechtbaok te Roermond 
van 9 April bevoren~, bij welk vonnis is gehand
haafd een beslnit van den gemeenteraad van Roer
mond van 30 Maart 1892, afwijzende het verzoek 
van adressant om op de lijsten van kiezers van 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
der Provinciale Staten en van den gemeenteraad 
te worden g_ebracht; 

Gezien het vonnis der arrondissemeots-recht
bank te Roermond voormeld; 

Overwegende dat als middel van cassatie is voor
gesteld : schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 80 en VII der ailditioneeîe artikelen 
der Grondwet van 1887, art. 1 der wet rep;eleode 
het kiesrecht, art. 11 der wet houdende algemeene 
bepaling der wetgeving van het 1'onio!l:rijk zoo 
afzonderlijk als in hun onderling verband; 

0, daaromtrent, dat bij het vonnis, waartegen 
het verzoekschrift is gericht, wordt ~angenomen, 
dat de verzoeker bij vonnis van de rechtbank te 
Roermond van 12 Augustus 18110 in staat van 
faillissement is verklaard, eu dat een door den 
verzoeker aan zijne schuldeischers aangeboden 
accoord bij een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis dier rechtbank van 9 October d. a v. is 

gehomologeerd ; • 
0. dat de rechtbank, terecht aannemende dat 

de verzoeker door deze homologatie de beschik
king en het beheer over zijne goederen heeft terug 
bekomen, van oordeel is dat hij evenwel behoort 
tot de personen, die de beschikking en het beheer 
over hunne goederen hebben verloren, moet ge
bracht worden onder hen die bij art. 80 der Grond
wet en V Il der additioneele artikelen van de 
uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten; 

0. dat de rechtbank hiermede voorbijziet dat 
terughelromi'fl!I van de beschikking en het beheer 
over de goederen en oplwuden van Aet t1erliea van 

besr,hikking en beheer over de goederen slechts 
verschillende nitdrokkiogen zijn voor een zelfde 
begrip, en zij mitsdien heeft geschonden de ge
melde artt. 80 der Grondwet en VII der additio
neele artikelen ; 

0. dat deze grond de eenige is , op welliu aan 
verzoeker de uitoefening van het kiesrecht is ont
zegd en vaststaat dat bij in het bezit is van de 
overige Yereisehten daarvoor ; 

Vernietigt mitsdien het vonnis door de arron• 
diasements-rechtbaok te Roermond op 9 April 1892 
in deze zaak gewezen; 

Beveelt dat de naam van den verzoeker als~og 
op de lijsten der kiezers van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten- Generaal, van de Pro
vinciale Stalen en van den gemeenteraad in de 
gemeente Roermond zal worden geplaatst; 

Verwijst den Staat, de provincie Limbnrg en 
de gemeente Roermond ieder in een derde der 
kosten. 

6 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlot vaart op de M erwetle; de Noord 
en de Nieuwe Maaa. S. 97. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 Januari 1892, 
L•. D, afdeeling Waterstaat; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 12 April 1892 
(Staat,hlad n°. 86), houdende nadere bekrachti
ging van het reglement van politie voor de scheep
vaart en de vlotvaart op den Rijn, met inbegrip 
van de Waal en de Lek; 

Gezien. de wet van 28 Februari 1891 (Staai1-

hlad n•. 69); 
Overwegende , dat het noodig is, zooveel moge

lijk in oYereenstemming met bovengenoemd ~e- . 
ment, politiebepalingen vast te stellen voor de 
scheepvaart en de v lotvaart op de Merwede, de 
Noord en de Nieuwe Maas; 

Deo Raad van State gehoord (~vies van den 
22 Maart 1892, n°. 4,); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 29 April 1892, n°. 168, 
afdeeliog Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgend: 
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REGLEMENT va11 politie voor de •el,up-
1111 vlotvaart op de Merioede, de Noortl 
1111 de Nieuwe Maa,. 

.J(qemeene hepalingm. 

Art. I. Dit reglement is· toepasselijk: 
}o, op de rivier de Merwede tot aan den mond 

der Wolleweversbaven te Dordrecht ; 
20. op de rivier de Noord ; 
30, op de rivier de Nieu.we Maas tot de lijn 

gericht van 100 M. boven den Oostmond va~ 
her Mallegat, onder de gemeente Rotterdam, op 

hoekpuntpaal CCCXXXI der bt1rziene rivierkaart . 

onder de gemeente Kralingen. 
II. 1 °, De schippers van vaartuigen van 

allerlei soort, de vlotvoerders, de bezitters van 
veerponten, badplaatsen en andere inrichtingen, 
aan of op de in artikel I genoemde rivieren, 
moeten waken dat alle schaden en belemmeringen 
wederkeerig worden vermeden. 

20. De vlotvoerders zijn gebonden om hno vlot 
te doen voorafgaan door een ~hnitje met een 
waarschnwer. Dit schnitje moet ten minate één 
nur voor het vlot nitvaren en eene vlag voeren, 

bestaande nit zestien ruiten afwiaselend rood en 
wit, wanneer het vlot door eene stoom boot ge
aleept wordt- en anders afwisselend rood en zwart. 
De vlotvoerder moet op de vlotverklariog [artikel 2ó 
van de herziene Rijnvaartakte van 17 October 1868, 
voor zooveel noodig goedgekenrd bij de wet van 
4, April 1869 (Staatsblad n°. 37)] den naam van 
den waarschuwer vermelden, of dien daarop doen 
vermelden door de politie van de eerste haven, 
waar het vlot aankomt. 

Indien het vlot door eenige onvoorziene om
standigheid niet kan doorvaren, moet de vlot
voerder terstond een tweeden waarschnwer zenden 
om de belanghebbenden te verwittigen dat het 
vlot niet komt. De verplichting om zich van een 

arschuwer te . doen voorafgaan vervalt voor 
vlotull, waarvan de verplichte bemanning, volgens 
artikel XXI, 1° •. niet meer dan 5 man bedraagt. 

De voerders .-an zoodanige vlotten zijn echter 
gehouden om de boven voorgeschreven vlag op 
het vlot zelf te• plaatsen. 

3°. Geen schip mag zoodanig geladen zijn dat 
zijn diepgang de lijn overschrijdt welke de uiterste 
daarvoor toegelaten grens aanwijet. 

De ter aanwijzing van den grootsten toegelaten 
diepgang dienende krammen moeten door de 
schippers duidelijk zichtbaar gehouden worden 

rni:t witte of gele klenr op een donkl!fi!'III' ,of met 
zwarte klenr op een lichten grond. 

4°. Vaartuigen zonder vast dek, die bij hun 
grootsten toegelaten diepganj! geen scheepsboord
hoogte van ten minste 30 cM. boven water hebben, 
moeten, ook wanneer zij stilliggen, voorzien zijn 
van een toestel van ten minste 30 cM. hooge 

sterke, dichte planken, die aan den golfslasr; vol
doenden weerstand biedt. 

ó•. Op atoom- en zeilschepen moet het materiëel 
met het oog op de veiligheid van het verkeer in 
den Staat, waar zij tehuis behooren, voorge
schreven en in het scheepspatent vermeld, ge
dnrelide de vaart steeds volledig en in goeden 
staat aanwezig zijn. 

6°. Op stoombooten van élke grootte moet de 
naam van de boot of de naam en woonplaats van 
den eigenaar aan weerszijden op duidelijk zicht
bare wijze aangebracht zijn. 

Yoor8c1-riftm, hij de vaart i,a acht te nemen. 

IN HET A.LGEHEEN. 

III. . 1°. Geen schip mag bij het vertrek of 
gedurende de vaart, de koerslijn, die een ander 
schip of ,lot volgt, snijden en dit in zijn vaart 
belemmeren. 

2°. De vaartuigen van allerlei soort, die de 
koerslijn eener stoomboot met of zonder gesleept 
wordende vaartuigen, ·overdwars kruisen , moeten 
zich, wanneer die stoomboot de rivier opvaart , 
minstens een'\ halve stroom breedte, wanneer zij 
de rivier afvaart, minstens eene volle stroom
breedte van haren boegspriet . verwijderd honden. 

3°. Op plaatsen, waar de rivier sterke bochten 
vormt en waar p;eeh standplaats van waarschuwers 
bestaat, moeten alle stoom booten met of zonder 
g~eept wordende vaartuigen, de rechter (stnur
boords) zijde van het vaarwater houden, totdat 
men van het roer de doorvaart iu rechte lijn kan 
doorzien. De afvarende stoombooten moeten boven
dien hare vaart verminderen. 

4°. Op gedeelten waar vaartoigen aan steigers 
of kaaien liggen of aan den oever bezig zijn met 
laden of lossen, mogen stoombooten met of zonder 
gesleept wordende vaartuigen in het voorbijgaan 
of wenden tosschen die vaartuigen en het midden 
van de rivier met geen grooter kracht varen, dan 
het ~ storen der boot en hare voortbeweging 
vereiachen. .Op dezelfde wijze moeten zij hare 
vaart verminderen in het voorbijgaan van vaar-
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tuigen, die op de rivier liggen voor de uitvoering 
van ve~beteringswerken, peilingen of metingen. 

Hetzelfde geldt ~ij het voorbijvaren lang• vlotten, 
die aan den oever gebouwd or gebroken worden, 
wanneer daarop bij het naderen van eene stoom
boot door het zwaaien eener roode vlag, een teeken 
gegeven wordt. 

Liggen zulke vaarlnigeu achter kribben of in 
het algemeen z6ó, dat zij van d~ aankomende 
stoom booten niet kuunen gezien worden, dan zijn 
deze slechts dan verplicht met verminderde snel
heid te varen, wanneer hiertoe van de vaartnigen 
bij dag door het uitsteken van eene vau verre 
zichtbare vlag, des nachts door het aanbrengen 
van eene groene lantaarn, een teeken gegeven is. 

6°. Gedurende de vaart mogen nimmer meer 
dan twee schepen nevens elkander gekoppeld zijn. 

6°. Behoudens het geval van overmacht is het 
aan alle vaartuigen verboden om zich dwars over 
de rivier te laten afdrijven. 

7°. De schippers en vlotvoerders zijn verplicht 
op de door tonnen , bakens of andere ~ekenen 
voor de scheepvaart aangeduide riviervakken, wier 

. geringe diepte of breedte of wei tijdelijke vero~
diepiog bijzondere voorzichtigheid bij de doorvaart 
noodig maakt, de aanwijzingen en bevelen, door 
de beambten der rivierpolitie nopens de vaart op 
deze riviervakken gegeven, ·op te volgen. . 

De vaart bij nacht of met te diep gaande 
vaartuigen kan op deze riviervakken door genoemde 
politiebeambten verboden worden. 

Dergelijk verbod Wllrdt door openbare aankon
diging tijdig ter kennis van de belanghebbenden 
bij de scheep- en vlot vaart gebracht. 

Het is verboden, in strijd met zoodanig verbod 
te handelen. 

WANNEER SCHEPEN ELKANDER VOORBIJVAREN. 

I. In verschillende vaa'f11}aters. 

· IV. Schepen in verschillende vaarwaters, die 
elkander voorbijgaan in dezelfde of in tegenover" 
gestelde richting, moeten het vaarwater blijven 
volgen, waarin zij zich bevinden. 

II. In hetzelfde vaar,oater. 

A. Bij voldoende breedte. 

.d.lgemeene hepaüngen. 

V. Schepen, die zich in een en hetzelfde vaarwater 
bev.inden, hetzij in dezelfde richting varende of 

1892. 

niet, mogen . elkander niet voorbijgaan " tenzij , 
naar den waterstand op dat tijd11tip, het vaar• 
water blijkbaar voldoende is voor eeoe gelijktijdige 
doorvaart. In dit geval moeten zij zich grilJll«ln 
naar de volyende voorschriften (arlt. VI en VII). 

J'oorhijvaren in l,etzelfde oaar,oater in dezelfde 

richting. 

VI. l O• Wanneer eene stoomboot met of zonder 
gesleept wordende vaartuigen, .tot een afstand van 
80 M. eene andere stoomboot of een sleepkonvooi 
genaderd is, mag zij niet naderbij komen. 

Indien evenwel de schipper der achterste stoom
boot wil voorbij varen, moet hij vijf klokslagen 
geven, en bij dag eene blauwe vlag, des nachts 

een helder brandende lantaarn met wit glas ter • 
hdlver mast doen hijschen, op welk . sein bij het 

voorbij varen, de voorste stoomboot hare kracht 
moet verminderen en links (bakboord) uitwijken 
de a;dere daarentegen rechh (stnnrboord) nitwijke~ 
moet. 

De schippers moeten 's nachts de lantaarn niet 
ter ha\ver mast, maar onder den boegspiet doen 
ophangen. 

2°. Wanneer een schip, voor den wind z:iilende, 
een ander schip, dat insgelijks voor den wind 
zeilt, bereikt, en het voorbij wil varen , moet de 
schipper van het achterste schip tijdig zijn voor
nemen te kennen geven , door te praaien, het 
voorste schip houdt dan onder den wind af, terwijl 
het achters~ schip aan de windzijde voorbijvaart. 

1' oorbijoaren in 1,etzelfde oaarwater, in tegen
ouerge,telde rû!l,ting. 

VII. 1°. Stoombooten met of zonder gesleept 
wordende vaartuigen en schepen , voor den wind 

zeilende, moeten bij het ontmoeten rechts (stnnr
boord) uitwijken. 

2°. Xan een schipper zich door bijzondere om
standigheden niet naar bovenstaaI1den regel ge
dragen, dan is hij gehouden de seinen te gev!iP , 
voorgeschreven bij artikel VI; de twee schepel!, 
moet.en dan links (bakboord) nitwijken. 

Hij nacht gelden de voorschriften van arti~ 
kei XVI, 4°. 

B. Bij onvoldoende bre .edte. 

VIII. 1°. Wanneer er te weinig ruimte is om 
elkander Toorbij te varen (art. V), moet het 
opwaarlsgaande schip, wanneer het te voorzien 
is dat het in de engte een afwaartsgaand schip 
zal ontmoeten, beneden de engte ophouden, tot-

10 
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~at het andere deze is doorgevaren. Indien een 
opwaartagaand schip zich reeds in de engts be
vindt, moet het afwaa~ande schip voor deze 
ophouden eo wachten totdat het eerste er door• 

Kt'komt!1t ie. 
20. Wanneer eene stoomboot opwaarts gaande 

zonder ·eenig vaarteig te slepen, het laatste schip 
van een sleepkonvooi beneden de engte tot op 
120 M. heeft ingehaald, ma11: dit sleepkonvooi 
de engte niel binnenvaren , dan nadat de eerste 
atoom boot het voorbij ia. 

8°. Geene stoomboot mag een sehip, dat haar 
in de engte voor ie, tot meer dan 80 M. naderen. 

lil. Bijzondere voor1clirift1111. 

SleepkonvoOÏIM. 

IX. 1°. Sleepkonvooien mogen nimmer tlr
zel!der hoogte varen, behalve wanneer zij elkander 

voorbijgaan. • 
20. Alle stoom booten, die geen vaartuig slepen, 

evenals alle schepen die met gnn~tigen wind vare~ , 
moeten het vaarwater aan sleepkoovooien afstaan, 
ala de ruimte het toelaat. Bij gebreke van vol
doende ruimte moeten de schippers der sleepbooten 
en der • gesleept wordende schepen, zelfs wanneer 
hnn geen sein gegeven ia, nitwijken overeenkomstig 
de voorschriften van de artt. VI en VII. 

s•. De acbippers van sleepbooten met konvooi· 
moeten hnnne vaart verminderen gedurende het 
voorbij>taren van andere stoom booten met of zonder 
gesleept wordende vaartuigen. · Insgelijks mogen 
stoom booten, die geen vaart11ig slepen, slechts 
met verminderde kracht varen, zoolang zij sleep• 

konvooien voorbij varen. 

Scliepett langs d1111 oner getroUea. 

X. l!. ,Wanneer een achip langs den oever 
getrokken · wordt mag men slechts aan de tegen
overgestelde zijde voorbij varen. De getrokken 
schepen moeten, op de seinen, voorgescpreven bij 
artikel VI, zoo dicht mogelijk hun oever naderen. 

"1•. Het voorbijvaren tusachen een schip eo den 
oever , ,•an welken het getrokken wordt, i• 1&lleeq 

geoorloofd , in geval van noodzaak, aan een11 
afwaartsgaande stoomboot, die geen v~tuig sleept 
en ook dan slechts, nadat van deze de seinen 
gegeven zijn, voorgeschreven in art. VI en wanneer 
het getrokken schip zich buiten het gewone vaar• 
water voor de opvaart bevindt, zoodat het OJ\~ 
mogelijk is aan de rivierzijde er om heen te varei:t 

Op het sein, gegeven door de stoQmboot, ~ 
de achipper van het getrokli;-co aeb!p v~plicht do 

'.!In te strijken en moet de stoomboof over deze 
iieendrij ven , terwijl zij zoo lang mogelijk de werk 
tnigen doet stoppen. 

3°. Bij het jagen der schepen mogen nooit 
meer dan drie paarden aan hetzelfde sleeptouw 
i;espannen 'zijn. 

Scliepm die tJ(J()f" atroom àrijv1111. 

XI. Elke stoom boot is verplicht uit te wijken 
oor een schip dat voor stroom drijft zonder hulp 
an zeilen. Bij gebreke van voldoende rnimte 

113 het voor stroom drijvend .schip op de seinen, 
gegeven overeenkomstig artikel VI, verplicht met 
behulp van riemen en ankers zooveel mogelijk 
uit te wijken. 

laveerfMile ic/iepen. 

XII. Schepen, die laveeren , mogen niet door
Yaren tW1SCben eene stoomboot met of zonder gesleept 
wordende vaartuigen en den oever, welken die 
atoomboot houdt. Die schepen zijn dus verplicht 
te wenden v66rdat zij de koerslijn der naderende 
stoomboot krnisen. 

Y aartuigm 11an een ladirtgltJeNIWfl/111 van minder 
dan 600 centenaar (30,000 K.0.) en diep 

geladen vaartuigen. 

XIII. 1 °. De schippers van vaartuigen van alle 
soort, welker ladingsvermogen minder dan 600 
centenaar (30,000 K.G.) bedraagt, mogen varende 
etoombooten of eleepkouvooie11 niet nabij komen en 
moeten zich buiten den daardoor veroorzaakten 
golfslag houden , totdat deze genoeg verminderd is 
om de slingering niet gevaarlijk meer te doen zijn. 

2°. Indien niettemin zulk een vaartuig een 
stoomboot of sleeptrein zoo nabij komt, dat het 
oogenschijnl\jk gevaar loopt, dan mag de schipper 
van de stoomboot met geen grootere kracht varen 
dan voor hare vaart en voor het goed sturen 
noodig ia en moet hij , zoo noodig, stoppen, in• 
dien hij dit zonder gevaar voor zijne boot en de 
gesleept wordende vaartuigen kan doen. 

8°. In de nabiJheid van varende, diep geladen 

vaartuigen van een ladingsvermogen van 600 cente
naar (30,000 K.G.) of meer, moeten stoomschepen 
met of zonder gesleept wordende vaartuigen steeds 
met verminderde kracht varen. 

Dooroaart """ 1cliepett e,o vlottm IJij IJruggett ett 

oeerpo,sten. 

XIV. 1°. Ieder schipper en ieder vlotvoerder is 
verplicht zich te onderwerpen aan de bijzondere 
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maatregelen, voorgesehreven ten opzichte van de 
brnggen en de veerpont.en. 

2°. De schippers van veerponten, die zich be• 
wegen langs een dwars . door de rivier gelegde• 
ka~! , zijn verplicM voor varende schepen en 
vlotten nit te wijken, en zulks i11 het algemeen 
naar de zijde tegenovergesteld aan het vaarwate? 
dat il.oot deze gevolgd wordt. 

Voor atoom booten, die geen vaarlnig slepen , 
moeten daarentegea de bovengenoemde ponten nit
wijken, aaar den oever waar de ponten hare voor 
den nacht llepaald aangewezen ligplaats hebben, 

S•. De schippers van ponte~ bij 2°. genoemd 
zijn verpliéht voor de schepen en vlotten , die 
boven of bene4en de gezegde ponten van den wal 
afsteken, nit te wijken en wel voor de stoomboo• 
ten met of zonder gesleept wordende vaartnigen 
na de seinen • voorgeschreven bij artikel VI en 
voor de andere vaartnigen en vlotten, nadat dezi> 
door den roeper gepraaid of eene roode vlag ge• 
heschen hebben. 

4,0, Bij het voorbijvaren van veerponten die zich 
l1111gs een dwars door de rivier gelegdl!D kabel be
wegen., moet de kracht der werktuigen zoodanig 
worden verminderd, dat die ponten niet in ge
vaarlijke schommelingen geraken. 

Het atoppm ~an ttoom6ooten 11oor liet vervoer 
11an reiziger,. 

XV. 1°. Elke stoomboot voor reizigers die aan eene 
landingsplaats wil aanleggen, ia verplicht de klok 
te luiden. Als het opont_hond moel plaals hebben 
op een station dat door schuiten bediend wordt, 
geen zij daartoe het sein door bij dag eene witte 
vlag en des nachts een helder brandende lantaarn 
met wit glas te hijschen. Dezelfde seinen worden 
gebruikt door de schuitenvoerders , die de stoom• 
boot willen aandoen. 

2°. Bij het naderen een er schnit moet de stoom• 
boot in tijds atoppen en mag men de werktuigen 
niet weder aanzetten voordat de schuit geheel 
b11citen gevaar is. 
• De schuitenvoerder moet tijdig aankomen, zijne 
schuit evenwijdig honden met den koars, welken 
de stoomboot volgt, en de laatste niet eer aandoan . 
dan nadat hare werktnigen tot stilstand zijn gebracht. 

3°. Zij die zich in de schuit bevinden, moeten 
dadelijk gehoorzamen aan het venoek van den 
schipper om te gaan zitten. 

4,0. Oe schuit moet bestnnrd worden door twee 
kloeke varensgezellen , bedreven in hnn vak en 
a]jJ matig bekend. Zij moet in· een goaden staat 

zijn en voorzien zijn van al het noodige tnig en 
van de aanwijzing van hartn grootsten geoorloof
den diepgang. 

l,o, Het plaatselijk bestnnr ziet toe op de stipte 
uitvoering der voorschriften bij 4,0 • gegeven, treft 
naar omstandigheden dadelijk de noodige ,oor
zieningen en getft daarvan kennis aan hel bestnnr 
der stoombooten. 

fto. Geen ander dan de daartoe bepaald aange
wezen schoitem'oijr.Jers mag rllisigers of goederen 
aan boord der stoombooten brengen of ze van 
daar afhalen. 

7°. Bij gelijktijdige aankomst aan,eene landinga
plaats • van twee s!oombooten in tegenovergestelde 
richting mag de schipper der opwaarts varende 
boot de andere in het wenden niet hinderen en 
moet hij haar laten voorgaan. 

Indien twee sroombooten in dezelfde richting 
varende aan dezelfde landingsplaats willen a~n
leggen, gaat de eerste voor en mag zij bij dat 
aanleggen niet door de andere worden belemmerd. 

Y oor1chriften 1/00'f tJ4 r;aart bij nacht en lJij 
• mi.ltig IDl1der. 

XVI. 1°. De stoombooten, die tusachen zons, 
ondergang en zonsopgang varen, moeten voorzien 
zijn van twee helder braode9de lantaarns, een 
van ro'ld glas aan den bezaansmaot of wanneer 
deze niet aanwezig ia aan den v laggestok op het 
achterschip of ook bij gemis daarvan op eene 
andere plaats op het achlerschip, de andere van 
groen glas aan den fokkemast en beide op eene 
voldoande hoogte gesteld om . op een geschikten 
afstand te knnnen waargenomen 'll'orden. 

Alle schippers van zeilschepen, die gedurende 
dien tijd varen, zijn verplicht bij het naderen 
van een stoom- of zeilschip en hetzij ze al of 
niet in dezelrde richting varen als dit laatste 
hun schip eene helder brandende lantaarn van 
wit glas te doen voeren , hoog genoeg om het 
naderend· of genaderd wordende vaartnig de ge
legenheid te geven om zich tijdig voor alle gtvaar 
van aandrijving te hoeden. 

Gesleept wordende vaartuigen behoeven slechts 
één helder brandende lantaarn van wit glas te 
voeren, die oon den top van den grooten maat 
of bij gemis daarvan op andere wijze hoog genoeg 
bè-vestigd moet zijn, om van alle zijden goed ge
zien te kannen worden. 

2°. Sleepkonvooien mogen bij nacht niet varen, 
dan wanneer de hemel door sterren of maan ver
licht i1. Zoodra de lucht betrekt moeten de 

10• 
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vaartuigen hnnne vaart staken en op de eerste 

gescbiktt1 plaat., aanleggen. 
8•. Bij mistig weder mogen alle stoombooten, . 

met of zonder gesleept wordende vaartuigen, 
slechts met halve kracht varen en moeten de 
eehippers onafgebroken de scheepsklok doen klep
'P8n, terwijl ~e schippers van zeilschepen onaf• 
gebroken met den roeper moeten W11&1'11chnwen. 

Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dat geen 
der beide oevers meer kan worden gezien, moeten 
de varende schepen op de eerste geschikte plaats 
worden vastgelegd. Van dezen maatregel zijn 
uitgezonderd de veerponten d~r stoom gedreven. 

4,0 • Wanneer schepen elkander des nac)ts in 
hetzelfde vaarwater (artikel V) tegenkomen, moet 
bij het voorbij varen steeds ret"hts uitgeweken wor
den (artikel VII l•), 

Wordt echter de echipper v.n~ eene opwaarts
varende stoomboot met gesleept wordende vaar
tuigen door bijzondere omstandigheden verhinderd 
dit voorschrift na te komen, dan moet hij vijf 
klo slagen doen hooren, en aan stuurboordzijde 
met een helder brandende lantaar'! van wit . glas 
doen zwaail'JI, waarop beide vaartnigen links 

moeten uitwijken. 
6•. Vlotvoerders mogen met hunne vlotten de 

ligplaata daarvan niet vroeger verlaten dau één 
nor v66r zonsopgang. Zij mogen hunne reis niet 
later voortzetten dan één nor na zonsopgang, ten 
ware zij door onvoorziene omstandigheden ver
hinderd worden om v66r dat tijdstip de aanleg-
plaats te bereiken. · 

In dergelijk geval moeten na het vallen van 
den avond aan• de zijde van het vaarwater twee 
helder brandende lantaarns van wit glas naast 
elkander op het voorste gedeelte en twee zulke 
lantaarns op het achterste gedeelte van het vlot 
geplaatst worden ter hoogte van minstens 4, M. 
eu naast elkander. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en ijs
gang mogen vlot.ten niet varen. Wórdon zij er 
onderweg door overvallen , dan moeten zij op de 
eerste bereikbare aaolegplaata worden teo anker 

gebracht of vastgemeerd. 

Your,cltriftm in gnal van va1t11arm 1111 ~inkm. 

voerders te praaien en hen bekend te maken met 
den aard en de plaats van het ongeval. 

Deze W11Chter moet geplaatst worden op minstens 
één u or gaans boven de plaats van het ongeval. 
Zoodanige wachter wordt ook geplaatst aan de 
uitmondingen van de bevaarbare nevenrivieren , 
die zich binnen gelijken afstand van die plaats 
bevinden. 

Gezegde waarschuwers moett'n op hun post 
blijven totdat zij bericht hebben gekregen, dat 
het vaartuig ot vlot weder drijvende gemaakt is 
nf totdat het bericht dat onmiddellijk aan de 
politie moet worden gegeven, door eene bekend
making dienovereenkomstig gevol11d is. · 

2•. Wanneer stoom booten met of zonder ge• 
sleept · worJende vaartuigen bij de opvaart gekomen 
zijn aan de plaats, waar een schip of vlot aan 
den grond zit of gezonken ia, moeten zij hare 
kracht verminderen tot op hetgeen hare vaart en 
hare goede besturing vereischen. Bij de afvaart 
moeten zij zoolang mogelijk met stilstaande werk
tuigen voorbijdrijven. 

S•. leder schipper van een vaartuig en ieder 
voerder van een vlot dat aan den grond zit of 
gezonken ia, moet 'a nachts de li11ging daarvan 
aantoonen door eeoe helder brandende lantaarn 
van wit glas en zorg dragen dat het licht in 
dien toestand onderbonden worde van zonsonder• 
gang tot zonsopgang. 

De hoogte en plaatsing der lantaarn moeten 
zoodanig 1ijn, dat men haar duidelijk ait alle 
richtingen kan waarnemen. In het geval, dat 
VBBrtoigen of vlotten zich geheel onder water be
vinden, moet de schipper of vlot voerder ook bij 
dag een schuit of drijvend baken met eene witte 
vl&jt daarboven plaatsen en houden. 

4.0 • De schipper or vlotvoerder is daarenboven 
verplicht onmiddellijk kennis te geven aan het 
bestunr der meest nabij gelegen plaats, dat en 
waar een vaartuig ot vlot op het droge zit of 
gezonken is. 

Ten gevolge dezer kennisgeving or wanneer zij 
van het ongeval lange eenen anderen weg mocht 

kennis dragen, moet de plaatselijke politie maat
regelen nemen om , indien dit niet reeds is ge
schied, het beletsel te doen aanduiden op de 
wijze, voorgeschreven onder S•. op kosten van 
den schipper ;an het vaartuig of van den voerder 
van het vlot. · 

XVII. 1•. De schipper van een vaartuig of 
de voerder van een vlot, dat aan den grond zit 
or gezonken ia, moet op eene geschikte plaats 
aan de rivier eene wachter of waarschuwer stellen, 
die in laat heeft om de andere schippers en vlot-

6•. Wanneer een vaartuig of vlot, dat op het 
droge sit or gezonken ia, belemmering ot gevaar 

-voor de scheepvaart oplevert, moet de schipper, 
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vlotvoeràer of eige[laar onmiddellijk de noodige 
maatregelen nemen om het weder vlot te maken 
of nit het water op te halen, 

6°. De bepalingen van 1 •. tot 5°. moeten ins
gelijks in acht worden genomen, wanneer werken 
op de rivier (badinrichtingen enz.) gezonken zijn. 
De bezitters van deze zijn onderworpen aan de
zelfde bepalingen als de schippers en de v lotvoerders. 

Y ooracAriften, "' acAt te ISl!men bij Aet 11tilliggen. 

XVIII. 1°. Wanneer vaartuigen, vlotten, bagger
machines of aoortgelijke werktuigen buiten de havens 
stil of voor anker liggen , moeten zij behoorlijk 
vastgemeerd en te allen tijde zoodanig geplaatst 
zijn, dat de weg voor de scheepvaart geopend 
blijft en dat zij geen gevaar loopen van door den 
golfslag tegen · den wal gestooten of anderszins be
schadigd te worden. Op de vlotten moet boven
dien bij dag en bij nacht steeds een voldoend 
getal wakers aanweûg zijn, eveneens op schepen, 
baggermolens en dergelijke werktnigen, wanneer 
zij in het vaarwater of in de nabijheid daarvan 
stilliggen op plaatsen, die in den regel niet als 
ligplaats gebezigd worden. 

Wanneer ankers worden nitgeworpen in het 
vaarwllter of in de nabijheid daarvan , dan moet 
de plaats door drijftonnen worden aangewezen. 
Deze tonnen moeten bij bagitermolens en dergelijke 
toestellen, alle• bij andere vaartuigen en vlotten 
slechts voor zoover zij de plaatsen van zijankers 
aanwijzen , van zonsondergang tot zonsopgang van 
een helder brandende lantaarn van wit glas voor
zien zijn. 

2°. Buiten de havans mogen in het algemeen 
niet meer dan drie schepen in de richting der 
breedte van de rivier naast elkander liggen. 

Waar de gesteldheid van het vaarwater niet 
toelaat dat de stoombooten op een afstand van 
meer dan 4,0 M. van den wal blijven, mag slechts 
eene enkele rti schepen langs den oever liggen. 

De schepen en vlotten mogen zich niet op
honden of stilliggen in de engten der rivier, 
noch in de mondingen van de bevaarbare neven
riviereu of van de kanalen die met de rivier in 
verbinding staan, noch in het vaarwater van ponten 
die zich bewegen langs een dwars door de rivier 
gelegden kabel , noch in het vaarwater dat de 
stoomboóten volgen om tot de landingsplaats te 
komen of deze te verlaten. Het is hun insge
lijks verboden boven of beneden de landingsplaatsen 
stil te liggen, zóódat zij geheel of gedeeltelijk 
voorbij deze uitsteken. 

Schepen en riotten, welke aan de door borden 
aangeduide a&11legplaatsen van schnitenveren aan
leggen, moeten zoo ver van den oever verwijderd 
blijven, dat de veerschuiten ongehinderd knnnen 
af. en aanvaren. 

8• •. Bij het voorbijvaren van schepen die van 
den wal worden getrokken, moeten de schepen, 
die aan den oever liggen, den mast strijken of 
zich ver genoeg van den wal verwijderen om de 
treklijn onder zich te kunnen doen doorgaan. 
De bemanning van het stilliggend achip moet 
behulpzaam zijn bij het op deze wijze voorbijgaan 
van den lijn. 

De vlotten die langs de jaagpaden liggen, moeten 
voorzien zijn van volle.lige leiders of sleeplenningen 
voor de treklijnen. 

Wanneer zij niet taren, mogen zij niet meer 
dan 80 M. in de rivier uitsteken. De vlotvoerden 
moeten de bindbalken geheel gelijk met de breedte 
van het vlot doen afsnijden , en de ankers zoo
danig uitwerpen, dat daardoor de scheepvaart niet 
belemmerd wordt. 

De bemanning van de vlotten is verplicht om 
met de jaaglijn de schepen te trekken, die anders 
niet in staat zonden zijn om de vlotten voorbij 
te varen. 

4,o, Wanneer schepen of vlotten voor anker zijn 
gegaan op plaatsen, die daartoe in den regel 
niet 11ebruikt. worden of in het algemeen buiten 
de havens in het vaarwater of in zijne nabijheid 
stil liggen, moeten bij mistig weder de stoom
booten ten minste elke vijf minuten de klok lni
den en alle andere schepen en vlotten even dik
wijls met · den roeper seinen. 

5°. Alle schepen, vlotten en andere inrichtingen 
(badplaatsen enz.) bniten de havens in open water 
gelegen, moeten 's nachts verlicht zijn door Jan• 
taarns, van zonsondergang tot zonsopgang. Op 
de schepen moet een helder brandende lantaarn 
van wit glas ten minste 4, M. boven het scheeps
boord zoodanig . aangebracht zijn, dat zij aan de 
zijde van het vaarwater hangt en voortdnrend 
zichtbaar is, zoowel bij het op- als bij het afvare. 

Gelijke wijze van verlichting is voorge~vlll 
voor andere inrichtingen op de rivier. Op de 
vlotten moeten aan elk der hoeken aan de zijde 
van het vaarwater, twee lantaarns naast elkander 
gehangen worden , hoog genoeg om . van verre te 
worden gezien. 

Op de schepen, die buskruit of ongezniverde 
petroleum geladen hebben en waarop om die reden 
geen Jicht mag worden ontstoken, moet des nachts 
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onafgebroken een waker zU u om de naderende 
schepen door tijdi11: praaie11 met .-en roeper te 
waarschnwen. 

6°. De bepalingen van dit artikel, betreft'ende 
de vlotvaart, gelden mede voor de vlotten, die 
in aanbouw zijn. 

7°. Wanneer baggerwerktuigen of soortgelijke 
toestellen aan het werk zija op een gedeelte van 
de rivier, waar zij door de aankomende BChepell 
niet tijdig gezien kunnen worden, moeten zij vó6r 
en achter .hunne ~plaat. een roode ton leggen. 
Deze bakens moeten op zoodanigen afstand gelegd 
'lftlrden, d_at de schepen tijdig bonne koers knnnen 
nemen door een narwater dat door het werlrinig 
niet •ersperd is. Liggen znlke werktuigen of toe
stellen in het vaarwater, dan moeten zij aan den 
kant, 1-,nga welken schepen en vlotten het best 
kunnen voorbij varen, eene roode en witte vlag 
nitsteken. 

B epalingen betrejfend6 de t1eren en andere 
Î1'riclltingen. 

IX. 1°. De veerponten die 1ich bewegen langs 
een dwars door de rivier gelegden kabel, moeten 
des nacht■ z66 liggen, dat het vaarwater vrij blijft. 

2°. De ouder 1 genoemde vaartnigen moeten 
dea nachts door den beheerder van het veer op 
eane hoogte van ten minste 6 M. boven water 
van eene lantaarn met groen glas en l M. lood
recht daaronder van eene tweede lantaarn van 

wit glas voorzien worden. Deze lantaarns moeten 
den ganschen nacht helder brandende en zichtbaar 

worden gehouden. 
3°. Op de vaste brnggen moet het middelpunt 

der openingen, bestemd voor de doorvaart van 
stroomopwaarts en afwaarts gaande vaartuigen, 
inagelijka door helder brandende lantaarns met 
rood glas verlicht worden. 

, •• Wanneer de gewone plaats voor het nacht
verblijf der ponten onder 1°. genoemd, ten gevolge 
van buitengewone omstandigheden veranderd is,· , 
moet de pont bij het naderen van een vaartuig 
tea ~edigsle verwilderd. worden, ten einde het 
vaar .... r vrij te laten. De st.oombooten moeten 
à oor luiden met de klok, andére vaartnigen door 
')ruien met den roeper het verlangen daartoe te 
kennen geven en bonne vaart verminderen totdat 
het vaarwater weder vrij 11eworden ia. 

6°. De lmd- en andere i1,richtingen, die aan 
w111 jeagoever ligiren en het optrekken belemmeren, 
moeten door de zorg des beheerden voorzien zijn 
van leiders of sleepleuningen .-oor de treklijnen. 

6•. let is verboden op het jaagpad inrichtingen 
· te plaatsen of 'l'oorwerpen neer te leggen, die het 

trekken der schepen kunnen belemmeren. 

BEP.6.LINGEN BETREPPENDE DE VLOTTEN. 

.Janduiding 111 l!lflerking uan d6 l!reedte en lmgf.6 

der r,lotten. 

XX. Ieder vlot moet op het midden der lengte 

en ten miute 3 M. boven de oppervla)de twee 
aan de leu~-111 evenwtidige boven elkander vast 

aangebrachte witte borden voeren, waarvan op 
het bovenste in rood de eerste lettera der voor
namen, de geslacbtsnaam eo de woonplaats van 

den ondernemer van het vervoer en op het 
onderste in zwart dezelfde opg&ven betrekkelijk 
den vlotvoerder alles in latijnsche letters vao ten 
minste 80 cM. hoogte en 5 cM. breedte moeten 
zijn vermeld en wel op de beide vlakken der borden. 

De breedte van de vlotten mag niet te boven 
gaan 72 M. 

Aan de zijkanten van de vlotten mogen geeo 
deelen vao het vlot of andere voor de schepen, 
bruggen euz. hinderlijke voorwerpen nitsteken. 

Bemannifff, uilnulifff en l!epaling uan Aet gnoicM 
der · ulotten. 

XXI. l 0 • Elk vlot moet ten minste eene be
manning hebben \"an twee man voor elke 75 M•. 
hard hout en eveneens van twee man voor elke 
150 M •. zacht hout. 

Als hard hout wordt hierbij beschouwd eiken•, 

benken- , olmen- ; e88Chen-, kersen- , peren-, appel• 
en kornoeljehout, als zacht daarentegen, popel-, 
elzen-, dennen-, sparren-, pij oboomen- en lorken

hout, alsmede andere harsachtige houtsoorten. 
2°. Voor vlotten, die door stoombooten gesleept 

worden, is de helft der onder 1°. genoemde ver• 
plfohte bemanning voldoende, mits het vlot aan 
de voonlJde van eene doelmatige stuurinrichting 
voorzien zij en de sleepboot de volgende kracht 
bezitte: 

a. bij vlotten, van welke de verplichte beman
ning volgens l o. niet meer dan óO man bedrugt, 
ten minste 211 werkelijke paardenkrachten; 

ll. bij vlotten, van welke de v.erplichte bemu• 
ninp; volgens 1 o. meer dan 50 tot en met 80 mau 
bedrasgi, teu minste 35 werkelijke paardenkrachten; 

c. bij vlotten, van welke de verplichte· beman• 
ning volgens l•. meer dan 80 man bedraagt, ten 
minste 4.6 werkelijke paardenkraobten. 

3°. Geen vlot mag eene bemanning van minder 
dan 3 man hebben, den vlotvoerder inbeg~pen. 
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4°. Vlotten, van welke de verplichte be4 ning 
volgens 1 °, meer dan 4 man bedraagt, moeten 

voorzien zijn van het materiëel , vermeld in de 
bijlage. 

5°. Ter bepaling van het in de vlotverklaring 
op te geven gewicht der vlotten, wordt de kubieke 

meter hard hout t~gen 15 centenaar (71i0 K.G.) 
en de kubieke meter zacht hout tegen 11 cente• 
naar (550 K.G.) berekend. 

Onderzoel& der ulotten. 

XXII. Alle vlotten, bij artikel XXI bedoeld, 

moeten v66r hun vertrek en de op een der neven• 
rivieren· gebouwde v66r dat zlj de reis op de 

rivier voortzetten, aan een onderzoek worden onder

worpen. Dit onderzoek loopt over de samenstelling 
van de vlotten , hunne hechtheid en de aanwezig
heid van de voorgeschreven bemanning en van het 
materiëel overe~nkomstig den inhoud der bijlage 

dezes. 
Het onderzoek geschiedt door bevoegde ambte

naren of door deskundigen , die daarvoor be

eedigd zijn. 
De v lotvoerder moet v66r het vertrek van het 

vlot het onderzoek aanvragen bij de overheid die 

daarmede belast is. Deze zorgt, dat het onder· . 
zoek zoo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 

vier en twintig uren na ontvangst der aanvraag 

geschiedt. 
De plaatsen waar het onderzoek kan gesch1edeo, 

de personen die daarmede zijn belast en de over• 
heid, bij wie het moet worden aangevraagd, 

worden openlijk bekend gemaakt. 
XXIII. Leidt het onderzoek tot geenerlei aan

merking, dan vermelden <le daarmede ooloste 
· personen zulks op de vlot verklaring, die de vlot

voerder moet medevoeren [ art. 25 der herziene 

Rijnvaart-akte van 17 October 1868, voor zoo
•eel noodig goedgekeurd bij de wet van 4. April 
1869 (Sfaaûblad n°. 37)]. ne vlótvoerders, op 
wier vlotverklaring zoodanige vermelding ontbreekt, 

mogen niet vertrekken. 
XXIV. De bepalingen van de artikelen XXTI 

en XXIII zijn mede van toepassing voor het 

geva.l dat een vlot gedurende de reis: 
a. zoodanig vergroot wordt , dat overeenkomstil( 

den inhoud van de bijlage dezes vermeerdering 
van materieel vereischt wordt; 

~- verkleind wordt en, de vlot voerder dienten
ge-Yo4le vermindering wil brengen in zijn nitrns
tingsmaterieel. 

Geschieden die veranderingen op eene plaats 

waar het vlot niet kan worden onderzocht, dan 
moet de vl<nyoerder het onderzoek dadelijk aan• 

vragen bij zijne aankomRt op de naaste plaata 
waar eene daartoe bevoegde overheid aanwezig is. 

Bevoegd1ieid. der over1ieid. en der ambtffl/Jrtm. 

XXV. De havenpolitie en alle ambtenaren be. 
last met het politietoezicht over de rivier, zijn 
bevoegd om te onderzoeken of de bemauniog en · 
het materieel, blj artikel XXI voorgesch'reven 
op het vlot aanwe1ig zijn en om, indien dit • 
~et geval is, te bevelen do.t het vlot op de naaste 
aanlegplaats zal stilhouden. 

De reis wordt alsdan niet voortgezet dan nl!lat 
de bemanning of het materieel zijn aangevuld. 

XXVI. Voor het onderzoek, voorgeschreven bij 
de artikelen XXII en XXIV of voor dat, voor
zien bij artikel XXV , kan geenerlei recht geheven 
worden. 

Bijzondere bepaling ooor afgescheiden en, tot 
la,tdaanwin"ing be,temde gedeelten uan de 

ri,ier. 

XXV Il. Het is aan de schipper& van alle vaar

tnigen, · met uitzondering van schnitjee, verboden 
te varen op door kunstwerken afgescheiden ge
deelten der rivier, voldoende door bakens aange
wezen en bestemd tot landaanwinning. 

SLOTBEPAl,INGEN, 

r erplichting der ,chipper, en ul.otooerder, om 
uoorzien te 11ij11 oan een ezemplaar uan dil 

reglem,mt. 

XX VIII. Ieder schipper en ieder vlotvoerdor 

moet gedurende de uitoefening van zijn beroea 
een exemplaar van dit reglement bij zich hebben 
en het aan de beambten der politie, der invoer
rechten, der havens en van den waterstaat op 
hun verzoek vertoonen. 

Strafbepalingen. 

XXIX. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien , gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van tea hoogste c1.erÏ1 'dagl\l 
of geldboete van ten hoogste lionderd uijftîj 
gulden, de overtreding van Mtikel III 7°. eerste 
en laatste lid, XVI en XVII 3°.; · 

b. met geldboete van ten hoogste lionàertJ 
gulden, de overtreding van artikel Il 10, 3° 
eerste lid en 6°; UI, 1°-6°.; IV; V; VIII; 
IX; XI; XII; XIII; XIV; XV 2° en 7°; 
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XVII 1°, 2•, 4•, 5ó en 6°; XV:Ul; XIX 1°, 5°{ 
XX tweede lid; XXII derde lid; XXIII; XXIV; 
XXV tweede Jid, en XXVII; 

c. met geldboete van ten hoogste rJijf 6lf uorm- · 
tig golden, de overtreding van artikel II 2'>.; 
X 1 °. ; XX eerste en derde lid; en XXI; 

ii,. met geldboete van ten hoogste oijftig golden, 
de overtreding van artikel II 3° tweede lid, 4° 
en 6•; XV 1°, 3°, 4° en 6°; . 

,. met geldboete van ten hoogste ,Jij fen ttoi.tig 
Jilden, de overtreding van artikel X 2• tweede 
lid, en 3°; XlX 6°; en XXVIII. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem
,be,i:.,1.892. 

'l)e Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in heL Staaub!,aà, geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 6den Mei 1892. 
(get.) E M M A. 

1't Min. van Water,taat, Handel en Nijverheid, 
(g,t.) C. LliLY. 

(Uitg,g. 27 Mei 1892.) 

BIJ LAGE oan artiul XXI van liet regl11-
ment van fJOlitie voor de 1clieepvaart en 
de vlotvaart op de Menoede, de Noord 
en de Nie11we Maai. 

OmachrijPing van liet P81'Ncht8 materieel. 

Voor vlotten waar- .. . .. .. .. 
van de verplichte 

., ., öl öl .; .... . .... . ,s:, ".i i ., 
"il ê j ., 

llC 
bemanning volgens . :-;:: .... .... " " q,) ·; 

.,. 
""' ~ 

., 
" z .... ..c ...... " artikel XXI, 1°. 8 1;il <Il ., -~ ~ e 'ijj 1:.:1 

bedraagt: 
... :;a Q c:, C, 

5 tot 9 mnu. . 1 • 2 2 . 
10 • IS . . l i 1 3 . 
14 • 2r, . . 2 1 1 4 . 
26 • 35 . 2 1 2 2 6 1 
36 • 40 . 3 1 2 3 7 1 
41 • 45 . 3 1 3 3 8 l 
46 • 50 · . 3 2 3 3 9 1 
öl • 60 . 4 2 3 3 10 2 
61 • 70 . 4 2 4, 3 11 2 
'll • 80 . 4 2 4 4 12 3 
81 • 90 . 6 2 6 4, 13 3 
91 • 100 . 6 2 5 4, 14 3 

101 • 110 . 6 2 6 6 16 4 
111 • 120 . 6 2 6 5 18 4 
121 • 130 " 7 2 7 5 20 4 
131 • 140 . 7 2 7 6 22 5 
Ul • lriO . 7 2 8 5 24 5 
151 • 160 . 8 2 8 5 26 6 
161, 170 . 8 2 8 6 28 7 
171 • 180 . 8 2 8 5 30 7 
181, 190 . 9 3 9 6 32 8 

AAN.M ERKINGEN. 

1e. De groote ankerschoiteo zijn die van een 
ladingsvermogen van 60 tot 60 centenaar (2500 
tot 3000 K.G .) de kleine schniten, die van een 
ladingsvermogen· van 30 tot 35 centenaar (1500 
tot 1760 K.G.). 

2°. De vlotten, waarvan de verplichte beman• 
ning volgen, artikel XXI l O• niet meer dan 7 man 
bedraagt, mogen in plaats van de kleine anker• 

. schuit een echnitje hebben, zoogenaamden • Drei
bord" van 8 M. lengte en van 1 tot 1.4 M. 
breedte aan den bovenkant. 

3°. De schuit van den waarschuwer is . niet in 
het bovengenoemd getal schnitjes begrepen. 

Behoort bij het Reglement van politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op de M11nDede, de 
Noord en de Nieu1t1e Maa1, vastgeijteld bij Konink• 

lijk besluit van 6 Mei 1892 (Staat&lJlad n°. 97). 
Mij bekend, 

De Minuter 11an HTater,taat, .Handel en NijPerlzeid, 

(get.) C. Lxu. 

6 Mei 1892. BaLUIT, strekkende tot vervanging 
van het Koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1886 _(StaatzlJ!atl n•. 182), tot vaststelling 
van het reglement van politie op het ankeren 
op de rivieren de B eneden-M=ede en de 
011de Maa6, van de kerk te Papendreclit tot 
het veer van ZtOijndrechf. op /Jqrdrecht. S. 98. 

11..- KAAK VAK H. M. WILHELMINA_, EKZ. 

W11 EMMA, EKZ • 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 13 Januari 1892 
litt. D, afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wel van 28 Februari 1891 (Staat,. 
lJ!ad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van den 
22 Maart 1892, n°. 4); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 29 April 1892, n°. 168, afdeeling 
Waterataat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk beslnit van 

22 November 1886 (StaaulJlad n°. 182), vast 
•stellen het navolgend 

REGLEMENT VAN POLITIE op 
liet anl:er61f · op de rivieren de Beneden
Menoede en de Oude Maa,, oan de ml: 
te Papmdreclit tot liet Peer 11an Ztoijtulreclit 
op Dordreclit • 

Art. 1. Het is den schippers van vaartuigen 
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of andere drijvende voorwerpen verboden, daar
mede in het riviervak tussèheu de kerk te Papn,. 
dreckt en het veer van Zwij,ulreckt op Dordreckt 
voor anker te komen of te lig,ren, buiten de vijf 
hieronder beschreven aukerplaauen: 

1°. van het verlengde der dwarskrib bij de kerk 
te Papmtlrsckt t.ot het verlengde der dwarskrib 
aan de sleephelling te Papmtlreckt, lang, den 
noordelijken oever, over de halve breedte der 
rivier of tot 100 M. oit de koppen der dwars
kribben; 

2°. langs den noordelijken oever in eeue drie
hoekige ruimte binnen de greoalij oen , getrokken : 

aan de oo,tzi,jde van den zuidwestelijkeo hoek van 
het woonhuis bij den trasmoleu, nabij de veer
stoep te Papmdreckt, op den noordoostelijken 
hoek van de woning van den directeor der gas

fabriek te Dordreckt; 
aan de · :midzijde door de zwarte ankerbaken , 

aan weerszijden van den mond van de Noord; 
3°. langs den zuidelijken oever jn eene drie

hoekige rnimte ri1Jienoaarl1 begrensd door de lijn 
der witte ankerbaken op het gors de Staart en 
11Je1ttoaart, doo~ het verlengde der lijn, getrokken 
van den dnkdalf aan de pnnt van de Staart op 
den benedenhoek van de houtloods, boven den 
mond der Bietdijl:akaven; 

4°. voor de Mer11Jedel:ade binnen de grenslijn, 

geuokken: 
aan de oo,teijde van den noordoostelijken hoek 

der woning van den directenr der gasfä~riek te 
Dordreckt op den zoidwestelijken hoek van het 
woonhuis bij den trasmolen, nabij de veerstoep 

te P apendreckt; 
aan de ,wortkijde door de witte ankerbaken 

op- het gors de · Staart; 
aan de t11e1ûijde door de boekpnntpalen 336 

en 333; 
aan de midzi,jde op 50 M. afstand van en 

evenwijdig aan den kaaimnnr; 
._ 5°. lang■ den linkeroever, beneden den mond 

der Wol«J11Jner1ha,o1m, begrensd: 
aan de ,wordzijde door de lijn, die den boek 

van het Damiatenbolwerk vereenigt, met hoek
pnntpaal 339; 

aan de ,wordwe,tzijde door de lijn, getrokken 
op ongeveer 100 M. uit en. evenwijdig aan de 
rechter uormaal-oeverlijn van de Ortde Maa, en 
aangegeven door den lichtopstand op den kop van 
den dam aan de westzijde van den mond van 
de Noord en het witte ankerbaken op het Slob
bengors; 

aan de zuià111e1tzijàe door de lijn uit hoekpnnt
aal 340, loodrecht op de richting van den kaai

muur getrokken. 
De snijpunten der gren,Iijneu van elke auker-

11laata worden, zooveel mogelijk, aangegeven door 
groen geverfde boeien of door baken op den wa • 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is bevoegd om, in overleg met het ge
meentebestuur van Doràreckt, tijdelijk, ten hoogste 
gedurende drie maanden, wijziging in de nan~ 
wezen ankerplutaen te brengen._ Hiervan geschie4.t 
mededeeling in de Staatlcoura11t. 

2. Vaartuigen, dienende ~oor opnemingen en 
peilingen, baggervaartuigen, grondschouwen 11n 
lichtervaartuigen · tot het opruimen van gezonftn 
voorwerpen, in 's Rijks dienst of met ~chriftelijke 
vergunning van den ingenienr van den waterstaat 

1rerkzaam, zijn niet aan de in art. 1 beschreven 
ankerplaatsen gebonden. 

3. Het is d_en schippers van vaartnigen, gelp 
met buskruit, · andere ontplofbare stoffen, ~
lenm, benzine (naphta) of terpentijnolie, verboden 
daarmede te ankeren op de ankerplaataen, in art. 1 
genoemd. 

4. Oe echippers en schepelingen zijn verplicht 
de bevelen te gehoorzamen , die hun door a.e 
ambtenaren, in art. 6 genoemd, worden gegeven, 
ten aanzien van het leggen en verhalen hunner. 
vaartnigen , in verband· met het daaromtrent be

paalde in dit reglement. 
Ala overtreding van dit reglement wordt aan

gemerkt het oiet voldoen aan eenig bevel van 
bedoelde ambtenaren, ter nitvoering van het 
reglement of in het belang der goede orde gegeven• 

5. Dit reglement wordt algemeen verkrijgbaar 
geateld. 

Elke echipper, die van de in art. 1 genoemde 

ankerplaatsen gebrnik maakt, moet van een exem
plaar van dit reglement voorzien zijn en dit, 
desgevorderd, vertoonen aan de ambtenaren; ge
noemd in art. 6. 

6. De }iandhaving van dit reglement is opge
dragen aan de ambtenaren en beambten der 
Rijke- en gemeentepolitie, aan die van den water
staat, aan de havenmeeaters der gemeente Dortl,.. 

riekt, aan de commissarissen der overzetveren 
van Papendreclit en Zwijndrecfit op Dordrecllt 

, v. v., aan de schippera der stoomvaartnigen, 
varende in die veren , en aan de Rijksambtenaren, 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid met eenig toezicht of beheer over het 
geheel of over eenig gedeelte belaat. 
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De ambtenaren en beambten, in bet eerst11 

lid be.loeld, zijn bevoegd t-Ot de handelingen in 
art. 6 der wet ván 28 Febrnari 1891 (Staat16lad 
n•. 69) omschreven, en de ambtenaren van den 
waterstaat, de havenmeesters, de commissarissen 
der overzetveren en de Rijksambtenaren, in het 
slot van het eerste lid bedoeld, zijn bevoegd tot 
de handelingen, in art. 3 der genoemde wet om

schreven. 
De opgem~akte processen-verbaal worden ge

zonden aan de )>etrokken ambtenaren van het 
Openbaar Ministerie bij het kantongerecht en in 
afschrift aan den betrokken hoofdingenieur van 
de11 waterstaat medegedeeld. 

7. Overtreding van dit regleinent wordt, voor 

zooveel daartegen niet bij de wet is voorzien , 

gestraft als volgt: 
a. met geldboete van ten hoogste /,<J11derd 

gulden , de overtreding van artt. 1 , 3 en 4; 

IJ. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twïntig gulden, de overtreding van art. 5 , 

tweede lid. 
8. Dit reglement verstaat onder 1cnipper1 h~n, 

die op het vaartnig of over eenig auder drijvend 

voorwerp het gezag uitoefenen of met de leiding 
belast zijn. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 

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

Sand, den 6den Mei 1892. 
(get.\ EMMA. 

De Min. van Waterataat, Handel en Nijoerluid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitpeg. 16 Mei 1892.) 

11 Mei 1892. BESLUIT, hondende toekenning van 
vrijdom van briefport. 

Bij Koninklijk besluit van 13 April 1892, n•. 11, 
is vrijdom van port verleend voor de briefwisseling 
over dienstzaken van de ambtenaren der directe 
belastingen , invoerrechten · en accijnzen met alle 
ambtenaren van het veeartsenijknndig Staatstoezicht, 
en zulks met .nitbreiding van het bepaalde bij het 
Koninklijk besluit vau lO Januari 1890, n•. 22. 

12 Mei 1892. M1ss1vE van den Commissaris 
der Koningin in de provincie Overijssel, aan 
de burgemeesters in die provincie, betreffende 
onderzoek van ,verlofgangers. 

Ten v-ervolge op het schrijven van Z. E. den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 21 Oo

tober 1891, n°. 1227, afdeeling M. en S., deelt 
de Minister mij mede, dat het aangehaalde 
schrijven slechts betrekking heeft op v~rlofgangers, 
die het beroep van binnenvaarders uitoefenen en 
aan wie is vergund, om op een ander tijdstip 
het onderzoek, bedoeld in art. 138 der militiewet, 
tè ondergaan , of op verlofgangers; aan wie door 
den Minister self de vergunning is gegeven, om 
zich naar een verder verwijderd land te begeven 
en bij welke vergnnning de opkomst ter inspectie 
is uitgesteld. 

Indien zoodanige verlofgangers, aan wie dit 
uitstel is verleend, v66r den termijn, waarop 
het uitgeateltle onderzoek zou moeten plaats 
hebben, inmiddels aan eene, krachtens art. 126 
der militiewet, bevolen oproeping tot opkomst 
onder de wapenen hebben voldaan, kunnen zij , 
na bekomen machtiging, van dat onderzoek geheel 
worden urijg11teld. 

Ik merk hierbij op dat voor het overige hier• 
door de verleende machtigingen geene uitbreiding 
ondergaan en mitsdien ook die, verstrekt bij be
schikking van het departement van oorlog , dd. 
2 October 1868, met de daarin vermelde ver-

' plichtingen onveranderd in stand blijft. 
Zij dus, aan wie wordt v9rgund zich naar een 

aal!grenzend rijk te begeven, moeten aan de op
roeping voor het bedoelde onderzoek voldoen en 
voor hen geldt deze gunstige bepaling niet. 

De Comm. der K011ingi1S in de pr<n. Overijnel, 
(get.) GEERTSEJCA. 

Ia Mei 18112. BKSLUIT, tot vaststelling van 

een Bijzonder Reglement vai politie voor de 
voorloopig opengestelde gede1ilten van het 
kanaal van À11Utertlam naar de Jferwetle. S. 99. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, :t:NZ 

Op de voordracht van den Minister van Watv
staat, Handel en Nijverheid, van 6 December 1891, 
La. C, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staau
blaà n°. 69) en art. 1 van het Alg1ime1lll regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen , bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk , vastgesteld bij Ons 
besluit van IS Augustus 1891 (Staat,blall,no. 168); 

Den Raad van State g1ihoord (advies van 8 Maart 
1892, n~. US); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor-
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noemden Minister van 6 Mei 18112, n•. 115, 
afdeeli11g Waterstaat; 
• Hebben goedgevonden en verstaan, vaat te 
stellen het navol11:ende: 

BIJZONDER REGLEMENT 11anpolitie11oqr 
tle 11oqrloopig op1!1tf1eltetde gedeelten van Aet 
kanaal 11an Àm1t1Wtlam naar de Ml!rwetle. 

Art. 1. Onder het in dit reglement bedoeld 
kanaal worden verstaan de gedeelten van het 
kanaal van Àmaterdam naar de Merw,etle, aan
vangende aan het Noordzee/ça'11(14l bij de Staila 
Rietlande,s te A.m1tertlam en eindigende in de 
rivier de Lek, ten westen van Vreeawijk, benevens · 
de vertakking naar de Oude YecAt bij Nigf.evecAt. 

2: De groot~te geoorloofde afmetingen der vaar
tnigen zijn: 

lengte 
breedte • 

80.00 M .• 
10.60 • 

diepgang 2.60 • 
3. Met de nienwe Rijksschutsluis te Yreenoijk 

wordt niet meer geschut, wanneer het water in 
•de rivier de Lei aan die sluis den stand heeft 
bereikt van 4..95 M. boven Amsterda111sch peil. 

4. Met uitbreiding van art. 18 van het Algemeen 
reglement wordt voor dit kanaal bepaald dat, na 
de in dat artikel genoemde vaartuigen, ook recht 
op voorschutting hebben de uaar den Duit1cl,e,s 
Rijn bestemde of van daar komende vaartuigen 
met hunne aleepers. 

5. Het maximum van snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen van meer dan 2.50 M. 
diepgang, 126 M.; 

voor stoomvaartuigen tusscheu 2.00 en 2.60 M. 
diepgang, 150 M.; 

voor stoomvaartuigen tusschen 1.25 en 2.00 M. 
diepgang, 176 M.; 

voor stoomvaartuigen van minder dan l.21i M. 
diepp;ang, 200 M. 

6. De groohte geoorloofde afmetingen der vlot
ten zijn: 

lengte . 

breedte . 

126.00 M. 
7.00 • 

diepgang 1.60 • 
De groot.te snelheid, waarmede vlotten ver• 

voerd mogen worden, bedraagt 76 M. per minnut. 
Met afwijking van het bepaalde in artikel 71 

van het Algemeen reglement wordt voor dit . 
kanaal bepaald, dat elk vlot van 86 M. of min, 
dere lengte door ten minste twee bekwame mannem 

• 

"1,oet bestuurd worden en voor elke 4 5 M. meer
dere lengte of gedeelte daarvan één man meer 
ter besturing moet aanweaig sijn. 

1. Het grootste getal vaartuigen dat gelijktijdig 
door eene sleepboot mag worden p:esleept, be-
draagt twaalf. . 

8. Bij bruggen met twee doorvaartopeningen 
moeten alle vaartuigen en v lol ten de opening 
aan stuurboordswal doorvaren. 

Gelijke bepaling geldt voor het doorvaren der 
twee openingen van de dubbele schutsluis nabij 
St. Antoniedijk onder de gemeente Dieme,s. 

9. Voor bruggen met twee doorvaartopeningen 
wordt artikel 22, l • lid, van het Algemeen 
reglement gelezen als volgt : 

•Telkenmale, nadat twee vaartnigen achtereen 
eene brugopening zijn doorgevaren, wordt de brug, 
.zoo noodig, .ten behoeve der voetgangers en rij
en voertuigen ge,iloten". 

10. De eerste twee volzinnen van artikel 16 
van het Algemeen reglement zljn ook van toepas
sing bij het naderen van In overva111t zijide ponten. 

11. Het is verboden vaartuigen te jagen of 
te trekken, anders dan ianga het daarvoor aan 
de westzijde van het kanaal bestemde jaagpad. 

Aan de oostzijde wordt het jagen of trekken 
toegelaten tusschen: 

a. de pont in den Àet1oel41che,s pold6-r en de 
si ais . te Nigteueclit; 

ll. de draai-brug in den Groote,s weg van Utrecl,,t 
naar Yreenoijl, en den Y aart1cl,,e,s Rijn. 

12. Met uitbreiding van het tweede lid van 
- art. 91 van het Algemeen reglement, wordt voor 

dit kanaal bepaald, dat het proçes-verbaal omtrent 
aan de kanaalwerken toegebrachte schade iu af
schrift zal worden medegedeeld : 

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

6. wegens schade aan werken van bijzondere 
besturen of personen, aan die bestnren of personen. 

13. Overtreding v.an de bepalin11en van dit bij
zonder reglement wordt, voor zoover da\\rtegen 
niet bij de wet of het A )gemeen reglement is 
voorzien , gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste l,o,iàerd 
galden, de overtreding v11n art. 8 ; 

ll. met geldboete van ten hoogste r,ijf e,s 

11eventig gulden, de overtreding van art. 6, 
laatste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste 11ijflÏfl gulden, 
de overtreding van artt. l O en 11. 
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Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892, 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij-' . 

verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dát in liet StaaulJlad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Saod, den 13deo Mei 1892. 

(get.) EMMA. 

De Min. oan W-ater1taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LKLY. 

(Ustgeg. 26 Mei 1892. 

13 Mei 1892. Bl!SLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de 
Keul,açl,e Yaart. S. 100. 

IN Nilll VAN R. M. WILHELMINA, KNZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel _en Nijverheid, van 5 Decem
ber 1891, Ja C, afdeeliug Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
lJlad o0 • 69) en art. 1 van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behooreode werken, onder 
beheer van het Rijk , vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Augustus 1891 (Staatdlaà, o0 • 158); 

Deo Raad van State gehoord (advies van 
8 !{aart l89i, o0

• 15); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister, van 6 Mei 1892, o0 • 116, 
àfdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaa11, vast te 
stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT oan politia ooor 
d8 Keul,acke 11aart. 

Art. 1. Onder de Keullcl,e Y aart wordt ver
staan het vaarwater, loopende van de hooge .tlmatel
!Jrug te .tlm8ttmlam door. den .,/,natel, de .W-eea
pertrehaart, W-eeap, de Yeckt, de grachten bniteo 
het westelijk gedeelte van Utreclit, door den Yaart
ackm Rijn tot aan de rivier de Lek te Yremoijk, 
met . dien verstande , dat het gedeelte Yaart,cAe,, 
Rijn, tnsschen het Huis de Li.eafxut:k en het 
Huis te TYiara, hetwelk gemeen ligt met het 
Jleno1del:anaal, gerekend wordt niet tot de Keuut:ke 

Vaart te behooren. 
2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar

tuigen zijn: 

lengte. 
breedte 
diepgang. 

62.00 M. 

7.50 • 
2.10 • 

3. Wanneer het water in de Yeckt, aau de 
sluis te· W-ee,p, hooger staat ,d~ 0.22 M. boven 
A msterdamseh peil, kau bist; eehotteu aldaar 
worden beperkt. Bij een waterstand hooger dan 
0.-i0 M. boven Amsterdamsch peil, wordt aan 
die sluis niet geschut. 

De schuttingen door de 1Yeerdaluû knnnen ge
staakt worden, wanneer het water iu den Yaartlclum 
Bijn hooger ataat dan 0.80 M. boven Amster
damsch ~il, en beperkt, wanneer het water 
hooger staal dan 0.60 boven A msterdamsch peil. 

Met de schutsluis der gemeente Utreelit te 
Yree,tjil: wordt niet meer ~eschot, wanneer het 
water in de rivier de Lek, aan die sluis hooger 
staat dan -i.32 M. boven Amsterdamsch peil. 

4. Het maximum van snelheid, waarmede de 
et.oom vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 

per minnD\: 
voor stoomvaartnige11 van meer dan 1.50 M. 

diepgang, 180 M.; 
voor stoomvaartui~en van niet meer dan 1.50 M. 

diepgang, lö0 M.; . 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 1.25 M.• 
diepgang, 170 M. ; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 1.00 M. 
diepgang, 180 M. ; 

5. Stoomvaartuigen mogen in de bebouwde 
kommen der gemeenten met geen grootere snel
heid varen dan 76 M. in de minuut. 

Bij bruggen met twee doorvaartopeningen moeten 
alle vaartuigen en vlotten de O}l!'Ding aan stnur
boordawal doorvare11. 

6. Voor dit kanaal wordt voor bruggen met 

twee doorvaartopeningen het eerste lid van art. 22 
van het Algemeen reglement gelezen als volgt: 

•Telkenmale, nadat twee vaartuigen achtereen 
eene brngopeoing zijn doorgevaren, wordt de 
brug, zoo noodig , ten behoeven der voetgangers 
en rij- en voertuigen geeloteo." 

7. De grootale geoorloofde lengte der vlotten 
bedraagt 126 , de breedte l'i, de diepte 1.25 M. 

Bij vlotten, waarop eene bot voor de beman-' 

ning is !(eplaatst, mag het gedeelte, hetwelk 
door die hut word~ ingenomen, eeoe breedte 
hebben van ten hoogate 6.50 meter. 

De vlotten worden met geen grootere snelheid 
nrvoerd, dau van 76 M. in de minuut. 

Met afwijking van artikel 71 van het Alge
me;n reglement wordt voor dit kanaal bepaald , 
dat elk vlot van 35 M. of mindere lengte 
door ten minste twee bekwame mannen moet 
worden beahlDrd· en, voor elke 46 M. meerdere 

• 
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lengte o! gedeelte daarvan, één man meer ter 
bestnring moet aanwnig zijn. 

8. Ligplaatsen voor de v Jott en zijn : 
te Yreenoiji: de ooatelijke oever van het 

kanaal; 
onder Acltttienhoven: de linkeroever ; 
tlll8Chen Nieutoer1lui, en .Lonm: de rechteroever; 
te Tl't1Blfl : de linkeroever der recht en de 

noordelijke oever der Tl'ee'Pnvaart; 

te A1118terdam : de ooatelijke kanaaloever of 
11' tl68Perzijde. 

9. Het grootste aantal vaartuigen , dat gelijk• 
tijdig door eene atoomboot mag worden gealeept, 
bedraagt twaalf. 

10. Met uitbreiding van artikel 78 van het 
Algemeen reglement wordt voor dit kanaal be
paald, dat de eigenaren of gebrnikers van aau 
het kanaal gelegen gronden of erven bevoegd zijn 
. v66r hunnen grond vaartuigen tijdelijk ligplaata 
te doen nemen tot laden en loaaen, mits zij het 
kanaalprofiel zoodanig verruimen, dat de vaartuigen 
den wal tot op 1.50 M. afatand, gemeten op 
den waterspiegel, kunnen naderen. 

11. Met uitbreiding van het tweede lid van 
artikel 111 van het algemeen reglement wordtvoor 

, dit kanaal bepaald, dat het proces-verbaal omtrent 
aan de kanaalwerken toegebrachte achade in af. 
schrift zal worden medegedeeld : 

a. wegens schade aan werken, onder beheer 
van het Departement van Oodog, aan den be
trokken eerstaanwezend officier der genie; 

i. wegens ach.rde aan werken van bijzondere 
besturen of personen, aan die besturen of personen. 

12. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglément wordt, voor zoover daarteg~n 
niet bij de wet of het Algemeen reglement is voor• 
zien, p;estraft als vol~: 

a. met geldboete van ten hoogate lw,ulerd 

gnlden de overtreding van artikel 6 , tweede lid ; 
/J. met geldboete van ten hoogste t1ij/ en 

-eer,mtig gulden , de overtreding van artikel 7, 
tweede en laatste lid ; 

-c. met geldboete van ten hoogate flijf en ttoi"tig 

gnlden, de overtreding van artikel 10. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Septembe!'l892. 
Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke. be-

aluiten van : 
8 April 1880 (Staaû/Jlad n°. 88), 
6 Januari 1886 (Staats/Jlad n°. 1) en 
28 October 1887 (Staati/Jlad n°. 174.). 
De Miniater van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid is belut met de uitvoering van dit bealnit, 

dat in het Staaûl>lad geplaatat en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden, 

·sand, den 13deo Mei 1892. 
(get.) E M M A. 

De Miff. t1aff ff'"ater1taat, Ha,.tl,el en Nij11erl,,eitJ, 

(get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 26 Mei 189l3.) 

13 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het 
ZederiUanaal. s. 101. 

IN NAA.ll VAN H. M. WILHELMINA, Jl:NZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 6 December 1891, 
La. C., afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,

/Jlad n°. 69) en artikel 1 van het Alget;neeo 
reglement van politie voor rivieren , kanalen , _ 
haveoa, sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij Ons besluit van 13 Augustus 1891 (Sfaaû• 

blad n°. 168) ; 
Uen Raad van State gehoord (advie11 nn 

8 Maart 18112 , n°. 16) ; 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 6 Mei 1892, no. 116, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
&tellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT va" politie ~oor 
net ZederiUa,.a,al. 

Art. 1. Onder het ZederiUaMal wordt \'er
staan het kanaal, aan vangende aan de rivier de 
Mertoetle, bui~n de keersluis te Goriffchem, van 
daar de rivier de Littge volgende tot den Arul-

1chendam en vervolgens de Zederi" tot in de 
rivier de L;i buiten de 11'il"8lmiffasluil te Y~. 

2. De grootate geoorloofde afmetingen der vaar- , 
tuigen zijn: 

len!(te. • 63.00 M. 
breedte • 7 .60 • 
diepgang • 2.10 • 

3. Met de op het .kanaal liggende sluizen zal 
worden geschut, telkens naar beide zijden: 

"· driemaal per dag, wanneer de waterstand 
op de Li"!le 

0

1.42 M. of meer boven Amster
damach peil teekeot ; 

i. doorgaande, wan neer de Littge lager dan 
1.4.2 M. boven Amsterdamsch peil staat. 

De waterstand wordt waargenomen voor de 
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schuttingen te Gori1acliem, aan de Korenlmlf1luü; 
voor de schuttingen te .J.riel en te JTia,,,,a, aan 
de alllis van den .J.rkeuclumdam. 

De uren waarop de sub a bedoelde schuttingen 
zullen plaats hebben , worden door den hoofdin
genieur geregeld. 

In apoedeischende gevallen zullen buitengewone 
schuttingen plaata hebben, tenzij dit door den 
ingenienr tijdelijk verboden wordt. 

4. Er zal niet worden geschut: 
voor de rivier de Lek, aan de 1Yilltelmi"41luü 

te Yia"""• zoodra het water den stand 4.238 M. 
boven het Amsterdamsch peil heeft bereikt; 

voor de rivier de Littge, aan de sllllll bij den 
.J.rkeuclt6"dam, bij een waterstand van 2.52 M. 
boven A msterdamsch peil; 

voor de rivier de Merwede, aan de buitenaloia 
in den mond van de haven te Gori1SC!iem, bij 
eenen waterstand van ·a.514 M. boven Amster
damach peil. 

6. Voor enkele vaartuigen, die om bijzondere 
redenen behoefte aan voorachuttiog hebben, kan 
bij tijdige aanvraag het recht van voorschutting, 
op bepaald aangewezen dagen, door den Minister 
word~n verleend. 

6. In de haven te 0oritldtem mogen de vaar
tuigen, die niet laden of Jouen; aiet · langer 
vertoeven dan voor de doorvaart uoodig ia, ten
zij met vergunning en volgens aanwijzing van den 
Rijkahavenmeeater. · 

Indien in de haven te 0ori1teAem twee vaar
tuigen op dezelfde plaats gelijktijdig gelost of 
geladen moeten worden, heeft de schipper van 
het eerst aangekomen vaartuig het recht, om met 
zijn vaartuig langs de kade te liggen. Bij ver
schil beslist de havenmeester. 

De aan de kade liggende 11ehipper moet ge
doogen, dat van het andere vaartuig over het 
zijne gelost of geladen wonU, mits de goederen 
draagbaar zijn en het laden èn lossen ge11ehiedt 
over behoorlijke planken , welke daartoe over het 
aan de kade liggende vaartuig worden gelegd. 

7. Bij broitgen met twee doorvaartopeningen 
moeten alle vaartuigen en vlotten de opening aan 
atourboordawal doorvaren. ~ 

8. Voor dit kanaal wordt voor bruggen ~et 
twee doorvaartopeningen het eente lid van art. 22 
van het Alp;emeen r~lement gelezen als volgt: 

•Telkenmale nadat twee vaartuigen achtereen 
eene brogopenini zijn doorgevaren, wordt de brug, 
zoo noodig, ten behoeve van voetgangers en r!J· 
en voertuigen, gesloten", 

9. Het ma:i:imum van snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minont: 

voor stoomvaartuigen van meer dan 1.60 M. 
diepgang, 125 M.; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan 1.60 M. 
' diepgang, 160 M.; 

voor stoomvaartuigen van niet meer dan LOO M. 
diepgang, 180 M. 

10. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn : 

lengte. 
breedte 

80.00 M. 

7.00 • 
diepgang. 1.26 • 

De vlotten worden met geen grootere snelheid 
vervoerd dan van. 76 M. in de minuat. 

In de schutsluizen worden geen grootere lengten 
dan van 45 M. toegelaten. 

11. Het grootste a11,ntal vaartuigen, dat gelijk
tijdig door eene stoomboot m·ag worden gesleept, 
bedraagt zes. 

12. Met afwijlriag in zooverre van het tweede 
lid van artikel 91 van het Algemeen reglement 
wordt bepaald dat, zoo de schade aan een . ge• 
deelte der vestingwerken ia toei,;ebracht, het 
proces, verbaal door tusachenkomat van den in
genieur aan den eerstaanwezend officier der genie 
wordt gezonden, om daaraan verder het noodige 
gevolg te geven. 

13. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement ia 
voorzien , gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste !trmderd 
golden, de overtreding van artikel 7; 

6. met geldboete van ten hoogste trijf 6" zet)ffl• 

tig golden, de overtreding van artikel 6, eerste lid : 
c. met geldboete van ten hoogste trijftig gulden, 

de overt~eding van artikel 6, derde lid. 
Dit besluit treedt in werking op l Septem

ber 189Z. 
Met dat tijdstip vervalt het Koniµklijk besluit 

van 9 Maart 1880 (Staat,fJl,ad, n•. 28). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid ia belaat met de 11itvoering van dit besluit, 
dat _in het StaaufJl,ad g'eplaatat en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den !Sden Mei 1892. 
l.98'.) E M M A., 

De Mi1a. 11a1a IY ater#taat, Ha"del m Nij11erAm, 
(,g,t.) C. LJCLY. 

(Uitgeg. 25 Mei 1892.) 
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0. dienaangaande, dat het K. B. van 21 J oli 
1886 (Staat,blaà n•. 128) strekt ter uitvoering 
van art. 10 der wet van 13 Juli 1867 (Staaû
/Jlaà n°. 87), zooals dit art. is gewijzigd bij de 
wet van 14, April 1886 (Staaf-86/aà n°. 61), en 
dat laatstgenoemde wet een uitvloeisel is van de 

16 Mei 1892. ARREST van deo Hoogen Raad 
der Nederlanden , houdende beslissing dat 

onder de woorden •zegendreef of zegenworp" 
in art. 1 litt. c van het Kon. besluit van 
21 Jnli 1886 (8taaû6lad n•. 123) moet 
worden verstaan dat gedeelte der rivier, dat 
ingenomen wordt door een zegen , tijdens 
dat voorwerp daarin geworpen is of drijft. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie, namens de 

teqniranten voorgesteld bij pleidooi: Schending 
en Yerkeerde toep1188ing van art. l in verband 

met de artt. 4, en l 4, van het K. B. van 21 Juli 
1886 (Staat,6/ad n•. 123), op ~ond dat in het 
vonnis, waarvan caesatie, wordt beslist dat onder 

eegendreef moet worden verstaan • het gedeelte 
der rivier, dat iogenomen wordt door eene zegen 
tijdens dat voorwerp daarin geworpen is of drijft, 

in dien zin dat men door het de eerste ~aal in 

· overeenkomst op 30 Juni 1886 tusseheo Neder
land, Duitschlaod en Zwitserland gesloten tot 
regeling van de zalmvisscherij in het stroomgebied 
van den Rijn; van welke overeenkomst de inhoud 
_is bekend gemaakt door plaatsing in het Staaû

/Jlad van 1886 n°. 118; 

een riviervak, te water brengen van eene zegen 

dat vak maakt tot eene zegendreef ;" 
Ovli1'1l}egende dat bij het beklasgde vonnis be

wezen is verklaard dat de requirsnten •op 28 Aq

gnstus 1891 , des voormiddGgs te. omstreeks half 

'l O ure, in de rivier de Lek, onder de gemeente 

Jaarsveld, te zamen en in vereenigin11 hebben 
gevischt met eene zalm- of elftzegeo , door aldaar 
eeoe zegen te wat~r te brengen, weder op te 
halen en nadat zij opgehaald was, weder in dezelfde 
zegendreef oit te werpen en daarna op te halen;" 

0. dat de rechtbank heeft geoordeeld, dat hier

door overtreden was het verbod vervat in art. 4, 

van het K. B. van 21 Juli 1886 (Staaûblad 
n•. 123), omdat de zegen, door de wijze, wasr

op daarmede was gevischt, ingevolp:e art. 1, I, 
!it. c van dat besluit werd gekenmerkt als eeoe 
zalm- of elftzegelt, waarmede art. 4, het visschen, 
in het tijdvak van 16 Angnstua tot en met 
16 October verbiedt; 

0. dat deze beslissing bij het middel wordt 

bestreden op grond dat het woord zegmàreef in 
art. 1, 1, !it. c niet de beteekeois zou hebben, 
die de rechtbank daaraan her.ht van • het gedeelte 
der rivier dat ingenomen wordt door een zegeq, 

tijdens dat voorwerp daarin geworpen is of drijft," 

masr dat - gelijk voor de requirsnten ook bij. 

de rechtbank was beweerd en bij de toelichting: . 
van he.t middel is herhaald - ooder zegtmdreef 
was te verstaan een zoodaoig gedeelte van dq, 
rivier, waar de zalmviascherij in het groot, in 

niet verboden tijd, gewoonlijk, zoo 11iet uitsluitend 

wordt uitgeoefend; 

0. dat bij art. III van dit trsctaat o. a. is 
overeengekomen dat in den Rijn, zijne uitmondingen 
en zijrivieren •~lke zalmviBSCherij met zesen&" 
jaarlijks gedureode den tijd van 2 maanden zal 

zijn verboden; dat dit verbod op Nederlaodsch 
gebied zal omvatten den tijd van 16 Angustns 
tot en met 16 October, en dat de Tegeeriogen 

van de daarbij betrokken oev.erstateo, ieder voor 
haar gebied, zullen vaststellen, welke visseherijen 

_ aan dit voorschrift moeten onderworpen worden 

en daarbij zorgen dat niet onder voorgevin11, van 

te viBSehen op andere vischsoorten, werke~k 
zalmviBSCherij worde uitgeoefend; 

0. dat, nu ter voldoening aan dit artikel der 
overeenkomst , bij art. 4, van bovengenoemd K. B. 
van 21 Juli 1886 b.et visscheo met de zalm- of 
elftzegeo in het tijdvak van 16 Angnstns tot en 

met ló October is verboden en bij art. l ia om

schreven wat voor de toepassing van dit besiul\ 
als eene zalm- of elftzegeo wordt beschouwd, 

deze bepalingen geene andere strekking kuno1111. 

hebben dan om - zooals art. 3 der overeen• 

komst luidt - •elke zalmvi,scherij met zegens", 
en alzoo elke wijze van visschen met de zege11 
op zalm, in het als verboden tijd aaogewev 
tijd vak hier te lande met het verbod te treffen ; 

0. dat reeds uit dezen hoofde onaannemelijk ia 
de uitlegging bij de toelichting van het middel 
gegeven aan art. 1, 1, !it. c van het bealuit., 

als zonde de daarin vervatte bepaling medebreugen, 
dat buiten de riviervakken, die meer in het bij

zonder voor de zalmvisscherij in het groot zijn 

ingericht en_ door de benaming van :;egllftdreot11J 
zouden worden aangeduid, het met de zegen 

v isacheo op zalm ook in het tijdvak van 16 A.u

gostus tot en met 16 October overal elders zou 

zijn toegelaten, mits dit visschen niet geschiedde 
met zegens ingerioht op de wijze bedoeld in !it • ., 
of met zegens die niet de lengte hebben, bepaald 
in !it. 6 van dat artikel ; 
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0. dat voor zoodanige met het tràciaat strijdig{ 
uitlegging ook geen grond is te vind'en in het 
hierboven vermeld K. B.; ,. 

0. toch, dat hetgeen de zegen a s zalm• ol 
elftzegen voor de toepassing van dat besluit ken• 
merkt, niet ligt in de plaats waar zij is gebezigd, 
maar, volgens art. 1 hetzij in de inrichting tot 
het in- en ophalen van de zegen of il! het ge
bruik maken van stoom• of paardenkracht bij he~ 
uitbrengen, afdrijven of inbaden (lit. a) hetzij in 
de lengte van de zegen (lit. 6) , hetzij in de wijze' 
waarop met de zegen wordt geviaebt (lit. d); 

0. dat, zooals met jniatheid door de · rechtbank 

ia opgemerkt .de bij lit. c omaebreven wijze van 
viaacben wel geaehikt ia voor het bemachtigen 
van zalm, zijnde trekviscb, doch haar doel zoude 
miBBen bij het viMChen naar andere viachaoorten , 
wier vaogat, nadat zij door het nitwerpen en in
halen van ffe zegen van die plaata verdreven zijn, 
bi,i een tweede uitwerpen ter ulf der plaaûe hoogat 
onwaarschijnlijk. zou zijn," waaruit volgt dat door 
de bij lit. c gemaakte bepaling ia gezorgd eemà4eÜ 
dlllt.ile zegenvisscberij op andere viachaoorten door 
de 'regeling van de zalmvisscberij niet zal worden 

emmerd, (lttàeru,!1 dat, overeenkomstig art. 
II, lit. c van het slotprotocol van het bovenvermeld 
tnictaat, geen handzegenvisacberij die de zalm

vaogat beoogt aar. de beperkende bepalingen van· 
art. 3 van het tractaat onUwokken zal zijn en 
dat niet •onder voorgeven van te visschen op 
•dere vi■cbaoorten werkelijk wmvisscherij zal 

wo• uitgeoefend"; 
0. dat deze overeenstemming tuaècben het bealuit 

l!n het tractaat bij de. uitlegging die door de re-
1fuiranten aan het woord zegfflàreef in art. 1, 
I, lit. c, van het besluit wordt gegeven, vervalt 
om plaata te maken voor een stelsel, dat niet 
alleen met het tractaat, maar ook met zich zelf 
in strijd ia, daar toch geen reden kan bestaan 
waarom in het bij art. 4, bedoelde tijdvak het 
gebruik van een zegen langer dan 100 meter op 
elk gedeelte van den Rijn of van een zij11er ver
takkingen of uitmondingen bier te lande zou zijn 
verboden, en daarentegen het gebruik van eene 
zegen · die deze lengte niet ten volle bereikt, met 
uitzonderin~ alleen van de voor de groote wm
viaacherijeu ingerichte riviervakken, allerwege zou 
zijn toegelat.en ook dan wanneer de wijze waarop met 
zoodanige zegen wordt geviacht, geen twijfel overlaat 
dat daarmede de zalmviaacherlj wordt uitgeoefend; 

0. dat het woord zegmdre,f in het aangehaald 
artikel niet tot deze opvatti11g behoef\ te leiden; 

dat toch · taalkundig de beperking tot de een 
of andere . plaats waar de zegen drijft, in het 
woord zelf niet ligt opgesloten ; 

dat, zooala door de rechtbank terecht is opge
merkt, de samenkoppeling der nitdrnkkingen 
zegenàreef en zegmtDurp in de bedoelde bepaliog 
zich tegen die beperking verzet, en dat de woor
den dreom en t/JO'f'f'ffl iri' den zin die daaraan bij 
het vonnis is 11:ebecht, ook in de wetgeving niet 
onbekend zijn, daar zij in denzelfden zin voor
komen in het K. B. van 9 April 1878 (Staat,. 
l)la,l n°, 22); 

0. dat het middel mitsdien ia ongegrond; 
Gezien art, 870 Strafvord.; 
Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt de requiranten iu de kosten daarop 

gevallen. 

18 Mei 1892:·-Bsst,UIT, tot -vastatelling van een 
reglement ter voorkomin~ van aanvaring of 
aandrijvi111t op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de scheepvaart openstaan. S. 102. 

• IN NA.All VAN H. M. w fLHELMIN A. ENZ. 

W1.1 EMMA, KNZ. 

Op de voordracht van de Minister■ van Water-' 
staat, llttndel en Nij verheii!, van Marine en van 
Juàtitie, van 8 December 1891, L• G" afdeeliog 
Wa\entaat, van 16 December 1891, Bureau B, 
n°. 39, en van 6 Januari 1892, 2de afdeeling 
A, n°. US; 

Den Raad van State geboord (advies van US 
Maart 1892, n°. 13); 

Gezien de nadere voordracht van de voornoemde 
Ministers van 20 April 1892, L" Q, afdeeling 
Waterstaat, van den 28sten April 1892, bureau 
B, n°. 26, en van den 12den Mei 1892, n°. 110, 
2de afdeeling A ; 

Gelet op ar1.. l der wet van U April 1891 
(Staat,f,lad n°. 91); 

Hebben g~evonden en verstaan : · 

1 °. met intrekking van de Koninklijke besluiten 
van 13 Jnni 1875 (Staat16lad no, 119) en van 
30 November 1878 (Staau6lad n°. 171), vast te 
stellen het Reglement t.er voorkoming van aan
varing of aandrijving op openbare wateren in het 
Rijk, die voor de scheepvaart openstaan , gelijk 
het hiernevens ia gevoegd ; 

2°. te be1>alen dat dit reglement in werki11g 
zal treden op l September 1892. 

De Ministers van Waterstaat ·, Handel en Nij

verheid, van Marine en van J natitie zijn belast 
met de ofüoering van dit besluit, dat in het 
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Staatahlad zal worden geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld. 

Sand, den l 8den Mei 1892. 
(get .) EMMA. 

De .llin. van Water•taat, Handel en Nijverheid, 
(gilt.) C. LELY. 

De Minï..ter r,an Jfarine, (f/et.J J. C. JANSEN. 

De Minï..ter van Juatitie, (get.) SM!DT, 

(Uitgeg. 4 Juni 18112.) 

REGLEMEN'I.' ter voorkoming van aanvaring 
of aattdrijving op openbare wateren in het 
Rij/,, die voor tie tclzeepvaart op,,...taan. 

HOOFDSTUK I. 

Àlgemeene bepa_lingen. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement 
geldt: 

ieder vaartnig bestemd om d·e zee te bevaren 
als zeeschip, en ieder vaartuig_ niet bestemd om 
de zee te bevaren als bin'nenvaRrtuig; 

ieder stoomvaartuig onder zeil en niet onder 

stoom als zeilvaartuig, en ieder stoomvaartuig 

onder stoom, al of niet zeil voerende, als stoom
vaartnig; 

ieder vaarwater waarvan de doorgaande bevaar

bare breedte tusschen de betouniog, en bij gebreke 
daarvan in de vaargeul, minder dau 300 meter 
bedraagt, als nauw vaarwater; 

• de tijd tusschen zonsopgang en zonsondergang 
als dag; 

de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang 
als nacht. 

2. Dit regle~ent geldt, binnen de uitertonnen, 
voor alle wateren in het Rijk, die voor de scheep

vaart openstaan; met uitzondering van de rivieren, 

genoemd in de Koninklijke bel!loiteo van 12 April 

1892 (Staattblaà no. 86) en van 6 Mei 1892 

(Staattblaà n•. 97). 

Voor niet betonde toegangen tot zee geldt als 

grens de dieptelijn van 80 decimeter, indien deze 
binnen de territoriale 1trens ligt, anders die terri
toriale grens zei ve. 

3. De schepelingen zijn verplicht te gehoor

zamen aan alle bevelen, die hun ter nitvoering 

van dit reglement door den schipper worden gegeven. 
4. Bij de toepassing van dit reglement moeten 

de schippers letten· op de eischen van goede zee

manschap, indien deze, onder bijzondere omstan

digheden, afwijking van de daarin vervatte bepa• 

lingen medebrengen. 

18112. 

5. lle ha11dhaving van dit reglement is opge
dragen aaNe ambtenaren en beambten der Rijke
en gemeentepolitie, aan die van den waterstaat 
en het loodswezen, aan de ambtenaren door of van 
wege den Minister van Waters laat, Handijl en 
Nijverheid met eenig toezicht of beheer over de 
vaarwaters of oenig deel daarvan belast, aan de 
ambtenaren van de ambulante re~herche te water 
en aan ·de ambtenaren belast met het toezicht op 
de visscherij. 

De echippers zijn verplicht op de vaarwaters, 
wier geringe diepte of breedte of wel tijdelijke 
verondieping bijzondere voorzichtigheid bij de door

vaart noodig maakt, de voorschriften en bevelen 

op . te volgen, door de daartoe aangewezen ambte

naren en beambten met betrekking tot de door
vaart te geven. 

HOOFDSTUK IJ. 

Y oor,chriften omtrent het voeren van lichten 
en 1eine1t. 

6, JJe schippers zorgen dat h nnne vaarlni 

des nachts, welke ook de weersgesteldheid zij, <Îe 

lichten voeren voor!1eschreven in de volgenà4 
artikelen. 

Het voeren van andere lichtcin is verboden. 

7. J. Ieder stoomvaartuig onder stoom moet . 
voeren: 

a. Aan of voor den fokkemast op eene hoogti 

boven den romp van niet minder dan de breedtJ 
van het vaartnig, doch in geen geval lager, n 

3 meter, eene lantaarn, die een gelijkmatig e~ 

onafgebroken helder wit licht doet achijnen, hetziJ'1 
rondschijnend, of ten minste over een boog van 

den horizon van 20 kompasstreken, en in het 

laatste geval zoodanig geplaatst dat zij licht werpt 

over ten minste 10 streken ter wederzijde van 

het vaartuig, te weten van recht vooruit tot 2 

streken achterlijker dan dwars,. aan elke zijde. 
Het licht moet bij donkeren nacht en goed 

zicht op ;en afstand van ten minste 2 zeemijlen 
(van 60 in den breedtegraad, 3704 meter) zicht

baar zijn. 

ll. Aan stuurboordzijde eene lantaarn, die een 

gelijkmatig en onafgebroken groen licht doet schijnen 

over eene boog van den horizon van 10 kompas• 

streken, en wel van recht voornit tot twee streken, 
achterlijker dan dwars. 

c. Aan bakboordzijde eene lantaarn, die een 

gelijkmatig en onafgebroken rood licht doet echijnen 

over een boog van den horizon van 10 kompas

Il 
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streken, en wer van recht vooruit tot 2 atreken 
achterlijker dan dwars. 

lle lichten onder I, en c vermeld moeten bij 
donkeren nacht en goed zicht, op een afstand van 
ten minste 1 zeemijl (van 60 in den breedtejtraad, 
1862 meter) zichtbaar zijn. Zij moeten zoo ge• 

steld zijn, dat het bak boorde of roode licht van 
stuurboordszijde, . en het stunrboords of groene 
licht van bakboordszijde niet kan gezien ~orden. 

Deze lichten mogen op kleine stoomvaartnigen 
gevoerd worden in ééne lantaarn bij den voor
steven, mits voldaan worde aan de bovengestelde 
eischen van zichtbaarheid. 

2. Ieder stoomvaartuig moet gednrende het nit

oefenen van eenigen sleepdienst, behalve Je lichten 
hierboven voorgeschreven, een tweede wit top• 
licht voeren. 

Dit licht moet in alle deelen overeenkomen met 

het toplicht onder I o, a omschreven, en op een 

a(atand van niet minder dan 0,6 meter, en niet 

meer dan l meter, loodrecht boven het eerstge

noemde gehaDgen worden. 
8. 10. Alle vaartuigen die onder zeil of drijvende 

zijn, of gesleept, geja&jl;J, geroeid, geboomd of 
,getrokken worden, moeten een helder wit licht 

· van den grooten top voeren. Van de vaartuigen 

die onder zeil zijn• of gealeept worden, moet het 
licht bij donkeren nacht en goed zicht, np ten 

IIIÎJl&le 1 zeemijl (van 60 in den breedtegraad, 

1862 meter) zichtbaar zijn. 
Vaartuigen met 11estreken maat moeten het licht 

ter hoogte van ten minste 3 meter boven den 

romp vceren. Op vaartuigen zonder maat moet 
het licht 1,oodanig zijn aangebracht, dat het van 

alle zijden goed zichtbaar is. 
Zeilvaartnigen mogen op rnime vaarwaters, in 

stede van het boven bepaalde toplicht, de in art. 7 . 

genoemde zjjlichten voeren. 
20. Visechersvaartuigen die in span aan de netten 

liggen moeten een helder wit licht aan den voor

steven voeren, 
9. Gierponten, zoomede de veerponten die zich 

beweiren langs een dwars door het vaarwater ge

legden kabel, moeten des nachts, op eene hoogte 
van ten minste 6 meter boven water, van een 

helder green licht, en i meter loodrecht daar• 

onder, van een helder wit licht voorzien 

worden. 
Bij gierponten moet bovendien het bovenste 

achnitje, en wanneer in plaats •an achnitjes boeien 

gebezigd worden, de bovenste boven water nit
stekende boei, van een helder wit licht voorzien 

zijn, dat bij ach uitjes ten minste 8 meter boven 
water moet haniren. 

Voor de naleving van de bovenstaande bepa• 
lingen wordt de veerman als schipper beschouwd. 

De achippera van stoomvaartuigen, den dienst 
doende in overzetveren , moeten , in stede van de 
lichten in art. 7 voorgeschreven, de lichten, die 
hierboven voor gierponten en veerponten zijn be
paald, doen voeren. 

10. Vlotten, onvel'94lhillig waar zij zich be
vinden, of zij stil liggen dan wel in de vaart 
zijn, moeten zoowel bij voor- als achtereinde, aan 
den kant van het vaarwater twee beider witte 
lichten voeren, naast elkander gebescben, met niet 
meer dan 4, en niet minder dan 2 meter tusachen
rnimte, en niet lager dan 4, meter boven het vlot. 

11. V aartnigen in eeoig vaarwater ten anker 

of gemeerd liggende, mogen niet de lichten voeren, 

die voor in de vaart zijnde schepen zijn voorge

schreven. Zoodanig vaartnig voert ter plaatse 

waar zulks het beste kan gezien worden, evenwel 

niet lager dan 8 meter en niet hooger dan 6 meter 
· boven den romp, een helde!' wit licht, dat aan 
alle zijden goed zichtbaar ia. 

Dit licht moet bij donkeren nacht en goed zicht 

op ten minste 1 zeemijl (van 60 in den breedte-
graad, 1862 meter) zichtbaar zijn. ' 

Dit artikel is niet van toep&8Sing op vaar

tuigen, liggende : 
1°. in vaarwaters, waarin de vaart door ljs of 

andere oorzaken gestremd ia; 

2°. aan een behoorlijk verlichte lip;-, laad- of 
losplaats. 

12. De schippers van baggervaartuigen, werk
vaartnigen en dergelijke moeten al· hnnne ankers, 

die in of nabij het vaarwater uitstaan, aanduiden 

door eene roode ton, des nachts van een helder 
wit licht voorzien. 

Deze verplichting rnat, voor zooverre de zij
ankers betreft, op de schippers van alle vaartuigen 

die znlke ankers hebben !Ütstaan in of nabij het 
vaarwater. 

Indien ·het niet doenlijk is, de ankers of zij

anken des nachts door een licht aan te duiden, 

zorgen de schippers dat op hanne vaartuigen 

de lichten worden geplaatst, voorgeschreven in het 
laatste lid van art. 13, voor vaartuigen geplaatst 
bij wrakken. 

13. Een vaartuig, dat in het vaarwater vastzit 

of waarmeile door eenige oorzaak niet kan worden 

gemanoeuvreerd, voert des daags de vlag in sjouw, 

en mag dea nachts niet de lich_t n voeren, die 
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voor in de vaart zijnde achepen zijn voorge~chreven, 
doch moet in stede danrvan het licht voeren in 

art. 11 bepaald, en loodrecht daarboven, met.eene 
tosschenruimte van niet minder dan 0.50 meter 
en niet meer dan l meter, een rood licht, dat 
aan de ;ischen voldoet voor het witte licht voor
geachreveo. 

Gelijke bepaling geldt voor wrakken, met dien 
verstande dat de lichten , zoo zij niet op het 

wrak zelf geheschen konnen worden; in nauwe 
vaarwaters op een boven het wrak geplaatst vaar
tuig worden vertoond. 

Wordt het vaartnig geplaatst ter zijde van het 
wrak, dan voert het, behalve de hierboven om

schreven lichten, aan de zijde waar het vaarwater · 

niet vrij ia, een rood licht. Dea daaga worden 

deze lichten vervangen door zwarte bollen. 

14. Van alle vaartuigen zonder onderscheid, 

hetzij zij in de vaart zijn of stil liggen, die door 
een ander vaartoig in eeoe richting genaderd wor
den, waarin hun licht of hunne lichten moeilijk 

of in het geheel niet kan of kunnen gezien wor
den, moeten de schippers tijdelijk een beider wit 

licht vertoonen , in zoodanigen stand dat dit van 

het naderende vaanoig tijdig kan worden waar

genomen. 

15. Wanneer door mist, sneenwjacht of andere 
oorzaken het goed zicht belemmerd wordt, zorgen 
de schippers van vaartuigen, die zich in het vaar

water bevinden, dat zoowel bij dag als bij nacht 

de volgende seinen van hunne vaartuigen gegeven 
worden: · 

a. Een stoomvaartuig onder atoom doet met de 
atoomflnit, met tusschenpoozen van niet meer dan 

2 minoten, een aangehouden stoot hooren ; 

6. Ieder ander vaartuig, dat varende ia, doet 

met den misthoorn korte atooten geven, met 

kleine toBBchenpoozen; 
c. Ten anker liggende vaartuigen doen ten minste 

iedere minnni, en tevens wanneer geluidsignalen 

de nadering van an:dere vaartuigen aanduiden, de 

klok luiden of dergelijk geinid booren. 
Waar in dit en volgende artikelen gesproken 

wordt over een aangehouden stoot, wordt daar
mede bedoeld een gelnidsignaal van ten minste 

5 seconden door. Met korte stooten worden be

doeld gelnidaignalen, die niet langer dan 2 se

conden duren. 
16. De schippers van stoomvaartuigen, die in 

het zicht van elkander oàderen met gevaar van 
aanvaring, kunnen door de volgende seinen aan
wijzing doen omtrent de plaata hebbende manoeuvre: 

Een korte stoot beteekent: • Ik wijk naar atuur
boord uit." 

'l'ltlee korte stooten beteekent: • Ik wijk naar 
bakboord uit". 

Drie korte stooten bet;ekent : • Ik sla met volle 
kracht achteruit." 

Indien een vaartuig niet maooeuvreeren kan, ie 
de aobipper bevoegd om dit door vier korte atooten 
te kennen te geven; welk aein alsdan zoowel tegen

. over het aJoom- als tegenover het zeilvaartuig 
beteekent: 

•Gij moet nitwijlcen, ik kan niet manoenvreereo", 
17. Tot verkenning tnaschen den schipper der 

sleepboot en die der gesleept wordende vaartuigen 

wederzijds, dient eene roode vlag met een wit 

vierkant in het midden. 

Ala seinen ,rordl!n bepaald : de •lag i11 top be
duidt op de sleepboot, dat de machine met volle 
kracht zal werken; en op de gesleept wordende 
vaartuigen, verzoek of goedkeuring dat met volle 
kracht gewerkt zal ,rorden ; • 

de •lag half g11trek1111 beduidt op de sleepboot, 
dat de machine slechta met halve kracht zal werken ; 

en op de gesleept wordende vaartuigen, ,·erzoek 

of goedkeuring dat met halve krapht gewerkt 
zal worden ; 

de 11lag geklll g11trem beduidt op de sleep
boot, dat de machine dadelijk gestopt zal worden; 
en op de gesleept wordende vaartnigen , verzoek 

of goedkeuring dat de machine dadelijk gestopt 
zal ,rorden. 

18. De achipp11n van zeeschepen moeten de 

lichten doen voeren en de seinen geven, voorge
schreven bij het Koninklijk besluit van 26 J oli 

1885 (Staata6laà, n°. 168) tot vaststelling van 

gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aan• 

varinll!D op zee, of wel die, welke bij latere 
besluiten voor die vaartuigen mochten worden 

voorgeschreven. 
De schippers van kleine en van onoverdekte 

vaartuigen, bedoeld in de artt. 7 en 10 van boven. 

genoemd besluit, doen echter de lichten voeren 
en de aeineu geven, voorgeschreven bij dit regle
ment, tenzij die vaartuigen van vaste zijlichten 

zijn voorzien. 
Worden die zijlichten aan boord bevestigd ge

voerd, tl.an blijven de schippers, voor zooveel 

betreft het voeren van lichten en het geven van 

aeiaen, onderworpen aan de voorschriften van het 
iu het eerste lid van dit artikel genoemde Koninklijk 

besluit. 
De bevoegdheid bij de artt. 7 en 10 van be

n• 
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doeld besluit verleend, om losse lichten te voeren, 
vervalt voor de aldaar genoemde \'aartnigen binnen 
het gebied van dit reglement. 

HOOF0STUK TTI. 

Yoor8ellriften omtre11t de oaart, Aei uit1Dijlee11 

1111 anleerm. 

19. De schipper van elk stoomvaartuig, dat 
een ander vaartuig nadert, moet, wanneer er 
11:evaar voor aanvaring bestaat, zijne vaart ver
minderen, of zoo noodig stoppen en de werk
tuigen achteruit doen slaan. 

20. Wanneer door mist, sneeuwjacht of andere 
oorzaken het goed zicht belemmerd wordt, matigen 
de achippers de snelheid zooveel als d~ omstRndig
hedeo mede brengen 

21 . De schipper van een stoomvaartuig doet de 
machines stilstaan v66rdat de booten langs zijde 
komen om af te halen of aan boord te brengen. 

22. De schippers van vaanuigen, die onder 
zeil of stoom zijn, of gesleept, geroeid of beiden 
langs denzelfden oever gejaagd worden, moeten, 
indien de vaartuigen elkander in tegenovergestelde 
of bijna tegenovergestelde koeraen tegemoet gaan, 
zoodat zij gevaar loopea elkander aan te varen , 
beiden ter voorkoming daarvan naar stuurboord 
houden, en elkander aan bakboord voorbijvaren. 

Wanneer echter een vaartuig, dat gejaagd 
wordt, een ander vaartuig, niet aan de lijn, in 
tegenovergestelden koers ontmoet, houdt de ,chipper 
van het ·gejaagde binnen door langs het jaagpad, 
en die va_o het vaartuig dat niet gejaagd wordt 
buitenom. 

23. Wanneer twee zeilvaa1-tuigen met kruisende 
koersen elkander naderen, zoodat gevaar voor aan
varing bestaat, moeten de schippen zich honden 
aan de volgende regelen : 

a. een vaartuig dat met ruimen wind zeilt, 
moet wijken voor een vaartuig dat bij den wind zeilt; 

ll. een vaartuig dat over stnnrboord bij den 
wind liitt, moet wijken voor een vaartuig dat 
over bakboord bij den wind ligt; 

c. wanneer beiden met ruimen wind zeilen, 
doch over verschillende boegen liggen, moet het 
vaartuig dat over stuurboord ligt wijken voor 
het vaartuig dat over bakboord ligt; 

d. wanneer beiden met rnimen wind zeilen, 
over denzelfden boeg liggende, moet het loef
waartsche vaartuig wijken voor het lijwaartsche 
vaartuig; 

e. een vaartuig dat voor den wind zeilt moet 
voor ieder ander 1eilvaartuig wijken. 

2~. Wanneer in ruime vaarwaters twee stoom
vaartuigen met zoodanige koersen elkander naderen, 
dat het blijven volgen dier koersen gevaar van 
aanvaring oplevert, moet de schipper van het 
vaartuig dat het andere aan stnurboord van zich 
heeft, wijken. 

Naderen een stoomvaart uig en een zeilvaartuig 
onder die omstandigheden elkander in zoodanige 
koersen, dat daaruit iievaar voor aanvaring ont
staat, dan is de ochipper van het stoomvaartuig 
verplicht \'oor het zeilvaartuig te wijken. 

25. Op plaatsen , waar het nauwe vaarwater 
sterke bochten vormt, moet~n de schipper, van 
alle stoomvaartuigen de stnurboordszijde van het 
vaarwater, en die van zeilvaartuigen, indien de 
windrichting het toelaat, het midden van het 
vaarwater of stuurboordswal honden. 

26. Indien in nauwe vaarwaters stoomvaartuigen 
de 1tunrboordszijde van het vaarwater houden, 
moeten da schippers rnn alle andere vaarlnigeo, 
uitgezonderd die bedoeld in het tweede lid van 
art. 22 en de stoomvaartuigen bedoeld in hHt 
eerste lid van art. 27, zich zorgvuldig wachten 
van tnsschen de stoomvaartuigen en den wal dien 
deze houden, te geraken. 

De schippers van stoomvaartuigen. die in een 
nauw vaarwater den stunrboordswal niet kunnen 
houden, moeten wijken voor laveerende vaartuigen. 

Stoken zij het nauwe vaarwater geheel of ge
deeltelijk over, dan mo!(en zij de koerslijnen niet 
snijden van andere vaartuigen, indien deze daar
door verplicht zouden worden van den koers af 
te wijken om aanvaring te voorkomen. 

IJe achippen van twee stoomvaartuigen, die 
beiden het vaarvater geheel of gedeeltelijk over
steken, gedragen zich onderling naar de regelen 
gestold in het eerste lid van art. ~4. 

De schippers van met rnimen wind zeilende 
vaartuigen moeten, bij het geheel of gedeeltelijk 
oversteken van een· nauw vaarwater, wijken voor 
stoomvaartuigen, die zich in de richting van het 
vaarwater bewegen. 

27. De schipper van een stoomvaartuig, dat 
een ander stoom- of zeilvaartuig oploopt en voor
bij vaart, moet het vaartuig, dat voorbij gevaren 
wordt, aan bakboord honden. 

Loopt een zeilvaartuig een ander vaartuig op 
en voorbij, dan moet de schipper van het eerste 
lioven 's winds voorbijvaren. 

Wordt het opgeloopen vaartuig, dat voorbijge-
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varen moet worden, izejaagd, dan houdt dit den. 
wal van het jaagpad. 

Bij het oploopen en voorbijvaren van een vaar
tnig aan de lijn door een ander vaartuig aan de 

lijn, hondt de schipper van het voorbij varende 
binnendoor, en laat die van het andere vaartnig 
in tijds de lijn vallen. 

De schipper van het opgeloopen vaartnig is 
verplicht, het oploopende vaartuig de ruimte te 
laten en, zeil voerende, naar · omstandigheden zeil 
te verminderen. 

De schipper van een vaartnig, dat een ander 
vaartnig oploopt en wil voorbij varen , geeft, op 

een aMand van ten minste 200 meter, van zijn 
verlangen kennis door · praaien, roepen of door 

een_ aangebonden stoot op de stoómlluit. Zoo 
noodig wordt dit sein herhaald. 

32. lle schippers van veerponten die zich bewegen 
langs een dwars door het vaarwater gelegden kabel, 
benevens die van gierponten, moeten bli het over
steken voor alle vaartuigen het vaarwater vrijlaten. 

33. Wanneer overeenkomstig de bovenstaande 

voorschriften een der beide vaartuigen moet wijken, 
moet de schipper van het andere zijnen koers 
blijven volgen. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 18 Mei 
1892 (Staat,/Jlaà n•. 102). 

Ons bekend, 

De Mm. van Ff' ater,taat, Handel en NijoerAeid, 
(get.) C. LELY. 

De Miniater van Marine, (.f!et.) J. C •. J..:NnN, 

De Miniater van Ju,titie, (qet.) S1!(IDT. 

28. Indien de omstandigheden den schipper 18 Mei 1892. BESLUIT, houdende vernietiging 

van eenig stoomvaartuig noodzaken om naar bak- van een besluit van Gedepnteerde Staten van 

boord nit te wijken, is hij in dit opzicht niet de provincie Gtlderland, tot toelating van Dr • . 
gebonden aan de voorschriften der artikelen 22, C. L. VAN DER BURG als lid van den raad 

26 en 27 eerste lid, en geeft hij van zijn voor- der gemeente Rheden. 
nemen tijdig kennis, des daa[ts door het ver- IN NAAM VAN. H. M. WILHELMINA, ENZ. 

toonen eener blauwe vlag op een goed zichtbare W13 EMMA, ENZ. 

plaats; des nachts door telkens herhaalde twee Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

korte stooten. Bovendien moet hij , in de l(e- den • gemeenteraad . van Rheden tegen het besluit 

vallen van afwijking van de artikelen 22 en 26 , van Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. 

qe vaart aanmerkelijk verminderen. li Januari 1892, n•. 63, waarbij uitspraak wordt 

29. Wanneer ,in vaarwaters alwaar stroom loopt, gedaan omtrent de toelating van· Dr. C. L. VAN 

twee vaartoi1ten elkander bij eene engte, brng of DER BURG als lid van den raad dier gemeente; 
bocht ontmoeten, waarvan de doortocht zoo nanw Den Raad van State enz. 

is dat het doorvaren van beiden tegelijk gevaar . Overwegende, dat op den 7 Maart 1891 het 

zon opleveren, moet de schipper van het stroom- lid van den gemeenteraad van Rheden C. TBO• 

opvarend vaartuig het 1,taande honden, totdat het KASSEN is overleden, welk raadslid met de leden 
stroomafvarend vaartuig de engte, brng of ~ocht · A. P. J. VAN BARNEVELD, C. J. DE BORDES, 

is doorgevaren. ' H. G. ÜNDERWAATEB en R. F. J. SEVENSTERN 

Wanneer in een vaarwater waar geen stroom in de veriodieke aftreding van dat jaar viel, ter

loopt, vaartuigen bij eene bocht elkander ont- wijl op den 31 Maart 1891 J. H. TIKKE, die 

moeten, zoodat er gevaar bestaat indien de vaar- in 1895 aan de beurt van aftreding zou zijn, 

tuigen elkander in die bocht voorbijgaan, moeten als raadslid zij·n ontslag nam; 

de schippers van het vaartuig of van de vaar- dat op 21 J nli 1891, zijnde de derde nina

tnigen, die de groote bocht aan hunne stnnr- dag dier maand, ·de 'Verkiezing plaats had, in 

boordszijde hebben, den weg vervolgen, en de dier voege, dat overeenkomstig de voorafgegane 

schippers van het andere of van de andere vaar• openbare bekendmaking en de aan de kiezers toe

tuigen wachten totdat de bochi vrij ia. gezonden oproepingsbrieven op het toitte stembil-

De schipper van een vaartuig is verplicht nit te jet voor pij( leden wegens periodieke aftreding 

wijken voor vaartuigen, die voor stroom afdrijven. en op het gek stembiljet voor een lid ter ver-

Bij gebrek aau voldoende ruimte, is de schipper vnlling eener vacature ia gestemd; 

van het yoor stroom drijvende vaartuig verplicht, dat bij die verkiezing voor de periodieke af. 

ruimte , te laten · door hnlp van ankers of riemen. treding de vier bovengenoemde aftredende leden 
31. Het ia op nanwe vaarwaters verboden een bevevens Dr. C. L. VAN m,:R BuRG en voor de 

vaartuig dwaràstroom
1
s te laten afdrijven. door het ontslag nemen van J. H. T1xKE ont.-
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stane vacature M. G. KLOOT tot leden van den 1 

gemeenteraad werden benoemd ; . 
dat Dr. C. L. VAN DER Buao voormeld den 

13 Angudlls 1891 als raadslid is toeitelaten en 
• den 1 September 1891 ~ zijnde de eerste Dinsdap; 

dier maand, na eedsaflegging, zitting heeft genomen ; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland mede 

naar aanleid!ng van de uitdrukking, voorkomende 
iu het ra11dsbeslait van 13 Augastas 1891, n•. Il, 
tot toelating van Dr. C. L. VAN DE& BuaG, dat 
deze namelijk was gekozen in de plaats van het 
op_ 7 Maart 1891 overleden raadslid _C. THo-· 
KASSEN - van oordeel waren, dat Dr. C. L. 
VAN DER Buao, volgens art. 80 der gemeente
wet, slechts tot den eersten Dinsdag in Septêm
ber zitting had, zoodat er alsdan wederom eene 
vacature in den gemeenteraad zou ontstaan , wes
halve zij er op aandrongen, dat eene nieuwe ver
kiezing zoo worden nitgeschreven ; 
. dat, toen bnrgemeester en wethouders van 
Rheden weigerachtig waren daartoe over te gaan, 
door den Commissaris der Koningin in . Geld er
land, krachtens art. 127 der · gemeentewet, bij 
besluit van 13 November 1891, de verkiezing 
van een lid van den gemeenteraad van Rheden 
ter vervulling van de op den eersten Dinsdag 
van September 1891, door de periodieke aftre
ding van Dr. C. L. VAN DER BURG, openge
vallen plaats in· dien raad, op Dinsdag 8 De
cember 1891, werd bepaald; 

dat, toen zoowel de gemeenteraad als het col
lege van dagelijks bestnnr, waarin de burgemees
ter de minderheid uitmaakte, weigerachtig waren 
de leden der stembnreaux te benoemen; de Com
missaris der Koningin daartoe is overgegaan ; . 

dat , aangezien al de raadsleden, op twee na, 
ongenegen waren in de stem bareanx zittinp: te 
nemen, de Commissaris der Koningin •die bareanx 
aldns heeft samengesteld, dat voor het bnrean 
te Rhedersteeg, tevens belast met het openen der 
stembriefjes , tot voorzitter de burgemeester en 
tot leden de twee boven bedoelde raadsleden , en 
voor de bnreaax te Velp en te Dieren tot voor
zitters en leden daartoe genegen bevonden inge
zetenen der gemeente, kiezers zijnde, werden 
benoemd; 

dat de nitslag van de op 8 December 1891 
gebonden verkiezing is geweest; dat Dr. C. L. 
v AN DER BURG met volstrekte meerderheid van 
stemmen tot lid van den gemeenteraad werd· 
benoemd; 

dat de gemeenteraad in zijne vergadering van · 

22 December 1891 besloten heeft tot niet-toe
lating van den aldns benoemde, hoofdfakelij k op 
grond, dat deze dezelfde was als het reeds zitting 
h~bbende raadslid Dr. C. L. VAN DER BURG, 
die derhalve in dwaling heeft verkeerd met de 

.aanneming van deze benoeming en de inzending 
. van zijn ~eloofsbrief; dat de verkiezinp: onnoc;,dig 
was, omdat er geene vacatnre in den gemeente• 
raad bestond, en onwettig, omdat, daargelaten · 
de vraag, of an. 127 der gemeentewet in dezen 
al of niet j niet was toegepast, de artt. 4.2 , 3° 
lid, laatste zinanede en 4,3 der kieswet, alsmede 

ari. 61 , 2° lid, dier wet niet waren nageleefd ; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 

hnn beslait van 5 Januari 1892, .n•. 63 , ambts
halve nitspr~ak doende, heblum verklaard, dat 
Dr. C. L. VAN DER BURG als lid ' van· den ge
meenteraad van Rheden behoort te worden toe
gelaten, daar zij van oordeel bleven, dat het ter 

, vervanging van wijlen C. THOIUSSBN 11:ekozen 
raadslid Dr. C. L. VAN DER Buao, krachtens 
art. 30 der gemeentewet met den eersten Dinsdag 
van September 1891 opgehouden had lid van 
den gem~nteraad te zijn, terwijl Yooris, volgens 
hen, hier niet te denken viel aan schending van 
eenige formaliteit , die nietigheid der verkiezinp: 
kon medebrengen en art. 61, 2° lid, der kies
wet hier niet toepasselijk kon zijn, vermits Dro 
C. L. VAN DER BuRo op 8 December 1891 
geen lid van den p;emeenteraad was ; 

dat de gemeenteraad van Rheden van deze 
nitspraak bij Ons in . beroep is gekomen en op 
grond van de in het besluit tot niet-toelating 
aangevoerde motieven , welke in een bij het adres 
van • beroep overgelegde memorie nader worden 
toegelicht, van Ons de vernietiginp: van de be
streden nitspraak van Gedepnteerde Staten heeft 

· venocht; 
Overwegende , dat het opgeworpen geschil 

hierop neerkomt, dat, volgens den gemeenteraad, 
de op 21 Jnli 1891 gebonden verkiezing ve.n 
Dr. C. L. VAN DER BURG, als opvolger ve.n 
C. THOKABSKN, gestrekt • heeft ter vervulling 
van eene op den eersten Dinsdag van September 
1891 feriodiek openyallende plaats in den ge
meenterasd, terwijl nae.r het oordeel van Gedepn • 
teerde Staten die verkiezing slechts heeft gestrekt 
tot _voorziening in de door het overlijden van 
C. -THOKASBEN op 7 Me.art 1891 ontstane vaca
ture, zoodat de gemeenteraad de zienswijze ver
dedigt, dat Dr. C. L. VAN DER BURG, na op 
den 13 Augnstns 1891 te zijn toegelaten, op den 
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eerelen Dinsdag van September 1891 ale raadslid 

is opgetreden, terwijl door Gedeputeerde St11te11 

het slandpnnt wordt ingenomen, dat het man
daat van genoemden Dr. VAN DER. BURG op den 

eersten Dinsdag van September 1891 is vervallen; 
dat art. 7 der itemeentewet voorschrüft, dat 

op den derden llinsdag der maand J nli voorzien 
wordt in de vervulling vau de plaatsen der leden, 
die • met den volgenden eersten Dinadag van Sep
tember, volgens den bij art. 27 bedoelden roos
ter, moeten aftreden ; 

dat art. 8 dier wet bepaalt, dat de verkiezing 
ter vervulling der plaatsen, die door overlijden 

openvallen, binnen zes maanden na dat open
vallen geschiedt ; 

dat alzoo v66r den 7 September 1891 in de 
door het overlijden v~n C. THOMASSEN op.7 Maart 
bevorens opengevallen plaats behoorde te worden 
voorzien, terwijl op den derden Dinsdag van· 
J nli 1891 de plaats van genoemden C. TI{O• 

KASSEN, die volgens den rooster me î den eersten 
Dinsdag van September d. a. v. moest aftreden, 
behoorde te worden vervnld ; 

dat het in een geval als het onde.rw·erpelijke 
regelmatig en wenscbelijk is op den derden Dins
dag van J nli eene tweevondiye stemming met 
briefjes van verschillende klenren met verschil

lende stembussen te doen plaats hebben, ten einde 

de kiezen in de gelegenheid te stellen hem, dien 
zij benoemd wenschen te zien als oprnlger van 
het in de periodieke aftreding vallende overleden 
raadslid, gelijktijdig op het biljet voor de buiten

gewone vaoatnre en op dat voor de periodieke 
aftreding te stemmen; 

dat echter in elk geval de verkiezing ter ver
villling van de plaatsen van hen, die volgens den 

rooster voor de periodieke aftreding zijn aange
wezen, op den derden Dinsdag van Juli moet ge
schieden eu dus ook, wanneer op dat tijdstip de 
termijn, bij art. 8 der gemeentewet voor de ver
vuJJing eener bnitengewon·e vacature toegestaan, 
nog loopende i■; 

dat in dit geval, blijkens de voorafgegane 
openbare bekendmaking en blijkens de aan de 
kiezers toegezonden oproepingsbrieven , de ver
kiezing van Dr. C, L. VAN DER BURG op 
21 Juli 1891 enkel gestrekt heeft ter vervnlling 
van eene van de vijf met den eersten Din,dag 
van September d. a. v. periodiek openvallende , 
plaatsen in den gemeenteraad van Rheden ; 

dat wel is waar in de door het overlijden van 
C. THoKASSIIN ontstane ~nitengewone vacature niet 

is voorzien, doch dat deze leemte na den eersten 

Dinsdsp: van September 1!!91, het tijdstip , waarop 

•de door periodieke aftreding opengevallen pl~tsen 
wed.er waren ingenomen , niet meer konden worden 
aangevnld ; 

dat, nu het vaststaat, dat bij deop21 Jnli 1891 
gehouden verkiezing door de kiezers is gestemd 
ter vervnlliog van eene met den eersten Dinsdag 
vao September periodiek openvallende plaats in 
den gemeenteraad en Dr. c. L. VAN DER BURG 

op die wijze is benoemd, de bewering van Ge
deputeerde Staten, dat het mandaat van geooem
dt1n Dr. VAN DER BURG op den eersten Dinsdag 
van September 1891 was vervallen en er met 
dien dag weder eene vacature in den gemeente

raad was outstun, onjuist is en dat derhalve 
ten onrechte eene nieuwe verkiezing tegeo 8 De
cember 1891 is uitgeschreven ; 

dat dan ook Dr. C. L. VAN DER BURG , die 
reeds wettig zitting had als lid van den gemeente
raad, niet nogmaals als zoodanig kan worden 
toegelaten en dat mitsdien het door den gemeente

raad van Rheden te1en de bestreden uitspraak van 
Gedeputeerde Staten vàn Gelderland ingesteld 

beroep gegrond is; 
Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staat,6lad 

. n°. 85); 

Hebbén goedgevonden en verstaan: 
Het beslnit van Gedeputeerde Staten van Gel

derland d.d. 5 Jannari 1892, n°. 63, te vernietigen, 

20 Mei 1892. Bl!:SLUIT, bepalende de plaatsing 
-in het Staat16lad .van de op 20 Juni 1891 
te Londm tusschen Netl,erland en Groot• 
Britan1<ië en Ierland gesloten Oîereenkomat 
tot vaststellinp: der grenzen t usschen de 
Nederlandscbe bezittingen op het eiland Bonceo 
en de staten op dat eiland, die onder Britsch 
protertornat staan. s; 103. 

1M NAAK VAN H. M. WILHELMINA , E!IZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Gezien de op 20 Juni 1891 te Lon!U!11 tusschen 
Nederland en het Vereenigd Koninkrijk van fhoot
Britauii en Ierland gt'Bloten overeenkomst tot 
vaststeUtng der grenzen tusschen de N ederlandsche 
bezittingen op het eiland Borneo en de staten op 
dat eiland die onder Britsch protectoraat staan, 

waarvan een gewaarmerkte afdruk aan dit beslnit 
gehecht blijft en daarvan een onafscheidel~k deel 
nitmaakt; 

Gezien de wet van 4 April 1899, n•. 6 (Staat,-
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/Jlad n°. 113) houdende goedkeuring van voornoemde 

overeenkomst; 
Gelet dat meergeuoemde overeenkomst door 

One namens de Koningin den 9den April l R92 
ia bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende 
die bektachtiging den llden Mei d.a.v. te UJ'ltdm 
ie uit~ewisseld tei:en de Briteche akte v110 be
krachtiging gedagteekeuJ van 30 April 1892; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken van 14 Mei 1892, n°. 5447, A. S.; 

Hebben icoedgevonden en verataao, . de bekend• 
making van bedoeld itrensverdrag (l) te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staat,/J~d. 

l)e Ministers, Hoofden van Oepartementeo van 
Algemeen Be$tuur worden belast, ieder voor zooveel 
hem betreft, met de uitvoering der bepalingen 
in voornoemde overeenkomst vervat. 

Saod , den 20steo Mei 1802. 

(!let.) ' EMMA. · 

ne Mittûtl!T' van B11ilenfand1clte Zaken, 
(get.) VAN T111:NHOVJ,;N. 

(Uitgeg. 25 Juni 1802.) 

.l3 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor · het 
kanaal van Dokkum naar het voormalig 
Ger/Jm-Alle1•vl!T'la&t aan het Ko!,oneudiep met 
zijtak naar Kollum in de provincie Frv,!and. 

s. 104. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 189 l (Staat,
IJlaà n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angoatns 1891 (Staa/1/Jlaà n°. 158); 

Den Raad van State gehoord (ad"iea vao 8 Maart 

1802, n°. 14); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor-

11oemde11 Minister van 16 Mei 1892, _n°. 1113, 
afdeeliog Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verataan, vaat te 
stellen het navolgende: 

(1) Zie dat verdrag, opgenomen ia de wet van 
4 April 1892, S. U. 

BIJZONDER ltEGLEMENT r,att politi4 r,oor 
"4t ia11aal r,all Dokkum lltJIJr Aet ooormalig 
G1!T'/Jen-Alle1 r,erlaaf. aan het Kofoneldiep 
"'et zijtak 11aar Kollum •• de pr0t1i'lfCÏ8 
Fri41land. 

Art. 1. Oe in dit reglement bedoelde kanalen 

zijn: 
a. het kanaal van Dokkum naar het Ger/J8"

Àlle1-t1l!T'laat, beginnende bij de Stadsgracht te 
DoUum, op 239 meter uit de as der Woud- · 
poort,lm,g aldaar en eindigende aan het E oloneu
àiep gemeente ÀcAtiar,pelen; 

ll. de zijtak van het onder a genoemde kanaal 
naar Kollum, beginnende bij de Kollumerllrug over 
dat kanaal en eindigende bij de Konnarit te 
Kollum. 

2. Voor zeilvaartuigen bedraagt de grootste 
geoorloofde diepgang 1.4.0 meter, de grootste ge• 
oorloofde breedte 6 meter, voor stoomvaartuigen 
de grootste geoorloofde diepgang 1.20 meter, de 
grootste geoorloofde breedte 3.40 meter. 

Bij waterstanden lager dan Friesch zomerpeil 
wordt de geoorloofde diepgang evenveel verminderd. 

Bij waterstanden hooger dan Friesch zomerpeil 
kan de diepgang voor zeilvaartuigen zooveel meer 
bedragen als de waterstand boven peil staat. 

3. De grootste geoorloofde snelheid van stoom
vaartuigen bedraagt 126 meter per minnut. 

De stoomvaart op het kanaal is alleen geoor
loofd bij dag. 

4. Ue grootste geoorloofde lengte der vlotten 
bedraagt 260 m1iter, de breedte 4 meter. 

Zij worden · met geen grootere snelheid vervoerd 
dan van 60 meter per min'out. 

Bij het naderen van en varen door bruggen 
moeten de acbippers de vlotten afsteken in deelen 
van ten hooRBte 86 meter lengte. 

Met afwijking van art. 71 van het Algemeen 
reglement wordt voor dit kanaal bepaald, dat elk 
vlot, bij eeae lengte van 35 tot 50 meter, door 
ten minste twee daartoe bekwame mannen moet 
bestuw-d worden, en dat voor elke 60 meter 
meerdere len~e of een gedeelte daarvan , ten 
minste één bekwaam persoon meer ter besturing 
aanwezig moet zijn. 

5. Vlotten mogen oiet stil liggen aan de trek
wegszijden, bij aanlegplaatsen of ia buurten. 

6. Het grootste aantal vaartuigen, dst gelijk
tijdig door eene sleepboot mag worden gesleept 1 

bedraagt tien. 
7. Overtredingen van de bepalingen van dit 
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bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bi,j de wet of bij het Algemeen reglement is 
vooniien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoopte iurtig dagen 
of geldboete van ten hoo11:ate l,o,,àerà flijftig 

golden, de overtreding van art. 3, tweede lid; 
IJ. met geldboete van ten hoogste flij/ en :m11t1tig 

gnlden, de overtreding van art. 4,, vierde Jid; 
4:. met geldboete van ten hoogate r,ijftig golden, 

de overtreding van art. 6. 
Dit besluit treedt in werking met 1 Septem

ber 1892. 
}let dat tijdstip vervallen de Koninklijke be

alniten van 12 Maart 1880 (Staat,hlaà n• . . 30) 
en 8 April 1881 (Staatablad n•. 4.8). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia belast met de uitvoering van · dit besluit, 
dat in het Staatablaà geplaatst en aao den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 28sten Mei 1892. 

19,t.) EMMA. 

D, Mi11. flan ll'ater1taat, Ha11à,l 1111 Nijoerlieid, 

<.,,t.) C. LELT. 

(Uitgeg. 4 Ju11i 1892.) 

23 Mei 189~. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement vao politie v~r het 
Ápeld,oor,ucl,e lea11aal. S. l0I>: 

IN NAAlf VAN H. M. ·WILHELMINA, 11:11z. 

W1.1 EMMA, .l!NZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October_l89i, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staaû• 

blad ·n°. 69) en art. 1. van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken, onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Oos besluit 
van 13 Aogostus 1891 (Staaûblaà n°. l 68); 

Den Raad van State gehoord (adviea van 8 

Maart 1892, n•. 14); 
Gelet op de nadere voordracht vao den voor

noemden Minister van 16 Mei 1892, n°. 163, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan , vut te 
stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT oa11polüi., ooor 

l,d, .Ápeldoonuc!,e ia11aal. 

.Art. 1. Onder het .tlpeldoonucl,1 "lt:a11aal wordt 
verstaan: het kanaal aanvangende aan de rivier 

den IJusl buiten de ■luis te Diern tot aan die 
rivier beneden Hatt,m. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar
tuigen zijn: 

Voor de kanaalvakken van de rivier den IJ11el 
t.e Disren tot de Àpeldoortiac"8 sluis en van de He:zen
bergw sluis tot de rivier den IJuelbeneden Hatte,n: 

lengte 30.00 M.; 
breedte 6.90 • 
diepgang 1.66 • 
Voor het kanaal vak van de Áp11làoortilelu tot 

de H1U1UJwger ■luis : 

lengte 30 M.; 
breedte voor door stoomkl'l!-cht voortbewogen 

vaartuigen 4.15 M.; 
breedte voor niet door stoomkracht voortbe

wogen vaartuigen 6 M.; 
diepgang 1.88 M. 
3. Indien een ledig vaartuig een geladen vaar

tuig tegenkol!}t op eene plaats waar zij elkander 
niet kauneo voorbijvaren, moet het eerste terstond 
terogkeeren tot de naaste wissel of keerplaata, 
en moet het andere de vaart zooveel mogelijk 
bespoedigen. 

Indien de vaartuigen beide ledig of beide ge
laden zijn, moet het in de richting van Hattni 

naar Disr1111 varende vaartuig, naar de naute 
wissel- of keerplaats terogkeereo, en het andere 
de vaart zooveel mogelij~ bespoedigen. 

Bovenstaande bepalingen gelden voor vaartuigen, 
breed 4,.1 ó M. en daar beneden; zij zijn ook van 
toepassing bij de ontmoeting van sleeptreinen 
onderling. 

Bij de ontmoeting van een vaartuig met een 
eleeptrein, op eene plaats waar zij elkander niet 
kunnen voorbijvaren, moet het eerste terstond 
tot de naaste WÎ88el- of keer plaats terngkeeren, 
om den sleeptrein te laten voorbijvaren. 

Indien twee vaartoigen, beide of een. van beide 
breeder dao 4.16 M., elkander tegenkomen op 
eene plaats, waar zij elkander niet kunrien voorbij
varen, moet het breedste der beide vaartuigen, 
tentond tot de naaste wiasel- of keerplaate terng
keeren, en het andere de vaart zooveel mogelijk 
bespoedigen. 

Wanneer een vaartuig hreeder dan ,.16 M.. 
wordt ingehaald door een minder breed vaartnig 
op eeoe plaats waar het volgende vaartuig het 
voorgaande niet kan voorbij varen, moet het bree
dere vaartuig aan de eerste wiasel- of keerplaats 
wachten, om het achteropkomende vaartuig voorbij 
te laten varen. 
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4. J ogeval het tot w&terbespariog ooodig ia, 
de aèhottiogeo 'te béperilen, i, · de ingi,~eor be
voegd du.rioe de ooodige voo111Cbriften te geven , 
welke door e.aoplakking aan de aloi~;n 1olleo 
worden bekend gemaakt. 

5 . Van één riur nà. zonaoode~g~ng tot één unr 
v~r zonsopgang wordt aao de sluis te Dierm 
niet geechut. 

BiJ buitengewone omstandigheden, als: begin 
van aterke vont, ijsgang of zeer sterk Wlll8eDd 

water in den Ih1el mBf!', ter beoordeeliog van 
den sluiswachter, hierop uitzondering worden 
gemaakt. 

6. De groot.te . snelheid waarmede de stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedrugt per 
minnut : 

Bij ka,saautanden gelijl: aa11 of Aooger dan 
,u llieronder opgege11111e : 

voor de kanaalvakken boven de Àpeldourmcl/.e 
en beneden de Hezen6erger sluis: . 

voor stoomvaartuigen van meer dan 1.25 M. 
diepgang 80 M. ; 

voor stoomvaartnifti!n met niet meer dan 1.25 M. 
diepgang 95 M.; 

voor stoomvaartµigen met niet meer dan 1 M. 
diepgang 110 M.; 

voor de kanaalpanden tu&1chen de Àpeldwm,clie 
en . Hezmlu,rger si nis: 

voor stoomvaartuigen . met meer dan 1.25 M. 
diepgang 55 M.; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.25 M. 
diepgang 65 M.; 

'voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1 M. 
diepg&og 75 M. 

Bij lcanaal8fa"àe11 6enedeia tk l/.i4rontkr opge
g,r,111e, worden deze snelheden vermiuderd en 
ooderacbeidenlijk teruggebi'&cht tot 60 M., 70 M. 
en 88 M. en tot 40 M., 50 M. en 56 M. 

Van de sluis te Dierm tot ·K. M. paal 2 mag 
nimmer met grooter snelheid d&n van 50 M. in 
de minuut gevaren worden. 

De bovenbedoelde kanaalstanden zijn , 
voor het p&od van de Dierffl8cAe tot de .4p1l

àoortalcl/.e sluis 1 S.42 M. + A. P. ; . 
van de Ápeldwm,cl/.e tot de Koudlioortllclie 

alois 11 M. + A.P.; 
van de Koudl/.oor"8clie tot de Y fllU8e"8CM alnia 

8.4.5 M. + A.P.; 
van de Yaa88ffl8clie tot de Bo,,e,sl,erger alnia 

5.75 M. + A.P.; 
van de BDne11herger tot de Hezlflherger sluia 

4.12 M. + A.P.; 

beneden de Hezm ,rgn sluis: A.P. 
7. De grootate geoorloofde afmetin~en der 

v!otteo zijn: 
lengte 27 .M.; 
diepgang 1 M . ; 
breedte: 
voor de kanaalvakken boven de Apeldo=clie 

en beneden de Hezlflherger alnia 4..50 M..; 
voor de kanaal vakken tOBaoben de .&peldoormclie 

en HtlUl'lf!Jerger aloia 8.50 M. 
De vlotten worden met geen grooter snelheid 

vervoerd dan van 60 M. per minuut. 
8. Des nachts moeten de vlotten behoorlijk aan 

de weataijde van het kanaal gemeerd worden. 
De reis der vlotten moet tuaacben Dieren en 

Ápeldoor.. in ten hoogste drie , en tuaseben .Apel
door,, en den IJ81el bij Hattem of tnBBchengelegen 
plaatsen in ten hoogste vier dBfi:en worden afge
legd, tenzij bnitengewone omstandigheden, ter be
oordeelinit van den iogeoienr, zulks verhinderen. 

9. De westelijke kanaaldijk mag niet als jaag• 
pad gebezigd worden. 

Bjj berige weatelijire winden kan door de 
kanaalbeambte!l afwijking van dit voorschrift 
worden toegestaan. 

10. Het grootste p:etal vaartuigen dat gelijk
tijdig door eene sleepboot mag wor~en gesleept , 
bedraagt twee. 

11. In de voorhaven van de Diere,uclie sluis 
mogen de vaartuigen en vlotten niet. langer ver• 
toeven dan noodig ia om geech ut te worden of 
de haven te verlaten. 

Bi11nen den afstand van 60 meter uit genoemde 
voorhaven, mag in den IJ11,l niet worden ge
ankerd· en m<>Jreo geen vaartuigen of vlotten aan 
den wal worden vastgelegd. 

12. Overtreding van de bepalingen van dit bij
zonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of bij het Algemeen reglement ia 

. voorzien, !(estraft als volgt: 
a. • met geldboete van ten hoogste Jt,o,.tkrd 

gnlden , de overtreding van art. 11 , tweede lid ; 
ll. met geldboete van ten hoogste r,ijf en, ,:er,entig 

golden, de overtreding van art. 11 , eerste lid ; 
c. met geldboete van te~ hoogste r,ijftÛj gulden, 

de overtreding van artt. 8 en 8; 
d. met geldboete van ten hoogste r,ij fen, twi"tig 

gnlden, de overtreding van art. 9, eente lid. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Septem

ber 1892. 
Met dat tijdstip vervalt het Kooiakljjk besluit 

van 17 Mu.rt 1880 (8taat,blad no. 83). 
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• De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met -de o~t".oering van dit besluit, 
dat in. het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld .zal wdl'den. 

Sand , den 23sten Mei 'l 892. 
(get.) EMMA. 

De Min. Pan Waterataat,' Bamlel en NijPerMÏd, 
{get..) Û. LELY. 

(Uitgeg~ 4 J_usi 1892.) 

23 Mei 1892, BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzondl!r reglement van politie voor de 
Drentache Hoofdr11:rart en/ het Ye~uû:er
kanaal (Norger- en Koloniez,aart.) S. 106. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA' ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water> 
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 
1891, n•. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 Staata• 
lJlad n•. 69) en art. 1 van het Alp:emeen rëgle
m·ent van politie voor rivieren, kanalen, havens 
slnizen , bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer vau het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angnstns 1891 (Staaûblaà n•. lö8); 

_Den Raad van State gehoord (advieH van 8 
Maart 1892, n•. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n•. Hi3, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan , vast te 
stellen het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT PanpolitiePoor 
de l>renûcke Hoofdvaart en ket Yeen
kuizerkanaal (Norger- en Kolonievaart). 

Art. 1. Onder de in dit reglement bedoelde 
kanalen worden verstaan : 

1°. De geheele 1Jrent8clte' Hoofàvaart, van en 
met de havenkolk te Áuen tot en met de Peene• 
of Galgenkampabrug te Meppel, met : 

a. de Molenwijk, van de Hoofdvaart tot en 
met de Molenwijkatuia; 

TJ. de Wittewijk; 
c. de Beilervaart, van de Hoofdvaart tot en 

met de havenkolk te Bei!tm; 
d. het gedeelte der .tokvaart, van de Hoofd· 

Paart tot en met de Louluis; 
2•. Het P eenkuizerkanaal, bestaande uit: 
a. de Norgervaart, van de Drenucke Hoofd· 

Paart tot aan de Koloniealuia; 
TJ. de Kolonievaart, van en met de Kolonie-

,tui, tot aan de Haulerwijutervaart, met het 
zijkanaal naar de Rijkswerkinrichting n•. l te 
Yeenkuizen, het zijkaniial naar de eerste wijk te 
Yetmnui11en , de tweede wijk, de vijfde wijk en 

. de zesde wijk te -l'eenkuizen, voor zoover deze 
aan den Staat bebooren. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar
tuigén zijn: 

diepgang: 1.25 meter, behalve op het gedeelte 
kanaal toaacben de Y enebrug en den steiger der 
bij die brug geplaatste bergloods , op welk ge• 
deelte de diepgang 1.60 meter kan bedragen; 

breedte : met inbegrip van die der lading 0.10 
meter minder dan de breedte der door te varen 
slnizen en bruggen ; 

lengte: ~aar !_lelang der ; schutkolken. 
3. Van één uur nà zonsondergang tot één 

nnr v66r zonsopgang wordt niet door de sluizen 
geschut dan op vertoon. v-an eene schriftelijke 
vergnnning van den hoof'tlingenieor of van den 
ingenieur. 

4. Recht op voorsehntting hebben, behalve de 
vaartuigen, bedoeld in art. 18 van het Alge
meen reglement, ook die, geladen met biezen, 
rnaschen en bijen. 

Om het recht op voorschutting te kunnen doen 
gelden, moeten de vaartnigec bij den strijkpaal 
zijn vó6r dat een ander vaartuig, dat dit recht 
niet beeft, tot op 10 meter van de sin ie is 
genaderd. 

De sluiswachter mag ten behoeve van een vlot, 
tusschen 1 Maart en 1 October en i:oolang de 
diepgang krachtens artikel 63, tweede lid van 
het Algemeen reglem°eot op minder dan 1.25 
meter is bepaald, alleen dau de sluis omzetten, 
- dat is eene schutkolk water on benut laten 
wegvioeien - wanneer van de tegenovergestelde 
zijde geen vaartnig in het gezicht is. 

In tijden, wannèer de waterbesparing noodiir 
is, moet met de schutting van een bij of in de 
sluis aanw.ezig vaartuig worden p:ewacbt: 

1 °. op een ander van der.eJrde zijde aankomend 
vaartuig dat met het reeds aanwezige tegelijk in 
de schutkolk · kan en niet meer dan 500 meter 
van «Je sluis verwijderd is; 

2°. wanneer de waterstand in de schutkolk 
niet gelijk is met dien van het pand, waarin het 
reeds !anwezige vaartuig zich bevindt, én een 
van de tegenovergestelde zijde aankomend vaar
tuig niet meer dan 500 meter van de sluis ver
wijderd is, wordende dit laatste dan v66r het 
eerstgenoemde geschnt. 
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5. Het ia verboden, vaartoigeo, geladen met 
bll8kruit of audere ontplofbare of licht ontvlam.' 
bare atofl'eo io het kanaal of zijne havens te 
laten overnachten, anders dao aan de zijde tegen• 
over het jaagpad of op eeo afstand van ten 
minste 600 meter vao bruggen, sluizen, schutten 
eo woningen. 

6. Het maximum vao snelheid waarmede de 
stoom vaartuigen zich mogen bewegen bedraagt 
per miooot: 

Op de Hoofdvaart en op het Yeenlluizerl&anaal 
voor stoom vaartuigen die in sleepdienst zijn 80 
meter; 

Op de Hoofdvaart tosacheo ..J.11en eo de 
Yeme1lt1i.8 en op het YeetMUizerkanaal voor 
stoomvaartuigen met meer dao 1 meter diepgang 
100 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1 
meter diepgang 125 meter. 

Tusscben de Yeme1luil en de Galgenl&ampabrug: 
voor stoomvaartuigen met niet ~eer dan 1.26 

meter diepgang 125 meter; 
voor stoom vaartuigen met niet meer dan 1 

meter diepgang 1110 meter. 
7. De grootste geoorloofde lengte der vlotten 

ia 42 meter. 
Bij het doorvaren der sluizen moeten zij ; voor 

zooveel ooodig, worden gesplitst. 
· De grootste breedte ia 4, meter. 

De grootste diepgang 0.26 meter minder dan 
die voor de vaartuigen voorgeschreven. 

Zij worden met geen grooter anelheid vervoerd 
dan van 80 meter in de minuut. 

Met afwijking van art. 71 van het Algemeen 
reglement wordt voor de in dit reglement bedoelde 
kanalen bepaald , dat voor 35 meter of minder 
lengte van een vlot, twee bekwame mannen, en 
voor meerdere lengte één man meer ter besturing 
aanwezig moet zijn. 

8. De vlotten moeten 's nachts behoorlijk worden 
vastgelegd aao de zijde vao het kanaal, waa~ oiet 
of gewooolij k het minst wordt gejaagd, ter be
llliaaiog der kaoaalbeambteo. 

9. Het ia verboden om de jaagpaarden te 
doeo loopeo over deo berm van deo grooten weg 
tuascheo ..J.11111 en M.dppel, eo vao den weg 
langs het Veenlluizerl&anaal, behalve waar dit bij 
tolboomeo, jaaghekken of andere plaatsen onver
mijdelijk ia. 

10. Het grootste getal vaartoigen dat tegelijk 
door eeo stoomvaartuig mag worden gesleept, be
draagt vier. 

11. liehoudena verkregen rechten, is het ver- . 
boden zonder Yergonning van den Minister: 

Dammen, kaden, atonw- of kanaaldijken, stuw• 
ach utteo of andere werken, dieoeode tot keeriog 
van water, op te graven, door te steken , te 
openen, ·te verzwakken of hun waterkeerend ver
mogen te verminderen. 

12. Overtreding van ~e bepaliogeu van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet of het .Algemeen reglement is voorzien , 
gestraft als volgt: 

a. met hèchteoia van teo hoogste dertig dagen 
of geldboete vao teo hoogste honderd vijftig gul
den, de overtreding van art. ó en art. 11 ; 

/J. met geldboete vao teo ,hoogste oij fen zeven
tig golden, de overtreding vao art. 7, laatste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste oijftig gulden, 
de overtreding vao art. 8 ; 

tl. met geldboete vao ten hoogste oijf en tlllin
tig gulden, de overtreding van art. 9. 

Dit besluit treedt io werking op 1 Septem
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 
van ló November 1882 (StaatalJlad no. 146). 

De Minister vao Waterstaat, Handel eo Nij
verheid ie belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat io het StaatalJlad geplaatst en aao den Raad 
vao State medegedeeld zal worden. 

Sand, deo 23sten Mei 1892. 

De Min. oan Watt1r1faat, 
(get.) 

EMMA. 

Handel en Nijverlleitl, 
C. LBLY. 

(Uitgeg. 4, Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BBSLUIT, tot vaststelliog vao een 
Bijzonder reglement vao politie voor het 
Meppelertliep. S. 107. 

IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

w Il EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vmi Water
staat, Handel eo Nijverheid van 18 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet -van 28 Februari 1891 (Staaû
lJlad no, 69) en art. 1 vao het .Algemeen regle
ment vao politie voor rivieren, kanalen, ha vena, 
sluizen , bruggen en daartoe behooreode werken, 
ouder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Oos 
besluit vao 18 Augaatus 1891 (Staat61Jladn°. 168); 

Den Raad vau State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892,.n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht vao deo voor-
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noemden Minister van 16 Mei 1892, no. 163, 

afdeeling . Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, .ast te stellen 

het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT van politie 
voor ket Meppelerdiep. 

Art. 1. Onder het Meppeleràiep wordt verstaan: 
l 0

• het vaarwater van de Yeene- of Galgffl

kamp1/Jrug in. den Rijks grooten weg van .Meppel 

naar À81en, tot het Zwarte Water te Zwartalui&; 

2°. het vaarwater, aanvangende aan de Meppeler

ûuia te ,tf eppel, en op korten afstand beneden 

die plaats, in het sub 1 genoemde vaarwater 

nitkomende. 
Onder ,vaarwater" wordt in dit artikel v.er

staan de vaargeul in de kortste richting tusschen 

de genoemde plaatsen, met uitsluiting alzoo van 

hetzij opene, hetzij gedeeltelijk afgedamde bochten 

van het vroegere vaarwater van het Meppelerditp. 

2. De grootste geoorloofde afmetiniten der vaar-

tuigen zijn: 
len!(te. 60.00 meter;. 

breedte 7.80 

diepgang . 1.80 

3. Geen vaartuig wordt • door de sluizen te 

Zwartsh1ia gelaten , wanneer het buitenwater gelijk 

staat met, of hooger dan 1.60 meter boven Am

sterdamsch peil. 
4. Recht op voorschutting hebben, behalve d~ 

vaartuigen, bedoeld in art. 18 van het Algemeen 

reglement, ook die, geladen met biezen, russchen 

en bijen. 

5. Het maximum van snelheid, waarmede de 

stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 

per minuut: 
voor stoomvaartuigen met meer dan l.fiO meter 

diepgang 125 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.60 

meter diepgang 130 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.26 

meter diepgang 1 60 meter; 
voor stoom vaartuigen met niet meer dan 1.00 

meter diepgang 200 meter. 
6. De grootste geoorloofde afmetingen der 

vlotten zijn: 

lengte. 

breedte 

diepgang. 

45.00 meter; 

6.60 

1.26 

De vlotten worden met geen grootere snelheid 

vervoerd, dan van 60 meter in de min nut. 

Met afwijking van art. 71 van het Algemeen 

reglement wordt voor de in dit reglement be
doelde vaarwaters bepaald dat voor 35 meter of 

minder lengte van een vlot, twee bekwame mannen 

en voor meerdere lengte één man meer ter be
sturing aanwezig moet zijn. 

7. Vaartuigen mogen, buiten gevallen ve.n nood

zakelijkheid ter beoordeeling van de kanaalbe

Rmbten, ae.n de je.agpe.dzijde niet andere s\il liggen, 
de.n wanneer zij in lading of -in lossing zijn, of 

wanneer zij verplicht zijn te wachten om door 

eene sluis of eene brug te worden doorgelat•en. 

De vlotten moeten des nachts behoorlijk worden 

vastgelegd e.an de zijde ve.n het kanaal, waar 

niet gejaagd wordt. 

8. Het grootste getal vaartuigen, dat tegelijk 

door eene stoomboot mag worden gesleept, be-
draagt zes. • 

9. Iu de voorhavens te Zwartaluia mag niet 

worden geankerd, zonder vergunning van den 

sluismeester: 
10. Overtreding van de- bepalingen van dit bij

zonder re!(lement wordt, voor zoo ver daartegen 

niet bij de wet of het Algemeen reglement ia 

voorzien , gestraft als volgt: 

a. met Jó?eldboete van ten hoopte konderd 

gulden, de overtreding van art. 9; 
6. met geldboete van ten hoogste vijf en zeoentig 

golden, de overtre~ing van art. 6 ,- laatste lid en 

art. 7, eerste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste vijftig gnlden, 

de overtreding van art. 7 , tweede lid. 

Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892. 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 

van 6 April 1880 (Staat1blad n•. 37). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijvei:

heid is belast met de- uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatshlad geplaatst en aan den Raad 

van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23slen Mei 1892. 

(get) EMMA. 

D6 Min. van Waterataat, Ha11iiel en Nijverkeid, 

(get.) C. LELY, 

(Uitgeg. 4 JtvM 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 

Bijzonder reglement van politie voor de 

W'illemavaart. S. 108. 
1N NAA.ld VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den. Minfater van Water

staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 

n°. 122, afdeeling Waterstaat; 
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Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
lJlad n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken , 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit ·van 13 Angust11s 18111 (StaatalJlatl,n°. 168); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor- . 
noemden Minister van 16 Mei 1892, n°. 163; 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende :· 

BIJZONDER REGLEMENT van politie · 

voor de 1/Tillemavaart. 

Art. 1. Onder de TfTillem,oaart wordt verstaan 
het kanaal van zijne vereeniging met de stadsgracht 
te Zwolle, bij de keersluis aldaar, tot de rivier 
den IJBBel bij het Kateroeer. 

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

lengte • 94,. 7 6 meter; 
breedte 11. 80 
diepgang • 3.00 

3. In de voorhavens te Kateroeer mag niet 
worden geankerd , zonder vergunning van den 
sluismeester. 

4. Met de sluizen te Kateroeer wordt niet 
geschnt: 

1°. wanneer de keersluis te Zwolle gesloten is; 
2°. wanneer het water op den Ihael hooger is 

dan 3 meter boven ,Jm,terdam,ck peil; 
3°. wanneer het verschil in hoogte der water

spiegels op den IJaaèl en op de TfTiUemavaart 

meer bedraagt dan 2.26 meter. 
5. Het maximnm van snelheid, waarmede de 

stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 1.60 meter 
diepgang 100 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.60 
meter diepgang 126 meter; 

voor stoomvaartnigen met niet meer dan 1.26 · 
meter diepgang 160 meter. 

6. -De grootste geoorloofde afmetingen der vlot
ten zijn: 

lengte. 
breedte 

60.00 meter; 
6.00 ~ 

diepgang • 1.60 
De v lottPn mogen met geen grooter snelheid 

worden vervoerd dan van 60 meter in de minnn t. 

Met afwijking van art. 71 van het Algemeen. 
reglement wordt voor dit kanaal bepaald dat voor 
36 meter of minder lengte van een vlot, twee 

. bekwame mannen, en voor meerdere lengte één 
man meer ter besturing aanwezig moet zijn. 

7. Vlotten mogen in het kanaal niet stil liggen 
dan tusschen de beide merkteekenen, staande op 
den noordelijken wal op de afstanden van onge
veer 160 en 276 meter, gemeten uit het binnen
front der groote slnis te Katerveer. De vlotten 
moeten zoo na mogelijk tegen den wal liggen. 

Naast elkander stilliggende vlotten van kleiner 
breedte dan het in art. 6 genoemde maximum , 

mogen te zamen niet meerder. breedte heb be~ dan 
zes meter. 

8. Door een stoomvaartuig mogen niet meer dan 
vier binnenvaartnigen of één zeeschip te gelijk 
gesleept worden. 

9. Overtreding van de bepalingen van dit bij
zonder reglement wordt, voor zooYer daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement is 
voorzien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste konderd golden 
de overtreding van art0 3 ; 

lJ. met geldboete van ten hoogste Pijf en zeven• 
tig golden, de overtreding van art. 6, laatste lid; 

c. met geldboete ~an ten hoogste vijftig golden, 
de overtreding van art. 7. 

Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be

sfoiten van 17 April 1880 (StaatalJlatl, n°. 42) en 
16 November 1881 (Staat,lJlad n°. 176). 

De Minister. van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

· dat in het StaatalJkd geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(.get.) EMMA. 

De Min. van 1/Taterataat, Handel en Nijverkeid, 
{get.) C. LKLY. 

(Uitgeg. 4 J11ni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het 
.d.fwateringaleanaal. S. 109. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WI:T EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 ( Sta all• 
lJlad n•. 69) en art. l van het Algemeen regie-
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ment . van politie voor r1v1eren, kanalen, havens, 
eluizen, brnggen en daartoe beboorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
beal11it van 13 Augustus 1891 (Staataólad n•. lli8); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 Maart 
1892, n•. 14); 

Gelet · op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 'Mei 1892, n°. 163, 
afdeeÜup: Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT van politie voor 
liet Àfwatering1!anaal. 

Art. 1. Onder het Àfwateringa1:anaal wordt 
verstaan het kanaal tnssehen de Noordervaart en 
den Rijks grooten weg van Neeritter naar Yenlo. 

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

lengte 24.00 meter; 
breedte 3. 70 
diepgang 1.00 
hoogte van schip met opperlast, boven peil 

2.85 meter. 
3. De bepaling van art. 15 van het Algemeen 

reglement, betreffende de aanwijzing der jniste 
plaats van doorvaring des nachts door groene 
lichten, is op dit kanaal niet van toepassing. 

4. De stoomvaart op het kanaal is verboden. 
5. De grootste geoorloofde afmetingen der vlot-

ten zijn: 
lengte 24.00 meter ; 
breedte 2.00 
diepgang 0.80 
De v latten mogen met geen grooter s_nelheid 

worden vervoerd dan van 60 meter in de minuut. 
6. Overtreding van art. 4 van dit bijzonder 

reglement wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
llonderd 11ijftig gulden. 

Dit besluit treedt in werking op l September 1892. 
Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 

van 27 Mei 1880 (Staatsblad n•. 99). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering va11 dit besluit, 
dat in het Staauólatl, geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. van Waterataat, 
0

Handel en Nijverlleid, 

(get.) C. LELT. 
(Uitgeg. 4 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de 
Noordirvaart. S. 110. 

IN NAAM VAN H . M. WILHEJ,,MINA. ENZ. 
Wu EMMA , ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 13 Oetober 1891; 
n•. 122, afdeeHng Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Staau

ólad n•. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
aln_izen, brnggen en daartoe behoorende werken , 
onder beheer van het Rijk , vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angustus 1891 (Staataólad n•. 158) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 Maart 
1892 , n•. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
uoemden ,Minister van 16 Mei 1892, n•. 163, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonde11 en verstaan, valt te 
stellen het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT van politie voor 

de Noordervaart. 

Art. 1. Onder de Noordervaart wordt verstaan 
het kanaal tussehen de Zuid- H"illemnaart , be
neden sluis n°. 16 en de~ provincialen kiezelweg 
te Beringen, gemeente Helden. 

· 2. De grootste_ ieoorloofde afmetingen der vaar-
tuigen zijn : 

lengte 50 meter; 
breedte · 6 
diepgang van sluis 16 tot de · Helenavaart 

1.66 meter, 
diepgang van de Helenavaart tot Beritlflen 

1.60 meter, 
hoogte van schip met opperlast, . boven peil 

· 3.60 meter. 
3. Het maximum van snelheid, waarmede de 

stoom vaartuigen zieli mogen beweg~n, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartui{len met meer dan 1.50 meter 
diepgang 60 meter; 

voor stoom vaartuigen met niet meer dan 
1.60 meter diepgang 76 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.25 meter diepgang 90 meter ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.00 meter diepgang 100 meter. 

4. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn: 
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leogte 
breedte 

40 meter; 
5 

diepgang 1.25 meter op het !(edeelte der vaart 
vao Netl.erweert tot de Hetenavaart, èn 1.10 meter 
op het gedeelte van de Helenavaart tot Beringen. 

De vlotten mogen met geen grooter snelheid 

worden vervoerd dan van 60 meter in de minuut. 
5. Het grootste aantal vaartuigen, dat tegelijk 

door een stoomvBRrtnig mag worden gesleept be

dmagt acht. 
T>it besluit treedt in werking op 1 Septem

ber 1892. 
,Met dat tijdstip vervalt het Koni11klijk besluit 

van 27 Mei 1880 (Staatablad n°. 98). 
De Minister vnn WaterstBRt, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoerin!( van dit besluit, 
dat in het Staatablad geplaatst en aan den Raad 
van State medegeileeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

Dt, ain. van JITaterataat, Hamül en NijverAeitl,, 

(9et.) C. LKLY. 
(Uit,geg. 4 _ Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 

Bijzonder reglement' van politie voor den 

_gekanaliseerden HollandacAm lJa1el. S. ll 1. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.1 EMMA, "KNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, HanJel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling WaterstBRt; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat1-

blad n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren , kanalen, havens, 

sluizen, brug-gen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het .Rijk, vastgesteld bij Ons 

besluit van 13 Angnstns 1891 (Staat86lad n°. 158); 
Den Raad van State geboord (11dvies van 8 Maart 

~92 , n°. 14); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 16 Mei 1892, n°. 153, 

afdeeling Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 

het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT van politie vwr 

de11 gekanäliaeerden Hollantl.scAen IJ88el. 

Art. 1. Onder den gekanaliseerden Hollanthcken 

IJa1el wordl verstaan het vBRrwater van den 
Y aart8clum Bif11, aan den Door1lag, onder Jut

p!aaa, tot 76 meter beneden het benedenfront 

der W aaijer-acAuûluu boven Go11da (gemeente 
Háaatrecltt). 

2. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar
tuigen zijn: 

lengte . 26.00 meter; 
breedte 5.30 
diepgang. 

diepgang. 

1.70 
beneden Oudewater; 

1.50 meter 
boven Oudewater. 

3. Wanueer het water in den Beneden- of 0pffl
[Jnel honger staat dan 1. 75 meter boven Amster
namsch peil, wordt aan de W aaijeratui.r niet geschut. 

4. Het m:iximom van· snelheid, waermede de 
· stoomvaartuigen zich mogen bewegen, is per 

minuut: 

vau den /Jooralag tot Oudewater: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 1.20 M. 
diepgang 100 M.; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.20 M. 
diepgang 120 M.; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan l .00 M. 
diepgang 160 M. 

van Oudewater tot de Il' aaijer8',1i.,: 

voor stoomvaartuigen met meer dan J .50 M. 
diepgang 100 M.; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.50 M. 
· diepgang 120 M.; ' 

voor stoomvaartuigen mel niet meer dan 1.20 M. 
diepgang 150 M. ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.00 M. 
diepgaog 180 M. 

5. Stoomnartoigen mogen in de bebouwde 

kommen der gemeenten met geen grootere snel
heid vB,l'en, dan van 76 meter in de minnnt. 

6. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn: 

lengte 100 meter; 

breedte •· 4, 

diepgang 1 
Bij het doorvaren van sluizen moeten de vlotten 

, zooveel noodig worden gesplitst. , 

Zij worden met geen grooter snelheid vervoerd 
dan van 50 meter· in de minnnt. 

7. Als ligplaats voor de vlotten wordt aange

wezen de oever tegenover het jaagpad, buiten de 

bebouwde kommen der gemeenten, met uitzonde

ring van de oevervakken van 50 meter boven tot 

50 meter beneden uitwateringsluizen of duikers. 
8. Het grootate getal vaartuigen, dat gelijktijdig 

door een stoomvaartuig mag worden gesleept, 
bedraagt. acht. • 
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9. Sleeptreinen mogen niet sneller varen dan 
100 meter per minunt. 

10. Met uitbreiding van art. 78 van het Al
gemeen reglement wordt aan eigenaren of gebruikers 
van langs het kanaal gelegen gronden of erven 
vergund v66r deze gronden of erven vaartuigen 
tijdelijk ligplaats te doen nemen tot laden en 
lossen, mita zij het kauaalprofi.el zoodanig ver
mimen, dat de vaartuigen den wal tot op 1.50 meter 
afstand, gemeten op den waterspiegel, kunnen 
naderen, en voorts den oever, voor zoover het 
jaagpad op genoemde gronden en erven ligt, zoo
danig voorzien, ,lat het boord van het jaagpad 
niet in het kanaal uitzakke of door den golfslag 
worde weggeslagen. 

11. Overtreding van de bepalingen van dit 
, bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet · bij de wet of het Algemeen reglement is 

voorzien, gestraft als volgt : 

a. met geldboete van ten hoogste lwnderd 
golden, de overtreding van artikel 9; 

b. met geldboete van ten hoogste 1Jijf en twintig 
gulden, de overtreding van artikel 10. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be
sluiten van 17 Maart 1880 (Staatablad n°. 34) 

en 22 Maart 1882 (Staatablad n•. 47). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijve?• 

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld ,al worden. 

Sand, den 28sten Mei 1892. 
(,get.) EMMA. 

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

(Uitgeg . 4 Juni 1892, ) 

23 Mei 1892. BESLlllT, tot vaststelling van 
een Bijzonder reglement van politie voor 
het Noord!wllandacl, kaM1Jl. S. 112. 

IN NAil VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr~ EMMA, ENZ. 

Op de v~ordracht van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 18 October 
1891, n•. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
blad n•. 69) en art. 1 van het Algemeen regle

ment van politie voor rivieren, kanalen , havens , 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 

onder beheer . van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Augustus 1891 ( Staatablad n•. 158) ; 

1892. 

Den Raad van State gelloord (advies van den 
8 Maart 1892, n•. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n•. 153, 
afdeeliog Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het nav~lgende : 

BIJZONDER REGLEMENT u,a1& politi,, voor 

!,et Noordltollandack kanaal. 

A.rt. 1. Onder het N oordhollandsch kanaal wordt 
verstaan het kanaal van het afgesloten IJ tegen
over Amsterdam, tot de haven het Nieawedie , 
met inbegrip van de Koopvaarders-binnenhaved, 
de voorhaven der Koopvaarderssluis en de WH!ems
sluisbavens. 

2. Dit reglement wordt in de N ederlandsche, 

Engelsche, Hooitduitsche, Fransche en Noorac:he 
talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar g.,id. 

3. Op het kanaal en in de havens wefrden 
alleen toegelaten vaartuigen , die geen gr«fflel' 

diepgang hebben dan 4.80 meter. 

Met schriftelijke vergunning van den ingenieur 
mogen, wanneer de wnterstand dit gedoogt, vaar
tuigen van ten hoogste 5 meter diepgang worden 

toegelaten. 
In nood verkeerende vaartuigen en vaartuigen, 

die uit de zeehaven het Nieuwediep naar de Spoor
weghaven of de Koopvaardersbinnenhaven te Nienwe
diep bestemd zij u , of omgekeerd, knnnen met 
zoodanigen diepgang geschat worden, als de stand 
van het buiten• of binnenwater gedoogt, ter be
oordeeling van den havenmeester en van den 

opzichter van den wate~staat. 
V aartnigen , . die het geheele kanaal moeten be

varen, mogen geen grootere lengte hebben da)l 
64 meter en geen grootere breedte dan 15 meter• 

Van Nieuwediep tot benoorden de achataluis 
te Purmerend worden vaartuigen van 68 meter 
lengte, en van de Willemssluizen tot de voor,a 

malige keersluis te Buiksloot vaartuigen van 110 
meter lengte toegelaten. 

Van Nienwediep tot benoorden de draaibrug 
aan de Friesche poort te Alkmaar worden vaar
tuigen van 16 50 meter breedte toegelaten. 

Door cle schutsluis Willem III worden vaar

tuigen tot eene breedte van 18 meter geschut. 
4. Een zeeschip dat een ander zeeschip opvaart, 

mag dit niet voorbijvaren wanneer het minder 

dan 1500 meter verwijderd is van eene door te 
varen sluis of brug. 

Vaartuigen, onder welke ook stoomvaartuigen 
12 
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worden gerekend, niet bestemd o°:I de zee te 

bevaren, die elkauder of een seesc_~ip opvaren , 
mogen niet ,·oorbijvaren, wanneer zij minder dan 
200 meter verwijderd zijn van eene door te varen 
sluis of brug. 

Deze laatste bepaling geldt ook voor een zeeschip 
·dat een vaarinig als daarbij genoemd opvaart. 

5. In de voorhavens van de Willemssluizen en 
van de Koop~aarders-schutsluis mogen de vaar
tuigen en vlotten, zonder vefgunnio~ van den 
haven- of sluismeester, geen ligplaats nemen en 
daarin niet langer vertoeven dan voor het door
aokutten noodig is. 

6. De orde van aankomst waarnaar de vaartuigen 
geschut worden, bedoeld in art. 17 van het Al
gemeen reglement, wordt bij de Koopvaarders
schutsluis te Nieuwediep bepaald ah volgt: 

Voor binnenkomende vaartuigen door de · volg
orde, waarin ·de schippers zich tot schutten bij 
den 11uiswachter aanmelden , waarbij de gezag
voertfers van zeeschepen zich door den eersten 
stuurman ku1rnen doen vervangen. 

Voor uitgaande vaartuigen, van het kanaal 
komende, door de orde van het voorbij varen van 
den handwijzer. 

Van het kauaal, uit de binnenhaven en uit 
de spoorweghaven, wordt om beurten naar buiten 
geschat. 

. Geen binnenkomend vaartuig wordt ïn de voor
ha ven of de si nis toegelaten, zonder het haak
briefje aan den slniswachter te hebben vertoond. 

Wanneer, ingevolge art. 64 van het Algemeen 
reglement, door den haven- of sluismeester ver
gunning is verleend , om met een of meer ankers 
bniten boord te schutten , moeteu deze in de 
ankerkettingen v66r de, kluis hangen, met de 
kat er op, ala borg. 

Alvorens, na geschut te zijn, de vaartuigen 
het kanaal opvaren, of bij aankomst in de Koop
vaardersbinnenhaven, moeten de ankers terstond 
worden ingezet. 

7. Het scbutteu van zeeschepen mag van een 
uur nà zonsondergang tot een unr v6ór zonsopgang 
niet geschieden zonder vergunning van den haven
meester of van den opzichter van den waterstaat. 

Door de Koopvaarders-schutsluis en de s1uis aan 
het Nieuwe werk . te Nienwediep wordt niet gesrhut 
zoodra en zoolang het buitenwater hooger staat 
dan 0.66 meter boven volzee. 

8. Het maximum van snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 2. 75 meter 
diepgang, 12 6 meter ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2. 75 
meter diepgang, 150 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2.40 
meter diepgang , 200 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2.00 
meter diepgang, 250 meter. 

9. De grootste. geoorloofde lengte der vlotten be
draagt 100 pleter, mits zoodanig samengesteld, 
dat zij in vakken van ten hoogste 50 meter kunnen 
worden gesplitst. 

De grootste geoorloofde breedte is 7.60 meter. 
De grootste geoorloofde diepgang is 2.00 meter. 
De vlotten worden met geen grooter snelheid 

vervoerd dan van 80 meter in de minuut. 
10. Elk zeeschip ter grootte van 1100 M •. en 

daarboven wordt afzonderlijk gesleept. 
Meer dan twee zeeschepen mogen door hetzelfde 

stoomvaartuig niet gelijktijdig gesleept worden en 
de gezamenlijke inhoud mag niet meer bedragen 
dan 1550 M•. 

Bij het sleepen van vaartuigen of lichters, niet 
bestemd om de zee te bevaren, mag hun gezamen
lijk aantal niet meer dan zeven bedragen, tenzij 
geen der vaartuigen of lichters langer dan 13 
meter is; in dit geval mag hno aantal tien be
dragen. 

Met afwijking van art. 7 van het Algemeen 
reglement wordt voor dit kanaal bepaald dat 
zandbakken, na bekomen vergunning van den 
havenmeester, twee aan twee naast elkander ge
koppeld gesleept mogen worden; het sleepen van 
meer dan zes zandbakken , gekoppeld of niet , is 
verboden. 

De hoofdingenieur is bevoegd het aantal tegelijk , 
te sleepen vaartuigen, niet bestemd om de zee te 
bevaren, te beperken . . 

11. De grootste snelheid, waarmede vaartuigen 
mogen worden gesleept, bedraagt, onverminderd 
het bepaalde bij art. 8 omtrent de snelheid van 
stoomvaartuigen met meer dan 2. 75 meter diep

gang, l 60 meter, en van één unr na zonsonder
gang tot één nor v6ór zonsopgang, 100 meter in 
de minuut. 

12. Eene sleepboot, die een vlot sleept, moet 
bij het naderen van • een tegenkomend zeil- of 
stoomzeeschip , of van gesleepte zeeschepen en 
sleep-konvooien van meer dan drie vaartuigen in 
tijds stoppen en met het vlot zoolang aan den wal 
vastgemeerd worden, totdat het schip of sleep
konvooi gepasseerd ie. 
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Evenzoo moet gehandeld worden wanneer men 
met een achteropkomend dergelijk schip of sleep
konvooi het gesleept wordende vlot wenscht voorbij 
te varen. 

13. Behouden·s de bepaling van art. 78 van het 
Algemeen reglement ia het atil liggen en over
nachten van vaartuigen en vlotten verboden : 

aan de weat- en znidzijde van het kanaal, 
tusschen de Willemsslnizen en de vlotbrng te 

W eatgraftdijk en van de vlotbrug te Koedijk tot 

de brng bij den ingang der apoorwey;haven te 
Helder; 

aan de ooet- en noordzijde, tnsschen de vlot
brog te Westgraftdijk en de vlotbrng te Koedijk. 

14. Het is verboden vaartuigen, geladen met 
ontplofbare of licht ontvlambare stoffen, te laten 
overnn~hten anders dan op de volgende plaatsen : 

a. aan de oostzijde van het kanaal op 800 
meter benoorden den kilomP,tcrpaal 6, dat is bij 

den rijzendam aan het Slochter; 

6. aan de oostzijde van het kanaal, op 300 
meter benoorden den kilometerpaal 9 , dat is be
zuiden Ilpendam ; 

c. aan de noordzijde, aan het Vinkenhop, tua
achen Spijkerboor en Weste;raftdijk ; 

rl. langs den rijzen schutdam aan het Alk
maardermeer bij het eiland Sas kerley; 

~- aan de oostzijde van het kanaal door de 
Zijpe, tussohen de Jacob-Klaassenslois en de · 

vlotbrug ia den Borgerweg; 

f. aan de oostzijde van het kanaal in het Kooi
rak bij. den kilomèterpaal 76. 

15. De vaartuigen in de Koopvaardenbinnen• 

haven liggende, zijn vrijgesteld van het voor

schrift vau art. 8 van het Algemeen reglement, 
om eene natievlag, of dieper gaande dan 4 mP.ter, 
eene kleine vlag aan den fokkemast te voeren. 

16. Bij het lossen of laden van zand, ballast , 
graan, steenkolen en soortgelijke ladingen moeten 
de schi ppen een zeil of kleed van den wal op 
het scheepsboord, of van het eene vaartuig op 

het andere doen leggen. 

Van één uur n~ zonsondergang tot Un nor 

voor zonsopgang mag geen zand, ballast of lading 
ingenomen of gelaat worden, dan met schriftelijke 

vergnnning van den havenmeester, met i~acht
neming van ltetgeen door dezen wordt voorge
schreven, en onder het door dezen te bepalen 
toezicht op kosten der schippers. 

17, Aan boord van elk zeeschip moet de schipper, 

zoowel dea daags als des nachts, behoorlijk de 
wacht doen houden. 

18. Bij het gebruik maken van uithouden 
mogen deze niet anders dan op de daarvoor be
stemde stoelen geatnt worden. 

Met afwijking van art. 76 van het Algemeen 
reglement wordt bepaald dat de trossen, kettingen 
en t-Oowen, die ten dienste van het vieren van 
vaartuigen iti- of het halen van vaartuigen uit de 
Koopvaarders-sr,hutelois worden aangebracht op de 
bij die sluie staande dukdalven, niet behoeven 

losgegooid te worden, tenzij de sluiswachter zulke 

gelast. 
Een aankomend vaartuig, dat niet achter die 

dnkdalven kan doorvaren, moet op ten minste 
100 meter v66r die trossen, kettingen of touwen 
stoppen. 

19.· Ten einde aan vaartuigen , welke uit de 

noordzijde der haven het Nieuwediep of uit de 
Koopvaarders-binnenhaven de Koopvaarders-schut

slnis naderen, kenbaar te maken of deze sluis 

gereed ia tot doorschuttiog, ia op elk der sluis
hoofden een seintoestel geplaatst. 

Het ronde bord van dezen toestel is aan de 

eene zijde wit, aan de andere zijde rood geverfd, 
Indien aan de naderende vaartuigen de witte 

:r.ijde wordt ve~oond, beteekent zulks, dat de 
sluis van die zijde tot schutten gereed is; de 
roode zijde duidt aan, dat de sluis daartoe niet 
gereed i,. 

Indien, ingevoliie art. 7 van dit reglement, 
schutting van zeeschepen bij nacht is toegestaan , 

worden de bedoelde seinen. aan dezelfde toestellen 
gegeven door middel van wit en rood licbt. 

20. Overtreding van de bepalingen van dit bij• 

,.onder reglement wordt, voor zoover daarte~n 

niet bij de wet of het Al11:emeen ~eglement i1 
voorzien, gestraf& als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste rl6rtig da~n 
of geldboete van ten hoogste lumàerrl Pijffig 
golden, de overtreding van art. 14 ; 

6. met geldboete van ten hoogste lunulerrl 
gulden, de overtreding van art. -i, l 0, vierde 
lid, 11, 12 en 17; 

c. met geldboete van ten hoogste Pij/ en znmtig, 
golden, de overtreding nn art. li ; 

rl. met geldboete van ten hoogste oijftig golden, 
de overtreding van art. 6, zesde en zevende lid , 
18 en 18; 

e. met geldboete van ten hoogate Pij/ ei, 

t1Di11tig gulden, de overtreding \"an art. 16. 
Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdatip vervalt het Koninklijk besluit 

van 6 Aognatna 1880 (Sfaaû6lad n°. lli7). 

12* 
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De Miuister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit beslait, 
dat in het Staat,lJlad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden, 

Sand, den 23aten Mei 18112. 
'-91t.) EMMA. 

De Min. i>an 'Tl'ater,taat, Handel en Nijr1erheid, 
/get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 4, Ju11i 18112.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van polil.ie voor het Noord
zeekanaal. S. llS. 

}N NAAK VAN ll. M. WILHELMINA, .ENZ. 

'°WIJ EMMA, ENZ. • 

Op de voordracht van den Minister van Wa~r
ataat, Handel en Nijverheid, van IS October 18111, 
n•. 122, atdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Staata
lJlad n°. 611) en art. 1 van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken , onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Augustus 18111 (Staat11Jlad n°. 1118); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892, n•. U); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van l 6 Mei 1892, n•. 163, 
afdeeÜng Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende : 

BIJZON DER REGLEMENT i>anpolitieiioor 
het Noordze6ianaaJ. 

Art. 1. Dit regiem ent is van toepassing op: 
a. de buitenhaven in de Noordzee; 
IJ. het buitenkanaal of het kanaalpand tnnichen 

de bniienhaven en de Noordzeeslnu:en; 
c. de Noordzeesluizen; · 
d. het hoofdkanaal, strekkende van de Noord

zeeslnizen tot de lijn getrokken loodrecht op de 
as van het kanaal, den zuidelijken dijk snijdende 
op 2500 M. Noordwest van het Blanwhoofd; 

e; de zijkanelen: 
A. naar Beoenoijl:; 
B. · en C. naar Spaarndam; 
D. naar N-,,a; 

E. naar 1Ye1tzaan; 
F. naar Halfweg; 
G. naar Zaandam, over eene le~te van 1000 M. 

gemeten nit de as van het hoofdkanaal; 
H. naar de Molensluis (Barndegat); 

I. naar Oo,tzaatt; 
K. naar Nieuwendam; 
/. eene strook water, breed 100 M. , grenzende 

tegen de gtonden, gelegen tusschen zijkanaal K 
naar Nieuwendam en de Oranjeslnizen ; 

g. de Oranj eslnu:en ; 
n. de vaargeulen binnen en buiten de Oranje

elnizen, ter lengte van 600 M., zooals die bij 
den aanleg van het kanaal zijn gevormd; 

i. eene strook water, breed 100 M. langs de 
ooetzijde van den afsluitdijk te ScnellingUJOUde, 
van het noordelijk uiteinde van dien dijk tot· den 
strekdam in het Opm IJ, gelegen zuidwaarts van 
de Oranjesluizen, en eeoe strook water breed 
100 M. langs de westzijde van dien afsluitdij k , 
voor zoover die dijk Rijkseigendom is. 

Het gebied waarop dit reglement van toepas
aing is, wordt op de aangehechte kaart door eene 
blauwe kleur aangegeven. (1) 

2. Dit reglement wordt in de Nederla11dsche, 
Engelscbe, Hoogdnitsche, Fransche en Noorsche 
talen gedrnkt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De minste diepte in de buitenhaven en het 
bnitenkanaal wordt , in verband met het getij, 
door den kustseinpost ll!lngegeven. 
· Op hel kanael worden alleen toegelaten vaar
tuigen, die, onverschillig waar gemeten, geen 
grooter diepgang hebben dan: _ 

voor het hoofdkanaal en het zijkanaal naar 
Zaandam: 

7.30 M. bij een waterstand van 0.30 M. -
A. P. en hooger; 

7.20 M. bij een waterstand van 0.40 M. - A, P.; 
7 ,10 M. bij een waterstand van 0.50 M. - A.P.; 
3.00 M. voor de zijkanalen, leidende naar 

Spaarnda•, Nauerna en naar Halfioe!I tot 1100 M. 
benoorden de slnis aldaar; 

3.50 M. voor het vaarwater beoosten Á.materdam 
tot en met de Oranjesluizen; 

2.80 M. voor het zijkanaal naar Nieuwendam; 
2.20 M. voor het zijkanaal naar ff'e1ûaan; 
1.60 M. voor het zijkanaal naar .Beoer11Jij/i;; 
1.30 M. voor de kanalen naar de Molensluis 

(Barndegat) en het znidelijkete gedeelte van dat 
naar Halfweg ; 

1.80 M. voor het zijkanaal naar 008t;aa'JI. 

(1) Deze kaart is, met nit-Bondering dat het 
kanaal ongeveer ter halverwege van den Noorder
IJ polder tot aan het vaarwater van Amsterdam, 
niet blauw ia geklenrd, gelijk aan die behoorende 
bij het be,luit van 31 Maart 1884,, S. 43, waar
naar wordt verwezen. 
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De voor het hoofdkanaal aangegeven diepgangen 
gelden ien westen van Á.materdam voor de water
standen afgelezen aan de peilschalen aan <le Noord- · 
zeesluizen; ten oosten van Á.mzterdam voor de 
waterstanden afgelezen aan de peilschalen aldaar 
of aan de Oranjesluizen. Als maatstaf van den 
diepganic, dien binnenkomende vaartuigen op het 
kanaal zullen verkrijgen, wordt aangenomen hno 
diepgang in de buitenhaven of het buitenkanaal, 
vermeerderd met 0.10 M. 

De voor de zijkanalen aangegeven diepgangeo 
gelden alle bij een waterstand van 0.60 M. -
A. P., en hooger, afgelezen aan de peilschaal 
te .J.mztl!'l'dam of aan de Oranjesluizen. 

De maximum-breedte der vaartuigen bedraagt: 
17, 7 6 M. voor het hoofdkanaal en het water 

beoosten Á.mzterdam; 
9, 76 M. voor het oostelijk zijkanaal naar 

Spaarntlam. · 

Het watelijk zijkanaal naar Spaantdam is 
alleen toegankelijk voor vaartuigen met gestreken 
maat, die niet meer dan l,IS0 M. boven den 
waterspiegel uitsteken. 

De maximum-lengte bedraagt: 
Uli M. voor de vanrt door de Noordzeealnizen; en 
90 M. voor de vaart door de Oranjesluizen. 
Met schriftelijke vergouning van den haven-

meester kunnen , wanneer de omstandigheden ziuks 
toelaten , vaartuigen van grootere lengte worden 
toegelaten. 

De have'nmeester kan in bijzondere omstandig
heden vaartuigen tijdelijk ophouden, wanneer hij 
dit in fiet beia»g der scheepvaart noodig oordeelt. 

4. Uit zee komende en· in de buite~haven 
varende of liggende vaartuigen ontvangen, wanneer 
de havenmeester dat noodig oordeelt, zijne orders 
door middel van signalen, volgen■ het algemeen 
seinboek voor alle natiën, en geheschen aan den 
mond van het buitenkanaal. 

5. Schippers die met hunne vaartuigen in het 
buitenkanaal moelen of wenschen te vertoeven, 
mogen den afstandspaal, geplaatst op ongeveer 
IS00 M. bewesten de N oordzeeslnizen niet voorbij
varen , noch bewesten dien paal vastmeren, zoader 
van -0f van wege den havenmeester de noodige 
bevelen te hebben ontvangen omtrent de in te 
nemen ligplaats. 

6. Art. 7 van het Algemeen reglement ia niet 
van toepassing op naast elkander vastgemaakte 
vaartuigen, die te zamen geen meerdere breedte 
innemen dan 7,50 M. en tevens voor en achter 
behoorlijk aan elkander zijn vastgemaakt. 

7. Art. 8, 2de lid van het Algemeen regle
ment wordt voor dit kanaal gelezen als volgt: 

• V aartnigen van 6 M. of meer diepgang voeren 
bovendien aan den fokkemast bij dag vlag P. van 
het internationaal seinboek en bij nacht twee onder 
elkander geplaatste roode lantaarns. Voor vaar
tuigen van minder dan 6 M. diepgang is dit 

verboden,. .. -;.,v .... -~.... .., 
• De bovengenoemde signalen worden bij vaat

gemeerde vaa"rtoigeo halverwege nedergehaald". 
8. Art. 66 van het Alp:emeen reglement is niet 

van toepassing op vaartuigen in de buitenhaven. 
9. Wanneer bij ijsbezetting in het hoofdkanaal 

een slop is gemaakt, ia het verboden buiten dat 
slop te varen, tenzij met machtiging van of van 
we11e den havenmeester. 

10. Alle schepen moeten bij het varen langs 
de in het kanaal liggende stoombaggervaartuigen 
den wal honden, welke bij dag door eene blauwe 
vlag, des nachte door een blanw licht wordt 
aangewezen. Bovenáien moet bij het naderen van 
een stoom baggervaartuig, aan boord der schepen 
met de scheepsklok, de stoomfluit of den mist
hoorn, of wel door roepen gewaarschuwd worden. 

11. Een vaartuig dat een ander vaartuig op
loopt mag niet voorbij varen, wanneer hel minder 
dan vijftienhonderd meter (1600 M.) verwijderd ia 
van eene over of in het kanaal liggende brug of 
sluis. 

12. Indien met meer dan ééue slnia gespuid 
wordt, zullen de bij art. 14 van het Algemeen 
reglement bepaalde seinen voor iedere spuiende 
sluis afzonderlijk gehesohen worden. 

Na het hijschen der spu_iaeinen ia het verboden, 
zonder vergunning van den sluismeester, de Noord
zeealnizen dichter te naderen dan tot een op vijf
honderd meter ( 600 M.) afstanda geplaatst bord. 

Wanneer aan de Oranjealoizen het apnisein is 
geheschen, zullen de sluis of sluizen , waardoor 
gespuid wordt, zorgvuldig worden vermeden, 
met inachtneming van het voorschrift, gegeven 
bij art. 14, 3de lid van dit reglement. • 

13. Zoodra het buitenwater de hoogte bereikt 
heeft van één meter vijf en twintig centimeter 
(Ulli .M.) boven Amsterdamsch peil, wordt het 
sohotten gestaakt. 

Voorts wordt door de groote sluisopeningen 
niet geschut wanneer door de ebdeuren meer dan 
één meier water moet worden gekeerd. 

14. Wanneer het roode seinbord bij dag, 
of het roode licht bij nacht, bedoeld in art. l li 
van het Algemeen reglement vertoond 'wor~t, 
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moet de schipper zijn vaartnig op 100 M. af
stand van de slnis doen stoppen. 

ne voor de invaart bestemde slnls wordt des 
daags zooveel noodig door een wit seinbord; en 
des nachts door groene lichten aan elke zijde· 
aangewezen . . 

lndîen op de. Oranjeslnizen eene roode vlag 
met wit cirkelvlak in h~t midden geheschen 
wordt, moet een naderend vaartuig 1onder ver
wijl ten anker gaan. Bij nacht wordt die vlag 
vervangen door twee boven elkander geheschen 

. roode lichten. · 
Indien dezelfde seinen op de N oordzeeslnizen 

worden vertoond, zal een naderend vaartnig het 
op vijfhonderd meter (600 M.) van de slois ge
plaatste bord niet mogen voorbij varen, maar 
veilig moeten vastgemaakt worden. 

Bij mistig weder worden bij den buitensten 
lichttoren te IJmtJid1111 signalen gegeven met een 
misthoorn en wordt op de Oranjesloizen eene 
klok geluid als verkenningsteeken voor in de na
bijheid varende vaartuige_n. 

15. De regeling bedoeld bij art 16 van het 
Algemeen reglement, geschiedt bij de Noordzee
slnizen door den havenmeester of den sluismeester. 

16. Het eerste lid van art. 17 van het Alge
meen reglement wordt voor dit kanaal gelezen · 
als volgt: 

• Hei Pchu Uen wordt geregeld door de sluis
meesters, waarbij zooveel mogelijk gelet zal 
worden op de orde van aankomst der vaartuigen." 

1 7. Het schutten van zeeschepen door de 
Noordzeesluizen mag van één nor nà zonsonder
gang tot één nor v66r zonsopgang niet geschieden 
zonder vergunning van den havenmeester of, 
bij diens afwezigheid, van den opzichter van den 
waterstaat. 

Deze vergnnning moet door den schipper door 
tnsschenkomst van den sluismeester worden aan
gevraagd. 

18. Met afwijking van art. 18 van het Al
gemeen reglement wordt voor de N oordzeeslnizen 
de volgorde, waarin vaartnigen recht op voor
achntting hebben, geregeld als volgt: 

1 •. vaartnigen die den wimpel voeren; 
2°. Rijksvaartnigen en v1111rtnigen dienende tot 

vervoer van in dienst zijnde ambtenaren van den 
waterstaat of kanRalbeam bten ; 

3°. stoomschepen in geregelden dienst varende 
op de h11vens aan de Nederlandsche, Belgische 
of Britsche kust, op Fransche havens benoorden 
die van Breit, op de havens van Noorweg1111, 

Zweden en Denemar1:en, op die aan de Oostzee 
en' op 'de Duitsche havens aan de Noordzee; 

4,•. stoomschepen Nederlandsche brievenmalen 
vèrvoerende of hoofdzakelijk tot vervoer van per• 

"sonen ingericht en in geregelden dienst varende 
op havens buiten Europ11,; 

Il•. Vaartnigen met verschen visch geladen. 
Vaartnigen met buskruit, voorwerken, schiet

katoen, nitro-glycerine of ander~ ontplofbare of 
licht Óntvlambare stoffen geladen, worden zoo
veel mogelijk v66r alle andere en steeds afzonder
lijk p:eachut. 

Stoomschepen in geregelden dienst varende op 
havens in Europ11, , niet vallende onder de termen 
van 3•, en stoomschepen, geen N ederlandsche 
brievenmalen vervoerende en niet hoofdzakelijk tot 
vervoer van · personen ingericht, maar in ge
regelden dienst varende op havens buiten Europa, 
kunnen op daartoe gedaan met redenen omkleed 
verzoek, bij beschikking van den Minister tot 
wederopzegging gelijkgesteld worden, respectieve
lijk met de stoomschepen onder 3 en 4, genoemd. 

Van vaartnigen in geregelden dienst varende, 
moet de dienstregeling door bijzondere kennis
geving van den ondernemer aan den havenmees
ter en door afkondiging in ten minste twee Neder
landsche dagbladen aan het pnbliek bekend gem1111kt 
worden. Afwijkingen ivan de in deze dienst
regeling vermelde vertrekdagen van . .J.m1terdam 
of andere plaatsen langs het Noordzeel:anaal of 
een der zijkanalen, moeten ten minst~ eene week 
te voren op gelijke wijze ter kennis van den 
havenmeester en van het pa bliek gebracht worden. 

Ingeval de genoemde bekendmakingen niet 
hebben plaats gehad of van de daarin aange
kondigde vertrek dagen wordt afgeweken, beho,ft 
geen voonchutting verleend te worden. 

19. Bij het lossen of laden van zand, ballast, 
graan, steenkolen en soortgelijke ladingen, moeten 
de schippers een zeil of kleed van den wal op 
het scheepsboord of van het eene vaartuig op het 
andere doen . leggen, 

Van één nor nà zonsondergang tot één nnr 
v66r zonsopgang, mag geen záod, ballast of 
lading ingenomen of gelost worden, dan met 
schriftelijke vergunning van den havenmeester, 
met inachtneming \'an hetgeen door dezen wordt 
voorgeschreven en onder het door dezen te be
palen toezicht, op kosten der schippers. 

20. Het tweede lid van art. 23 van· het Alge
n:ieen reglement blijft voor dit kanaal buiten toe• 
passing; het eerste lid wordt aldaar alleen op 
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vaartuigen · van 10 M 1 • en meer inhood~grootte 
toegeput. 

21 . Het is verboden vaartuigen , p;Aladen met 
b11skr11it, ongebloachte kalk of licht ontvlambare 
or outplofbare goederen, of welke dergelijke stofl'en 
O'feroemen, te laten overnachten ofligplaats uemen 
anders dan in de gedeelten van het hoofdkanaal 
tusachen de zijkanalen naar 'fl"e1tzaan en HalftDeg, 

tusschen het westelijk zijkanaal naar Spaantdam 
en Buitmlluizm, of op andere daartoe aange
wezen plaatsen. 

Hie vaartuigen moeten steeds aan den opper• 
wal gemeerd zijn. 

22. Bij mistig of donker weder mag een vaar
tuig met buskruit of andere ontplol'bare stofl'en ge
laden, ook niet bij dag in het kanaal varen, zoo
lang zijne vlaggen of seinen niet op een afstand 
van ten min~te vijfhonderd meter (60Ó M.) ge
makkelijk gezien kunnen worden. 

23. Aan boord van elk zeeschip op het kana·a1 
of in de havens, moet de schipper dea nachts 
behoorlijk de wacht op het dek doen honden. 

24. Aan boord van elk vaartuig moeten steeds, 
ter beoordeeling van den havenmeester, de noodige 
manschappen en hulpmiddelen aanwe:rig zijn om 
belemmering aer scheepvaart en schadevaring te 
voorkomen. 

25. Ingeval aan boord van eeni(I' vaartuig iu 
een der havens of in de kanalen bra~d ontstaat, 
zijn de schi.ppers der niet bedreigde vaartuigen 
verplicht, op aanvraag van den havenmeester of 
andere kanaalbeambten, terstond de helft hnoner 
aanwezige manschappen af te at.aan ter betenge
ling van den brand en tot het verrichten van 
hetgeen de havenmeester of andere kan1111lbe
ambten , om verder onheil af te wenden , zullen 

noodig oordeelen. . 
26. Art. 82 van het Algemeen reglement is 

voor dit kanaal niet van toepassing. De hoofd
ingenieur is evenwel bevoegd om, ingeval dit 
voor het vlotbrengen van een aan den grond ge
raakt vaartuig door hem wordt noodig geoordeeld, 
het kanaal op te zetten. 

27. De groote snelheid, waarmede de stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 2 M. 

diepgang, lli0 M.; 
voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2 M. 

diepganit, 200 .M. ; 
rnor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.60 M. 

diepgang, 260 M. 

28. De grootste snelheid, waarmede mag worden 
gesleept, bedraagt 160 M.; maar van één uur 
oà zonsooJergang tot één unr v66r zonsopgang, 
100 M. in de minuut. 

29. Elk zeeschip ter grootte van 1100 M •, en 
daarbo,eo wordt afzonderlijk gesleept. 

·Meer dan twee zeeschepen mogen door hetzelfde 
stoomv~artnig niet gelijktijdig gesleept worden, en 
de gezamenlijke inhoud mag niet meer bedragen 
dan 1660 M•. 

Bij het sleepen van vaartuigen of lichters niet 
bestemd om de zee te bevaren mag hun gezamen
lijk aantal niet meer dan tien bedragen. De 
hoofdingenieur ia bevoe!(d het aantal tegelijk te 
sleepen vaartuigen als genoemd te beperken. 

30. De grootste geoorloofde lengte der vlotten 
bedraagt 100 111eter, mits zoodaoig samengesteld, 
dat zij in vakken van ten hoogste 50 meter knonen 
worden geaplilat. 

De grootste geoorloofde breedte is 7,60 meter. 
De grootste geoorloofde diepgang is 1.00 meter. 
De vlotten worden met geen grooter snelheid 

venoerd dan van 80 meter in de minuut. 
31. Eeoe sleepboot, die een vlot sleept, moet 

bij het naderen van een tegenkomeod zeil- of 
stoomzees~hip, of van gesleepte zeeschepen en sleep,, 
konvooien van medr dan drie vaartnigen, in tijds 
stoppen en met b,et vlot zoolaog aan den wal 
vaatgemeerd worden, totdat het schip of het 
sleepkoovooi voorbij is. 

Eveozoo moet 11:ehandeld worden, wanneer men 
met een açhteropkomend der,:elijk schip of sleep
konvooi het gesleept wordende vlot wenscht voor• 
bij te varen. 

32. Des nachts 111oeten de vlotten ligplaata 
nemen aan de zijde van het kanaal, waar niet 
of gewoonlijk het' minst gejaagd,-wordt. 

33. Overtreding van de bepalingen van dit bij· 
zonder reglement wordt, voor zoover daartegeil' 
niet. bij de wet of bij het Algemeen reglement is 
voorzien, gestraft als volgt , 

a. met hechtenie van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete 'fan ten hoogste lumderà vijftirJ gulden, 
de overtreding 'fan artt. 6, 21, 22 en 25; 

6. met geldboete van ten hoogste lwndertJ gol
den, de overtreding van artt. 9, 10, 11, 12, tweede 
en derde lid, 14,, eente, derde en vierde lid , 
23, 24, en 31; 

11. m4't geldboete van ten hoogste flijf en t,oi,,tig 
golden, de overtreding van art. l ll. 

Dit beslnit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 
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Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke ,be
slniten van 31 Maart 1884 (Staauólaà n°. 43) 
en 2 September 1887 (Staataólaà n°. 160). 

De Miuister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belaat met de uitvoering van dit bealnit, 
dat in het Staat,ólad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand , _den 23sten Mei 1892. 
(!let.) EMMA. 

De Mm. van Traterataat, Hattàel en Nijverlteià, 

(set.) C. LKLY. 

(Ui tgeg. 13 J,mi 1892.) 

23 Jlei 1892. BESLUIT, tot vaatatelling van een 
Bijzonder rtglement van politie voor het kanaal 
door VO<Jrlle. S. 114. 

lJj Nilll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid van 13 October 1891, 
n°. 12 2 , afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staau• 
blad n°. 69) en arl. ] van het Algemeen reglement 
van politie voo_r rivieren,. kanalen, havens, sluizen, 
brnggen en daartoe behoorende werken , onder 
l,eheer van het Rijk, vastgesteld bij Ona beslnit 
,:an 18 Au~ustqs 1891 (Staatsblad n°. US); 

Den Raad van State gehoord {advies van den 
8 Maart 1892, n°. U) ; · 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, no. 153, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en ven,taan, vast te stellen 
het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT vanpolitievour 
!tet kanaal dour V oot'fH; 

"'lrt. 1. Onder het kanaal door V O<JrrH wordt 
ven,taan: het kanaal van de Ni.euroe Maaa, bij 
Ni.euroe Sluia tot het Haringvliet bij Heltevoetsluu. 

2. Dit reglement wordt in de Nederlandsche, 
Engelsche, Hoogduitsche, Fransche en Noorache 
talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetinp:en der vaar-
tnigen zijn : 

lengte. 110.00 meter. 
breedte 18.70 
diepgang. 6.00 

4. Vaartnigen, die wegens hunne lengte eene 
gelijkwo.terachutting vereischen en grooteren diep
gang hebben dan l>.90 meter achter, en I>. 70 
meter v66r, worden op het kanaal niet toegelaten. 

5. V aartoigen, welker lengte het achntten 
tusschen eb- en v loeddenren toelaat, worden zoo
wel dea daags ale des nachte geschnt. Zeilvaar
tnigen echter dan alleen des nachts, wanneer de 
diepgang 6.60 meter niet overtreft. 

6 .• stoomvaartnigen , ter lengte van ten hoogste 
84 meter, worden des nachts geschut, indien de 
diepgang l>.70 meter achter, en 6.50 meter vócSr 
niet overtreft. 

7. Schuttingen met open denren, van stoom
vaartuigen van meer lengte of diepgang dan in 
het voorgaande artikel ia bepaald, worden alleen 
des daags verricht. 

8. Gelijkwatersch uttingen geschieden op recht
atreeksche aanvraag aan den opzichter-havenmeester 
te Hell,evoeului.8, de achuttiugen met open deuren 
niet anders dan ouder zijne persoonlijke leiding. 

9. De opzichter-havenmeester is bevoegd, bij 
gunstige omstandighedeu, van de in de artt. 6, 
6 en 7 gestelde voorschriften af te wijken, zoowel 
door het toelaten van meer diepgang , als door 
het toestaan van nachtsch ntting. 

10. Met geen der slnizen wordt geschut, zoodra 
het buitenwater hooger is dan 1,4.0 meter boven 
Amsterdamsch peil, of bij sterken was nagenoeg 
dezen stand heeft bereikt. 

11 . Indien • een opgeloopen vaartuig dieper 
gaat dan 4 meter, moet daarmede, wanneer het 
oploopend vaartuig ~elijken of meer diepgang heeft. 
aan de eerstvolgeude, daartoe geschi\i:te meerpalen 
worden gestopt en het opgeloopeu vaartuig worden 
vastgemeerd aan den oever, dien het moet 
honden. 

Dit behoeft niet te geschieden , wanneer het 
opgeloopen vaartnig minder dan 800 meter ver
wijden! is van eene over het kauaal liggende 
brug of eene sluis.-

12. Zeeschepeu mogen de in dezelfde richting 
voor hen uitvarende zeeschepen, die zlj niet willen 
of kunnen voorbijvaren, slechts op een afstand 
van 200 meter naderen. 

13. In verband met art. 18 van het Algemeen 
reglement, wordt bepaald, dat de roode vlag door 
eene gele wordt vervangen wanneer de haven, 
hoewel niet geheel vrij , toch toegankelijk ia. 

14. Het maximum van snelheid, waarmede 
de stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minnnt: 
. voor stoomvaartuigen met meer dan 3 M. diep
gang 121> M. 
. voor stoomvlllll'tnigen met niet meer dan 3 M. 
diepgang UO M. 
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voor stoomvaartuig@II met niet meer dan 2 M. 
diepgang 200 M. 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan l.li0 
M.. diePf!ang 21i0 M. 

1 ö. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn: 

lengte • 
breedte, 
diepgang 

li0,00 M. 
7,li0 • 
2,00 • 

Zij worden met geen g~ter anelheid vervoerd 
dan van 80 meter in de minuut. 

16. Vlotten mogen bij nacht niet anders dan 
in de wisselplaatsen en de scheepskommen te 
lrieuwealui.J en Hellevoetslui.J vertoeven. 

Zij moeten , gejaagd wordende, voor elk voor
bijvarend zeeschip van meer diepgang dan 4 
meter, aan den oever worden vastgemeerd. 

17. Een stoomvaartuig mag p;elijktijdiit niet 
meer dan één 1eeschip of acht binnenvaartuigen 
eleepen. 

18. Met elk opgaand, dat is van Hellevoetslui.J 

komend vaartuig, dat dieper gaat dan 4 meier 
en gejaagd of gesleept wordt, moet voor elk 
tegenliggend vaartuig van gelijken of meerderen 
diepganp; worden gestopt en moet het opgaand 
vaartuig worden vastge~eerd aan den oever, dien 
het moet honden. · 

Met elk gejaagd of gesleept zeilvaartuig, dieper 
gaande dan 4 meter, moet voor elk tegemoet
komend zeestoomvaartoig worden gestopt en het 
eerstgemelde worden vastgemeerd aan den oever 
dien het moet honden. 
• 19. Zoodra een vaartuig aan een der havens 
van het kanaal gekomen ia, moet de schipper . 
zich bij den slui,-havenmeester vervoegen, om 
diene bevelen te ontvangen, met betrekking tot 
de plaatsing en behandeling van het vaartuig, 
de doorschotting enz. 

De gezagvoerders van zees~hepen kunnen zich 
door den eereten stuurman doen vervangen. 

20. Vaartuigen mogeu alleen vertoeven in de 
wiasel plaatsen en de scheepskommen te Nieuwe-
1hia en Helleooetaluis, en niet anders dan in de 
genoemde scheeps]{ommen overwinteren. 

Vaartuigen van geringen diepgang mogen met 
vergunning van den opzichter-havenmeester of bij 
zijne afwezigheid met vergunning van den sluis• 
havenmeester, voor korten tijd in de havens 
vertoeven. 

21. Aan boord van elk zeeschip op het kanaal • 
• of in de havens, moet de schipper des nachts 

behoorlijk de wacht op het dek doen honden. 

22. V aarinigen · en vlotten, zich buiten de 
haveoa doch binnen d~n afstand van 160 M. uit 
ile zee-einden der havendammen llevindende, mogen 
aldaar niet ten anker liggen of aan den wal 
worden vastgelt,gd. 

23. Het proces-verbaal, bedoeld bij art. 91 
van het Algemeen reglement wordt, zoo de schade 
aan een gedeelte der vestingwerken is toegebracht, 
door tnsschenkomst van den ingenieur aan den 
eerstaanwezend officier der genie gezonden, om 
daaraan verder het noodige gevolg te geven, en 
in afschrift aan den betrokken schipper mede
gedeeld. . 

24. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover· daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglemeni ia 
voorzien , gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste Aonderd 
icnlden, de overtreding van art. 21 ; 

6. met geldboete van ten hoogste ojjf en 111,ntig 
gulden, de overtreding van art. 19; 

c. met geldboete van ten hoogste oij /tig golden, 
de overtreding van art. 11 , 12, 16, 18, 20 eo 22. 

Dit besluit treedt io werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdstip vervali het Koninklijk besluit 

van 9 Maart 1880 (Staats6laà n°. 27). 
De Minister van Waterstaat, Handel ·en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluüii, 
dat in het Staata6lad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23aten M.ei 1892. 

(get.) E MM A. 

De Min. van 1f ater,taal, Handel m NijoerAeid, 
(get.) C. LELT. 

· ( Uätgeq. 7 Jutti 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststèlling van êtP 
Bljzonder reglement van politie voor het 
kanaal door het benedeneind van Ro:tm'/Jurg. · 
s. 116. 

IN NUM . VAN H.M. WILHELMINA, B.IIZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Sf4at1-
6lad no. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer . van het Rijk, vaatgesteld bij One 
bealoit van 13 Angnatue 1891 (Staats6latln°. lliH); 

• 
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Den Raad van State gehoord (advies van 8 Maart• 
1892, n°. U); 

Gelet op de nadere voo;dracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n°. 1!;3, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT 11an politie 11oor 

l,et l:anaal tlO<J'f het fJenedeneind 11an 

BozetUJurg. 

Art. 1. Onder het kanaal door het beneden
eind van BozenfJurg wordt verstaan het kanaal 
van het Sclteur, nabij den bovenmond der door
graving ·van den Hoei: 11an Holland naar de 
Brielsche Matu, met de scbotslois en de noord
en zuidwaarts van de slnis gelegen voorhavens. 

2. V66r de vaartuigen, dienende tot geregeld 
vervoer van personen, genoemd in artikel 18 van 
het A !gemeen reglement, hebben recht op voor
schntting v~rtuigen, dienende tot het vervoereo 
van grond, bouwstoffen enz., ter nitvoering der 
werken voor rle verbetering en het onderbond 
der Rijkswaterstaatswerken. 
· 3. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar-

tuigen zijn : 
lengte 100.00 meter; 
breedte 8.96 
diepgang 4.00 

4. Aan de bepalingen van artikel 16 van het 
Algemeen reglement wordt voor dit kanaal toe
gevoegd de bepaling, dat bij dag het hijschen 
van eene driehoekige, blauwe vlag te kennen 
geeft , dat de waterstand aan de sluis lager is 
dan 0.60 meter beneden Amsterdamscb peil. 

Met afwijking van het vó6rlaatste lid van dat 
artikel wordt bepaald, dat de juiste plaats van 
/oorvaring des nachts door witte lichten wordt 
aangegeven. 

5. In de voorhavens mag niet worden geankerd 
zonder vergnnning van den sluismeester. 

(¾rondscbonwen mogen niet in · de noordelijk 
van de sluis gelegen voorhaven vertoeven, dan 
aan den wal vastgemeerd of van eene sleepboot 
voorzien. 

6. Er wordt niet geschut: 
1°. wanneer de waterstand op de Brielsclte Maas 

booger is dan 2 meter boven Amsterdamsch peil; 
2°. van 11 nor des a~onds tot 4, oor 's morgens. 
De ingenieur kan, onder door hem te stellen 

voorwaarden, schriftelijk vergnnning geven tot 
afwijking van deze bepalingen. 

7. Het ma:rÎJ)ltlJD van !!nel heid, waarmede de 
,toomvaartnigen zich mogen bewegen , bedraagt 
per minuut 200 meter. 

8. Door een stoomvaartuig mogen in de voor
havens niet meer dan tien grondschouwen, zes 
vaartuigen niet bestemd om de zee te bevaren, 
of één zeeschip te gelijk gesleept worden. Tot 
het binnenvaren van de schutkolk of het daaruit 
sleepen, mogen door een stoomvaartnig niet meer 
dan drie grondschonwen, twee vaartnigen niet 
bestemd om de zee te bevaren, of één zeeschip 
te gelijk gesleept worden. 

De ingenieur is echter bevoegd, hierop schrifte
lijk uitzondering te vergunnen voor vaartuigen 
kleiner dan 7 IS M •. inbond. 

9. Geen vlotten mogen het kanaal of de voor
havens bevaren, noch daarin worden geborgen. 

10. Overtreding van de bepalingen van dit" 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement is 
voorzien , (l;estraft: 

a. met geldboete van ten hoogste lwnderd 

golden, de overtreding van artikel 5; 
IJ. met geldboete van ten hoogste 11ijf en znentig 

golden, de overtreding van artikel 9. 
Dit bes!uit treedt in werking op 1Septemberl892. 
Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 

van 4, Juli 1864, (StaaufJlad n°. 116). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belaat met de nitvoering van dit beslnit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. 11an Waterstaat, Handel en Nij11erlteitl,1 

(get.) C. LELY. 
(Uitgeg. 7 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement vnn politie voor het 
kanaal door Walclteren. S. 116. 

IN N.UH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1;r EM.MA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat.a
fJlad n°, 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment· van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons · 
beslnit van 13 Angustns 1891 (StaatsfJlad n°. 168); 
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Deo Raad van stale gehoor4 (adties van den 

8 Maart 1892, n°. 14); 
Jvan het bepaalde bij art. 11 , lste lid en arl. 20, 
~ste lid van het Algemeen iejtlenl.en t. 

Gelet op de nadere voordracht van den voor- • 7. Wanneer bij ,de roode vlag of het roode licht 

noemden Minister van 16 Mei 1892, n•. 163, bedoeld in art. Ia ·vn het Algémeen reglement 

afdeeling Waterstaat; ·oog eene groene vlag of een groen licht is ge• 
Hebben goedp;e~onden en verstaan, vast te stellen plaatst, i1 het aandoen der· buitenhaven te Vlia-

het navolgende : . siogeo voor vaartuigen van niet meer dan zes 

BIJZONDER REGLEM EN'l' 11anpoli/.û11oor 
ket UMal door W'alckerm. 

Art. 1. Onder het kanaal door W'alckeren worden 
verstaan: de Rijkskanalen op het eiland Walckere1t 
tnsschen de W'elter-Sclielde te JT/il~ngm, het 

Veergai te Yeere, ./memuüum en Nieu1Dland. 
2. Dit reglement wordt in de Nederlandsche, 

Engelsche, Hoogduitsche, Fransr.he en Noorscbe 
talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

_3. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar• 
tuigen zijn : 

voor den 

Sckelde te 
lengte 

breedte 

diepgang 

scheepvaartweg tusscheii de We,ter

Vlunngen en het Veergat te Veere: 
130.00 meter; 
19.75 
7.10 

voor het verbindingskanaal en het Natte dok 

te Ytiaaingen: 
lengte 

breedte • . . 
diepgang 

voor het zijkanaal 

Zaffll' 
lengte . 

breedte 

130.00 meter ; 

lll.71i 
6.00 

naar Arnemuiden. en Nûu1D• 

50.00 meter; 

7.óO 

diepgang. 3.75 

4. Met de sluizen wordt niet geschu~ als het ver• 

val tuascheo het buiten- en binoenwater grooter 

i~ dan 3.25 M. bij schulting met de ebdenren en 
3 M. bij achntting met de vloeddeuren. 

5. De brnggen te Yliuingen. en te Middelburg 
zijn gesloten gedorende 1li minuten v66r den tijd 
van vertrek van eiken personentrein van het locaal
sl.atioo te nianngm en het station te Middelburg, 
alsmede gedurende l O minuten na aankomst vau 

eiken personentrein aan die station&. 
De brug te Ylilnngm is mede gesloten van 

20 tot 5 minuten v66r den tijd van vertrek van 
eiken personentrein van het havenalation. 

De tijd, waarin zij niet gesloten moeten blijven, 
wordt des daags aaogednid door een witten bol of 

een wit bord. 
6 . De havenmeester kan vergunnen al te wijken 

- meter diepgang geoorloofd. 
8. Wanneer opzetting of aftatiog van het kanaal 

wordt gewenscht, wordt het verzoek daartoe aan 
Onzen Commissaris in de provincie gedaan, die 

daarop, den hoofdingenieur gehoord, beschikt. 

9. Het ma1imum van snelheiil, waarmede de 
stoom vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per miooot, 

voor stoomvaartuigen met meer dan 2. 75 meter 

diepgang, 125 meter; 
voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2. 7i 

, meter diepgang, HSO meter; 
voor stoom vaartuiizen met niet meer dan 2 meter 

diepgang, 250 meter. 

10. Het tweede lid van . art. 8 van het Alge• 

, meen reglement is op dit kanaal niet van toepaasing. 

11 . Art. 7, eerste lid van het Algemeen regle

ment is niet van toerassing op v66r en achter aan 

elkander vastgemaakte vaartuigen, die te samea 
geene meerdere breedte innemen dan 7.60 meter. 

12. 'De grootste geoorloofde lengte der vlotten ia 
100, de breedte 7.110 meter, de diep~n~ 1.00 meter. 

Zij worden met geen irrooter snelheid vervoerd 
dan van 75 meter per minont. 

13. Slechts bij gedwongen oponthoud mogen 

vlotten in het kanaal vertoeven, en dan alleeu. 

aan de oostzijde, in de binnenhaven te Veere bij 

de 11:eenlois of in de binnenhavens te Vlissingen . 

14. Het grootste aantal vaartuigen, dat te ·ge• 
lijk door een stoomvaartuig mag worden gesleept, 

bedraagt twaalf, of zooveel minder als de hoofd
ingenieur zal bepalen. 

. . 15. Het ia verboden, in de binnenhavens te Vlis
singen, zonder vergunning van den havenmeeater. 
van 9 ure 'a avonds tot 6 ure 'a morgens, vuor 
aa~ boord te hebben, en van middernacht tot 
6 nre 'a morgens licht te branden, behalve één 
licht in eene behoorlijk gesloten lantaarn. 

16. Overtredinic van art. lli van dit bijzonder 
reglement wordL, voor zoover daartegen niet bij 
de wet of het Algemeen reglement is voorzien, 
gestraft met geldboete van ten hoogste oij/ e• 
tltli1ttig golden. 

Dit besluit treedt in werking op l Septe1D• 
ber 18112. 
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Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1880 (Staata/J/,atl n°. 100). 

De Minister van Waterstaat.. Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staata/Jlad geplaatst en aan den Raad 
nn State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. van "Il' aterataat, Handel en Nij-oerlieid, 

(get.) C. LELY. 
(1Jitgeg. 7 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal door Zuid- Beveland. S. 117. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water• 
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata

/Jlad n°. 69) en art, 1 vau het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, brnggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angnstns 1891 (Staata/Jlad n°. 158); 

Den Raad van.State gehoord (ad.vies van 8 Maart 
1892, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordmcht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n•. 163, 
afdeeli ng Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
elellen het na~olgende: 

BIJZONDER REGLEMENT vanpolitievoor 

liet l:atcaal door Z11id- Beveland. 

Art. 1. Onder het kanaal door Zuid-Beveland 
wordt verstsan het kanaal van de ff'eater-St:llelde 

bij Hafffl/Jeert tot de Ooster-St:lielde bij "Il' emeldinge. 

2. Dit reglement wordt in de N ederlandsche, 
Engelsche, Hoogdnitsche, Fransche en N oorsche 
talen gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar-

tuigen zijn: 
lengte . 100.00 meter; 
breedte lli. 75 
diepgang 6.20 

4. Met de sluizen wordt niet gesçbnt, zoolang 
het buitenwater hooger staat dan 2.50 meter boven 
Amsterdamsch peil, of lager dan 2.50 meter be
neden Amsterdamsch peil, of, zoo grooter verval 
bestaat, bij keering met de vloeddeuren, dan 

2. 75 meter, en bij keering met de ebdeuren, dan 
► 3 meter. 

5. De havenmeester kan verp;unneu, af te 
wijken van het bepaalde bij art. 11, late lid en 
art. 20, late lid van het Algemeen reglement. 

6. Het maximum van snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen 1ich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut, 

voor ~toomvaartnigen met meer dan 2. 75 meter 
diepgang, 125 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2.75 M. 
diepgang, 150 meter; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2.00 M. 
diepgang, 250 meter. 

7. De grootste geoorloofde lengte der vlotten 
is 100, de breedte 7.50 meter, de diepgang 
1 meter. 

Zij worden met geen grooter snelheid vervoerd 
dan van 75 meter in de minuut. 

8. Slechts bij gedwongen opontbood mogen 
vlotten in · het kanaal vertoeven , en dan alleen 
in de verbreedingen bij de bruggen en bij de 
sluizen. 

9. Het grootste aantal vaartuigen , dat te gelijk 
door een stoomvaartuig mag worden gesleept, be
draagt achttien. De hoofdingenieur is bevoegd 
het aantal te beperken. 

10. Het is verboden in het kanaal te visschen 
en langs de werken, behoorende . tot het kanaal, 
schelpdieren te vangen of te mpen-. 

11 . Vaartnip;en mogen in het kanaal niet langer 
vertoeven dan voor de doorvaart, de lossing of 
lading van goederen noodig is, ter beoordeeling 
van den havenmeester. 

Tot het vertoeven in eene der buitenhavens 
kan de havenmeester vergunning verleenen. 

Een vaartuig, door overmacht of na verkregen 
vergunning io eene der bnitenhaveos vertoevende, • 
moet op de eerste aanzegging van den haven
meester naar binnen schutten of de haven verlaten. 

12. Overtreding van de artt. 10 en Il van 
dii bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algen'ieen reglement 
is voonien , gestraft , 

art. 10 met geldboete van ten hoogste vijf en 
· tllJintig, en 

art. 11 met geldboete van ten hoogste vijf en 
•netttig gulden. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem• 
l ber 1892. 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 
van 28 Mei 1880 (Staata/Jlad no. 101). 
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De Minister van Waterstaat, Handel en :t{ljver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staaû6lad geplaatst en aan. den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(g/lt.) E M M A. 

D, Mi1t. van lfTaterataat, Handel en Nijvlf1'/uJid,, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 7 Jutti 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor sluizen 
en beweegbare bruggen, onder beheer van 
het Rijk in de provincie Priula,.,l,. S. 118. 

IN NAAK VAN l_l. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122, afdeeling Watentaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staaû
lilad n°. 69) eu art. 1 van het Algemeen reglement 

. van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken, onder be· 
heer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Aogostus 1891 (Staata/Jlad, n°. 168); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892, n°. U); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, no. 158, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT vanpolitievoor 
ah,ue,, en 6e,oeegliar/l ffllfl!/81', O#der lieAeer 
van ket Rij/: in àe provittCÏ/1 Friealanà. 

Art. 1. Dit reglement is toepasselijk op de 
hieronder vermelde sluizen en beweegbare broggen 
in de provincie Friealand,, die bij het Rijk in 
beheer en onderhoud zijn. 

À. Zeesluizen. 
1 °. De schut-· en oitwateringslnis de Nieuwe 

Zijlen onder Engtoierum en Oo,tri<mg6'1"atkel, met 
dubbele draaibrug. 

2°. De nitwateriogeluis de Molkwernmerzijl in 
Hemelumer Oldepkaert m Noorà1Dolde. 

8°. De schut- en nitwateringsluie de Schoter
zijl in -,,,.ûtetling1Derf. 

JJ. Binnensluizen. 
+>. De waarborgsluie de Moonikezijl ·in Kollu

merland en Niruw•Kruuland. 
6°. De in de Leeuwarder-Harlinger trekvaart 

gelegen waarborgsluis de Kieetra,ljl met draaibrug 
in Franel:eradeel. • 

6°. De in den Koudumer Slaperdiji ,elegea 
waarborgsluizen te Galamadammen met draaibrug 
in Hemelumer Oldepkaert /11' Noordwolde. 

7°. De in denzelfden dijk en gemeente gelegen 
waarborgeluis de N oordersluie. 

8°. De waarborgeluis de Koudumersluis in de• 
· zelfde gemeente. 

0. Beweegbare bruggen. 
9°. De draaibrug de Hoeksterpoortsbrog iu 

den Rijksweg· Leeutoarden-Gro1fittgen. 
lOo. De draaibrn11: te Oµde Sckouw in den 

Rijbweg LeeutDarden-Meppel. 
11°. De draaibrug te .4.lclerum in denzelfden, 

Rijksweg. 
12°. De opbaalbrog te Hom111111't1 in den Rijb

weg van Leeuwarden naar Lemmer. 
13°. Dil draaibrug de Jelteslootbrug in den

zelfden Rijksweg. 
14,0 • De draaibrug de Wellebrog in denzelfden 

Rijksweg . 

15°. De draaibrug de Follegabrug in denzelfden 
Rijksweg. 

16°. De draaibrug de Kaatsveldebrug te Fr&MU'I', 
in den Rijkaweir van Leeutoarden naar Harting,n. 

1 7°. De draaibrug over de doortrekking van 
de Meinersloot in den Rijksstraatweg bij .4./:1:rum 
in Uting,.,-ad/let. 

2. Het voor elke slnia of brog toegelaten mui
mom van de geoorloofde afmetingen der vaartuigen 
komt overeen met dat, bepaald voor het kanaal, 
waarin de sluis of brog ia gelegen, of regelt zicà, 
waar zoodaoige bepaling niet bestaat , naar de 
wijdte en diepte der sluis of brug. 

Het is verboden eene sluis of brog door te 
varen met vaartuigen van grootere afmetingen , 
dan volgens het voorgaande ie toegelaten. 

3. Vaartuigen, die overladen zijn, in ziukenden 
toestand verkeeren, of naar het oordeel der be
ambten onvoldoende bemand of getuigd zijn, 
worden niet in eene sluis of brug toegelaten. 

4. Bij het ploegen van de geulen voor de 
&luizen, moeten alle vaartuigen en vlotten oit die 
geolen verwijderd worden. 

5. Met afwijking van art. lli van het Algemeen 
reglement wordt bepaald dat bij het naderen van 
eene der sluizen of bruggen, in dit reglement/ 
bedoeld, de ecb'ipper de vaart van het vaartuig 
zoodanig moet verminderen, dat het desnoods op 
50 meter afstand van de slni& of mng ka■ 

stoppen. 
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Dee nachts wordt bij de geafelde handwijzers 
gestopt, totdat de beambte tegenwoordig ie, tenzij 
de brug voor het vaartnig niet behoeft te worden 
,eopend of door Onzeu Commissaris in de pro
•ineie bekend ie gemaakt, dat cle brng 'a nachte 
in geopenden atand wordt gehouden. 

6. Waoneer twee vaartuigen van verschillende 
kanten gelijktijdip; aankomen, om door eene brug 
of door denzellden koker eener geheel o~nelaaode 
111\,ii te varen, moet de schipper, die het laatst 
aan de geatelde handwijzers of waarecbowinga
borden ie genaderd, zijn vaartuig doen stoppen 
totdat het andere vaartnig ia doorgevaren. 

7. Met aanvulling van art. 18 van het Alge
meen regfomeot wordt bepaald dat bovendien 
recht op v.S.Srscbutting hebben: 

nartoigen in dienst van de provincie Friesland; 
echepen geladen met bijen en biezen ; 

marktschepen. 
8. De eerete alinea van art. 22 van het Alge

meen reglement wordt voor· de bruggen , in art. 1 

•an dit reglement !l:enoemd, gelezen als volgt: 
•'l'elkeomu.le nadat drie vaartuigen onmiddellijk 

achtereen eene brug zijn doorgevaren, wordt deze, 
zoo noodig, ten behoove der voetgangers eu rij
en voertuigen gesloten." 

9. Behalve bet([een in art. 84, vau het Alge

meen reglement is genoemd, is het nog verboden: 
met vaartuigen aan de vlengela eener sluis of 

brug aan te leggen of te meren, of tijdens het 
,erblijf in de elois of in de brng te lossen of te 

laden; 
met paarden of ander vee, of met eenig rij- of 

Yoertoig over eene brug te gaan, terwijl een 
•aartnig waarvoor de brug geopend moet worden, 
tot de gestelde handwijzers is genaderd; 

purden of ander vee aan de lenningen bij 
eene sluis of van eeoe brng vaat te maken, of 
daarmede op de bróggen te blijven staan. 

10. Overtreding van de bepalingen van dit bij

zonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement is 

YOOnien, gestraft als volgt : 
a. met geldboete . van ten hoogste lumtl8rà 

gnlden, de overtreding va~ art. ll, tweede lid; 
1. met geldboete van ten hoogste tJij/tig golden, 

de overtreding van art. 4,, 6, 6 en 9, tweede 
1inenede; 

e. met geldboete van ten boogat"e tJijf en twintig 
gulden, de overtreding van art. 9, derde en 
Tierde zinsneden. 

Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892. 

Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be
aluiten van lli April 1886 (Staallblaà n°. 77) 
en 18 April 1886 (StaatzlJ!,ad n•. 55). 

De Minister van Waterstaat, Haudel en Nijver
heid ia belast met de uitvoering van dit besluit , 
dat in het Staat,blaà geplaat■t en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 2811teu Mei 1892. 
(§t1I.) E M M A. 

De Mi11. fJttn /Yaterzfaaf., Handel m NijtJer!ieül, 
(§t1l.) C. LELY. 

(Uitgeg 7 Juni 1892.) 

28 Mn 1892. BBSLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor sluizen 
en bruggen, onder beheer van het Rijk, in 
den waterweg van .dm1tertlam naar BotttJr
dam S. 119. 

lll' NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
Staat, Handel en Nijverheid van 18 October 1891, 

n°. 122 , afdeeling Waterstaat; 
Gezi~n de wet van 28 Februari 1891 (Staatz

lJlaà n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle

ment van politie voor rivieren, kanalen, ba vene, 
aluizen, bruggen en daartoe beh~rende werken, 

onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
bealoit van 13 AngDBtn■ 1891 (Staat,blaà n°. 158); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
8 Maart 1892, n•. 14,); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 16 Mei 1892, no. 153 , 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgernnden en verstaan, vast te stellen 
het na volgende : 

BIJZONDER REGLEMENT tJanpolitietJoor 
zluizm m lwuggm, Ollder 6'"4er va11 1,et 
Riji, in den fl!at,noeg """ .Jm,terdam 
,aaar Rotterdam. 

Art. 1. Dit reglement ia to·epasselijk op de 
Rijkssloizen en Rijksbruggen in den waterweg van 
Ám1terdam naar Rotterdam, zijnde: 

de Malkgatll,uu te Gouda; 

De brug aan het Raba_t te Gouda; 
de acbutsluie in den hoogen Rijndijk ouder 

.Jlpm genaamd de 001fftJe1luil. 

· 2. Het ma1im.om der geoorloofde afmetiugen 
der vurtnigen ia: 

breedte 7 .óO meter; 

diepgang 2.10 meter bij een waterstand op 



23 MEI 1892. 183 

Rijnlands boezem 0.60 M. + A. P. of daar
boven, aan de Mall,:gaûluia te Gouda. 

Bij !ageren waterstand wordt de geoorloofde 
diepgang zooveel minder als de waterstand be
neden 0.60 M. + A. 'P. is gedaald. 

Bij uitzondering worden· vaartnigen van de 
Koninklijke Nederlandsche Marine toegelaten, 
mits de grootste breedte-afmetin~ nergens meer 
bedraag~ dan 7.61i M. en onder gehoudenheid om 
de doorvaart met de grootst mogelijke omzichtig-

. heid te doen plaats hebben. 
3. Met de Mallegaûlaia wordt niet geschnt, 

wanneer het water in den lJa1el aan de peil
schaal van Rijnland te Gouda is geklommen tot 
1.10 meter boven A. P. 

Met de -Mallegat1lui8 en de Gouwealuil wordt 
niet geschut : 

a. wanneer nit een bnitengewoon spoedigen 
val van het water in de Gm,we af te leiden is, 
dat er eene doorbraak in eene der Gouwek,-den 
is gevallen; 

b. wanneer door of van wege den hoofdin- · 
genienr van den Rijkswaterstaat het schutten is 
verboden. 

Kennisgeving van dit verbod wordt onmiddel
lijk gedaan aan den Minister en aan Onze Com
missàrissen in. Zuid- en Noord-Holland. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be
slniten van 13 Juni 1882 (Staat1blatl no. 74) en 
13 April 1886 (Staaûblad no. 64). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de nitvoering van dit be· 
sluit, dat in het Staatablad geplaatat en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 18il2. 
(get.) E M M A. 

De Min. van .,,-aterataat, Handel en Nijverlu!ià, 
(get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 1 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de hann 
te Moerdij1:. S. 120. 

IN NA.All V.&.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

-Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 

n°. 122, afdeeling Waterstaat; 
Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staaû

blad n°. 6) en art. 1 van het Algemeen reglement 

van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe behoorende werken , onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons beslnit 
van 18 Angnstus 1891 (Staaûblad n°. 168); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
8 Maart 1892, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n°, 158, 
afdeeling Waterstaat; · 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT van politie voor 
de haven te Moerdijl:, 

Art. 1. Over het gedeelte der haven, ten dienste 
der spoorwegen bestemd, moet door de spoorweg
maatschappij, die het aangaat, behoudens ge
vallen van ovenDJlcht, steeds vrijelijk knnnen 
worden beschikt. 

2. Het is verboden met meer dan halve kracht 
de haven in- of uit te stoomen. 

3. Het laden en lossen aan dat gedeelte der 
haven, dat tot het voor den dienst der spoorw8ien 
bestemde terrein behoort, wordt door de direetie 
der spoorwegmaatschappij , die het aangdt, ge
regeld. Deze is verplicht te zorgen, dat de op 
publieken grond nedergelegde goederen, onverschillig 
op welke wijze zij verder moeten worden gevoerd, 
ten spoedigste en in ieder geval binnen een ter
mijn, te stellen door den met de fnnctiën van 
havenmeester belasten ambtenaar, worden ver-

• wijderd. 
4. Het is in het algemeen verboden de ter lading 

bestemde of geloste rnorwerpen · 1a~er dan één 
nacht op de steigers, kaden of bermen van eenig 
deel der haven te laten staan. 

5. Het is verboden op de kaden of bermen van 
den pnblieken grond buiten de spoorregels zonder 
vergnnning hont of andere voorwerpen te plaatsen, 

6. Aan boord. van ieder overdekt vaartuig, dat 
in de haven vertoeft, moet steeds een man van 
het scheepsvolk of een bewaker aanwezig zijn, 
om voor het vaartnig te zorgen , het zoo noodig 
te. verhalen, en aan de bevelen, in art. 90 van 
het AI,cemeen reglement bedoeld, gevolg te geven. 

Voorts moet aan boord .van ieder zoodanig vaar
tuig gednrende den nacht steeds eene behoorlijk 
toebereide lantaarn voorhanden zijn, die ingeval 
van brand of andere buitengewone omstandigheden 
moet worden aangestoken, om daarmede zoo noodig 
dienst en hulp te_ bewijzen. 
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De schippers zijn voor een en ander verant
woordelijk. 

7. Is tengevolge van werkzaamheden in de 
haven het nitvaren der vaartnigen, of de invaart• 
in de haven tijdelijk onveilig, dan wordt dit aan
gednid: dea daags door eene roode bolvormige 
mand aan den vl~estok, geplaatst op het Ooster
havenhoofd , en des nachts door een wit licht, 
onmiddellijk onder het roode licht van genoemd 
hoofd. 

De schippers zijn dan verplieht- bij . het in- en 
uitvaren der haven de noodige voorzorgen ter voor -
koming van schade of onheilen in acht te nemen. 

8. Overtreding van de bepalingen van dit bij
zonder reglement wordt, voor zoover daartegen · 
niet bij de wet of het Algemeen reglement ia 
voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste Aottdertl vijftig gulden, 
de overtreding van art. 2 ; 

6, met geldboete rnn ten hoogste A01Jdertl gul
den, de overtreding van art. 6 en art. 7, tweede lid; 

c. met geldboete van ten hoogste vijftig gul
den, de overtreding vnn art. 3, tweeden volzin 
en9tt,4; 

tl,,. mtit geldboete van ten hoogste vijf e,, ttJJÏts• 
tig gnlden, de overtreding van art. 6. 

Uit besluit treedt in werking op 1 Septem- , 
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervállen de Koninklijke be• 
sluiten van 11 Jnni 1870 (Staataólatl n°. 91) eu 
13 April 1886 (Staataó!,atl, n°. 69). 

l)e Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staataólaà geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. van W'aterataat, Hatsdel e,, Nijverheid, 
(get.) C, LBLY, 

( Uitgeg. 7.J""i 1892.) 

28 Mei 1892. Bli:sLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de havens 
der eilanden Teraclielli,sg, Vlieland, W'ieri,sgm, 

Urk en Markm.. S. 121. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, BKZ, 

W1;, EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
ataat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n°. 122 , afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,-

ólatl, n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle• 
menL van 'politio voor rivieren, kanalen, havens, 
slnizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 18 Angnstns 1891 (Staataótad n°. 168); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892, no. U); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, nQ, lli3, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende : 

BIJZONDER REG LEMEN'!' va,;, politie voor 
de Aavetsl der eilanden Ter~ckelti,sg, Ylie
latsd, lfTieri,sge,,, Urk en Marke,,. 

Art. ' 1. Bij het binnenkomen van den haven
mond moeten de achippers de zeilen hunner vaar
tnigen strijken of met halve kracht atoomen; 
zoo er een stroom gaat, die de vaartuigen terug 
kan doen drijven, mogen de zeilen worden toe
ge1teid of mag meerdere stoomkracht worden aan
gewend. 

De boegspriet moet zijn getopt en de ankers, 
haken en boomen moeten binnen boord liggen. 

De achipper van een vaartuig, dat de haven of 
den havenmond zal verlaten, ie verplicht, indien 
er gelijktijdig vaartuigen in de haven komen, die 
eerst binnen te laten. 

2. Het is verboden de te laden of geloate voor• 
werpen gedUJ'ende ·den nacht, op de steigers 

- kaden of havenhermen te laten staan. 
Het geloste moet 'Voor den nacht verwijderd 

en het ter lading aangevoerde v66r dien tijd aan 
boord van het vaartuig gebracht zijn. · 

3. Bij naast elkander liggende vaartuigen zijn 
de schippers der vaartuigen, die het buitenste 
liggen , verplicht door het uitbrengen van trossen 
of van ankers op het diep de vereischte voor• 

· zorgen te nemen, dat de lichters der binnenwaarts 
gelegen vaartuigen , bestemd voor de lading of 
lossing, geen schade . bekomen. 

4. Overtreding van de bepalingen van dit bij
zonder reglement wordt, voor zoo ver daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement ia. 
voorzien, geetrafE ale volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste vijftig gnl • 
·den, de overtreding van art. 1 en 3; 

6. met geldboete van ten hoogste Pijf en tioitstig 
gnlden, de overtreding van art. 2. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 
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Met dat tij.Jstip vervalt- het Koninklijk beslui~ 
van 29 December 1861 (Staatablaà uO. 18J). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat,b/11,à, geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 28sten Mei 1892. 

De Min. 11an H'ater,taat, 

c<.get;) 

EMMA. 

Ha,stlel m Nijuerheià, 
C. LELY. 

(Uitgeg. 7 Juni 1892.) 

28 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de schut
sluis te St. Ándriea en hare havens. S. 122. 

IN N.ux n.N H."M. w rLHELMINA, ENz. 

W1.r EMMA, 1!:NZ. 

Op de voordracht van den Minister vau Water
staat, Handel en Nijverheid, van 13 October 1891, 
n°. 122 ,. afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,

lJlaà n•. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie. voor rivieren, kanalen , havens, 
sluizen , bruggen en daartoe behooreude werken , 
onder beheer van het Rijk, v~tgesteld bij Ons 
besluit van 18 Angnstns 1891 (Staatabtaà no. 158); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
8 Maart 1892, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892, n°. 153, 
afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgende : 

BIJZONDER REGLEMENT 11an politie 11oor 

de achutlluû St. Ánàriea en Aare Aauma. 

Art. 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartnigeu zijn : 

lengte. 
breedte • 

62.00 meter 
7.60 

2. Zoodra en zoolang het water ter beoor• 
deeling van den sluismeester , aan eene der peil
schalen 7.50 meter of meer boven A. P. teekent, 
welk cijfer de hoogte van het achntpeil aanwijst, 
blijft de slnis voor den doortocht van vaartuigen 
gesloten. 

3. Schuttingen geschieden dea noodig te allen 
tijde, uitgezonderd dea nachts bij hoog opper
water, waoneer de dammen naar de sluia onder 
water staan. 

Bij vriezend weder, wanneer de monden v.an 

1892. 

de ·sluis en de schutkolk zijn dichtgevroren ; wordt 
in geen gen! des nachts gesehnt, en bij dag 
alleen, wanneer de sl11ismeester daarin geen be
zwaar ziet. 

4. Het varen des nachts kan door den inge• 
nienr met het toezicht over de sluis belast, 
worden belet voor vaartuigen, waarmede aan de 
kunst- of andere werken van de sluis, ten irevolge 
van de weinige zorg der schippers bij de vaart 
des nachts, schade is toegebracht. 

5. Het is verboden v66r den mond der toe
leidingskanalen te ankeren. 

Vaartuigen die de toeleidingskanalen binnen 
loopen , moeten stoppen aan de daartoe bestemde 
meerpalen. 

Niet meer dan twee vaartuigen mogen naast 
elkander in de buitenhavens liggen; de voorste 
vaartuigen moeten ten minste 30 meter van de 
sluis verwijderd blijven; de overige vaartui~ 
moeten buiten deze havens waçhten, en ateed, 
ter beoordeeling en volgens de bevelen van den 
sluismeester , het vaarwater vrij honden. 

Vaartuigen , die v66r de sluis komen , moir,n, 
om meer 11Bbij den ingang der sluis te geraW-in, 
de meer voorop gelegen vaartuigen niet,, 'oor
bijvareo. 

Vaartnigen "die niet spoedig geschut behoeven 
te worden, m(leten ten minste 50 meter van 
den mond dçr buitenhavens verwijderd blijven. 

Vaartuigen of vlotten mogen in de buitenhavens 
niet worden vastgelegd of geankerd, of ald8" 
verblijven. 

6. Overtreding van de bepalingen van art. 5 
van dit bijzonder reglement wordt, voor zoover 
daartegen niet bij de wet of het Algemeen regie• 
ment ia voorzien, gestraft met geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

Dit bealnit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk bOW11it 
van 15 Juni 1888 (Staatablaà n°. Hl). 

De Minister van Waterstaat, Handel en "Nij• 
verheid is belast met de uitvoering van dit bb 
alnit, dat in het StaatalJlaà geplaatst, en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 

(get.) EMMA. 

De Min. van "Tfnterstaat, Handel en Nijver"8ià, 
(.get.) C. LELY. 

(Uitg11g. 7 Ju,ai 1892.) 

13 
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23 Mei 1892. BESLUIT, tot vutstelling van 
eeu Büzonder reglement van politie voor de 

schutsluizen iu de afgesloten killen van het 
B1r9aelu 1't1ld, ten zuiden van de rivier ,le 
M,rwmu, met hare havens. S. 12:J. 

lK NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wiz EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water• 
staat, Handel en Nijverheid, van 13 October 1891, 
no. 122, a.fdeeling Wa.tentaat; 

Gezien de wet van 28 Febrnari 1891 (Stllaia
lJlad n°. 69) en art. l van het Algemeen regle

ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
alnir.en, brug!(en en daartoe behoorende werken , 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij One 
besluit van Ja Ao.iitnstus l89 l (Staat16lad n°. 16S); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

8 Maart 189i, n°. Ho).; 
Gelet op de nadere voordracM van den voor

noemden Minister, van 16 Mei 18112, n•. na, 
afdeeling Waterstaat; 

Jlebben goedgevonden en verstaan, vast te 

s~len het navolgende: 

131 JZON DER REGLEMENT 11an politie 1100, 
d-e 1chuf.8luàzen in tk afg111wten leillen 11an 
ht!t Berg1che Yelà, fen zuiden van tk 
rivier tk Merwed-e, -t Aare Aaven6. 

Art. 1. l)e in het hoofd dezes bedoelde schut

efliizen en havêns zijn met hare verdere werken: 

1°. de schutsluis met ophaalbrnit te Wn-lcendam, 
t1188chen de Boven-Merwetk en het kanaal van 

/Fnlce,iàam naar het Ste11rgat, met inbegrip van 
hare havendijken, binneu- en buitenhavens; 

IJ,•. de HeulMû tegenover HilulrecAt, tusschen 

cfe Benedm-Merwede en doe He~loot, met inbe
grip van bare toeleidingskanalen , leidammen en 

ere werken; 

• de Ottnll11u nabij deu kop van het eiland 
Dorà•t ~ tueschen de Nin11De Jlerwede en het 
'Ot ,r/canaal, met den havendam bezniJen die 
aluia en de wederzijds gelegen toegangskanalen 
naar genoemde vaarwaters; 

4°. de SpieringalKÜ tusschen het Spierir,g/ca· 
""41, uitkomende in de NNMWe MfY'flJ6/U, en 

het Gat oan àe Balcen6, met inbegrip van de 
draaikom beoosten die sluis en de havenbolle'n en 

leikaden. 
2. Met de genoemde sluizen wordt dag en nacht 

geaehnt. 
De schuttingen geschieden koate!OOB; het i1 

llen sluisbeambten etreng verboden, #ten, fooien 
of drinkgelden aan te nemen. 

3. Des nachts wordt door eene lautaarn met 
wit licht op de sluizen aangewezen, aan welke 
woning de schippers der vaartuigen zich moeten 
vervoegen om · den dien nacht met de schntting 
belasten beambte om doorschutting te kunnen 
vragen. . 

Des daags zijn de sluiswachters steeds de per
sonen tot wie zij zich hebben te vervoegen. 

4. Wanneer de sluizen ope11stroomen, mogen 
geene vaartuigeu daardoor varen, voordat de 
schippers de vergunning van den sluiswachter of 
zijn plaatsvervanger hebben verkregen, deze zich 
van de grootte en de bemsnning van het vaar• 

·tuig heeft overtuigd en daaruit 01·er het al of 
niet gevaarlijke van den doortocht heeft beslist. 

Wanneer de Ottn•lui6 doorstroomt, wordt dit 
des nachts · door eene lantaarn met rood licht en 
over dag door een !_(eheschen roode vlag aange
wezen, welk teeken teveus eene waarschuwing ie 
voor de schippers dat er gevaar is en voorzich

tigheid gevorderd wordt bij het naderen der sluis. 

5. Zoodra het verval voor de sluizen meer dan 
twee meter bedraagt, wordt niet meer gt,aeh11.t. 
Het scb.utten wordt eveneens gestaakt op lu~ 
geving van den betrokken ingeuieur, indien deze 
dit om andere redenen noodig oordeelt. 

6. Bij vriezend weder, wanneer het water voor 
de sluizen en de schutkolken ia dichtgevroren, 

wordt- in geen geval des nachts geschut en bij 
dag alleen, wanneer de sluiawaehtera daarin geen 
bezwaar zien. 

7. Het varen des nachta kan door den io

genienr, met het toezicht over de sluizen belast, 

worden belet voor vaartuigen, waarmede aan de 
knoet- of andere werken van de sluizen, ten ge
volge van weinige zorg der schippen bij d~ vaart 
des nachts, schade ia toegebn,cht. 

8. Het ia verbodeo op · minder dan 60 M. 
afstand v6ór deu moud der havene of toeleidings
kanalen te ankeren. 

V aartnigen, die de toeleidingakanalen binne11.
loopen, moeten stoppen aan de daartoe bestemde 
meerpalen. 

Vaartuigen, die voor de sluizen komen, moge11, 
om meer nabij den ingauit der sluizen te-geraken, 
de · meer voorop gelegen vaartuigen niet voc,rbij 
varen. 

9. Behalve in de buitenhaven te ll'n-lcendam, 
mogen in de schutkolken, haveDB en toeleidinga
kanalen geen atoom- of zeilvaartuigen overwinteren. 
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, In de bnitenhaven te Werkendam map: dit 

alleen geschieden voor zooveel er, volgens oordeel 

van den sluiswachter of zijn plaatsvervanger, 
daartoe voldoende toimt~ ia. 

Voor de Rijkssleepbooten en stoombaggervaar
tuigen moeten steeds de noodige ligplaatsen, vol
gens aanwijzing van den · ingenieur, worden 
beschikbaar gebonden. De overijl;e in de buiten
haven liitgende .vaartuigen moeten daarvoor plaata 
maken en zoo noodig de haven verlaten. 

10. In de havens, zijkanalen en toeleidinga

kanalen moeten boegsprieten of klniverboomen 
worden weggenomen of getopt en voor andere 

vaartuigen hinderlijke gieken of uitstekende boomen 
binnenboord worden gehaald. 

Zij-ankers of over de "haven gespannen kettingen 

of touwen mogen niet worden aangebracht, dan 
ingeval van nood ter beoordeeling .van den slnia-
1\'aC'hter of den betrokken waterstnatsambtenaar. 

11. Met afwijking van art. llO, 2de lid, van 
het Algemee!) reglement, wordt van elke be-
11iaaing van de sluiswachters of h nnne plaatsver
vangers beroep toegelaten op den hoofdingenieur, 
belast met het beheer der Merv,ede en killen, 

en van de nitaJ'raak van dezen op den Minister, 
waardoor echter iu geen geval de verplichting, 

· om aan de besliasin~ van de sluiswachters of 
bnnne plaatsvervangers onverwijld gevolg te geven, 

wordt opgeheven. 
12. Overtreding van de bepalingen van dit 

bijzonder reglement wordt, voor zoo ver daartegen 

niet bij de wet of het Algemeen reglement is 
voorzien , geatraft als volgt: 

11. met geldboete van ten hoogate !,<>nderd 
golden , de overtreding van art. 4,, eerde liil; 

/,. met geldboete van ten hoogate r,ijftig 
golden, de overtreding van art. 8, Il en 10. · 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem

ber 1892. 
Met dit tijdstip vervallen de Koninklijke he

sluiten van 8 November 1878 (Staat1/,lad n•. 166) 
en 13 April 1886 (8taat16lad n•. 66). 

De Miniater van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in h«it Staat,!Jlatl geplaatat en aan den Raad 

van State medegedeeld zal worden. 
Saod, den 23sten Mei 18~2. 

(get.) EMMA.. 
~e Mitt. °'"" Water,taat, Hattdel ett Nijoer4eitl, 

<911t.) C. LBLY, 

( Uit,geg. 7 JUt1i 11192.) 

23 Mei 1892. BKsLUIT, tot vaststelling van een 

Bijzonder reglement van politie voor de 
draaibrug over de rivier de IJottge te Jla,am,

donl:, gelegen in den Rijks grooten weg 
der late klaaae, n•. 3, van Sle11Uroijl: naar 
Breda. S. 124.. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELM[NA, ENZ. 
W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel !'o Nijverheid van 13 October 189 l, 
n•. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Sta ... 

b{,ad n°. 69) en art . 1 van het Algemeen reglemeoî 
vän politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 

brnggen en daartoe behoorende werken , "';;de~ 

beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Augustus 1891 (Staat1blad 0°. 158); 

Den Raad ;an State gehoord (advies van den 
8 Maart 1892, n•. 14); 
• Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1892 , n•. ló3 , 

afJeeliog Waterstaat; 
Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 

het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMENT uan politie ooor 
de draai!Jrug over de Donge te Raamatlonl:, 
gelegett i11 den Rij l:1 grootm ,oeg tl,er 
llte l:laaae tt0 • S oatt Sleeu,oijl: naar Bred,a, 

Art. 1. De brug wordt ten behoeve "au het 
vervoer over den weg zooveel mogelijk geslo~• 

gebonden en alleen geopend wanneer er vaartnigtib 
of vlotten moeten doorvaren. 

Zij ia gesloten van vijf minuten vóór de aan

komst van eiken trein van de stoo.mtramlijn, waar
van het tijdstip der aankomst aan de Donge-brog 

bij de uit te geven dienstregeling opénlijk is ~

kondigd, totdat de trein de brug is overgetrokken. 
2. De in de eerste alinea van art. 111 vanwt 

~!gemeen reglement genoemde afstand van l 00. M. 
wordt voor deze brug bepaald op liO M # 

Deze afstand wordt ter wederiijden van d ro 

aangegeven door eenen stop paal , voorzien van het 
woord ,balt". 

In geen geval mogen bij gesloten stand van de 
brug of vóór dat de vergunning tot doorval"ll 
is gegeven, de vaartuigen of vlotten de brug 
dichter dan tot aan die palen naderen. 

3. De opp,rlaat der vaartuigen of vlotten mag 
bij het doorvaren der brug nergens meer breedte 
hebben dan 6.ó0 M. 

4. Bij aankomst van den stoomtram , wanneer 
13• 
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deze in het gezicht is en binnen vijf minnten aan 

de brug gewacht wordt, zal laatstgeuoemde !'Ie• 
sloten worden of blijven totdat de stoomtram 

voorbij is. 
5. Vaartuigen en v latten, w11arvan het niet te 

vreezen is dat zij in de bragopening zullen be

kneld raken , kunnen met voorafgaande vergunning 

van den brugwachter door de brng, tijdeus die 

geeloten ia, doorvaren. 

6. Waar in dit en het AlgeJlleen reglement 

g sproken wordt van brugwachter, wordt daaronder 

volfr de hierbedoelde brng verstaan de pachter van 

de brng of de persoon die den pachter rechtens 

ver_wgt o,f bijstaat. 
7. Overtreding van art. 2, laatste lid, van dit 

bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 

niet bij de wet of het Algemeen reglement is 

voorzien, gestraft met geldboete van ten hoogste 

11ij/tig gul,len. 
Dit besluit treedt in werking op l September 1892, 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 

van 23 Oetober 1882 (Staat.&blad n•. 137). 

De Minister van Waterstaat, Handel 
0

eu Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit be

alnit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892. 

(f/et .) .EM Mf, 
])e .Min. van Waterstaat, Handel en .Nijverheid, 

(get.) C, L&LY. 

(Uitgeg. 7 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 

Bijzonder reglement van politie voor de rol

brug over de rivier de Do'lff/8 bij Geertruiden

berg. _s. 125. 
IN NAAlll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 

,Op de voordracht van den Minister van Water

atüt, Handel en Nijverhei,l van UI October 18\J J, 

n•. ~, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staata
hlad n•. 69) en art. 1 van het algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 

bruggen en daartoe behoorende werken, onder 
~&heer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 
van la Augustus 1891 (Staatsblad n~. li>S); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

8 Maart 1892, n•. 14); 
Gelet op de nadere voordracht van den voor

noemden Minister van 16 Mei 189i, n•. 153, 

afdeeling Waterstaat; 

Hebben goeJgevonden en verstaan, vast te stellen 

het navolgende: 

BIJZONDER REGLEMJilNT van politie voor 
tie rolbrug 011er tie rivier de DO'lffls bij 
Gesrtruid{!nherg. 

Art. 1. De brug wordt ten behoeve v11n het 

vervoer over den weg zooveel mogelijk gesloten 

gehouden en alleen geopend·, wanneer er vnartuigen 

of vlotten moeten doorvaren. 

Zij is of wordt niet geopend: 

1 °. gedurende deu tijd dat de naastgelegen 
spoorwegbrug is of wordt gesloten ; 

2°. gedurende vijf minuten vóór het op de 

dienstregeliugen vermelde tijdstip van vertrek van 

eiken personentrein der stóomtramlijn Geertr11iden

herg-Bretla; 
3°. gedurende tien minuten vóór hetzelfde tijd

stip van vertrek van locaaltreinen aan het station 

van den Staatsspoorweg te Geertruidenberg in de 

richting naar Zwaluwe. 

2. Ue opperlast der vaartuigen of vlotten mag 

bij het doorvaren der brug nergens meer breedte 

hebben dan 11 M. 

3. Vaartuigen of ,·latten, waarvan niet te vreezen 

ia, dat zij in de brugopening bekneld geraken• 

kunnen met voorafgnande vergunning van den · 

brugwru,hter door de brug varen tijdens zij ge

sloten ie. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem

ber 1892. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid ia belast met de uitvoering van dit be

sluit, dat in het Staatahlad geplaatst en aan den 

Raad van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1892, 

(get.) EMMA. 
De Min. van 1Yater11laat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 7 Juni 1892.) 

23 Mei 1892. BESLUIT tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor de · 
schipbrug en het veer over cle rivier de Maas 
tnsschen Hedel en Empt!l. S. 126. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 13 October 1891, 
n•. 122, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 189 l (Staata
btad n•. 69) en art. l van het Algemeen regie-
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ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
slaizen , bruggen en daartoe behoorende werken,'; 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angnstns 1891 (Staatsblad n°. 158); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
8 Maart 1892, n°. 14); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 16 Mei 1S92, n°. 153, 
afdeeling Waterstaat; , 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende: 

BIJZON DER REGLEMENT van politie voor 
de scltipbrug en het veer over de rivier de 
.llfaas tusschen Hedel en Empel. 

§ 1. Gebruik der brug. 

Art. 1. Het is verboden zich buiten de brug
leuningen te begeven, in de brugschepen af te 
dalen en in het algemeen . op de brug langer te 
vertoeven dan voor den overtocht npodig is. 

Wanneer de brug tot het doorlaten van vaar
tuigen en vlotten geopend is, mag het uitdrijf vak 
genaderd worden tot den afsluitboom of de ketting, 
behalve in buitengewone omstandigheden ter be• 
oordeeling va11 den brugwachter, wanneer de ge
heele brug moet vrij blijven. 

Vrachtgoederen of andere voorwerpen mogen 
niet op de brng worden nedergelegd. 

2. Voetgangers, ruiters, rij- of voertuigen, 
elkander op de brug ontmoetende, zijn gehouden 
voldoende uit te wijken, en wel van de hand, 
of naar de rechterzijde. 

De rij• of voertnigen mogen niet anders uit
wijken dan boven een der brugschepen. Het 
laatst op de brug gekomen rij- of voertuit zal 
te dien einde op de brug moeten stilstaan tot het 
andere is voorbijgeredel!. 

Het overgaan over de drijfvakken, alvorens zij 
aan de brug zijn aangesloten en de kleppen zijn 
neergelaten, is verboden. 

3. Over de brug moet stapvoets en, het geval 
van uitwijken uitgezonder!l, op het midden dèr 
brug worden gereden. · 

mag geen soortgelijk rij- of voertui6 , van de 
tegenovergestelde zijde komende, zich daarop be
geven, zoolang het eerste de brug niet is over-
getrokken. 

In dezelfde .ricl,ting rijdende, mogen deze rij
of voertuigen elkander niet dichter volgen , dan 
op een afstand van ten minste een derde der 
lengte van de brug. 

Wanneer het door den brugwachter geraden 
wordt. geoordeeld , om niet meer dan een enkel 
rij• of voertuig te gelijk op de brug toe te laten, 
moeten de voerlieden zich gedragen naar de daar
omtrent door den brugwachter te geven bevel!rr, 
die in dat geval de becrten van overtocht zal 
regelen, naar de orde van aankomst der i;ii· of 
voertuigen. 

4. Kudden rund- of ander vee, zich in de 
tegeogestel:le riçhting bewegende, mogen zich niet 
gelijktijdig op de brug bevinden, tenzij het vee 
stuk voor stuk bij de hand geleid wordt. 

In geen geval mogen meer dan zes paarden 
aaneengekoppeld of meer dan twaalf stuks hoorn
vee tegelijk over de brng geleid of vervoerd. 
worden. 

Het overvoeren moet altijd geschieJen onder 
de hoede of het geleide van twee personen, waar• 
van een voor en een achter het vee behoort 
te gaan. 

De drijvers of geleiders van groote kudden 
moeten zorgen, dat zoowel het terugblijvende als 
het overgevoerde vee onder behoorlijk toezicht zij. 

Gevaarlijke dieren mogen nimmer anders dan 
aan de hand geleid en onder behoorlijke. hoede 
over de brug worden gevoerd. 

De geleiders zijn in het algemeen verplicht d~ 
maatregel,m te nemen, die verder bij het over
voeren van kudden vee of van gevaarlijke dieren 
ter voorkoming van onheilen door den brugwach• 

ter worden noodig geacht. " 
5. Al hetgeen bij hoogen of lagen waterstalld 

of wegens andere oorzaken, tot voorkoming van 
beschadiging der brug door den brugwac'irter zal 
worden noodig geoordeeld, waaronder het af. 
laden en remmen van zwaar geladen rij- of vo~
tuigen , het staken van den overgang over de Opvolgende rij- of voertuigen mogen de voor

uitrijdenden niet dichier naderen dan tot op een 
afstand van ten minste drie brugschepen. 

· brug enz., zal op zijne eerste aanmaning moeten 
worden in acht genomen. 

In geen geval mag worden toegelaten dat meer 
dan drie rij- of voertuigen te gelijk zich in dezelfde 
richting op de brug bewegen. 

Wanneer een met meer dan twee paarden be
spannen rij• of voertuig zich op de brngJ bevindt 

Het is verboden, vuur over de brug te dragen 
of in het algemeen iets te doen, wat aan de brug. 
of de daartoe behoorende voorwerpen en gereed• 
schappen schade zou kunnen veroorzaken, of ook 
de brugschepen los te maken. 
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6. Zoodra des avonds de lantaarns op de brug 
ontstoken zijn, zullen, ter voorkoming van onge• 
lukken, de hekken worden gesloten, en gesloten 
blijven tot de dag aanbreekt. 

De brugwacb.ter is echter verplicht om, wan
neer des nachts voetgangers, rij- of voertuigen de 
brug willen overtrekken , op het eerste geroep of 
gelui met de daar aanwezige bel, de hekken te 
opeuen en ze na den doortocht weder te sluiten. 

§ jl. Dooroaart 11an 11aart11igm, olottm, mz. 

7. Bij felleu boven•dnd of storm moeten de 
sclilppers der vaartuigen altijd de zeilen strijken, 
het anker uitwerpen, en overstuur of achteruit 
aan een tros op de voorste bolders door de brug 
vieren. 

8. Bij hoog water en bij sterken bovenwind , 
znllen de achippers der van de aanlegplaats af
varende passagiersbooten verplicht zijn de noodige 
voorzorgen te nemen, om niet Joor den stroom 
tegen de brug te worden aaugedreven of schuin 
voor de opening te komen. 

9. Geen aan- of neven elkander of aan stoom
booten gekoppelde vaart uigen mogen tegelijk zon
der vergunning van den brugwachter door de brug 
varen , en bij het naderen der brug moeten de 
aan elkander gekoppelde raartuigeo worden los
gemaakt. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op stoom
booten, waaraan niet meer dan 6én vaartuig op 
zijde gekoppeld is, indien de brugwachter tegen 
de doorvaart geen bezwaar maakt. 

10. Boomeo, balken, schuiten, bootuu of andere 
drij veode voorwerpen moeteu door de eigenaars 
of door de schippers der çaartuigen en vlotten, 
waartoe zij behooren, steeds 1oodanig worden vast
gemaakt of bevesti(Zd, dat zij niet door deu stroom 
tegen de brug kunnen worden aangedreven . . 

11 . Bij het doorlaten van vaartuigen en in
zonderheid van vlotten zorgen de schippers , dat 
daaruit voor de gemeen,cbap tnsschen de beide 
oevers zoo min mogelijk oponthoud o~tsta en zij o 
zij verplicht de deswege door den brugwachter te 
geven bevelen op te volgen. 

Wanneer de brugwachter het noodig acht, al
vorens de brug te openen, de kleiue veerpont en 
de noodige roeibooteo in gereedheid te doen brengen; 
om de aankomende personen, rij- of voertuigen 
te kunnen overzetten , moeten de vaartuigen en 
vlotten blijven liggen tot de brng voor hen ge
opend wordt. 

Voor de doorvaart van vlotten wordt het aan-

tal vakken dat zal worden uitgedreven, door den 
brugwachter bepaald. 

f S. Gebrtiik oan ket 11eer. 

12. D~ aan het veer komende personen, rij
of voertuigen en fZeleiders van Veil en andere 
dieren worden _ tegelijk met hnooe goederen over
gevoerd naar de orde van aankomst, en moeten 
zich gedragen naar de deswege door den brug
wachter te geven bevelen. 

Het is verboden rijtuigen, vrachtgoederen of 
eenig ander voorwerp op de brn!_!:gen der ponten 
te plaatiien, terwijl in het algemeen bij elke reis 

ter beoordeeling van den brugwachter niet meer 
rijtuigen , dieren of vrachtgoederen znllen mogen 
worden ingescheept of ingeladen, dan het rnim 

der pont gevoegelijk kan bevatten, en wel ZOO• 

danig dat de reizigers behoorlijk plaats vinden 
om in de pont te ataan. 

13. Ingeval bij hoogwater en bij harden wind 

paarden of hoornvee worden over!(evoerd, mogen 
geen reizigers gelijktijdig .in het vaartuig plaats 
nemen, maar moeten zij , zulke verlangende, af
zonderlijk met de boot worden overgebracht. 

14. Zoo de overtocht aan het veer met de p:int 
of roeiboot moet geschieden , zijn de voetirnngers
en v9erlieden in het algemeen verplicht de aan
wijzingen na te komen van deu brugwachter, die 
deze zoowel in b.et belang van de veiligheid van 
den overtocht over de rivier , als ter voorkoming 
van beschadiging van het veermaterieel zal ver

strekken. 

S 4. A.lgemeene bepalingtm. 

1 s·. Klacb.ten over de bediening van de brug 
en het veer kunnen worden opgeteekend in het 
ten veerhuize aanwezig register, gewaarmerkt door 
den betrokken ontvanger der registratie en do
meinen, hetwelk iedere maand aan den betrokken 
opzichter ·van den waterstaat moet worden ver
toond en door dezen wordt afgeteekeod. 

16. Overtreding v,n de bepalin!leo van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daar~ea 
niet bij de wet of het Algemeen regleme11t is 
voorzien, gestraft als volgt: 

a. met geldboete van ten hoogste · konderd 
golden, de overtreding van art. 4, vijfde en zesde 
Jid, 5, 7, 8, 9, 10, 11, eerste en tweede lid, 
en 12 , tweede lid; 

b. met geldboete van ten hoogste t1ijf en zeom
tig gnldeii, de oveYtrçdiog van art. 1, laatste lil!, 
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2, laatste lid, 4 , tweede, derde en vierde lid, 
12, eerste lid, en u ·; 

t:. met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
golden, de overtreding van art. 1, eerste lid, 2, 
eerste, tweede en derde lid, 3, 4, eerste lid, en 13. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Septem• 
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke ~
sluiten van 20 December 1862 (Staahbfud n•. 232), 
19 April 1864 (Staat,blad n•. 19) en 10 Maart 
1876 (Stttatlblad n•. 61). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij• 
verbeid is belast met de uitvoerinp: van dit besluit, 
dat in het Staatablad gepl,aatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Sand, den 23sten Mei 1E92. 
<get.) EMMA. 

De Min. van JYaterataat, Handel en N.ijverlteid , 
(get.) C. LELY. 

( Uitgeg. 9 Juni 1892.) 

23 Mei l 892, BESLUIT, tot nadere WIJztgmg 
van het Koninklijk besluit van 4 Juni 1878 
(Staatsblad n•. 81), houdende voorschriften 
ter uitvoering van art. 14 der wet op het 
notarisambt, en van het daarbij vastgestelde 
programma. S. 127. 

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

W1J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht. van dev Minister van Justitie, 
van den 24sten Maart 1892, Jste afdeeling, 
n•. 129; 
· Gelet op art. 14 , tweede lid, van de wet op 
het notarisambt, zooals dit is vastgesteld bij de 
wet van 6 Mei 1878 (Staattblad n•. 29); 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijziging 
te brengen in het bij artikel I van het Koninklij k 
besluit van 6 Februari 1883 (Staaüblad n•. 21) 
gewijzigde artikel 3 van het Koninklijk besluit 
van 4 Joni 1878 (Staatsblad n•. 81), houdende 
vool"!!Chrüten ter uitvoering van voormeld artikel 
der wet op het notarisambt, .en in het bij eerst
gemeld besluit vastgestelde programma; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3den Mei 1892, n•. 26); • 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister, van den l6den Mei 1892, 

lste afdeeling, n•. 198; 
Hebben besloten en besluiten: 

1°. de tweede zinsnede van het laatste lid van 
art. 3 van het Koninklijk besluit van 4 Juni 
1878 (Staata!Jlad n•. 81), gewijzigd bij artikel I 

van dat van 6 Februari lS8:3 (Staat8blad n•. 21), 
wordt l{elezen: 

• Het schriftelijk werk moet op één da:,t worden 
gereed gemaakt ea aan de ·commissie ingeleverd". 

2°. 1o het bij laatstgemeld besluit vastgestelde 
programma van het derde gedeelte van het examen 
wordt het tweede lid gelezen: 

• Daartoe behoort het schriftelijk beant,~oorden 
no ten •minste ééne eenvondige rechtsvraag, die 
met de notariëele praktijk in verband staat, en 
het ont werpen van ten minste twee uotariëele 
akten, waarvan ééne van meer ingewikkelden 
aard". 

De Minister van J ostitie is belast met de nit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staat,
blad zal worden ~eplaatst. 

Band -, den 23sten Mei 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minuter van Jwtitie, (get.j SlllnJ'I'. 
(Uitr,eg. 31 Mei 1892.) 

211 Mei 1892. BESLUIT, houdende toekenning 
van vrijdom vnn briefport. 

Bij Koninklijk -besluit van 23 Mei 1892, n•. 25, 
is vrijdom van port verleend voor de brieven, 
die over dienstzaken gewisseld worden tusschen 
de bnrgemeeste-rs en de directiën van stoomboot• 
diensten, spoor- en tramwegmaatschappijen. 

25 Mei 1892. BESLUIT, tot vaststelling van Bij
zondere reglementen van politie voor de 
scheepvaart door de Koning,ltavm en de 
Nieuwe Maaa onder de gemeente Rotterdam 
en op · de rivieren beneden Rotterdam tot 
in zee. S. 128. 

1N NAAM VAN H. M. WILHELMI NA. ENZ. 

Wu EMMA , ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 13 Januari 1892, 
litt. D, afdeeliog Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat&• 
blad n°. 69) en artikel l van het Algemeen regle
ment çan politie voor rivieren, kanalen, havens, 
slnizen , bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Aagustns 1891 (Staat8blaä n•. 158); 

Gelet op Ons besluit van 6 Mei 1892 (Staat&• 

blad n°. 97), tot vaststelling van een Reglement 
van politie voor de scheepvaart en de vlot vaart 
op de Merwede; de Noard en de Nieuwe Mau; 

Den Raad va.n State gehoord (advies van den 
22 Maart 1892, n•. 4); 
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(iemt op de nadere voordrar.lit van den voor• 
noemden Minister, van 20 Mei 1892, litt. A, 
afdcelint,t Waterstaat ; 

Hebben l(oedgevonden en verstaan , vast te 
stellen de navolgenJe hijzondere reglementen van 
politie voor de sche"pvaart door de Koningahaven 

en de Nieuwe Mau onder de gemeeute R.otter

àam en op de rivieren beneden R.otterdam tot 
in zee. 

I. BIJZONDER REGLEMENT van politie 

voor de acheepvaart door de Koningahaven 
en de Nieuwe Maa8 01tàer de gemeente 

R.otteràam. 

§ 1. Yan het varm. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing: 
1°. op de Koningshaven te R.otterdam, met 
zondering van eene strook langs de kaden, ter 

breedte van 25 meter; 
2°. op de Nie11we Maas, van de lijn, gerieht 

van 1 00 meter boven den oostmond van het 
Mallegat, onder de gemeente R.otterdam, op hoek-
1mntpaal CCCXXXI der herziene rivierkaart onder 
de gemeente Kralingen tot de westelijke !(rens 
der gemeente Rotterdam bij de westpunt der 
Ruigeplaat en het tot den linkeroever doorge
trokken zuiJelijke verlengde dier grenslijn, over 
de geheele breed1e der rivier. Het reglement is 
niet van toepassing op de vaartuigen , liggende 
aan kaden, aanlegsteigers en meerpalen, die aan 
de gemeente R.otteràam behooren. 

2. Vaartuigen, waarvoor de golfsl!lg gevaarlijk 
kan zijn, mogen niet dieper zijn geladen dan tot 
eene lijn, die bij geheel open vaartuigen, op 
60 c.M. onder het boord e'n , bij vaartuigen, die 
met luiken worden gesloten, op 30 c.M. onder 
het boord ligt. · 

3. Het is verboden de stoomfluit voor andere 
doeleinden te gebruiken , dan tot het geven van 
de seinen bij dit reglement voorges~hreven, van 
die bij gemeenteverordening vastgesteld voor het 
binnenvaren van Binnenkaven en Spoorwegltavet, ~ 

en van die opgenomen in de Bepalingen tot voor• 
koming v11n aanvaring of 11andrijving op de open• 
bare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
openstaan. 

4. De schipper van elk zeeschip draagt zorg, 
dat des · nachts steeds een man op het dek aan
wezig zij, die de wacht houdt, en die bij het 
aanroepen van het vaartnig door de havenpolitie 
verplicht is antwoord te geven. 

5. Elk zeeschip moet van een voldoend aantal 
goede trossen, ankers en kettin11en voorzien zijn. 

De ankers moeten zoodanig bezorgd zijn, dat 
geen hand langs de zijde van het vaartuig nit
steekt; de ankers kunnen voor de kluizen gevierd 
worden, mits de handen zoodanige plaats innemen, 
d11t zij bij aanvaring niet lichtelijk op of beneden 
de waterlijn in het vaartuig kunnen dringen. 

6. Wanneer door de ligging van eenig vaartnig 
of vlot, de beweging van een der bruggen ver
hinderd wo)'.dt, moet de schipper dadelijk zoo
danige maatregelen nemen, als d~r de haven
politie worden noodig geacht om de bewegint,t te 
kunnen bewerkstelligen. 

7. Vaartuigen, geladen met buskruit of andere 
ontplofbare of licht ontvlambare stoffen moeten 
steeds door stoomkracht worden voortbewogen 
van 100 M. boven de machinefabriek te Fijenoord 
tot 100 M. beneden het petroleum-entrepat onder 
Clzarloi, en hun weg nemen onder door de vaste 
brug!ten over de Nieuwe Maas. 

Zij mogen alleen door de Koningahaoen varen , 
wanneer de mast niet kan gestreken worden. 

Bij mistig of bij duister weder mogen geene 
vaartuigen, geheel of grootendeels met bnskruit 
of andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen 
geladen , tusschen 100 M. boven de machine
fabriek te Fijenoord, en 100 M. beneden het 
petroleum-entrepot onder Charlou varen. 

8. Bij aankomst_ te Rotterdam moeten de vaar
tuigen, die meer dan 30,000 liter petroleum, 
terpentijn, n11phtha of dergelijke licht ontvlam
bare stoffen aan boord hebben, hiervan onmiddel
lijk kennis geven aan de havenpolitie. Vaartuigen 
met bovengenoemde stoffen geladen, mogen alleen 
liggen aan de kade voor de petroleum-berl(plaatsen 
en op de plaatsen door de havenpolitie daartoe 
nader aan te wijzen, onder nakoming ven de door 
haar te stellen voorwaarden. 

9. Het is verboden zonder vergunning der haven
politie met een vaartuig geheel of gedeeltelijk 
ligplaats te nemen: 

l 0
• In tie Nieuwe Ma,u beoosten de spoorweg

brng: 
a. In het vaarwater, loopende langs de afge

bakende ankerplaats, ten dienste der Itijnvaart, 
tusschen de machinefabriek te Fijenoord en het 
Zuid-Diepje boven en beneden het Mallegat langs 
de me.chinefabriek te Fijenoord naar het Maas-
station en naar de bruggen over de rivier. 

De znidelijke grens van dat vaarwater is bij 
de bovenpunt van het Noordereiland 160 meter 
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van dat eiland verwijderd en eindigt geleidelijk 
ombuigende tegen den zuidelijken pijler der midden• 
opening van de spoorwegbrug over de rivier op 
120 meter afstaud van het Noordereila1Jtl, 

ll. Voor den oostelijken mond der K011Ïfl{IIIÁatJen, 
tusschen de lijnen getrokken van de noordoost
pont van het Noordereiland naar den oostelijksten 
hoek van het hoofdgebouw op het Maasstation en 
die van den zuidoosthoek der K011ing1/iaven naar 

het Yrou,o~e aan de westzijde van de Oude 
Pla1Jtage. 

2•. In de Nieu,oe Mau bewest.en de spoorweg• 
brug: 

a. van de spoorwegbrug tot 100 M. beneden 
de .gemeentebrug over de rivier; 

ll. tusschen de lijn van de ligplaatsen aan de 
kaden langs den rechteroever tot de westelijke 
ligplaats lanits de kade aan den Heuvel, van dnar 
naar boei 18 en langs de boeien voor de Ruige
plaat naar de invaart van de schutsluis in. die 
plaat, loopende verder westwaarts langs den rechter
oever- en de lijn getrokken van deu zuidelijken 
pijler der midden-opening van voornoemde spoor

wegbrug, naar en langs de boeien op de rivier 
tot de gemeentelijke Droogdoklw.ven en verder 
westwaarts lanits den linker-rivieroever; 

c. voor den westelijken mond der K011ing8'uzven, 
tosschen die haven en de lijn, die boei 9 ver
eenigt met den westelijken hoek van de Rijn
.liaven, zoomede in het vaarwater loopende van 
eerstgenoemde haven, tusschen boei 9 en 8 door 
en tosschen boei 4 en 5 naar de Leuve.liatJen. De 
verboden ankerplaats wordt aan de noordzijde be
grensd door de lijn die de Prim HendriUade 
met boei 8 vereenigt. 

Alleen aan de vaartuigen die wenschen te stop
pen om door de K011ingtlw.fJB1J te gaan b{i de 
eerstvolgende opening van de spoorwegbrug over 
die haven, kan volgens aanwijzing van de haven
politie gelegenheid ge!!"even worden, om zoo dicht 
mogelijk bij de Will,elmi1Jal:ade te ankeren; 

3°. In de Koning1lw.vm, zooals die is om
schreven in art. 1 · sub 1 en voor den mond der 

Spoonoeg.liatJm. 
Van de v~rbodsbepaling in dit artikel zijn nit

gezonderd de vaartnigen, die11ende voor opnemingen 
en peilingen, baggerwerktuigen, icrondschonwen, 
sleepbooten en andere vaartnigen werkzaam in 
dienst van het Rijk of van de gemeente R.otterdam. 

Wanneer vaartuigen op de in verband met het 
bovenstaande vergunde ankerplaatsen voor anker 

lip:gen , moeten zij te allen tijde zoodanig geplaatst 

zijn, dat de weg voor de scheepvaart geheel open 
blijft. 

De vaartuigen, die zich in de beoosten de spoor
wegbrng ia de Nieuwe Maat vrijgelaten aoker
plaatsen "bevinden, moeten zoo zijn verankerd of 
bevestigd, dat zij bij de tij kentering niet binnen 
het aangewezen vaarwater knnnen zwaaien. 

10. Vaartuigen, met vergunning der haven
politie in het ·vaarwater ten anker liggende, mogen 
aldaar geen 11etijde overblijven. Vóór de kentering 
vau het getijde, moeten ~ij naar de voor hen be
stemde lil!Plaats !fBaU, of bij gebreke van dien, 
itemeerd worden aon de boeien of langs de kaden, 
of wel buiten liet vaarwater gebracht worden. 

Zeescl)epen, buiten de in art. 9 omschreven 
vaarwaters ten anker liggende en aldaar eeu ge
tijde overblijvende, moeteu behoorlijk vertuid zijn 
en 11teeds klare kluizen hebben. 

11. De schipper van een ten anker of gemoord 
lil!"gend vaartuig moet toestaan, dat een ander 
vaartuig langs zijde van zijn vaartuig ten ·anker 

kome en daaraan vastgemaakt worde. 
Een vaartuig mag nimmer aan een zeeschip, 

dat op de boeien ligt bf gaat lig!(en, worden 
vastgemaakt, v66rdat het zeeschip vooruit en achter
uit behoorlijk vastgemeerd ligt. 

12. Zonder schriftelijke vergunning van de haven• 
politie mag geen vlot de K011ing11Aaven bevaren. 

Die ,ergnnning houdt in de afmetingen, die 
worden toegestaan en de verdere voorwaarden, 
waaronder die verleend wordt. 

13. Vlotten mogen op de Nieuwe Mau bene
den het Vro11wenlirug/6 geen grootere afmetin
gen hebben dan 'i0 meter lengte en 18 meter 
breedte. 

Vlotten van grootere afmetingen, die van boven 
komen , moeten tegen den rechteroever der Nieuw6 

MatU boven het Vrouwenbrug/e achter elkander 
blijven liggen en aldaar worden gebroken tot 

bovenstaande of kleinere afmetingen, alvorens zij 
hunne rei11 mogen vervolgen. 

De eerste Rijkshavenmeester is bevoegd schrif
telijk toestemming te verleenen, om met vlotten 
van iets grooter afmetingen dan de hierboven ge
noemde, bij gnnstige gelegenheid, tP. zijner be· 
oordeeling, langs R.otterdam te varen. 

14. De schippers moeten maatregelen nemen , 
opdat bij kentering van het getijde hun vaartuig 
niet tegen een ander nartuig of tegen de werken 
kunue aanzwaaien. 

15. Geen trossen of kettingen mogen over het 
vaarwater worden uiticezet, dan in buitengewone 
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gevallen en alleen met schriftelijke vergunning 
van de haven politie. 

Bij het naderen van vaartuigen moeten die trossen 
of kettingen losgegooid en zoo ver worden uitge
stoken,, dat de doorvaa~t onbelemmerd zij. 

De havenpolit ie id bevoegd trossen te kappen 
en kettingen los te gooien, die over bet vaarwatl:r 
zijn nitgezet, wanneer die niet dadelijk op baar 
bevel genoeg•aam worden uitgestoken en des ge- · 
vorderJ in!(enomen. 

16. Bij loS&iog of lading moeten, ten genoegen 
-der havenpolitie, de noodige voorzorgen worden 
genomen, opdat niets van de lading of van andere 
zinkende stoffen in het water kan vallen. 

17. Drijvende of opgevischte voorwerpen, waar
van de ei!(enaar onbekend is, moeten aan de haven
politie worden afgegeven. 

j 2. Van de KonitlfJIMom. . 
18. Het ia, behoudens uitzondering toe te staan 

door lle havenpolitie, verboden in de Koning,liaom: 
a. met vaartuigen te drijven, te roeien, te 

verhalen, te boomen, te zeilen, of die door roei
booten te la ten boegseeren ; 

ll. met een vaartuig varende of liggende, zoo
danige rir.htiog ten opzichte van dien vaarweg te 
nemen, dat de vnart '<'nn andere vaartui!(en kan 
worden bemoeielijkt, t~r beoordeeling van de haven-
politie. · 

Met roeibooten · niet grooter dan 25 M •. in
bond, mag alleen d!ln in de KonÜfg1luJom wor
den geroeid, als zij op de grens blijven van de 
atrook in artikel 1 sub 1 genoemd, en niet door 
de middon-opeoingen der bruggen varen. 

Zij mogen slechts dan dwars over de Koning1-
luJ11m varen, als een aankomend vaartuig er !(een 
belemmering door kan ondervinden. 

19. Aan alle ,·aartnigen, die door de bepa
lingen van het vorig artikel belet of belemmerd 
worden in de Koning1liaoen te varen, ter beoor
deeling der havenpolitie, wordt door hare zorg 
gelegenheid gegeven, om kosteloos door die haven 
te worden gesleept. 

20. Zonder vergunning der havenpolitie mag 
door de Koning,liaom eene aleepboot niet meer 
tegelijk op sleeptouw hebben dan: één geeschip 
of drie binnenvaartuigen of vier b&l(geraken. 

21. In de Koning,!iaom moeten de in ooste
lijke richting gaande vaartuigen, de zuidelijke-, 
en de in westelijke richting gaande vaartnigen 
de noordelijke zijde van het vaarwater bonden, 
voor zoover zij niet door de geopende noordelijke 

draaibrug in de gemeente~rng kunnen worden 
doorgelaten. 

De vaartuigen mogen niet naast elkander vast
gemaakt varen, wanneer zij te zemen eene breedte 
innemen van meer dan lil meter. 

De ?.eescbepen mogen niet meer vaart hebben 
dan noodig ie om te storen. 

Geen vaartuig mag in het vaarwater der 
Koning&!itzflen, voon.l niet in of nabij de bruggen, 
het geval van overmacht nitfezonderd , stoppen, 
or zooveel langzamer varen , dat daardoor gevaar 
of belemmering ~oor een acht_eropkomend 'fBartoig 
kan ontstaan, ter beoordeeling der havenpolitie. 

Een vaartuig mag de richting van den alge
meenen vaarwèit der Koningaliavm uiet kruisen 
of overgaan v66r den boeg van een ander vaartuig, 
dat dien vaarweg handt. 

22. Schippers van zeeschepen, die de 8poor,Deg
liaoen of de Binnenlia11m aandoen, -moeten in 
verband met het voorschrift in artikel 21 de 
noodiite maatregelen nemen, om de vaart in de 
Koning1lia11en zoo kort mogelijk te belemmeren. 

Zij moeten van eene sleepboot gebruik maken 
die aan het Fedeelte van het vaartuig, dat in het 
doorgaande vaarwater nitateekt, is vastgemaákt, 
ten einde het besturen van het vaartuig gemak
kelijk te maken. 

De havenpolitie is bevoegd, vooral bij kleinere 
zeeschepen , vrijstelling te verleenen van deze 
laats!e bepaling. 

Het in de KoningaluJ11m komen van nit die 
havens, ie alleen geoorloofd bij gesloten stand 
der gemeentehrog over de Koning,luwen, of wanneer 
geen vaartniger, in aantocht zijn, die daardoor 
belemmering kunnen ondervinden. 

23. Het is, behoudens voor zooveel noodig bij 
het in- en uitvaren der Spoorv;egluJ11m of Je 
Binnmlia11en , verboden , in den algemeenen vaar
weg der Koning1li411m met een vaartuig te 

· zwaaien. 
Alleen in de volgende gevallen wordt aan vaar

tuigen, die verhinderd zijn buiten de Koning,!iaven 
te zwaaien , bij omstreeks stil water zwaaien toe• 
gestaan: 

a. des nachte van anderhalf 11 nr Óa zonsonder• 
gang tot anderhalf nor v66r zonsopgang. 

fJ voor den overigen tijd, gedurende de lijden, 
wanneer de spoorwegbrng, volgens de aankon• 
diging in de dagbladen , bedoeld bij art. 29 , ten 
minste een half uur gesloten is. 

De aohipper van · het te zwaaien vaartuig 'moet 
bij het zwaaien twee sleepbooten bezÎIJen, en zijne 
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maatregelen :roodanig nemen. dat het zwaaien in 
den korist mogelijken tijd geachiedt, en dat in 
het sub 6 genoemde geval het vaartuig bij het 
opendraaien der spoorwegbrug weder geheel binnen 

de lijn van 2ó meter van den oever verwijderd 
ia. De achi pper moet van zijn voornemen om te 

zwaaien, ten minste één uur te voren. kennis 
geven aan den onderhavenmeeater aan de Koni,ag1-
Aaoen geatationneerd. 

Binnenvaartnigeu , met bestemming door de 

bruggen der Koniff!llltavm te varen , die door het 

sluiten der bruggen or door eenc belemmering in 
den vaarweg tijdelijk verhinderd worden hunne 

reis te \lllrvolgen, mogen, wanneer ter beoor
deeling der havenpolitie de veiligheid dit vo~dert, 
in dè Koning,ltaven rondzwaaien . 

§ 8. Yan de ffllflf/1111. 

24. Het ia verboden in een der brugopeningen 

lanp;er te vertoeven dan voor de doorvaart nood
zakelijk ia, of te beproeven door eene niet geheel 
geopende brng te voren met eene l(rootere hoogte 

van sehip of tuig, dan de afalaud bedraagt van 
de brugoverspanning tot het water. 

25. Bij het varen door de middelste doorvaart

openingen der brngl(en over de Nm1t1111 Maa,, 
honden de oostwaarts varende vaartuigen de zijde 
van den zuidelijken pijler en de westwaarts 

varende, die van den noordelijken pijler. 
26. Bij het doorvaren der bruggen over de 

Koni,aglAatJen gaan de oostwaarts varende vaar• 

\nigen door de zniclelijke en de westwaarts varende 

door de noordelijke openingen der draaibruggen, 

tenzij bij voorkomende belemmering de vaart door 

een der openingen ia geatremd, in welk geval 

gehandeld moet worden volgen, artikel 31. 
27. De noordelijke draaibrug in de gemeente. 

brug over de Koniff!l1/iaven wordt alleen geopend 
tusschen een half nor vóór zonsopgang eu ·een 

half uur na :ronsondergang en is bealemd voor 

vaartuigen , die met gestreken tuig of schoorsteen 

niet onder het draaiend icedeelte der spoorwegbrug 

kunnen doorvaren , doch wel onder hel vaste 11e• 

deelle dier brug. 
Met vaa_rtuigeu die hun mast of schoorsteen 

niet kunnen atrijken en in bovengenoemd geval 

W!ll"keeren, kan mede van de noordelijke draaibrug 

gel,ruik worden gemaakt. Schippers van vaat

_tnigen in dat geval verkeerende, den wil hebbendo 

van die opening gebruik te maken , geven daar

van bV het bin11enkomen der Koni"'91/iavf!1f sein 

lloor het toÓnen eener roode vlag aan een stok, 
die op het voorschip in beweging wordt gehouden. 

Niet voordat de brugwachter der gemeeotebrng 
toont het sein te hebben ge1ien door het looneu 
eener witte vlag op de noordelijke draaibrUI(, mag 
men met het vaartuig naderen. 

Wanneer schippen van twee in tegengestelde 
richting komende -iraartnigen den wil hebben van 
die draaibrug gebruik te m~ke!l, stopt het vaar
tuig dat het in etroom heeft, en bij alii water 
het opvarende. 

28. Bij het bevaren der Koni'A{ltliauen moetea 
de echippers letten op de seinen, die van de 

bruggen worden gegeven en zich rlie11overeen-
komatig gedragen. · 

Nachtsrinen worden gegeven van een half nnr 
na zonsondergang tot een half nur vó6r zonsopgaag. 

Schippers van stoomvaartuigen, die doot de 
brn!(Openingen in de Koni,ag1lta1Jen willen varen, 

mogen van hnn voornemen kennis geven door 
de bel. 

Bij besloten water of bij ijsgang kan de vaart 

door de bruggen over de Koning,liaven wordèa 
verboden, zoolang naar het oordeel van de haven

politie gevaar bestaat , dat het vaartuig in de 

brugopeningen kan worden opgehouden. 

Het ia verboden in atrijd met zoodanig verbod 
te handelen. • 

Bij zwaren mist worden op de bruggen 11acht. 
aeinen gegeven. 

Wanneer de seinen op de hoogte van de hand

wijzera niet zichtbaat zijn, moeten de schippers 

hunne vaartuigen met de meest mogelijke behoed

zaamheid de bruggen doen naderen, totdat de 

aeineo zicb.tbaar worden. 

Door het luiden met de bel en andere gelnid

seinen wordt de doorvaart aan den brugwachter 
gevraagd en het vaartuig inmiddels gestopt, tot

dat de brugwachter zijne orders gegeven heeft. 
29. De tijdstippen van openen en sluiten der 

spoorweg-draaibrug, die een gevolg zlin vau de 

vastgesteltle dienstregeling, worden in de dag• 
bladen bekend gemaakt. 

De seinen voor de seheepvaart wordeu op de 
spoorweg-draaibrug over de Koni,ag1lta1Jen gegeven 

aan twee seinpalen, staande bij de brughuisjes, 
op den middelsten pijler. 

Aan den seinpaal, bewesten de brng, worden de 
seinen gegeven voor de oostwaarts varende en 

aau die, beoosten de brng, voor de westwaarta· 

varende vaartuigen. 

Tot verlichting der doorvaartopeningen, teil 



196 25 MEI 1892. 

ilienste der scheepvaart, wordt aan de seinpalen 
op zeven meter boven de spoorstaaf, een wit 
licht geplaatst, en langs de dranibrogzijden, beneden 
1, et vlak van de draaibrug, in het midden der 
doorvaartopeningen, mede een wit licht. 

Is de doorvaart vrij, dan wordt dit aangeduid: 
bij dag: door den geheel opgebaalden rooden 

ooi aan de seinpalen; 
bij nacM: door het groene licht van de !an• 

t11àrn, aangebracht onder het bovenste witte licht. 
Op 200 M. afstand boven en beneden de draai

brnggec , zijn op de beide oevers handwijzers ge
)Jlaatst, waarop zijn gesteld de woorden: niet 
•ourbij varen. 

30. De sluiting der spoorwegdraaibrug wordt 
l!}llJtekondigd , doordat drie minuten vóór met 
liet sluiten wordt aangevangen, aan de beide 
sernpalen /Jij dag de roode hol wordt neergelaten, 
eu bij nacM ,een rood licht gevende lantaarn het 
p;roene licht vervangt. 

Wordt het aankoudigingssein getoond, dan . 
mogen de vaartuigen, die niet ouder de gesloten 
1poorwegdraaibrug kunnen of willen doorvaren, 
ile handwijzers in artikel 29 bedoeld, niet voorbij 
rnren in de richting naar de brug. 

Vaartuigen, die bij het vertoonen van dat sein 
de brng reeds tot twee honderd meter zijn ge-
11aderd, varen nog door de brug, w;nneer de vaar
gelegenheid zoo gunstig is, dat de schippers zeker 
zijn binnen het tijdsverloop van drie minuten de 
lpOorweg-draaibrog te knnnen doorvaren. 

Alle overige 'l!aartuigen stoppen buiten de hand
wijzers. 

31. Is het vaarwater door een der brngope
ningen onbevaarbaar, dan wordt dit kenbaar ge
maakt door het vertoonen van een rooden bol 
lij däg en een rood licht gevende lantaarn bij 

tcac!tt, aangebracht beneden de spoorweg-draaibrug 
lusschen de pijlers der spoorwegbrug, midden over 
liet vaarwater, waarin de belemmering aanwezig is. 

De vaart mag dan alleen plaats hebben door 
de beschikbare doorrnartopening, volgens aanwijzing 
van de havenpolitie, met inachtneming der hierna 
vermelde seinen. 

Bij de,a geopenden &tand eener •poonoeg-draai
/Jrug, is de nadering der brng toegelaten aan die 
zijde, waar de roode bol bij dag of de groene 
lantaarn bij l'.lacht aan den seinpaal is gehescben. 

, ne nadering i• alsdan verboden van die zijde, 
waar bij dag de roode bol ia neergelaten en bij 
nacht het roode licht aan den seinpaal getoond 
wordt. 

Bij gealote,a ,tand der brug en bij net openen 
en duit~, is de nadering der brug bij dag toe
gelaten voor vaartuigen, die onder de gesloten 
draaibrug kunnen doorvaren, doch slechts van die 
zijde, waar geen groene vlag aan den seinpaal 
is geheschen. De nadering is dan verboden van 
die zijde, waar een groene vlag aan den seinpaal 
is geheschen. 

Bij nacht is bij gesloten spoorweg-draaibrug en 
bij het openen en slniten aan elke zijde de nadering 
verboden; de vaartnigen moeten dan wachten , 
tot dat de spoorweg-draaibrug weder geopend is 
en aan hunne zijde groen licht aan den seinpaal 

wordt getoond. " 
Ingeval van belemmering in een der doorvaart

openingen, mag des r.achts dus nimmer een vaar
tuig de brng naderen van die zijde, waar rood 
licht aan den seinpaal wordt getoond. 

Vaartuigen, Win welke de nadering der brng 
ia verboden, sloppen buiten de hand wijzen. 

32. De gesloten stand der gemeentebrug over 
de KoniJtU•Aaven wordt aangeduid: 

/Jij dag, door vertoon van een roode vlag op 
de brug in het midden van elke doorvaartopening; 

bij naclll, door aldaar geplalltste lichtgevende 
lantaarn!. 

De geopende stand wordt aangeduid door de 
afwezigheid van die seinen. 

Bij geopenden stand wordt 3 minuten nadat 
het sein van gesloten zijn geheschen is, de brug 

dichtgedraaid. 
Voor losse sleepboot en en kleine rivierstoom

vaartnigen wordt de brug alleen dan tijdig ge
opend, wanneer dit naar het oordeel van den 
brugwachter met het belang van het gewoon ver
keer over de brug is overeen te brengen. 

33. In de KoniJtU&llaDe,a mogen in dezelrde 
richting varende vaartuigen elkander niet voorbij 
varen tuSBchen de ter wederzijde der bruggen 
geplgatste hand wijzer;-. 

34. Aan de achippen van groote zeeschepen 
kan de vaart v66r stroom door de bruggen door 
de havenpolitie worden verboden. Het in strijd 
handelen met zoodanig verbod is verboden. 

Wanneer die vaart wordt toegelaten moeten 
alle zeeschepen v66r stroom eene sleepboot achter 
zich hebben, in staat en gereed om het vaartuig . 
~ij de bestaande gelegenheid van wind eu stroom 
iqioedig genoeg te knnnen stoppen, wanneer eene 
belemmering in den v11&rweg zich mocht voordoen. 

Bij het doorvaren der bruggen moeten de raas 
zooveel mogelijk aangebrast of getopt zijn, en de 
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over de boorden nitatekende deeleu, zooveel moge
lijk, zijn ingenomen . 

S 4. Algememe flepalingen. 

35. Met afwijking van artikel 91 van het Al

gemeen reglement wordt bepaald, dat het proces
verbaal eerst wordt gezonden aan den eersten 

Rijkshaveumeester, die met toezending van het 
proces-verbaal van elke schade onl'erwij ld kennis 

geeft aan den ingenieur. 

36. Met nitbreiding van artikel 88 van het 

Algemeen reglement, is de handhaving van dit 

bijzonder reglement ook opgedragen , voor zooveel 

betreft de beJ>alingen ter beveiliging van de be

weegbare spoorwegbrug over de Koningshaven met 

hare seinmiddelen, telegraafleidingen en vaartuigen, 

aan de brugwachter~, daarbij door de exploiteerende 

spoorwegonderneming aangesteld. 

37. Met uitbreiding van artikel 90 van het 

Al11:emeen reglement, zijn de schippers verplicht 

te gehoorzamen aan alle bevelen, die tot uitvoering 

van het reglement of in het belang der goede 

orde of veilig heid door een der ambtenaren , bij 

gemeld artikel en bij artikel 36 van dit regle

ment bedoeld, worden gegeven. 

Onder die bevelen zijn ooit Ie verstaan de 

tijdelij ke, algemeene voorschriften , die in bijzondere 

gevallen in het belang der goede orde of veilig

heid door den eersten Rijkshavenmeester, bij open

bare aankondiging, vooraf aan de schippers zijn 

bekend gemaakt-. De wijze, waarop die aankondi

ging moet geschieden, wordt door den Minister 

vastgesteld . 

38. Overtreding van d,e bepalingen van dit 

bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 

niet bij de wet or"het Algemeen reglement is voor

zien , gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 

of geldboete van teu hoogste l,,mderd f!ijftig gul

den, de overtreding van artikelen 7 , 8 en 9, 

eerste Jid ; 
'1. met geldboete van ten hoogste 1,onderd gulden, 

de overtreding van artikelen 2, 4, 6 , 9 , derde 

,en vienle lid, 10, eerste lid, 12, eeiste lid, 

13, eerste en tweede lid, 14; 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 , 27, 28, eerste, çijfde, zevende en 

achtste lid, 30, tweede en vierde lid, 31, tweede 

en laatste lid, 84, eerste Jid en 37; 
c. met geldboete van ten hoogste vijf en zeven

tig gulden, de overtreding van artikelen 10, 
tweede lid, ] 8 en 34, tweede Jid; 

tJ.. met geldboete van ten hoogste oijftig gulden, 

·de overtreding van artikelen 5, 11 , 15, eerste 

en tweede lid en 33; 
,. met geldboete van ten hoogste r,ij/ en twin

tig guMeu, de overtreding vau artikelen 3, 16, 
17 en 34, derde lid. 

IJ. BIJZONDER REGLEMENT vanpoti• 
tie Mor de ac"8,pvaart op àe rfoierm fJ,. 
11edm Rotterdam tot in 1tee. 

Art. 1. Uit reglement ia van toepassing op: 

A. de Nieuwe ,ffaaa bened~n Rotterdam, het 
Scli,ur, den Nieuwen Waterweg; 

B. de Botlel:, de Ninwe Ma,u langs Niau'IOe• 
1luia en Brielle; en 

C. de monden der beide rivieren; 

van de westelijke grens der gemeente RotterdaOI 
bij de westpunt der Rwigeplaat en het tot den 

linkeroever doorgetrokken zuidelijk verlengd~ dier 

grenslijn tot aan de lijn van 120 d.M. diepte be

neden gewoon lnag water in ree. 

2. De schipper vau elk zeeschip draagt zorg, 

dat des nachts steeds een man op het dek aan

wezig zij , die de wacht houdt en die bij het aan

roepen van het raartuig door het daartoe bevoegd 

gezag verplicht ia antwoord te geven. 

3. Vaartoigeo, waarvoor de golfslag gevaarlyk 

kan zijn, mogen niet dieper zijn geladen · dan tot 

eeoe lijn, die bij geheel open vaartuigen op 50 

cM., onder het boord en bij vaartuigen, di11 met 

luiken kunnen worden gesloten, op 80 cM. onder 

het boord ligt. 

4. Met uitzondering nn vaartuigen, dienende 

voor opnemingen en peilingen, baggervaartnigtn 

en grondschouwen, werkzaam in Rijksdienst, mag 

geen vaartuig in het vaarwater ankeren. 

Ook moet zooreel mogelijk vermeden wordeu • 

dat de vaartuigen dwars van elkander komen Ie 

liggen. 
Het ia bovendien verboden te ankeren, waar 

zoodanig verbod door borden ia aangewezen. 

Bij het ankeren gedragen de schippers dct' 

vaartnigen zich naar de aanwij zing dei· am bie

naren, met de handhaving van dit reglement belaat. 

5. Het ten anker komen van vaartuigen moet 

in het algemeen zooveel mogelijk aan dezelfde 

zijde van het vaarwater geschieden. 

6 . Ophooping van vaartu igen moet tusschen de 

hoofden van den Nituwm 'ff'aferweg aan de11 

'floek van Holland zouveel mogelijk worden ver

meden. 
De loodsen zijn verplioht, bij ongunstige ge• 

le,;e.nheid van wind en weder , zoodanige ophoo• 
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ping te voorkomen , door tijdig eene meer ge
schikte plaats aan te wijzen, waar de schipperi 
hunne vaarluigen dan ten anker moeten brengen. 

7. Met huekruit, andere ontplofbare stoffen, 
petroleum , benzine (naphths) of terpentijnolie ge
laden vaartuigen, die gedurende het getijde moeten 
stoppen, mogen niet anders stilliggen dan op eeu 
afstand van ten minste 1000 meter van andere 
Yaatiuigen, behoudens de bevoegdheid van de 
ambteoareu der R ijkspolitie, om vaartnigen met" 
petroleum of andere oliën geladen, zoo noodig, 
een minderen afalaod te vergunnen. 

B. Het ie verboden , zonder vergunning van de 
Directie van den waterstaat , voor een ander doel 
dan het lossen of ladeu van ontplofbare stoffen, 
, aartuigen van minder dan 64 dM. diepgang te 
leÏti!en op de Rijksligplaats aan de dukdalven, 
nabij den bovensten strekdam aan den linkeroever 
•an hel Sclte11r beneden P1aarài1'g'en. 

De vaartuigen mogen nooit met trossen, ket
tingen of op andere wijze aan de dukdalven wor
den vastgemaakt. 

Bij het aanleggen moeteu door het uitzetten 
nn ankers en zoo noodig het bezigen van · een 
sleepbootje alle voorzorgen wordeu inachtgeuomen 
ter voorkoming vau schade. 

l>e ■chipper is verplicht te zorgen I dat het 
nartuig, zoolang het eene ligplaats aan de d uk
dalven inneemt, behoorlijk aau de meerpalen is 
natgemaakt, ter beoordeeling van de ambtenaren . 
met de handhaving van dit reglement belast, op 
wier hevel ook een anker op stroom en achteruit 
een zwaar werpanker moet worden uitgezet. 

De schipper moet iu het algemeen, zoowel bij 
dag ale bij nacht, zorg dragen voor het behoorl ijk 
llevestigeu en vieren op d" meerpalen en sorgen 
Yoor oordeelkundige ligging van het roer. 

Een vaartuig vertoevende op de in dit artikel 

lledoelde ligplaate moet, zoo zulks geechiedt voor 
het laden of lossen van ontplofbare stoffen , bij 
dag de huskruitvlag aan den voortop voeren. 

Oe aanvraag, om van de ligplaats of van de 
in art. 9 genoemile boeien gebruik te maken , 
moet tijdig aan genoemde Directie geechieden. 

Ue vaartuigen worden op de ligplaats toege
laten, naar orde van aankomst. Melden zich 
twee of meer vaartuiren aan, om voor hetzelfde 
tij van de aanlegplaats gebruik te maken, dan 

staat de beslissing aan den ingenienr te Rotterdam. 
Geen vaartuig mag langer dan vijftien uren op 

die ligplaats ve~en. 

9. Het is verboden, de ankerboeien in. den 

hovenmood van het Sclieur, nabij de oostpunt 
van Ro:ztJRburg , te bezigen tot h~t vastmeren van 
vaartuigen, die geen ontplofbare stoffen hebben 

te lossen of te laden. 
Evenmin mag van die ankerboeien gebruik wor

den gemaakt, om door het uitbrengen van een 
tros, bij aankomst of vertrek van een vaartuig, 
te zwaaien. 

Vaartuigen, die ontplofbare stoffen hebben te 
lo98en of te laden AD · wier lengte het meren op 
een der beide stellen ankerboeien toelaat, mogen 
geen gebruik maken •an de in artikel 8 bedoelde 
Rijksligplaata. 

Vaartuigen , wier lengte het meren aan het 
zuidelijk stel ankerboeien toelaat, mogen niet op 
het noordelijk stel meren, tenzij het eerstgenoemde 
reeds ie ingenomen. 

Zoolang de aan de oostpnnt van Bo:ztmlturg voor 
binnenvaartuigen , die ontplofbare stoffen hebben 
Ie 1011880 of te laden, bestemde haven, wegens 
nitdieping of uitvoering van werken, tijdelijk niet 
gebruikt kan worden, mogen de binnenvaartuigen, 
aan het 1niddijk stel ankerboeien meren, zijnde 
zulke op andere tijden niet geoorloofd. 

Gednrende het lossen or laden van ontplofbare 
stoffen uit of in vaartnigen , die van de in ar
tikel 8 genoemde Rijkslosplaats gebruik maken, 
mogen blnuenvaartnigen ook tusschen die schepen 
en den wal liggen. 

10. Het ie verboden, zonder vergunning van 
den Minister, de Rijk.sveerhoofden te Maaa,luü 
en op Rozewburg, of de daartoe behoorende wer
ken te bezigen tot aanlegplaats of tot het vast
maken van vaartuiicen, welke niet tot den Rijks

dienst of tot dien van het veer behooren. 
11. Het ia verboden gede";,lten der lading of 

ballast in het water te werpen, tenzij zulks ver• 
guod wordt door den betrokken loodscommissaris 
in gevallen, waarbij het behoud van het Yaartuig 
van het over boord zetten der lading of ballast 
afhangt. 

12. Overtreding vau de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoon,r daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement ia voor-, 
zien , geatraft als vblgi : 

a. met hechtenis van ten hoopte rkrlig dagen 
of geldboete van teu hoopte lumdll'l'à vijf tig gnl

· den, de overtreding van artikel 7 ; 
/,, met geldboete van ten hoogste lwnderà 

gulden de overtreding van artikelen 2, 3 en 4 ; 
c. met geldboete van ten hoogste oijf m ,n1111tig 

golden, de overtreding no artikelen 8, 9 en l O ; 
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d. met geldboete van ten hoogste vijftig gulden, 
de overtreding van artikel 5; 

11. met geldboete van ten minste oijf n tiointig 
gulden, de overtreding van artikel 11. 

llit bealuit treedt in werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be

sluiten vau 25 Maart 1879 (Staauhlad n°. ól), 
31 Mei 1880 (Staataólad n°. 104), lil · Decem• 
ber 1882 (Staataólad n°. 234) en 13 April J 886 
(Sl1J11üólad n°. ó2) • 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid ·ia belast met de uitvoering vaa dit bealait, 
dat in het Staauólad geplaatst ea aan den Raad 
van State medegedeeld zal ,rordea. 

Sand, den ~ósten Mei 1892. 
(get.) E M M A. 

De Hit1. 11at1 HTater,taat, Handel en Nij11erheid, 

{get.) C. LELY. 

(Uit9e9. 9 Jun~ 1892.) 

25 Mei 1892. BKSLUIT, houdende intrekking 
van de bestaande regeling omtrent het port 
der brieven en verdere stukken, die met de 
1')ogenaamde •fllaÜI" (dat is: op andere 
wijze dan langs den rechtstreekschea zeeweg) 
tu88Chen het Rijk en zijne koloniën en be~ 
zittingen in Oo,t- en We,t-lndië worden 
uitgewisseld. S. 129. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;s EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van .Waterstaat, Handel 
cu Nijverheid, van 17 Mei 1892, litf.. A •, 
u0

• 11, en van 21 Mei 1892, litt. A, afdeeling 
Posterijen; 

Overwey;eod~, dat het Algemeen Postverdrag 
van '/#'ellllffl van 4 Juli 1891 (Staataólad 1892, 
o0

• 111) de intrekking noodig maakt van de 
bestaande regeling omtrent het port der brieven 
en verdere stukken, die met de zoogenaamde 
•fltOÜI" (dat is: op andere wijze dan langs den 
rechtstreekschen zeeweg) tusschen het Rijk en 
zijne koloniën en bezittingen in Oo.t- en We,t
Indië worden uitgewisseld; 

En lettende op art. 26 der wet van 15 April 1891 
(Staataólad n°. 87); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 17 Janu

ari 1879, n°. 31 (Nederlantueh Slaauólad n°. 4., 
I11duch Staauólad no. 116, Surinaamse/, GOUf1tlr
nemettt1ólad ll". 5 en Cwraçao,d Puólicatieólad 
n°. 4.), zooals het gewijzigd is bij de Koninklijke 

'besluiten van 20 Januari 1888, 11•. 7 (Netler
la"theh SiaatafJlad n•. 6, Indueh Staat,fJlad 
n°. 62, Surit1aa11Uch Gouow,iemenfaólad n°. 9 
en Ouraçaosch Priblicatieólad n°. 1), en van 
24. Mei 1889, ·no. 21 (Nederlantuch StaatafJlad 

n°. 68, Itlàilch Staata!Jlad 11°. ï61 , Surinaa11UcA 
Gou11n,,emenhólad n°. 23 en Curaçao,cA Pu/Jli
catieólad n°. 18), wordt ingetrokken en buiten 
werking p;esteld, behoudens dat de artikelen S 
en 4. van eerstbedoeld beslnit voorloopig nog van 
toepassing blijven op de aangeteekende brieven 
en verdere aaogetee kende stukken en op de be
richt~n van ontvangst voor- dusdanige brieven en 
stukken, die rechtstreeks over zee (dat is: met 
de zoogenaamde •zt1epo1t") tusscbea het Rijk en 
•zijne koloniën en bezittingeu ill' Oo,t- en Wi,at-

Indië worden verzonden'. · 
2. Het tegenwoordig besluit treedt in Nederland 

in werking op uen laten Juli 1892 en in ue 
Nederlandsche koloniën en bezittingen in Oo,t

en 1Ye,t-lndië op den dag, door den Gonver
nenr-Generaal van Nederlandse/, I11dië en de 
Gouverneurs van Suri•ame en van (}uraçao respec• 
tievelijk vast te atellen 

De Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met ue uitvoe• 
ring van Jit beslnit, dat in het Staat,ólatl zal 
worden geplaatst. 

Sand, den 26sten Mei 1892. 

(get.) EMMA.. 

De Miniater 11an Koloniën, (get.) v. DEDEll. 

Di, Min. oan Waierataat, Hand11l en Nijver Acid, 
(g,t.) C. LELf. 

(Uitgeg. 3 Juni 1892.) 

27 Mei 1892. BESLUIT, tot ·gedeeltelijke ver
nfotigin1t• der verordening, regelende het 
openbaar onderwijs in de gemeente Schoter• 

la,cà, vastgesteld door uen gemeenteraad bij 
besluit van 2:.! Mei 1891. S. 130. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wt:s EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Biu
nenlandsche Zaken, van 12 April 1811'.!, n°. 1119 •, 
afdeeling Onderwijs, tot gedeeltelijke vernietiging 
der verordening, regelende het openbaar lager 
onderwijs in de gemeente &lwterla,.d,, vastgesteld 
door den gemeenteraad bij zijn besluit van 
~ Mei 181H , waarvan de artikelen 5 en 6 be
palingen omtrent het leerplan behelzen en art. 1 
de vacantiën re!(elt; 
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Overwegende, dat volgens art. 21 der wet o 
het lager onderwijs de vaststelling ran het leer 
plan en de regeling van de vacantiëo behooren 
te geschieden door het hoofd der school en, zoo 
de regeling voor meerdere scholen gelijkelijk 
werkt, door de hoofden dier scholen gezamenlijk, 
onder goedkeuring van burgemeester en wet• 
bonders en van den districts-aohoolopziener; 

dat derhalve voormelde artikelen 6 , 6 en 7 
in strijd zijn met de wet; 

Gelet op art. 21 der wet van 17 Angns• 
tos 1878 (Staaûólad n°. 127), zooals die laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staaûótaà n°. 175); 

Gezien art. 153 der wet van 29 J oni 1851 
(Staat,blaà n°. 86) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 Mei 1892, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 18 Mei 1892, 
n°. 2126, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de artikelen 
6 , 6 en 7 van boven vermelde verordening der 
gemeente Scltoterla,td, wegens strijd met de wet, 
te vernietigen. 

De Minister van Binoeolandsche Zaken is be
lasi met de uitvoering van dit beslnit, heiwelk 
in het Staaüólad geplaatst en in afschrirt aan 
den Raad van State medegedeeld sal worden. 

Sand, den 27sten Mei 1892. 
(get.) E MM A. 

De Minister van B innenlantucke Zake10, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. U Juni 1892.! . 

27 Mei 1892. B~LUIT van den Minister van 
Oorlog , betreffende dienstreizen van dienst
plichtigen der nationale militie. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, het • Voorschrift be

•trefl'ende dienstreizen van manschappen der nati
... onale militie, en het betalen en verrekenen der 
•koeten daarvan, voor zooveel de zorg voor een 
•en ander aan de burgemeesters der gemeenten ia 
• Opgedragen" op nieuw vast te stellen ; 

Gelet op het bepaalde bij a van artikel 29 van 
het reglement van administratie bij de landmacht; 

Heeft goedgevonden: 
.4.. In te trekken : 
de Beschikking von 16 April 18i18, VI• afd., 

n°. 60. 
B. Vast te stellen het hierbij gevoegde "f'oor-

8cltrift óetreffe10àe àietUfreize" van tliemtplicktige,1-
der ..atümale militie, en ket betaleta en oerrekl!111!1t 
der /walen daaroa11, 11oor zoo11eel de zorg 11oor een 
en ander aan de bnrgemee1ter1 der gemeente10 il 
opgedragen. 

En enz. 
(get.) SEYJ.i'PARDT, 

VOORSCHRIFT betreffl!flde dienstreize10 oa" 

d~tplicktfgen der 11atio,,ate militie, 1!11 

Aet betalen e10 oerrekenen der lw8ten daar

"", 11oor zoo11eel de zorg 11oor ee,a ,,,. 
artder aan de ó1"gemee1ter1 der g8ffl8ente10 
il opgedragen. 

I. Opkonut ter i,tlijoing. 

§ 1. De dienstplichtigen, ter aflevering voor 
de nationale militie bestemd, genieten, zoo zij 
dit verlangen , op den dag der aflevering aan de 
militaire aotoriteit, en op de dagen der reis van 
hnnne woonplaats naar de plaats van die aflevering, 
een daggeld van 26 cent, waarvan het bedrag 
hun door den bnrgemeester hunner woonplaats 
wordt betaald. 

Zij, die, v66r de overgave aan de militaire 
autoriteit, gedurende de reis, of na volbrachte 
reis iu de plaats, voor de afte vering bestemd, 
moeten overnachten, worden voo.r Rijke rekening 
bij de ingezetenen !(ehnisvest en gevoed. Daarvan 
worden verklaringen opgemaakt volgens een der 
modellen n°. 1 of 2, (1) naar gelang het overbren
gen naar de ter aflevering beslemde plaats al of 
niet onder geleide geschiedt. 

S 2. De reis van de woon plaats naar de plaats, 
voor de aJlevering bestemd, wordt, in den regel 
te voet afgelegd. • . 

Is de afat.and te groot om - zoo de reis op 
den dag der inlijving wordt aangevangen - de 
bedoelde plaats op het bepaalde nnr te voet te 
bereiken, dan worden de manschappen, zoo daartoe 

· gelegenheid bestaat, voor Rijke rekening over 
spoor- of tramwegen of met stoombooten daarheen 
overgebracht. Dit geschiedt ook. dàn, wanneer 
daardoor het aantal marschdagen kan worden ver
minderd. 

Bij de keuze van de vervoermiddelen moet de 

(1) Deze en al de overige in dit voorschrift 
genoemde modellen worden hierachter niet opge
nomen , omdat ze, voorzooveel noodig , steeds 
gedrukt bij de gemeentebesturen voorhanden zijn. 

(&d.} 
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_voorkeur worden gegeven aao die , waaraan de 

minste koaten zijn verbonden. 

§ 3. In verband met het slot van § 2 wordt 
opgemerkt, dat voor het vervoer over spoor

wegen van krijgsvolk, (1) in het belang van 

'e Rijke dienst reizende, omtreeks de helrt van den 

vrachtprijs volgens tarief verschuldigd ie, en dat 

in overleg met verschillende tramweg- en stoom
bootmaatschapp ij en tarieven voor militair vervoer 

zijn vaetgeateld. Voor zoo veel de burgemeesten 
van laatstbedoelde tarieven geene kennis dragen, 

kunnen daaromtrent aan den Commi88&1'is der 

Koninii;in in de provincie inlichtingen worden ge

vraagd. Ten einde de Commissaris~n der Koningin 
tot he\ geven van die inlichtingen in staat te 

atellen, worden de tarieven voor militair vervoer 

over tram wegen en met stoom booten door het 
departement van Oorlog ter hunner kennis ge

bracht. Vermits de bij die tarieven bepaalde 
prijzen slechte dàn van invloed op de keuze van 

de vervoermiddelen kunnen zijn, wanneer gelegen• 

heid bestaat, van meer dan één middel gebruik 

te maken, behoeven die prijzen niet ter wgemeene 

kennis van de nrii;emeestera gebracht te worden. 

§ 4. Voor let ven oer over spoor- en tram

wegen van meer dan 10 dienstplichtigen uit een

zelfde gemeente herkomstig, die iu werkelij ken 
dienst of ter inlijving opkomende, op hetzeUde 
tijdstip en in dezelfde richtinp; reizen, moet door 
den burgemeester van de gtimeente kennis worden 

gegeven aan de bestuurders der ondernemingen. 

De buricemeester zorgt dat die kennisgeving 

minstens 24 uren v66r den dag, waarop het ver

voer zal v,eschieden, bij de bestuurden per dienst

brief of per telegram is ingekomen. 
In de kennisgeving wordt opgaaf gedaan van 

het aantal dienstplichtigen, van het atation van 

vertrek, van de plaats waarheen het vervoer moet 
geschieden en, zoo mogelijk, ook van de treinen, 

door hem voor het vervoer aangewezen. 
Doorloopt het vervoer, in de kennisgeving 

vermeld, wat de spoorwegen betreft, van het 

station van vertrek tot dat van bestemming, 
lijnen. van meer dan één spoorwegdienat, onderling 

door sporen verbonden (2), dan geschiedt de 

(1) Onder •mjgwolk" worden hier ook ver
staan de ter inlijving opgeroepen, alsmede de niet 
van uniform voorziene dienstplichtigen der natio
nale militie. 

(2) De atoombootveerdienst Etakltuîz-Staourm 
wordt ten deze beachoowd als met de spoorwegen 
te zijn verbonden. 

1!192. 

lrenniBgeving alleen aan de bestuurders van den 

spoorweirdienst van tlu lijn, waarop hPt vervoer 

begint; dezen zorgen dan, voor zooveel noodig, 
voor de kennisgeviug aan de opvolgende apoor

wegdienslen. 

Ia het vervoer niet aa,uluitentl (3), dan moet 
de kennisgeving boveudien° geschieden aan de be

stuurders van de niet aansluitende lijn of lijnen. 
De kennisgevingen, aan bestuurders van spoor

wegdiensten en tramwegen te zenden , moeten op 

het adrea behelzen de woorden • Militair ven oer", 

en worden gericht voor elke der door de maat
schappijen geëxploiteerde lijnen : 

a. Voor de spoorwegen, aan : 

1 °. de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
te .bluferdam; 

2°. de Nederlaudsche Centraal Spoorwegmaat
schappij te Utrecl,f.; 

3•. de Maatscha1>plj tot Exploitatie van Staata
epoorwegen te Utrecltt; 

4•. de Noord-Brabantach-Dnitache Spoorweg

maatschappij te Gn,up. 
Hetzelfde geschiedt : 

voor de Spoorwegmaatschappij Grand Centra} 

Beige, aan den inspecteur dier" ma1atschappij te 
M11111tricltt; 

voor de Spoorwegmaatschappij Luik-MaaRtricht 

aan den stationschef dier maatachappij te Mautricltt; 
voor elk der spoorwegen Terneuzen-Mechelen 

en Terneuzen-Gend, aan den atationechef te 
Netu611. 

6. Voor de tramwegen : 

aan het adres der directie ter plaatse, waar 

die, volgens de tarieven, bij § 3 beJoeld, i1 
gevestigd. 

§ 6. Tot , errekening van de koaten van het 

vervoer over spoor• en tramwegen en met atoom
booten worden door den burgemeester ingevulde 
bewijzen (model o•. 8) verstrekt, en wel : 

(3) Het vervoer wordt ale niet aa,uluitffltl 
beschouwd, wanneer overgang plaats heeft: 

11. te '• GraomAag11, van het etatiou van den 
Hollandacheo IJzeren op dat van den Staah
spoorweg, en omgekeerd ; 

6. te UtrecM, van het atation van den Hol
laodaehen IJzeren Spoorweg op het vereenigd 
station van den Staataspoorweg eo van den Neder
landachen Centraalapoorwett, en omgekeerd ; 

e. te Rotterdam, van het station M11111 van den 
Hollandacben IJzeren en Staataapoorwett op de 
,tations Delfûelle-Poort en Beur• van den Staata
eo den Hollandschen IJzeren Spoorweg, en om
gekeerd. 

14 
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a. zoo de dienatplichtigen 10nder geleide reilen, 

aan ieder hunner één of meer bewijzen, en 

IJ. zoo zij onder geleitle worden overgebracht, 

aan deu geleider één of meer bewijaen voor alle 

dienstplichtigen onder zijn geleide. De geleider 
zelf mag hierop niet voorkomen. 

§ 6. Ten aanzien van het aantal op te maken 

bewij1en gelden de navolgende regelen: 

a. bij vervoer over tramwegen of met stoom

booten worden voor elke tramweg- of stoomboot

maatschappij, van welker middelen men zich be

dient, afzonderlijke bewijzen opgemaakt; 

IJ. bij aa,uluitm vervoer over spoorwegen (4-) 

wordt slechts één bewijs opgemaakt, ook al wordt 

voor de reis gebruik gemaakt van twee of meer 

spoorwegmaatschappijen; 

11. bij 11iet aanslllieend vervoer over spoorwegen 

(zie noot 3) wordt voor eiken overgang eveneens 

een nieuw bewijs opgemaakt. 

§ 7. llie bewijzen worden steeds afgegeven: 

a. bij vervoer over spoor- en tramwegeu, aan den 

chef van het station in het hoofd van het bewijs 
aangegeven als station van vertrek, of aan den be

ambte belast met het afgeven van_ plaatsbewijzen.; 

6. bij vervoer per stoomboot aan den gezag

t'oerder of aan den beambte met het afgeven van 

11Iaatsbewijzen belast. 

§ 8. De formulieren voor bewijzen, bij § 5 

bedoeld, moeten gedrnkt zijn, en worden door het 

departement van Oorlog op aanvraag verstrekt aau 

de Commissarissen der Koningin in de provinciën, 

die de burgemeesters, op· hnnne aanvraag, daarvan 

vooizien. De gemeenten .kunnen de formulieren · 

ook voor eigen rekening doen drukken, mits ze in 
afmeting, vorm en inhoud gelijk"zijn aan die, door 

. het departement van Oorlog verstrekt. (5) 
§ 9. Bij vervoer over spoorwegen nemen de 

dienstplichtigen plaats in rijtuigen der Sde klaase. 
Voor het geval echter, dat het - zoowel om de 

dienstplichtigen tijdig op hunne bestemmingsplaats 

te doen aankomen, als om hen in één dag de reis te 

knnnen doen volbrengen - volstrekt noodzakelijk 
ia, gebruik te maken van een trein, w11arin geene 

rijtuigen der 3de klasse zijn opgenomen, kan het 

( 4) Het vervoer met den stoom bootveerdienst 
E1d:lusizffl--Sta11oren wordt als aamluitend en in 
het algemeen als vervoer per apoor1Deg beschouwd. 

(5) Zoolang de thans aanwezige voorraad for
mulieren van het bestaande model niet ia uitgepnt, · 
moet daarvan gebruik worden gemaakt. De namen 
der dienstplichtigen moeten op de achterzijde der 
formulieren vermeld worden. 

vervoer in rijtnigen der 2de klasse plaats hebben. _ 

Alsdan wordt door den burgemeester , die het 

bewijs afge,,U, op dat stok eene aanteekening ge

steld, als volgt : Te uerDoere1t oan • • • • • naar 
• • • • • i11 ee1t rijtuig der 2de klam met IU1t 
trein va11 • . • • uur • . • • mi11ufe,,, te9e1t d, 

Aierooor veracAuldigde lwoger11 oracnt. 
Bij vervoer over tramwegen en met stoombooten 

wordt in de laagste klasse plaats genomen. 

§ 10. De voldoening der v.rachtkosten voor de 

bewij1en , onder de J § 5 tot en met 9 bedoeld, 

geschiedt, zonder verdere tu.schenkomst der bnr• 

gemeesters, door de zorg van het departement 

van Oorlog. • 

§ ll. Komt het in bijzondere gevallen noodig 

voor om,· tot vervoer van de dienstplichtigen, 

van . andere middeleu dan van spoor• en tramwegen 

of stoombooten gebruik te maken. dan wordt des

wege door de burgemeesters , door tusschenkomst 

van den Commissaris der Kouingin in de pro- · . 

vincie, een voorstel aan deo Minister van Oorlog 

ingediend, met opgave van den aard der te bezigen 

vervoermiddelen, van de redenenJ die het gebcuik 

daarvan noodig maken, en van de kosten, aan 

het vervoer verbonden. Het bepal!ile bij het slot 

van § 2 is ook hier van toepassing. 

Na bekomen machtiging worddn die kosten 

door de burgemeesters betaald, en gestaafd door 

quitantiën m()\lel n°. 4,, welke - zoo het te be

talen bedrag de som ·van / 10 overtreft, en het 

vervoer met andere dan openbare vervoermiddelen 

heeft plaats gehad -op zegel worden opgemaakt. (6) 

II. Opkom,t onder de IDapmn, zoo 11an demili-
. ciem, die /Jij A111t11e i11lijoittg 11iet dadelijk i11 

1Derkelijken dietut nj11 geateld, ala oan 
Am, die oan groot Perlof(1) rmtler 

de ,oapmen f/JortUtt geroepm. 

12. De tot den werkelijken dienst geroepen 

miliciens die bij de inlijving tot nadere oproeping 

met verlof zijn gezouden, mitsgaders zij, die van 

groot verlof onder de wapenen worden geroepen 
en io de plaats, voor de opkomst onder de wape

nen aangewezen, wonen, vervoegen zich op het 

bepaalde tlidstip bij het korps. Aan hen wordt 
geen daggeld verstrekt. 

(6) Zie omtrent den vrijdom van zegelrecht van 
stokken , betrekkelijk openbare middelen van ver
voer, hierna J 25. 

(7) Bepaald verlof, niet op · verzoek verleend , 
wordt , wat de toepassiug van dit Voorschrift 
betreft, beschouwd als groot verlof. 
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§ 13. De miliciens, opgeroepen als in de vorige § 
bedoeld, die buiten de plaats, voor de opkomst 
onder de wapenen aangewezen, wonen , begeven 
zich rechtstreeks derwaarts. 

Aan hen , die daartoe een afstand van 30 kilo• 
meter of minder moeten afleggen, wordt, zoo zij 
dit verlangen, op den dag der reis, een daggeld 
toegelegd van 25 cent, hun door den bnrgemeester 
der gemeente te be~leo. (8) Zij hebben geen 
recht op vervoer voor Rijke rekening. 

Op hen, die 4aa~ een afstand van meer dan 
30 kilometer heyien af te leggen, is het bepaalde 
bij de H 1 tot en met 11 van toep11BBing, met 
dien verstande, dat het daggeld, bij § 1 bêdoeld, 
bedraagt 25 ceat, ongeacht den graad, door de 
miliciens bekleed4 

§ U . Op reizen van milicien, , die , oithoofde 
van ziekte, zie~ niet naar bonne korpsen kn nnen 
begeven, doch naar eene militaire zieken-inrichting 
moeten worden ezonden, is almede het bepaalde 
bij de § § 1 tot en met 11 van toepassing. 

Is het, in verband met den aard der ziekte , 
noodig, voor ne reis, die volgens § 2 te voet 
zon moeten w en afgelegd, van vervoermiddelen 
gebrnik te flll\:en, dan wordt door den· bnrge• 
meester in het vervoer voorzien. Alsdan is, bij 
het bezigen van vervoermiddelen volgens § 11, 
de daarbij bedoelde machtiging niet noodi11:. Tot 
etaving der noodzakelijkheid van het vervoer wordt 
op de daarvoor af te geven bewijzen of te nemen 
qnitan tiën door den burgemeester eene verklaring 
gesteld en bekrachtigd, inhoudende, dat de be

langhebbende buiten staat is, de reis te voet af 

le leggen, en het ooodig is, dat hij per (,pom-• 

weg, tra111weg, ,toomboot, treilr:liuit , diligence, 
wagm of iar met éé.t paartl, e,u.) naar de be
stemming wordt overgebracht. 

§ 16, De miliciens, bij de H 12, IS._ en U 
bedoeld, moeten, vóór hnn vertrek, door den 
burgemeester hnnner woonplaats op bonne verlof
paasen den dag van vertrek doen vermelden. 

Zij moeten op den dag, voor de opkomst in 
werkelijken dienst bepaald, vóór 11ier uur na den 
middag bij het korps aanwezig ·zijn. Kao echter 
daardoor het onderweg inkwartieren van de mili• 
ciens , of het geval bedoeld bij § 9 w~rden ver
meden, dan kan de aankomst later op den dag 
plaats hebben. In dat geval wordt op- den verlof
paa door den burgemeester eene aanteekening ge
steld en bekrachtigd , als volgt: • Ln niet 11óór 

(8} Zie ook § 16, e. 

• flUr 

aan.tomen.'' 
§ 16. Bij eene opkomst met ,poeil is het be

paalde bij § 15 niet van toepassing , en worden 
de vervoerbewijzen en het dag11:eld , bedoeld bij 
§ 13 , niet door tlm lJurgnnee,ter verstrekt. 

Bij die opkom1t wordt gehandeld als volgt: 
tl. De -miliciens, die in de plaats voor de opMIDlat , 

bestemd, ll101l81J melden zich op het in hnn zak
boekje daartoe aangewezen tijdstip bij hno korps 
aan , en hebben geen recht op daggeld. 

6. De miliciens,. die - om de plaatä , voor de 
opkomst bestemd, te bereiken - een_ afstand van 
niet meer dan 20 kilometer moeten afleggen , be
geven zich eveneens rechtetreeks daarheen en moeten 
zich op het in hno ZBkboekje daartoe aangewezen 
tijdstip bij hon korps aanmelden. Behoudens het 
bepaalde bij tl, hebben zij geen recht op vervoer 
voor Rijks rekening. Zoo noodig, maken zij even
wel gebruik van het passage-biljet of de pnssage
biljetten, daartoe in hon zakboekje voorkomende. 

r:. De miliciens," die - om de plaats, voor de 
opkomst bestemd , te bereiken - een afstand van 
meer dan 20 kilometer hebben af te leggen, be
geven zich eveneens rechtstreeks daarheen, over
eenkomstig de reisroute, in hun zakboekje aange
wezen. Zij maken voor de reis gebruik van de 
bons of passage-biljetten, daartoe in dat zakboekje 
voorhanden. 

tl. Opkomende groot-verlofgangers, die niet vrij
willig door de ingezetenen met rijtnigen, wagens, 
enz. naar de voor hen aangewezen plaats van 
opkomst of plaats van vertrek worden vervoe~, 
moete·n, wanneer · zij een afstand van meer dall 

10 kilometer hebben af te leggen , zoo eenigszins 
mogelijk ,- tloor de zorg 11an tlm 6urgnneetter., 
voor Rijks rekeni_ng daarheen worden vervoerd. 

De voor een en ander gemaakte kosten worden 
gestaafd door bewijzen model n°. 4 en komen ten 
laste van het Rgk. 

Bti afzonderlijke kennisgeving maken de burge
meesters bekend, van waar znlke bijzondere ver
voermiddelen naar de station, ,, aanlegplaatsen of 
plaatsen van opkomet vertrekken, en waar zij tot 
het opnemen van opkomende groot-werlofgangers 
znllen voorbij komen. 

Hierbij wordt echter den dienstplichtigen na, 
drokkelijk in herinnering gebracht, dat de hier
voren bedoelde hulp hen geenszins ontheft v ao de 
verplichting om op !ut aangegeoen u•r op de aan
gêgeven · plaatsen vao vertrek of in de aangewezen 
plutsen van opkomst aanwezig te zijn, ook dan 

14,• 
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toanneer ten g~otge van effl8 of andere oorzaa/ç, 
W.l!LKIC OOK, van die hnlp geen_ gebruil!:; kan 
worden gemaakt of deze niet wordt verleen!!. 

e. Het da11geld, waarop de miliciens volgens 
§ 13 recht hebben, wordt hun, onmiddellijk na 
aankomst bij en door de ZOl'fl van het korps 

belaaid. 
; 17. Ia een milicien , als onder /J of c van 

§ 16 bedoeld, bij eene opkomat 1111Jt lpo84 niet 
in het bezit van _1:ijn zakboekje, of zijn daarin 
de vereiachte bons en passage-biljetten niet voor
handen , dan worden hem door de zorg van den 
burgemeester, in overeenstemming met het daar 
bep1111lde, voor zoov.eel noodig, passage-biljetten 
(punt 6) of vervoerbewijzen en pBBsage-biljetten 
(punt c) verstrekt volgens de modellen n°•. 3 en 6. 

Kan een milicien zich niet met de overige 
milieiens op reis begeven, dan voorziet de burge
meester hem - zoodra de reis kan· worden aan
vaard - van de ooodige vervo~rbewijzeu en passage
j,iljetteo, om de plaats, voor ~e opkomst bestemd, 
te bereiken. b vervoer in de aao,:ewezeo richting 
niet meer mogelijk, dan moet de milicien zich 
op de meest doelmatige wijze begeven naar de 
het best te b~reiken standplaats van afdeeliogeo 
van het leger, e11 · zich aldaar bij de militaire 
autoriteit aanmelden. De b orgemeester voorziet 
hem daartoe, zoo noodig, vno vervoermiddelen of 
van vervoerbewijzen en passage-biljetten. 

III. .Jlgemeene bepalingtm tm toelichtingtm. 

; 18. Voor het gedeelte der reis, dat volgens 
dit Voorschrift door de miliciens te voet wordt 
afgelegd, hebben zij recht op ;rijen overtocht van 
rivieren en stroomeo; - voor het passeereo van 
veren, bruggen, enz. worden passage-biljetten 
(model n°. 6) aan de miliciens afgtigeveo door den 
bnrgemeester; het geval bij i 16 bedoeld (opkomst 
met spoed) uitgezonderd. (Zie echter ook S 17 .) 

§ 19. Door den bnrp;emeester van de woonplaats 
der beilmghebbenden worden , zoo noodig, passage
biljetten voor veren, op de heen- en terngreis over 
te gaan , afgegeven aan de miliciens, die door 
den militie-commissaris moeten worden onderzocht, 
en zich daartoe, in nniform gekleed, begeven naar 
de plaatsen , waar et onderzoek moet geschieden 
of daarvan terugkeeren. 

Worden de in deze bedoelde miliciens door 
stremming der communicatie verhinderd, na het 
onderzoek naar hunne woonplaats terng te keeren, 
en moeten zij dns op reis overnachten, dan worden 
zij voor rekening van het Rijk bij de ingezetenen 

~efutisvest en gevoed. Daarvoor worden verkla
n model n°. 2 opgemaakt. 
20. De voorschotten, volge• dit Voorschrift 

door de burgemeesters te doen, worden door het 
Rijk terugbetaald. Daartoe worden, voor elk 
departement van Algemeen Bestunr afzooderlUk, 
declaratiëo (model o0 • 6) in tweevoud opgemaakt. 

Die declaratiën worden, door tusschenkomst 
van den Commissaris der Koningin en van diene 
goedkeurend vienm voorzien, aan het deparlemen t 
van Oorlog, van Marine, enz. tèzonden (9). 

; 21. Door wo0111plao.ta wordt Jn dit Voorschrift 
verstaan de gemeente, waarin de dienstplichtigen 

binnenslands gevestigd zijn (10). 
; 22. Op de verlofpassen wort door· den bur

gemeester aanteekeniog gedaan -van de betaalde 
daggelden en van de verstrekte ·vervoerbewijzen. 

Tot het bekomen van in kwa · ering moet de 
verlofpas worden vertoond. 

§ 23. De bewijzen moeten met,ie meeste nauw• 
keurigheid, overeenkomstig de lflodellen, opge• 
maakt en , voor zooveel ze door e bnrgemeesters 
in hunne betrekking als zoodanig rden beki;aoh-
tigd, van een afdrnk vap den eeatea~mpel 
voorzien worden. 

§ 24,. Dit Voorschrift is ook van toepassing op 
manschappen der nationale militie, voor den dienst 
ter zee bestemd. 

; 25. In verband met de bepalingen van dit 
".oorschrift wordt opgemerkt, dat vrijstelling van 
zegelrecht ie verleend voor: 

a. alle declaratiëo en "quitantiën van gemeente
bestnren, wegens schuldvorderingen, waarvan het 
bedrlljl; bij voorschot uit de kBBseo der gemeenten 
ten behoeve van de land- of zeemacht ia betaald, 
mitsgaders declaratiën en quitantiëo wegens alle 
voor de land- en zeemacht gedane uitschotten, die 
door het Rijk moeten terugbetaald wordeu; 

/J. alle bescheiden , ten gevolge van de voor
schriften der tweede en derde hoofdstukken van 
de wet op de inkwartiering en van de reglemen
taire bepalingen, in art. 3 dier wet bedoeld, op
gemaakt, voor zoo verre zij geene overeenkomsten 
inbonden of geene betrekking hebben op recht&• 
gedinii:en t 

(9) Zie ten deze ook de missive van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 21 November 
1862, Yde afd. n•. 137. 

(10) Zij, die, bij vertrek met verlof, niet naar 
hnnoe vroegere woonplaats, doch naar eene andere 
plaats wenschen te reizen, worden door de zoit van 
de korJlBeD naar deze laatste plaats gedirigeerd. 
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c. alle •b1kbn, noodig voor het vervoer van 
miliiairen en militaire goederen met alle openbare 

middelen van vervoer te land en te water, het 
overzetten van veren daaronder begrepen, mita

s-<Jers voor de aeclaratiën, 'ferklariogen , ordon
nantiën van betaling, qoitantiën en verdere stokken 
henoodigd tot de voldoening van de kosten van 
vervoer van militairen en militaire goederen met 
gemelde middelell. 

Mij bekend, 
De Setr.-Generat4 van liet Departemmt van O,orlog, 

(g6'J KLllYN, l. I. !I• 

29 Mei 1892. BESLUIT, houdende intrekking 
der bestaanle voorschriften omtrent de over
making van gelden door middel van postwissels 
tnsschen 1-d en de koloniën in -,Y eat-

Iflflië. S l. 

Ministers ran 
en Nijverheid, 
en van 12 A 

Den R1!.a~ 

N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

nschappelijke voordracht van de 
olooiëo en van Waterstaat, Handel 
an 7 April 1892, litt. A •, n°. 80, 

1892, litt. A, afd. Posterijen; 
an State irehoord (advies van 17 

Mei 1892, n°. Il); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van 20 Mei 1892, litt. A•, n•. 19 ; 
en van 26 Mei 1892, litt. X, afd. Posterijen; 

Overwegende, dat de O_vereenkomst van -,Yet!'ltett 

van 4 Juli 1891, betreffende de uitwisseling van 
postwissels (Staau/Jlad 1892 n•. 51), de intrek
king ooodig maakt van de bestaande voorschriften 

omtrent de verzending van irelden, door middel 
van postwissels, tuBSchen Neàerland en de koloniën 

in Weat-Inàië; 
En lettende op art. 25 der wet van 16 April 1891 

(Staatablad n°. 87); 
Hebben goed~evonden en verstaan: 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van 4 Novem
ber 1887 (Staat,blaà n°. 176, Gouvernement,/Jlad 
van Surit111m8 1888 n°. 2 en PulJticatie/Jlaà van 

Ouraç,,o 1887 n°. 21), met de daarin bij Konink
lijk besluit van 26 J annari 1891 (Staaû/Jlad, 

n•. 29, Gouvernement11Jlaà n°. 9 en Publicatieblad 
n•. 6) gebrachte wijzigingen, wordt ingetrokken en 
buiten werking gesteld. 

2. Het tegenwoordig besluit treedt hier te 
·lande in werking op den laten Juli aanstaande, 
en in We,t-Inàië op den dag, door de Gouver
neurs van Suriname en van Our(lfa() rePpectie
velijk te bepalen. 

ne Ministers vnn Koloniën en van Waterstaat, 
Haudel en Nijverheid zij11 belast met de nit
voeri• val! dit besluit, dat in het Staat,IJl,ad, 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden nan den Raad van State. 

Frankfort, den . 29sten Mei 1892. 
(get.) E M MA. 

De Miniater van Koloniëtc, (get.) v. lllf,R)!M:. 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijverlièitl, 
(get.) C. LELT. 

(Uitgeg. 10 J,mi 1892.) 

80 M.ei 1892. M1ss1v11: van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Commissarissen 

der Koningin in de provinciën betreffende de 
kosten der regeeringstelegrammen van burge
meesters aan ambtenaren van het openbanr 
Ministerie. 

De Minister van J nstitie vestigt mijne aandacht 
op de omstandigheid, dat de weigering van som
mige burgemeesters om de kosten voor te schieten 
van als regeeringstelegrammen behandelde ant
woorden op de regeeringstelegrammen, bedoeld 
in art. 7, lett. i, van het reglement voor . den 
dienst der Rijkstelegraaf, goedgekeurd bij Kon, 
besluit van 4 Jnli 1891 (Staati/Jlad n•, 1411), 
ongerief veroorzaakt en den dienst der Justitie 
belemmert. Bij regeeringstelegmmmen, door bnrge
meesters verzonden, kan overseiuing in afrekenittg 
niet worden verlangd en naar het gevoelen van 
den Minister van J nstitie, bestaat daaraan ook 
geen behoefte, dewijl de geringe kosten zonder 
bezwaar voorgeschoten kunnen worden in die bt 
zondere gevallen, waarin ze niet voor rekening 
der gemeente hehooren te komen. Zoo daartoe 
termen zijn , worden de voorgeschoten seinkosten 

door hel de1111rtement van Justitie vergoed. 
Ik kan mij met het gevoelen van den Mini.eter 

van Justitie wel vereenigen en heb de eer U uit 
te noodigen de burgemeesters in Uwe provincie 
te verzoeken in voorkomende gevallen dienovar• 
eenkomstig te handelen. 

Da Miniater 11an Bin1'1!7'lan<Uc!ie Zalm, 
<.,et.) - TA.lt VAN Poo&TVLI.ET. 

80 Mei 1892. VONNIS der arrondissemenh-recht
bank · te 's-Gravenhage, houdende beslissÛlfl 

dat de gemeenteraad bevoegd is in het be
lang der openbere Qrde en van het verkeer, 
voorschriften te geven, omtrent het venten 
en verspreiden van gedrukte stukken op de 
openbare straat; dat derhalve de bepaling 
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der gemeenteverordeninir van 's-Gravenha,:e, 
waarbij dit venten en venpreiden op de 
openbare straat verboden ia, zonder vergun
ning van den bnrgemeester, niet is in strijd 
met het in art. 7 der Grondwet gewaarborgd 
beginsel der vrij heid van drukpers. 

De rechtbank enz., 
(¾boord het verslag van den rechter-rapporteur 

J'hr. Mr. J. J',' DE LA BASSECOUB. CAAN; 

Gehoord de op~ven van beklaagde; 
Gehoord de vordering van den officier van 

justitie, strekkende dat de bek!. worde schuldig 
verklllBrd aan de overtreding van : het op de 
openbare stra1,t te 's•Gravenhage verspreiden van 
gedrukte stukken zonder vergunning van den 
burgemeester, zulks mit vernietiging van het vonnis 
van den kantonrechter te 's-Gravenhage, dd. 
17 Maart 1892, waarvan appèl en dientengevolge 
veroordeeld tot betaling eener geldboete ten be
drage van f a , met bepaling dat de boete, zoo 
de veroordeelde haar niet betaalt binnen 2 maanden 

enz., zal vervangen worden door hechtenis voor 
den tijd van 2 dagen, en de veroordeelde worden 
ver\'(ezen in de kosten enz.; 

Gehoord den bek!. in zijne verdediging; 
Gezien de stukken; 
O,,enoegmde dat de bek!. in eersten aanleg en 

in hooger beroep is gedagvaard, ter zake van op 
8 Febrnari 1892, des namiddags ten omstreeks 
l} ure, op de openbare straat, de Groote Markt 
te 's-Gravenhage, zonder vergunning van den 
burgemeester dier gemeente, gedrukte biljetten 
un de voorbijgangers aangeboden te hebben; 

0. dat de kantonrechter te 'a-Grarnnhage, hij_ 
vonnis van 17 Maart 1892, de aan bek!. ten 
laste gele11de feiten bewezen, doch niet strafbaar 
heeft verklaard, en hem te dier zake heeft ont
slagen van alle rechtsvervolging, de kosten te 
dr~en door den Staat, met bevel tot teruggave 
der inbeslag genomen biljetten, en dat de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij dat kantongerecht 

van dat v:onnis is gekomen in hooger beroep; 
O. dat bek!. ter terechtzitting heeft erkend, 

dat hij op 8 Februari 1892 , des namiddegs on
geveer li nre op de openbare straat de Groote 
Markt te 's-Gravenhage, gedrukte biljetten, en 
wel de ter terechtzitting vertoonde oproepings
briefjes voor eene vergadering, aan de voorbij
gangers heefl aangeboden , en dat hij geenerlei 
vergunning had van den burgemeester van 's-Gra
venhage gedrukte stokken op de open bare straat 
te verspreiden ; 

0. dat de in eersten aanleg voorgelezen stukken 
inhouden : het procesvèrbaal op ambtseed van den 
agent van politie en gemeente-veldwachter W. L., 
dat deze heeft waargenomen dat A. L., dien 
namiddap: op de openbare straat de Groote Markt 
te 's•Gravenhage, gedrukte biljetten aan de voor
bijgangen aanbood, en relatant 7 dier biljetten 
in beslag heeft genomen; 

en de verklaring op ambtseed van den burge
meester van 's-Gravenhage, dat door hem geen 
vergunning werd verleend aan A. L., om op 
8 Februari 1892, gedrukte stukken te verspreiden 
op de openbare straat de Groote Markt te 
's-Gravenhage; 

0. dat de bekentenis van b~kl. daardoor in 
alle deele wordt bevestigd en door die bewijs
middelen het volledig overtuig a bewijs is ge
leverd, der aan hek!. ten laste ~egde feiten en 
van zijne schuld aan die feiten; 

0. dat het aan de voorbijga~ers aanbieden 
van gedrnkte stukken is het vers reiden daarvan, 

en de ~wezen feiten derhalve z9'1 strafbaar ge
steld bij art. l la j 0 , 32 der al!J,meene politie-
verordening van de gemeente 's- venhage; 

0. dat bek!. tot zijne verded1g10g 'lieeft aan
gevoerd, dat dit art. lla der verordening, in 
strijd zoude zijn met art. 7 der Grondwet en 
dus niet verbindend, en de kantonrechter dit 
aannemende de ten laste gelegde feiten niet straf
baar heeft geacht en de_n bek!. te dier zake heeft 
ontslagen van reehtsvervolging; 

0. dat art. lla der verordening luidt: 
• Het ia verboden zonder vergunning van den 

bnr,cemeester geschreven of gedrnkte stukken op 
de openbare straat aan te kondigen, te venten, 

te verspreiden of te koop aan te bieden;" 
0. dat dit artikel in de algemeene politiever

ordening voor 's-Gravenhage is opgenomen in de 
eerste afdeeling, hondende • Maatregelen ter be
vordering ·van openbare orde en veiligheid" van 
hoofdstuk I •van straatpolitie", en in die af
deeling verschillende maatregelen werden verordend 
en voorschriften gegeven tot handhaving· der open
bare orde en het on belemmerd verkeer op de 
openbare straat; 

0. dat dit art. lla derhalve, blijkens den in
houd en het verband ,pet de andere artikelen 
der verordening, is vastgesteld in het belang der 
orde en van het verkeer op de openbare straat , 
en de gemeenteraad aan welken volgens art. 136 
der gemeentewet • behoort het maken van de 
verordeningen die in het ~lang der openbare orde, 
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zedelijkheid en gezondheid worden vereischt", 

alleszins bevoegd is daaromtrent voorschriften te 
geven; 

O. dat dit voorschrift van art. l la geen in
breuk maakt op het begin11el der vrijl!eid van 
drókpen, in art. 7 der Grondwet gewaarborgd; 

dat daarbij geene censuur op de drnkpers wordt 
ingesteld, noch de vrijheid om zonder voorafgaand 

·verlof , gedachten of gevoelens door de drnkpera 
te openbaren , wordt aangerand; 

0. toch dat ieder vrij blijft zijne denkbeelden 
door de drnkpers te verkondigen, doch hij alleen 
bij het venten en verspreiden van druk~erken op 
de openbare straat zich moet iredragen naar de 
maatregelen en voorschriften door de bevoegde 
macht, den gemeente-wetgever, vastgeeteld tot 
handhaving van het onbelemmerd verkeer en de 
openbare orde op de straat, en de gemeenteraad 
bevoegd ia de beoordeeling, of dat venten en 
verspreiden, ia het belang der orde en van het 
verkeer, op d, straat kan worden toegelaten, in 
ieder gegeven geval aan den bûrgemeeater over 
te laten, en let gebrnik der openbare straat tot 
dat doel van llle vergunning dea bnrgemeeaters 
afhankeliJ'li: te atellen ; 

0. dat art. lla der algemeene politieverorde
ning voor 'a-Gravenhage, derhalve niet in strijd 
is met art. 7 der Grond wet, en als door de 
bevoegde macht nitii:evaardigd verbindende kracht 
heeft, zoodat de bewezen feiten behooren te worden 
geqnali6ceerd als de overtreding van het te 's-Gra• 
venhage zonder vergnnning van den burgemeester 

op de openbare atraat verspreiden van gedrukte 
·stukken; 

0. dat derhalve het vonnis van den kanton• 
rechter, waarbij aan dat artikel verbindende kracht 
wordt ontzegd, behoort te worden vernietigd; 

Gezien de artt. 1 la en 32 der algemeene politie• 
verordening van 's-Gravenhage van 21 October 
1890, gewijzigd en aangevuld bij verordening 
van 16 December 1891; 23 Strafrecht, 214., 
216, ·219, 256 en 267 Strafvordering; 

Rechtdoende in hooger beroep: 
Vernietigt het vonnis door den kantonreehter 

te 's-Gravenhage den 17 Maart 1892, in de 
zaak tegen dezen bekl. gewezen ; 

Verklaart den bek!. A. L. schuldig aan de hem 
ten laate gelt!j1:de feiten, dos aan gemelde over• 

_treding; 
Veroordeeit den bek!. tot betaling van eene 

geldboete van / 1 , en in de kosten van het ge• 
ding, zoo in eersten aanleg als in hooger beroep 

irevallen, uitvoerbaar ook bij lijfädwang, gedurende 

ten hoogate 2 dagen ; 
Bepaalt dat de boete , zoo de veroordeelde haa 

niet betaalt, binnen 2 mnanden na den dag, 
waarop dit vonni1 kan worden ten ·uitvoer gelegd, 
ve"angen zal worden door eene hechtenia. van 
een dag; 

Beveelt dat de biljetten, welke in deze zaak 
ale atnkken van overtuiging hebben gediend, na 
verloop van 8 dagen, enz., zullen worden terug• 

gegeven aan bQkl., bij wien ze in beslag zijn 

genomen. 

2 Juni 1892. MISSIVE van den Minister van 
J nstitie aan de Commissarissen der Koningir 
in de provinciën, betreffende de inrichtinir 
van de lijst voorgeschreven bij art. 11 der wel 

van 5 Mei 1889, S. 4,8 (wet op den arbeid) 
De meest gebruikelijke inrichting van de lijst, 

voorgeschreven bij art. 11 der arbeidswet (wef 
van 5 Mei 1889, Staau!Jlatl, n~. 48) blijkt 
menigmaal oorzaak. te zijn van veel omslag en 
last voor werkgevers en administratie, terwijl 
pogingen tot vermijding daarvan aangewend ten 
gevolge hadden, dat he·t voorschrift van genoemd 
artikel niet behoorlijk wordt. in acht genomen, 
en derhalve niet aan het doel beantwoordden. 

Het is niet te ontkennen, dat het volledig bij.
honden van die lijst met niet geringe bezwaren 
gepaard gaat, iodierl zij op die wijze ia ingericht, 
dat nieuwe waarmerking door of van wege d;n 

Burgemeester noodig ia, telkens wanneer een 
persoon beneden zestien jaren of eene vrouw in 
dienst wordt genomen. De met die waarmerking 
belaste ambtenaar ontvangt dan herhaaldelijk de
zelfde lijst tot dat doel, en van hem Iran niet 
~el gevorderd worden dat hij steeds en vooral 
d~ avonds na afloop van den werktijd in de 
fabriek, gereed sta zijne medewerking te ver• 
leeneo. Het .gevolg ia derhalve, dat de lij at 
telkena een of meer d_agen uit de fabriek ver• 
wijderd blijft , wat in strijd ia met de wet en de 
contrllle op hare naleving zeer bemoeilijkt. Niet 
minder ernatig is het ongerief voor de werkgeven, 
vooral in bedrijven waarin het arbeiderspersoneel 
veelvuldig pleegt te wisselen, en inzonderheid voor 
degenen, die op verren afstand van het gemeente• 
huis verwijderd zijn. Het is begrijpelijk, dat in 
deze omstandigheden de aanbieding ter waarmerking 
wel eens achterwege blijft waar zij ter voldoening 
aan het wettelijk voorschrift vereischt wordt, en 
dat men door bijzondere inricht ing van de lijst 
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tracht die herhaalde waannerki ng overbodig te 
maken. 

Een en ander heeft mij geleid tot overwel{in11 
van de mogelijkheid om de lijat z66 samen te 
stellen, dat zij voldoet aan de wettelijke bepaling 
en aan het daardoor beoogde doel, zonder dat 
telkens bij elke verandering in het arbeidera
penoneel nieuwe w1111rmerking wordt gevorderd. 

Het komt mij voor, dat het hierbij gevoegde 
model beide hoedanigheden in zich vereenigt. De 
waarmerking betreft daar de regeling van den 
arbeid niet voor met name aanp;ednide individuen, 
maar enkel voor de groepen, waarin deze zijn te 
verdeelen. Het hoofd of de beatnurder van het 
bedrijf of de onderneming vult zelf in de kolommen 
01tder de waarmerking de namen der personen in, 
met aanwijzing van de groep, waartoe ieder be
hoort en met opizave van den aanvang en het 
einde van ieders werktijd, van de werkuren en 
van den wckelijkschen rustdag voor ieder in het 
bijzonder, w~lke opgaven dan in overeenstemming 
moeten zijn met die, aan het hoofd der lijst 
voor iëders groep. 

Voor enkele bedrijven (botviBBcherij, glasblaze
rijen die met één ploeg werken, nettenboeterijen, 
steen-, pannen- en met een van deze vereenigde 
tegclfabrieken, fabrieken van verdnurzaamde levens-

. middelen en van vruchtensappen, viPchrookerijen, 
drogerijen en zouterijen, alsmede inrichtinv;en 
gedreven door wind- of waf er kracht), ia bij het 
Koninklijk beslnit van 9 December 1889. (Staau
'/Jl,ad . n°. 176) en bij latere aanvnllingen daarvan 
nijstellin~ verleend van de verplichting om de 
werkuren op de lijst te vermelden; in deze en 
eventueel alsnog aan te wijzen bedrijven blijft 
dus de daarvoor bestemde kolom oningevuld, 
tenzij aan die vrijstelling de voorwaarde ia ,·er
bonden, dat, in plaats van de werkuren , ver
meld worden de tijden gedurende welke in gewone 
omstandigheden rust wordt gegeven, in welk ge
val deze in die kolom moeten worden . aangeduid 
met verandering van het opschrift of met opgave 
in de kolom , aanmerkingen" dat de opgegeven 
uren niet zijn werkuren, maar rusttijden. (lnze 
voorwaarde ia tot dnaver gesteld voor oetten
boeterijen, steen-, pannen- en met een van deze 
vereenigde tegelfabrieken, werkende met één pioe!I, 
fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen en 
van vruchtensappen, alsmede voor inrichtingen 
gedreven door wind- of waterkracht). Ten over
vloede zij opgemerkt, dat die vrijstelling in som
mige bedrijven (ate~n-, pannen- en tegelfabriekeo, 

vischrookerijeo, drogerijen en zouterijen), slechts 
geldt voor personen , die een bepaald aangewezen 
soort van arbeid verrichten. 

Natnnrlijk behooren zooveel groepen te worden 
gemaakt als er klaBBen van beschermde personen 
zijn, wier werktijd of werkuren of rustdag afwijkt 
van die van andere beschermile personen in de
zelfde fabriek of werkplaats. Waar de regeling 
van . den arbeid voor hen allen eenvormig ia, en 
dus de opl(aveo voor allen dezelfde moeten zijn, 
wordl het geheele beschermde personeel in één 
groep samengevat. Indien voor sommigen van 
hen de regelio11 van den arbeid op bepaalde dagen 
anders ia dan die op de overige dagen der week, 
moeten achter de groep, waartoe zij behooren, 
en achter bonne namen, de beide regelingen 
worden vermeld met opgave van de d~n waar-
voor elke regeling geldt. · 

Op deze wijze ingericht behoeft de lijst alleeri 
dan opnieuw te worden gewaarmerkt, indien men 
in de regeling van den arbeid vopr zekere groep, 
zooals zij in de kolom men ia vermeld, eenige ver
anderio11. wenscht te brengen , •f indien eene 
nieuwe groep moet worden bijgevtfid. 

De aanwijzingen aan den voet ~r 1jjll strekken 
slechts ·om de verplichtingen der werkgevers, bij 
art. 11 der wet opgelegd, zoo noodig in her

innering te brenl(en en hnn zekerheid te geven 
omtrent naam en standplaats van den ter plaatse 
bevoegden Inapectenr van den arbeid. 

Ik heb de eer UHEG. nit te noodigen aan 
den Burgemeester van elke gemeente in Uwe 1,ro
vincie twee exemplaren dezer circulaire met bij
behoorende model-lijst te doen toekomen, ten einde 
daarvan zooveel mogelijk mededeeling geschiede 
aan belanghebbenden en verder daarvan zoodanig 
gebrnik worde gemaakt als geraden zal voorkomen. 

Een voldoend getal afdrukken gaat daartoe 
hiernevens. 

De ondervinding heeft geleerd, dat het niet 
overbodig is sommige .Bnrgemeeaters te wijzen op 
de noodzakelijkheid, dat geen lijst door of van 
hunnentwege worde gewaarmerkt, tenzij men zich 
overtuigd heb be dat de opgaven, daarin vervat, 
volkomen beantwoorden aan de eiachen der wet of 
der daaruit voortgevloeide maatregelen van bestnor. 

Ik verzoek U HEG. beleefd dit bij de boven
bedoelde toezending te willen doen en daarbij 
tevens de noodige aanwijzing te willen verstrekken 
ter richtige involling van naam en standplaats 
van den Inspecteur van den arbeid. 

De Minuter 11an Ju,titie, (Det.) SMrnT. 



2 JUNI 1892. 209 

(Behoort bij de circulaire van den Minister van Justitie aan de Commissarissen 
der Koningin dd. 2 Juni 1892, 2° afd. A, n°. 134). 

LIJST bedoeld bij art. Il der toet van 5 Mei 1889 \Staatsblad n°. 4,8), 

11an per101ten bC'lleden den leeftijd van 16 jaar en 11an vro11wm ,oell:e 
arbeid 11erricAten ÛI de va11 te 

Van den werktijd. Werkuren. Etmaal bestemd 

Voor de hieronder ge
noemde personen is de 
arbeid geregeld als hier
nevens is 1•ermeld: 

Aanvang. 
1 

Eiude. 

(Uren waarin tot wekelijk- AANMERKINOl!N. 

gewerkt wordt.) schen rustdag. 

Voor ttroep I • 

Voor groep II , 

•Voor groep 111. 

~ 

.. ., ..., 

... ., 
s s 
0 z 

Gewaarmerkt te den 189 

/Je B11rg1n11ee1ter, 

Arbeid verrichtende d ~ 
.-c; 

oi, 
•~n beneden 16 jaar Van den werktijd. .. ·5 s .,:, • ... ~ ~~ .. 0 

:i. en vrouwen • .. • Il: i .. .. 
~ 

::, Il: .D .... " A ANME RKINO.li:N . .... ... .. .. .. d .... ;; Il: .,, 

1 

.. .. .. = 
NAAK. 

: ~ .. .. "' - .. 
VOORNAMEN. Aanvang. Einde. e Il: s ..c 

1 
., 

i1;1i 
.s :-il 

"" 

Het hoofd 
De be,tuurder va11 liet bedrijf of de onderneming, 

NB. Volgens e.rt. 11 der bovenaangehaalue wet, is het hoofd of de bestuurder van een bedtjjf of 
eene oni:lerneming verplicht te zorgen, dat op deze lijst steeds vermeld staan: de namen en 
de voornamen van al de in zijn fabriek of werkplaats arbeid verrichtende personen beneden 
16 jaar en vrouwen. 

Achter den naam van iederen jeugdiiten persoon en van iedere vronw in het bijzonder 
moeten, overeenkomstig de hierboven door of van wege den _ burgemeester gewaarmerkte 
opgaven, vermeld staan de aanvang en het einde van zijnen of haren werktijd, zijne of hare 
werknren, en voorts het etmaal voor ieder bestemd tot wekelijkschen rnstdag. 

Bij wijziging van de gewaarmerkte opgaven in het hoofd dezer lijst moeten die onmiddellijk 
opnien w door of van wege den burgemeester gewaarmerkt worden. 

Deze lijst moet in de fabriek of werkplaats, op een plaats, waar arbeid verricht wordt, 
zichtbaar zijn opgehangen. 

De ter plaatse bevoegde inapecteur van den arbeid i• .••• _ •• te .• • ... 
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3 J,mi 1892. BESLUIT, tot vast.stelling van een 
reglement voor de scheepvaart ter beveili

ging vRn de beweegbare spoorwegbrug in 
den Staatsspoorweg Scliieàam-Hoek van Hol

l,a#tl, over de haven te Y laartlingm. S. 132. 
IN NAA]I[ VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

WIJ EMMA. J,;NZ, 

Op de yoordracht van den Minister v~n Water
staat, Handel en Nijverheid van SO Januari 1892, 

litt. A ,. afdeeling Handel en Nijverheid; 
Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 

9 April 1875 (Sl,aat,blatl n°. 87); 
Den Raad van State 11:ehoord (advies van den 

23 Februari 1892, n°. 111); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 Mei 1892, 
o0 • 181, a(deeliog Handel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement voor de scheepvaart ter beveiliging van 

de bewJlegbare brog in den Staatsspoorweg Scliie

àam-Hoek van Holl,antl, over de haven te 
Tlaartlingen; 

2°. te bepalen, dat dit reglement in werking 
zal treden den vijfden dag na de dagteekening 

van het Staat,!Jlatl en de Staat,courant, waarin 
dit beslnit is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is ~elast met de uitvoering van dit be

sloit, dat gelijlrtijdig in het Staat,lJlatl en in de 
Staat1co11rant geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Uonnef; den 3den Juni 1892. 

'-.9et.) EMMÀ. 
De Minister van Water,taat, Ha11tlel m Nijverlieitl, 

'-.9et.) C. LKLT. 
(Ui.tgeg. 18 JU11i 1892.) 

REGLEMENT voor tle 1c"6~aart ter "66-
Peili,gi.ng va11 tle btJ11JeeglJare lJnJg i11 den 

Staatsapoonoeg Scliietlam-Hoek 11a11 Hol

land ouer tle Aaven te Yl,aar~ingen. 

Art. 1. Alleen de brugwachter is bevoegd de 
brug te openen of te sluiten, ·of eenig deel. daar
van te verzetten. 

2. De beweegbare brog wordt ten dienste van 
de scheepvaart zooveel mogelijk geopend gehouden. 
Is er tijdelijk geen scheepvaart te verwachten, 
dan kan de· brug gesloten blijven. 

Met het sluiten van de brug wordt aange
vangen vijftien minuten v66r het tijdstip waarop 

de komst van eeueo trein is bepaald of aan-

gekondigd. Indien door weersgesteldheid of 

andere buitengewone omstandigheden de sluiting 
vermoedelijk meer tijd dan gewoonlijk kan v~r

derfn , wordt daarmede zooveel vroeger aange
vangen , als voor de . tijdige sluiting noodig is. 

Voor werktreiuen wordt de brng gesloten na 

aankomst bij en verzoek tot gebrnik van de brng. 
De brng kan in het belang van den dienst worden 

gesloten gehouden , wanneer de sr.heepvaart door 
Ijs of om andere redenen niet kan plaats hebben. 

Alvorens over te gaan tot het sluiten der brftg, 
geeft de brngwachter het sein dat de doorvaart 

gestremd is. Bij de brug is een seinpaal ge
plaatst, hoog 4.80 Meter boven de spoorstaven , 

voorzien van een rood geschilderden bol, die 

lange den paal bewogen wordt, en van ee!1e 
lantaarn met groen en rood licht, ter hoogte ten 

minste van 3.1>0 Meter boven de spoorstaven. 
Is de brug geopend, dan wordt dit aangednid: 

!Jij tlag door den ireheel opgehaalden rooden bol; 
!Jij ,u,cM door het groen licht, gekeerd naar 

de zijden van de scheepvaart. 
Is de brug gesloten dan wordt dit aangednid: 
!Jij tlag door den neergelaten bol; 
/Jij Mclit door het roode licht, naar de zijden 

van de scheepvaart gekeerd. 

Nachtseinen worden gegeven van een half uur ná 
zonsondergang tot een half uur v66r zonsopgang. 

3.. Bij het doorvaren van de brug gedragen de 

schippers zich naar de bepalingen betreffende de 

bevaring van de IÎ.aven, voor zoover zij niet 
met dit reglement in strijd zijn, en naar de 

bevelen vau den brugwachter. 
4. Bij het naderen van de brug moeten de 

schippers de zeilen h unaer schepen voorzien als 
bij het volgend artikel is bepaald of in de gei 

brengen, de ankers binnen boord brengen, den 

.stoom geheel of gedeeltelijk afeluiten, de trek
dieren zeer langzaam laten stappen en in het 
algemeen de vaart van het schip zoodanig ver
minderen, dal het bniten de mnorwerken aan 

de oostzijde van de ha\'en kan worden stilge
honden, ingeval de brugwachter dit noodig acht. 

Bij harden wind, sterken stroom of bij snelle 
vaart van liet schip, zijn de schippers verplicht, · 
door het achteruitbrengen van een lijn of tros, 
of van kettingen of- door het terugwerken met 
stoom, de vaart van het schip te verminderen 
en de goede richting er van te verzekeren. 

In geen geval mogen gednrende het gesloten 
zijn of gedurende het slniten d~r brng, de schepen 
zonder schriftelijke vergunning van den brug,-
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wachter dichter dan de bove11 aangegeven muur
werken tot de brog naderen. 

De schippers moeten door geloidiieinen of· door 
roepe11 den brugwachter tijdig waarschnwen , dat 
hnn schip de brng nadert. 

Nadat . de brugwachter toestemming heeft ge• 
geven en njet vroeger, wordt het schip naar de 
brug gestoord en zoo langzaam voortbewogen , dat 
geen deel van de brog of van de remmingen door 
het stooten van het schip kan worden bescbadi~d. 

Indien . door mist of andere oorzaken de bol 
of de lantaarn aan den Beinpaal niet duidelijk te 
onderscheidèn of niet zichtbaar zijn , zullen de 
echepen buiten de muurwerken aan de oostzijde 
worden gehouden, totdat van den brugwachter 
vergunning tot doorvaren is verkregen. 

5. Bij het doorvaren van de brug worden de 
schepen met geringe snelheid bewogen, door trek
dieren niet dan stapvoets en stoombooten met ·. 
verminderde kracht. 

Zeilende schepen moeten zoodanig van zdl ver
minderen, dat zij de brug lan!(zaam doorvaren. 

De schooten moeten zooveel aangehaald en de 
raas gebrast of getopt worden , dat bij het door
varen geen touwen of zeilen met de brng- of 
remmingwerken in aanraking kunnen komen. 

Hij het doorvaren mogen van de schepen 
• ankers of kettingen niet buiten boord hangen of 
liggen en andere voorwerpen niet dan zoodanig , 
dat zij met de brug- of remmiogwerken niet in 
aanraking kunnen komen. 

Het is verboden met haken, boomen of andere 
voorwerpen het bout-, muur- of ijzerwerk van de 
brug aan te raken; de remmingwerken, schnif
bouten, haalpennen of ringen zijn hiervan uit

gezonderd. 
Het verminderen der vaart of het vastmaken 

der schepen geachiedt alleen door het uitbrengen 
van kettingen of touwen aan de meerpalen (die 
voor niets anders mogen gebruikt worden), ten
zij het uitbrengen van een anker onvermijdelijk is. 

Pe schippers zorgen dat geene schade wordt 
toegebracht aan de vaartuigen, steigers, heien, 
bokken · of andere werktuigen, gebozigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brngwerken of 
voor uitdieping van het vaarwater nabij de brug. 

6. Htt is verboden: 
schepen in de opening van de brug stil te bonden, 
schepen ann eenig deel der brug vast te leggen 

of te verhalen. 
7. Voor het openen der . brug wordt geene be

taling gevorderd, 

8. Een schip mag binnen de muurwerken , in · 
art. 4, bedoeld, niet langer vertoeven dan vol
gens het oordeel van den brugwachter noodig is. · 
- Binnen de brug varen de schippers elkander 
niet voorbij dan met toestemming van den brug
wachter. 

Binnen de muurwerken , in art. 4 bedoeld, 
varen de schippers elkander in de richting naar de 
brugopening niet voorbij dan ·met toestemming 
van den brogwa.chter. 

Buiten de muurwerken wachten de schippers 
totdat ue schepen welke zich nader bij tie brng 
bevinde~, zijn doorgevaren. 

Ryksvaartnigen, of die in dienst zijn van den · 
Staat, stoombooteo en beurtschepen worden voor 
alle andere schepen doorgelaten. 

Voor gelijk aankomende schepen is de voor
rang van doorvaren toegekend aan de biooen
komeode, zoodat de uitgaande buiten het moor
werk moeten wa.chten. 

Bij geschil beslist de brugwachter. 
9. Ingeval meer dan één schip aan dezelfde 

zijde voor de gesloten brog aankomt, zullen de 
later aankomende op behoorlijken afstand achter 
de eerder aankomende blijven, ten einde geene 
opstopping of verwarring te doen ontstaaa. 

10. Bij het weder openen der brug varen de 
schepen door met vergunning van .den brugwach
ter volgens art. 4, van dezelfde zijde, naar volg
orde van aankomst en vau verschillende zijden, 
met in'!ch tneming van den voorrang als in art. 8 
is ol!lschreven. 

11. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
in de opening van of nabij de bro~ naar de 
aanwijzing van den brugwachter te stoppen, te 
bewegen of te verhalen, is deze bevoegd, des
noods ondersteund door den sterken arm , op 
kosten · van den onwilli11e, het ooodige te ver
richten om die aanwijzing te doen uitvoeren. 

12. Wanneer een vastgeraakt schip_ het sluiten 
der brog ten dienste van den spoortrein ver
hindert, is de spoorwegdien11t bevoegd, onder 
toezicht van het hoofd van het bestonr der ge
meente 1Tlao.rdin9en en op kosten van den ge
zagvoerder of eigen.aar van het schip, de oorzaak of 
oorzaken van die verhindering te doen opruimen. 

13. Schepen waarvan niet te vreezen is dat zij 
in de brogopeniog zollen beklemd raken, knonen 
met bijzondere vergou_ning van den brugwachter 
onder de brog, tijdens die gesloten is, doorvaren. 

14. Door schepen worden in dit reglement be
doeld alle soorten van vaartuigen en houtvlotten. 
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Door echippers worden bedoeld zij , die op het 
schip of houtvlot gezag uitoefenen, of met de 

leiding daarvan belast zijn. 

" Onder brngwachter worden verstaan ook die 
personen, welke den ·brogwachter vervangen of 

hem behnlp1.aam zijn. 
15. Aan den brugwachter is de handhaving 

van de bepalingen van dit re~ement opgedragen. 
De brugwachter, de ambtenaren in art. 8 sub 

1°-6° van het Wetboek van Strafvordering ~

doeld, de ambtenaren van den Staat en van de 

spoorwegonderneming aan wie het toezicht op de 
brng i@ opgedragen, de rijksveldwachters en de 

plaatselijke politie beambten in de gemeente Ylaar
tlingen, zijn met het opsporen van de overtre

dingen van dit reglement belast. 

De • processen-verbaal van overtreding worden 

opgemaakt op den eed bij den aanvang hunner 

bedienÎnf! afgelegd , of binnen acht en veertig 
uren ten overstaan van den rechter van het kan
ton of van het hoofd van het bestuur der ge

meente, waarin de overtreding is begaan, met 
eede bevestigd. 

16. De overtreders, tegen wie proces-verhaal 

is opgemaakt, mogen met de acbepen bonne reis 

niet ver volgen, dan na ten genoegen van het 

hoofd van het bestuur der icemeente Vlaardingen, 
borgtocht te hebben gesteld tot venekering van 
de vergoeding der door hen veroorzaakte schade. 

Aan de ambtenaren van den apoorweg met de 

handhaving van dit reglement belast, wordt op 

hunne aanvraag door het hoofd van het bestnnr 

der gemeente Y taardingim en door alle ambte

naren met openbaar geza!!' bekleed, bijstand 

verleend. 
17. Als overtreding van deze bepalingen wordt 

aangemerkt het niet voldoen aan eeniic bevel van 

den brugwachter, tot uitvoering of naar aanlei-

ding van deze bepalingen ~even. 
Behoort bij het Koninklijk beslnit van 

1892 (Staat8/Jlad n•. 132). 

3 Juni 

Mij bekend, . 

De Min. i,an TYattJTataat, Hattdel en Nijoerkeid, 
(.get.) C. LBLY. 

1 Juni 1892. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 April 1891 (Staata

lJlaà n•. 93), houdende vutatelling van het 
invoerrecht voor drop. S. 133. 

IN !IA.All VAN H. M. WILHELMINA. BNZ. 

WIJ EMMA, EllZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan-

ciën, van 21 April 1892, n•. ·71, Invoerrechten 

en Accijnzen; 
Gelet op artikel 5 der wet van 29 Angnstns 

1886 (Staatsblad n•. 14.2); 
Herzien het Koninklijk besluit van 27 April 

1891 (Staatablad n°. 93); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

10 Mei 1892, n•. 33); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 2 Juni 1892, n•. 33, Invoer

rechten en Acrijnzen; 
Hebben besloten en .heslniten: 

Art. 1. De eerste zinsnede van art. l van 

het Koninklijk besluit van 27 April 1891 (Staatl

lJlad no. 93) wordt gelezen als volgt : 

• H~t invoerrer.ht voor drop bedraagt per 

100 kilogram : 
a. bij een icehalte van meer dan 13 en niet 

meer dan 113 ten honderd • • • • f 6.00 
/J. bij een gehalte van meer dan 33 

en niet meer dan 52 te.n honderd • 
e. bij een hooger gehalte • 
In artikel 2 van dat besluit worit 

van • 10" gelezen , 13". 

12.00 
25.00" 

in plaats 

2. ·Dit besluit komt in werking op den vijfden 

dag na zijne afkondiging. 
ne Minister van Financiën ia belast met de 

nitvoering van dit besluit, 't welk gelijktijdig in 

het 8taatablad en in de Staataco11rant zal worden 
iceplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden 

aan den Raad van State. 

Soestdlik, den 7den Juni 1892. 

(.get.) E M M A. 
De ,Jfinilter i,a,- Financi6n, (f/et.) P1BRSON. 

(Uitgeg. 18 Jt1t1i 1892.) 

7 Juni 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat in 
an. 7 der wet van 6 Juni 1875 (Staatl

blaà n°. 110) onder het woord •erf'' alleen 

is te verstaan de aanhoorigheid eener woning. 
De Hooge Raad enz., 
Gelet op de middelen van C&Bsatie, namens den 

req. voorgesteld bij plei.Iooi luidende: 

Schending en verkeerde toepassing van art. 360, 

al. 2, Strafrecht in verband met art. 7, al. 2 , 
der wet van 6 Jnni 1876 (Staal8/Jlaà n°. 110), 
door ten onrechte de plaats waar het ten laste 
gele,:de feit werd gepleegd, niet aan te nemen 
als vallende ouder het begrip •erf" van het laatat
aangehaald wetsartikel. 

ÜD8TWegende dat bij het aangevallen arrest, op 
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grond van wettige bewijsmiddelen, wettig en 
overtuigend bewezen is Verklaard het aan den 
req. ten laate gelegde feit en zijne echnld daar• 
aan, welk feit daarin bestaat, dat hij op 6 Fe
brnari 1691 op het landgoed •het Elze", onder 
Eefde, gemeente Gorssel, en wel op het gedeelte, 
gelegen nabij den door een ijzerdraadbeepanning 
van !'ezegd landgoed afgescheiden openbaren zand
weg, den V oortmaneweg, boiten de aanboorigheid 
van het huis 't- Elze, een aan H. J, H. althans 
aan een ander dan hem req., toebehoorende licht
brnineu hond opzettelijk en wederrechtelijk · heeft 
doodgeschoten; 

0. dat verder bij het arrest is beslist dat het 
doodschieten van den hond heeft plaats gehad 
•op des reqj laudgoed • het Elze" (gemeente 
Gorssel), en wel op de grens daarvan, ter plaatse 
waar het door eene ijzerdraadbespanning ie afge-
1cheiden van den openbaren weg (den V oortmans• 
weg) ; dat die plaats ie gelegen in een akker• 
maalsbosch, initericht als wandelpark, waarin zich 
banken bevinden en dat door 2 bruggetjes ver
bonden is met de waterpartij bij het woonhnie 
• het Elze"; dat de afstand van die plaats tot 
gezegde woning bedraagt 150 à 200 meters; dat 
verder genoemd bosrh van de naaste omgeving 
van den hnize het Elze is afgesloten door een 
oprijlaan, die van den openbaren weg naar de 
woning voert, en voorts door gezegde waterpartij 
of gracht;" 

0. dat het Hof geoordeeld heeft dat de dus 
omschrevene plaats niet ia een •erf" in den zin 
van art. 7, al. 2, der wet van li Juni 1875 
(Staaûblatl n°. 110), zoodat een daarop zonder 
opzicht rondloopende hond dqor of ·van wege den 
bewoner of bruik~r niet strafl'elooe mag worden 
gedood, want dat volgens de conatante jnrisprn• 
dentie tot een •erf' in dat artikel bedoeld alleen 
behoort de aunhoorigheid eener woning en daar• 
onder slechte be~repen zijn de tninen of boven 
en binnenplaatsen die onmidàeltijl aan het huis 
verbonden zijn ; 

0. dat tegen deze besliesing, op grond van 
welke des req.'s verdediging, dat de door hem 
gepleegde handeling niet strafbaar zou zijn, ver
worpen werd , het voorgestelde middel i1 gericht ; 

0. dat tot staving daarvan in hoofdzaak is 
aangevoerd: dat in de bestaande jurisprudentio 
(waarop het Hof zich beroept) ter vaststelling der 
beteekenis van het woord •erf', zooals die door 
het Hof is aangenomen, ten onrechte een grond 
wordt ontleend aan het spraakgebruik; dat 'e Hofe 

enge opvatting van dat woord geen steun vindt 
in de bepalingen der voornoemde wet van 1875, 

· noch in hare geachiedenis; 
0. dienaangaande, dat welke ruime beteekenie 

het woord •erf' ook moge hebben in verschillende 
bij pleidooi aangehaalde wetten die geheel andt:re 
onderwerpen betreffen, het in de volkstaal ge• 
bruikelijk is er ook den zin aan te hechten van 
aan hoorigheid een er woning ; dat hetzelfde woord 
in dien zin ook voorkomt in art 4, derzelfde wet, 
waarbij wordt bepaald dat de · ambtenar~n van 
politie voor de uitvoering dezer wet. bevoegd zijn 
de erven, woningen en andere gebouwen zelfs 
zonder toestemming van den eigenaar binnen te 
treden, mits voorzien van een schriftelijke last
geving van den burgemeester of commissaris van 
politie; dat in art. 7 zelf in de eerste plaats van 
de • bewoners" gesproken wordt; dat niet aan te 
nemen is dat hetzelfde woord •erf" in de beide 
artt. 4, en 7 derzelfde wet eene verschillende be
teekenis zou hebben ; 

dat eindelijk bij de . verdediging van het iater 
wet geworden ontwerp in de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal de toenmalige Minister van Binnen
landsche Zaken, gevraagd . naar de beteekenia van 
het woord •erf' in art. 7 al. 2, uitdrukkelijk 
verklaard heeft: dat het taaleigen weinig twijfel 
overlaat of het woord •erf' beteekent het terrein 
of grondstuk bij eene woning beboorende, ook 
wanneer het erf openstaat of zelfs geen hek aan
wezig is, mits het maar zij de aaohoorigheid van 
eene woning; 

O. dat mitsdien het middel is ongegron<i ; 
Gezien art. 8 70 Straf,ord. ; 
Verwerpt het beroep en veroordeelt den req. in 

de koeten, 

7 Jm,i 1892. MrssIVE van den Minister van 
J netitie aan de procureurs-generaal fnngeerende 
directenren van politie, betreffende uitvoering 
der verklaringen met België , Dnitschland en 
Oostenrijk, omtrent den handel in vrouv;en 
en meisjes. 

De droevige handel in vrouwen en meisjes, die 
over geheel Europa door bordeelhouders 011derliug 
en door deze en hunne overal verspreide al(enten 
wordt gedreven , heeft , en terecht, sedert lang de 
aandacht getrokken. Ook bij verschillende Re
geeringen is naar aanleiding d,aarvan ernstig over
wogen door welke middelen men dien in het ge
heim gedrev611 hand.ei zou kunnen tegengaan en 



214 7 JUNI 1892. 

• de slachtofl'en dier afschuwelijke indnstrie voor cle 
gevolgen zooveel mogelijk zon knnnen beschermen . 

Gelijk u bekend ia, zijn als nitvloeisel daarvan 
op initiatief van de N ederlandsehe Regeering ver
klaringen tot stand gekomen met België, Doitsch
land en Oostenrijk, en het komt mij niet on• 
dienstig voor eenige voorschriften en wenken te 
geven met betrekking tot de nitvoering daarvan. 

Op den voorgrond stel ik daarbij , dat, gelijk 
meermalen ia gebleken, de groote kracht van den 
bordeelhouder tegenover zijn elachtofl'er daarin ge· 
!~en ie, dat de vreemde prostitnée, eenmaal in 
hnis opgenomen, zich door hem voor de keuze 
geplaatst ziet om ~f daar te blijven M door de 
politie over de grenzen te worden gezet. Vandaar 
dan ook . dat men allereerst daarop bedacht is ge
weest om aan die vrouwen en meisjes, welke 
tegen wil en bedoeling naar elden zijn gebracht 
of met het ontuchtig leven willen breken, den 
terugkeer naar haar land en familie gemakkelij k 
en mogelijk te máken. Een eerste plicht der 
politie is dns wel deze, dat zij de meisjes en 
vrouwen, gekomen nit landen waarmede verkla

ringen zijn gewisseld, allereerst ter gelegenheid 
van de toep888ing van art. 452 Wetboek van 
Strafrecht maar ook later bij elke voorkomende 
gelegenheid, er aan herinnere dat het schrikbeeld 
van het hulpeloos over de grens zetten voor haar 
niet bestaat. 

De bedoelde verklaringen zijn opgenomen in het 
Staata6lad, die met Belgie van 1887 · n•. 2, die 
met het Duitscbe Rijk van 1891 n°. 85, en die 
met Oostenrijk-Hongarije van 1892 no. 61. 

De drie verklaringen hebben deze bepaling ge
meen, dat de Regeeringen der beide contractee
rende Staten zich verbinden binnen de wettelijke 

_ grenzen zooveel mogelijk te bevorderen , dat de 
vrouwen en meisje■, die tegen haren wil er toe 
gebracht mochten zijn zich in het voor baar 
vreemde der beide landen aan ontucht over te 
geven , op haar eigen verzoek of op dat van echt
genoot, oudere .of voogd worden teruggezonden 
naar haar eigen land. Indien deze personen , die 
gezag over haar uitoefenen, niet zelve voor ge
leide zorgen, moet het vervoer plaats hebben door 
pc,litie-beambten , die elkaar zoo noodig op ver
schillende punten van het traject kunnen ver
vangen. In dit geval behooren voor Belgische 
en Daitsche vrouwen en meisje& de bemoeiingen 
der N etlerlandsche overheid in dezen zich niet 
verder nit te strekken dao tot de Nederlandsch
Belgische of de ~ederlnndsch-Dnitsche grens, ter-

wijl omgekeerd Nederlandache vrouwen en meiajea, 
die uit België of Duitschland herwaarts moet.en 
komen, aan de grens van het Rijk moeten worden 
afgehaald. Daar de terugzending van Oostenrijksche 
en Hongaarsche vrouwen en meisjes over Duitsch 
grondgebied moet geschieden en dit transit niet 
ie geregeld, ia Il.et wenschelijk ook met het oog 
op de verrekening van koeten, zooveel mogelijk 
hare afhaling hier te laude, althans aan de Neder
landsch- Dnitsche grens te verzekeren. Vrouwen 
en mei1jea nit Oostenrijk-Hongarije onder politie
geleide herwaarts terug te brengen , znllen, indien 
zij niet hierheen gebracht worden, aan de Oosten
rijkech Doitsche of Oostenrijkach Zwitsenche grens 
moelen worden overgenomen door Nederlandsche 
beambten. Op vreemd grondgebied behooreu deze 
zich in geen geval· in uniform gekleed te begeven. 

Het vervoer op N ederlandsch grondgebied heeft 
per spoortrein koateloos plaats, indien het onder 
geleide van het N ederlandsch openbaar g811:ag ge
schiedt, daar voor penonen onder verzekerde be
waring reizende en voor de geleiden ko1teloos 
vervoer op de spoorwegen iB toege■taan. 

Into88Chen knnueu de vrouwen en meisjes zelve 
of hare echtgenooten, oudere of voogden d_e reis
kosten voor hunne rekening nemen , wat bijv. 
nood;akelijk zal zijn, indien he€ reizen in de hte 
of 2de klasse van den spoortrein wordt verlangd. 
Indien Nederlandsche beambten ter uitvoering van 
de verklaring met Oostenrijk-Hongarije op vreemd 
grondgebied moeten reizen, en de daardoor ver
oorzaakte ko.sten niet door de te geleiden penonen 
of door hare betrekkingen worden betaald, komen 
die ten laste van den Staat, waartoe die penonen 
behooren. Voor wat het vervoer naar Nederland 
betreft, knnnen de verblijfkosten op het gebied 
van een derden Staat voor den' vergezellenden be
ambte op den voet van het bij het Koninklijk 
besluit van 5 Januari 1884 (Staata!Jlad n•. 4) 
vastgesteld tarief aan mijn departement worden 
in rekening gebracht. De reiskosten op dat grond
gebied voor den beambte en voor de te vervoeren 
persoon , alsmede de verblijfkosten van de1e laat.te, 
knnnen tot het werkelijk uitgegeven bedrag daar• 
bij wordèu gedeclareerd. 
. Bij terugbrenging van meisjes of vrouwen naar 
Oo&~nrijk of Hongarije door N ederlandsche be
ambten zullen deze hunne ko1tenrekening voor 
wat de reis door een derden Staat betreft , bij 
hetzelfde departement indienen, waar het noodige 
zal worden verri~ht tot terugbekoming van de 
voorgeschoten gelden van de Oostenrijksch-Hon-
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gaarsche Regeering. Voor eene reis over het 
territoir van een derden Staat kan aan · mijn de

partement door nwe tnsschenkomst een ~oorschot 
worden gevraagd. 

In de verklaringen met Doi\échland en Oosten

rijk- Hongarije i■ tevens bepaald, dat gelijke terug• 
zending · zal geschieden van meisjes, die volgens 

de wetten van haar ei,:en land minderjarig zijn 
en zich in het andere land vrijwillig aan ontucht 

overgeven, indien hare oudere, of voogden die . 

terugzending verzoeken. De boven gegeven voor• ' 

schriften gelden voor zoover toepasselijk, ook bij 
deze terugzending. 

Bij de ov erwegiog van de vraag of aan een 

verzoek om terugzending zal worden gevolg ge• 

geven - hetwelk steeds zal behooren te geschieden 
indien de betrokken persoon verkeert in een ,:eva! 
als in toepasselijke verklaring bedoeld, en geen 

wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel zich daar
tegen verzet - mag in geen geval rekening wor
den gebonden met aanspraken van derden op de 
vronw of het meisje tengevolge van betrekkin,:en 
uit ontucht voortvloeiende. De verklarin11; met 
Oostenrijk-Hongarije zegt dit ten overvloede uit
drnkkelijk. 

De verklaring met Dnitschland hondt nog de 
bepaling in, dat de kosten van het onderhoud 
der uit te leiden personen bij gebreke vao vol
doenin,: door deze zei ve of door hare betrekkingen 

door den \erugzendenden Staat zullen worden ge
dragen tot de Rijksgrens. Zoodanige kosten be• 
boeven evenwel hier te lande niet te worden ge

maakt, daar de bedoelde personen in afwachting 
van het tranaport en zoo noodig ook onderweg 

~rden opgenomen iu eeu passantenhuis of een 
huis van bewaring op grond van art. 3 n•. 3 der 
wet van 31anuari 1884 (Staat,blatl n•. 3). Het be
hoeft intosschen geen betoog, dat 'ae terugzending 
niet langer mag vertraagd worden dan bepaald nood
zakelijk is voor de behoorlijke regeling daarvan. 

Alvorena een gehuwde vrouw of een minder
jarig meisje naar België of naar Oostenrijk-Hon

garije terug te zenden, moet door de overheid 

hier te lande aan dengene, die over haar gezag 
uitoefent (echtgenoot, ouders of voogd) in liet 
land, waar zij tehuis behoort, tijdig worden 
kennis gel(even van den d&g en de plaats wanneer 
en waar zij kan worden afgehaald. Ale die plaau 
worde opgegeven hei meeat geschikte grensstation 
op N ederlan.dsch gebied. 

Als de overheid , van welke • die kennisgeving 
behoort uit te gaan, en die v~or de terugzending 

selve heeft te zorgen, is, in verband met de wet 
van 13 Augustus 1849 (Staat16lad n•. 39), ale 
van zelve aangewezen het hoofd van politie der 

gemeente, waar de vrouw of het meisje verblijft. 
Bij onbekendheid met het jniat adres van degenen, 
tot wie de kennisgeving moet gericht worden, ia 
het wenachelijk de tnsschenkomst ia te roepen in 
.België van den Directeur de la Sureté te Brosse!, 
in Oostenrijk-Hongarije van den Nederlandschen 
Gezant te Weenen; de hulp van den laatste kan 
door middel van mün departement en dat van 
Buitenlandsche Zaken worden verzocht. 

Indien eene Duitache vrouw of een Duitsch 
meisje er hier te lande tegen haren wil toe mocht 

gebracht zijn , zich aan ontucht over te geven, 

en indien een minderjarige van dezelfde natiooa• 

Iiteit hier te lande vrijwillig ontucht pleegt, zal 
bare terugzending niet geschieden, dan nadat 

door dezelfde overheid tijdig dag en plaats van 
overgave aan de Nederlandsch-0uitache greoa 

(laatste Nederlandache grensstation) zullen zijn 

medegedeeld aan degene, welke over die persoon 
gezag nitoefent. l)eze mededeeliog zal steeds ge• 

achieden door tusschenkomst van de overheid in 
Duilschhmd. Mocht het onzeker zijn tot de over• 

heid van welke . l(emeente zich te wenden, dan 
kan voor de overbrenging de medewerking van 

de departementen van Justitie en van Buitenlandsche 

Zaken worden ingeroepen. 
Mochten de betrekkingen van de vron w of het 

meisje, dat naar België, Duitachland of Oosten• 
rijk-Hongarije moet worden teruggezonden, zich 
ook na ontvangst van de kennisgeving niet aan 
haar laten gelegen liggen , dan zal_ toch de teru~ 

zending, indieu mogelijk en volgens de wet ge• 
oorloofd, worden ten uitvoer gebracht met behulp 

van de autoriteiten van het land waartoe de vrouw 
of het meisje behoort. 

Indien omgekeerd eene kennisgeving ale hier 
bedoeld uit België, Duitschland of Oostenrijk
Hongarije eene Nederlandscbe overheid bereikt, 
zal deze , indien zij is het hoofd van politie der 
gemeente van verblijf, naar aanleiding daarvan de 
noodige maatregelen nemen, zoo mogelijk na over
leg met de betrekkingen van de herwaarts terug 
te zenden persoon, en zoodra mogelijk naar gelang 
van omstandigheden antwoorden aan de vre~mde 
overheid, van wie de kennisgeving werd ontvange°'i 
h de kennisgeving aan eene andere overheid ge
zonden, dan zal deze die aan de bevoegde auto
riteit' doén toekomen, die alsdan overeenkomstig 
de voordchriften heeft te handelen. 
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Ten aanzien van Doitsche vrouwen en meiajes,( 
die zich hier te lande aan ontucht overgeven, ia~ 
ook al ie geen verzoek tot op1eodin1t gedaan• 
nog eene andere formaliteit in acht te nemeo1 

Binnen de wetf:elijke grenzen, d. i. voor zoover' 
niet eenig wettelijk voorschrift daaraan in den 
weg staat, bijv. de . onschendbaarheid der woning 
of het verbod van vrijheidsrooving, moet elke 
vrouwelijke persoon van Dniteche nationaliteit, 
zoodra blijkt dat zij zich in Nederland ontuchtig 
gedraagt en onverschillig of zij in een bordeel of 
elders vertoeft, in de gemeente van haar verblijf 
gehoord worden, ten einde zoo mogelijk haar 
identiteit vast te stellen en te doen blijken van
.waar zij komt en· wie haar heeft doen besluiten 
haar land te verlaten. 

lii den regel zal dit verhoor knnnen geschieden 
ter plaatse en door den ambtenaar bedoeld in 
art. 4112 Wetboek van Strafrecht. Het boofd van 
politie der betrokken gemeent~ heeft in elk geval 
te zorgen dat het verhoor zoo mOfi:e)ijk worde af
genomen. Ten aanzien van in bordeelen op te 
nemen personen kan het gelijktijdig geschieden 
met de bekendmaking, voorgeschreven bij even
vermeld artikel van het Strafwetboek. 

Alvorens iemand, gelijk voormeld, te hooren, 
moet natuurlijk vast staan dat zij zich aan proati
tutie overgeeft, en ook dan nog moeten daarbij 
de noodige tact en omzichtigheid worden in acht 

genomen. 
Van elk verhoor worde een behoorlijk proces

nrbaal opgemaakt, waarvan zoodra mogelijk af
schrüt worde gezonden aan mijn departement, 
bllltwelk voor . de mededeeling: daarvan aan de 
Duitsche overheid zal zorg dragen. 

Van hetgeen bij zulk een verhoor blijkt kan 
uit den aard der zaak menigmaal een verzoek tot 
terngaending van de betrokken persoon het gevolg 
lijn, hetzij dit van haar zelve nitgaat, hetzij van 
hare betrekkingen, ale deze van het procesverbaal 
hebben kennis genomen. 

Telkens wanneer de terngzending, hetzij naar 
of uit Nederland van een meisje of eeoe vrouw, 
op grond van eene der hier behandelde verkla
ringell heeft plaats gehad of v ruchtel005 ia be
proefd , zal daarvan aan mijn departement bericht 
worden ingewacht van het hoofd van politie der 
hetrokken gemeente, ouder mededeeling van het
geen ten deze is verricht en van den uitalag: der 
bemoeiingen. 

In gevallen , waarin geene der bedoelde verkla • 
ringen konden worden toegeput , kan, indien 

daartoe overigen, termen zijn, op de gewone wijze 
ov~reenkomijtig de vreemdelingen•wet worden ge
handeld. Tot geene uitleiding op grond van deze 
wet behoort even wel te worden overgegaan, indien 
een der verklaringen op het gegeven geval toe• 
passelijk is, zoo)ang niet alle poginicen om over
eenkomstig deze de vrouw of het meisje uit het 
land te verwijderen vrochteloo3 zijn gebleken. 

UW .E.G. zal wel bereid zijn ter verzekering 
. van de riehtige uitvoering van de verklaringen, 
· de gewenschte inlichtingen en zoo noodig deu bij
st1md van de beambten der Rijksveldwacht te 
verschaffen, terwijl door Uwe tusschenkomst ook 
mijn d~partement desverlangd kan worden ge
raadpleegd. 

Van deze circulaire wordt het vereischte getal 
gedrukte exemplaren hiernevena gevoegd voor de 
burgemeeaters der voornaamste gemeenten en ·voor 
de hoofd•commisaarissen en de commissarissen van 
politie in Uw ressort, terwijl zij tevens in het 
Álgnul'lf Politieblad zal worden geplaatat. 

De Mit1Ïlter van JU1titie, l!JBt.) SJCIDT. 

8 Jum 1892. BESLUIT tot aanwijzing van plaatsen, 
waar inrichtingen tot vervaardiging van rook
zwak buskruit kunnen worden opgericht. S. 134. 

IN NAAK vur H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nij verheid en van Oorlog van 

13 April 1892, "!-,•. K, afdeeling Handel en 
Nijverheid en van 13 April 1892, afJeeling 
Secretariaat, n°. 6; 

Gelet op art. 24, 3de lid , der wet van 2 1n_ni 
1876 (Staat,blad n•. 95), tot regeling van het 
toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke 
gevaar, schade· ~f hinder kunnen veroorzaken; 

Den Raad vän State gehoord, advies van den 
24, Mei 1892, u•. 13; 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 31 Mei 1892, L". D, afdeeling 
Handel en Nijverheid, en van a Joni 1892, 

late aCdeeling, n•. 6 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Aan te wijzen als de plaatsen waar , overeen
komstig door ODII goed te keuren plannen en met 
inachtneming van door Ons te stellen voor• 
waarden, mogen worden opgericht en io werking 
gebracht : 

1°. Inrichtingen voor de vervaardiging van 
rookzwak buskruit, geen nitro•glycerine bevattende; 
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voor de vervaardiging tot v66r de droging van 
rookzwak buskruit, nitro glycerine bevattende; 

en voor de verwerking van droog se • katoen, 
het terrein kadastraal bekend als gemeente M11idetl, 
sectie A, n°•. 55, 213-215, 240-262, 265- 302, . 
308-348, 360---:-358, op welk terrein krachtens 
Koninklijk besluit van 11 November 1883 (Staau· 
blad n°. 155) de buskrnitfabriek •de Krijgsman" 
gevestigd en in werking ia ; 

2°. Inrichtingen voor de vervaardiging van 
schietkatoen; 

voor de vervaardiging van nitro-glycerine en 
v·oor de gelatineering daarvan met schietkatoen; 

en voor het drOj!en en bewaren van rookzwak 
bn1krnit, nitro-glycerine bevattende, het terrein 
kadastraal bekend als gemeente Nieuwer-À111JJtel, 
sectie H, n°•. 451, 462, sectie I, n"". 646, 652, 
653, 749, sectie H, no, 807, sectie I, n°. 838, 
sectie H, n••. 446, 446, sectie 1, n01• 62ó, 626, 
634, 837, sectie H, n°. 1070, sectie J, n°•. 1143, 
1146, 635, 637, 1184-1193, 1183, 16M, 1666, 
1667 en 1678. 

De voornoemde Ministers zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staaû6lad 

' geplaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den Baten Juni 1892. 
(gBt.) E M M A. 

De Min. van Waterataat, Handel en Nijverlieià, 
(gBI,) C. LELY. 

lJB Miniater van Oorlog, (.gBt.) Sl!.YPPARDT. 

(UitgBg, 20 Jutti 1892.) 

9 Jutti 1892. BESLUIT , houdende bepalingen ter 
uitvoering van art. 9 der wet van 21 Juni 
1881 (Staatablad n°. 70), tot inrichting van 
een dienst, ter verzending met de post van 
pakket.ten, een gewicht van 5 kilogram niet 
te boven gaande. S. 135. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. l':NZ. 

WIJ EMMA, ENZ 

Gelet op art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staaû6lad n°. 70), tot inrichting van een dienHt, 
ter verzending met de post van pakketten , het 
gewicht van 5 kilogrammen niet te boveugaande 

Gelet op het Verdrag van "ll'eenen van 4 Jnli 
1891, wegens de uitwisseling van pakketten met 
de poet, en op het Slot-protocol van dezelfde 
dagteekening, van welke beide stnkken de plaat
sing in het Staaü6lad werd bevolen bij Ons be
alnit van 29 Maart 1892 (StaaufJlad n°. 51) ; 

Op de voordracht van den Minister van Water• 
1892. 

staat, Handel en Nijverheid van 3 Juni 1892, 
n°. ·231, afdee!inp. Posterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
hetgeen volgt: 

Art. 1. In het verkeer tuaschen Nederland en 
de landen , welke tot het genoemde Verdrag van 
11' emen zijn toegetreden of nader zullen toetreden, 
knnnen, door tuaachènkomst van den dienst der 
poeterijen, pakkelten worden verzonden tot een 
gewicht van 6 kilogram of S kilogram , al naar 
gelang het eene of het andere gewicht als maxim nm 
door die landen ia aangenomen. 

2. Pakketten met aangegeven waarde tot een 
bedrag van ten hoogate 1000 franca en verreken
pakketten met een te verrekenen bedrag van ten 
hoogste 1000 francs zijn mede toegelaten in het 
verkeer met die landen , die zich daartoe tegen
over Nederland bereid hebben verklaard. 

Onder hetzelfde voorbehoud ia expresse-bestelling 
toeg,laten, alsmede nitreiking der pakketten aan 
den geadresseerde vrij van invoerrechten of eenig 
ander port of recht. 

3. Voor een bericht van ontvang, indien dit 
verlangd wordt, ia een voornit te betalen port 
van 10 cent verschuldigd. 

4. Van de verzending zijn uitgesloten: 
a. pakketten, waarvan een der vlakken eene 

grootere afmeting dan 60 c.M. heeft, en pakketten, 
nit Nederland over zee te verzenden, waarvan de 
inhoud 20 d.M • . te boven gaat; 

6. levende dieren, met uitzondering van bijen; 
c. zelfstandigheden, die aan ontploffing of zelf

ontbranding bloot staan, of op eenigerlei wijze 
gevaar kunnen opleveren; 

ll. pakketten , welke brieven of schriftelijke 
mededeelingen, eenen brief vervangende, bevatten ; 

Bijvoeging eeaer open factoor der gezonden 
goederen ia geoorloofd. 

e. voorwerpen, welke in het land van be
stemming of in een land waarover het vervoer 
geschieden moet, op grond van bestaande wette
lijke of reglementaire bepalingen, niet zijn toe
gelaten. 

5. Het tarief der porten, die voor de pak
ketten naar de verschillende landen verschnldigd 
sijn, wordt, overeenkomstig de bepalingen van 
het Verdrag, door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijv.erheid vutgeateld. 

Het recht van verzekering voor de pakketten 
met aangegeven waarde ia hetzelfde ala dat, voor 
brieven naar het buitenland vastgesteld, met nit
zondering van het recht voor de pakketten met 

ló 
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aangegeven waarde bestemd voor België, dat op 
6 cent per 800 francs of gedeelte van 800 francs 
is bepaald. 

Voor verrekenpakketten is, behalve het port, 
e"eo recht vel'8Chuldigd van l ten honderd van het 
verrekenbedrag, met aanvulling der breuken van 
2½ ~ent tot het volle bedrag van 2½ cent. Dit 
recht bedraagt echter nimmer minder dan 10 cent. 

De afzender van een pakket kan, tegen betaling 
van 6 cent, een bewijs van terpostbezorging daar
van bekomen. Wegens pakketten met aangegeven 
waarde en wegens verrekenpakketten wordt dit 
bewijs kosteloos uitgereikt. 

6. Wegens het verloren geraken of het bescha
digen van een pakket, waarvan de waarde niet 
is aangegeven, het geval van · overmacht uitge
zonderd, wordt schadeloosstelling verleend tot het 
werkelijk bedrag der geleden schade. 

De schadeloosstelliug gaat echter het bedrag 
van f 12.1>0 of / 7.50, al naar gelang het land 
van bestemming of van afzending van het verloren 
geraakte of beschadigde pakket, als maximum 
voor het gewicht d~ pakketten 5 kilogram of 
8 kilogram heeft aangenomen, in geen geval te 
boven. 

De nitbetsling van de schadeloosstelling geschiedt 
aan den afiender or, met diens bewilliging, aan 
den geadresseerd~. 

De aanvraag om schadelooeetelling moet zijn 
ingediend binnen één jaar, te rekenen van den 
dag der terpostbezorging van .het pakket; anders 
komen alle aanspraken daarop te vervallen. 

7, Het bestuur der posterijen belast zich met 
de vervulling van alle douaue-!onnalileiten, die 
bij den in- of doorvoer van pakketten nit het 
buitenland bier te lande gevorderd worden. 

Het betaalt de verschuldigde belasting en vordert 
het bedrag daarvan terng van den geadresseerde, 
bij de aanbieding van het pakket, 

Weigert d~ geadresseerde de teruf?betaliog van 
deze gelden, dan wordt het pakket niet uitgereikt. 

8. De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid wordt gemachtigd tot het nemen der verdere 
maatregelen," die voor de uitvoering van het Ver
drag van Wemera, in het hoofd van dit besluit 
vermeld, worden vereiecbt. 

9. Dit besluit treedt in werking met I Juli 1892, 
met welk tijdstip vervallen de Koninklijke be
sluiten van 23 Februari 1882 (Staat,blaà n•. 89) 
en van 8 Februari 1886 (Staaüblad n•. 34). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid ia belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staat,blarl en in de Staaûcourant 
zal worden geplaatst. 

Soeatd\lk, den 9den Jani 1892. 
(get.) E MM. A. 

· D1 Min. oan Water,taat, Handel en Nijverneià, 
(get.) . C. LELT. 

(Uitgeg. 26 Juni 1892.) 

10 Juni 1892. BJISLUIT, houdende nadere aan
volling van het Koninklijk besluit van 9 De
cember 1889 (Staatablaà n•. 176), tot 
vastslelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld bij de artikelen 5, 
7 en 11 der wet van Il Mei 1889 (Staaû
blaà n•. 4.B). S. 186. 

IN N.U.lll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van J ns
titie, van den l 9den April 1892, 2de afdeeling 
A, n•. 116; 

Gilzien art, Il, tweede lid, der wet van 5 Mei 
1889 (Staat,blaà n•. 4,8); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
24.sten Mei 1892, n•. 16); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister , van den laten J nni 1892, 2de afdee
linp; A, n•. 181 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1n artikel l van het Koninklijk besluit van 

9 December 1889 (Staat,bl,ad n•. 176) wordt nà 
• XI. Yi.Jckrookerijen, -drogerijen en -zouterijen" 
eene nieuwe bepaling ingevoegd, luidende: 

Xla. W uck- en bleekinriclitingen. 

Het ie vergood in or voor dit bedrijf, indien 
het zonder krachtwerktuig wordt uitgeoefend en 
danrin of daarvoor niet meer dan vijf personen 
beneden zestien jaren of vrouwen arbeid verrich
ten, den arb~id van eene vrouw bo,en zestien 
jaren te doen eindigen in het tijdvak van 15 Sep
tember tot lli Maart op zijn laatst te 8 uren 
des namiddags en in het tijdvak van 15 Maart 
tot 1 Il September op aijn laatst te 9 uren des 
namiddags, onder voorwaarde, dat na een werk
tijd van ten hoogste vier uren haar ten minste 
een half unr rost worde gegeveu. 

2. In artikel l van het Koninklgk besluit van 
9 December 1889 (Staat86laà n°. 176) wordt onder 
•XIV. Zijden 11ucknetten, ( Fabrieken 11an)" gelezen: 

•Tot l Jnli 1896 i~ het vergood den arbeid 
van een mannelijken persoon tnsechen veertien 
en zestien jaren op zoodanige uren te doen aan-
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vangen en te doen emdigen ale het bedrijf eiaeht,
onder voorwaarde, indien die nren andere zijn 
dan de in art. 5 , eerste lid, der wet genoemde, 
dat na een werktijd van ten hoogste 5 oren hun 
ten minste een half nnr rust worde gegeven en 
dat, waar met afwisselende dag- en nachtploeg 
wordt gewerkt, dezeJrde personen slechts om de 
andere week in de nachtploeg arbeid verrichten." 

3. Dit besluit treedt in werking op den vijf
den dag na dien zijner afkondiging. 

De Minister van J nstitie ia belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat gelijktijdig in het Staata
blad en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den l0den Juni 1892. 
(.get.) EMMA. 

De Minuter van Justitie, (get.) SMIDT. 
(Uitgeg 18 Juni 1892.) 

10 Juni 1892. BESLUIT, waarbij de Abdij van 
.ieme, te Hee811Jiji wordt opgenomen onder 
de in de eerste zinsnede van art. 127 der 
wet van den 19 Angustns 1861 (Staatablarl 
n•. 72) bedoelde erkende inrichtingen van 
onderwijs, waar studenten in de godgeleerd
heid tot geestelijke of bedienaar van den 
godsdienst bij erkende kerkgenootschappen 
worden opgeleid. S. 137. 

lN NAAM VAN H. M. WILHELM[NA. ENZ. 
WtJ EMMA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van de 

Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog 
en wan Marine , van 18 Maart 1892, afdeeliug 
Militie en Schntterijen, n°; l:97 M, van 23 
Ma~rt 1892, V Ude afdeeling, n•. 59, en van 
den S0sten Maart 1892 , Bureau B, n•. 31, 
betreffende een verzoek van J. BAZELMANS, pre
laat en bestnnrder der Abdij van Berne, te Hees
wijk , om opneming alsnog van die Abdij onder 
de in de eerste zinsnede van art. 127 der wet 
van 19 Angnstns 18~1 (Staatablarl n•. 72) be
doelde erkende inrichtingen van onderwijs , waar 
studenten in de godgeleerdheid tot geestelijke of 
bedienaar van den godsdienst bij erkende kerkge
nootschappen worden opgeleid; 

Gezien de eerste zinsnede van art. 127 der wet 
van 19 Angnstns 1861 (Staatsblad n•. 72) be
trekkelijk de Nationale Militie; 

Gezien het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 
( Staatabtad n•. 46); 

Den Raad van State gehoord (advies van 17 Mei 
1892, n•. 12); 

Gezien het nader rapport van de voormelde 

Ministers van 25 Mei 1892, n•. 829 M, af
deeling Militie en Schutterijen, van 31 Mei 1892, 
VIide afdeeling, n•. 90 en van 3 Juni 1892, 
Bureau B, n•. 11 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met nit
breidiatf van art. 68 van het Koninklijk besluit 
van 8 .Mei 1862 (Staaf-tblad n•. 46) te bepalen , 
dat meè opzicht tot de toepassing van de ~erst
zinsaede van art. 127 der wet van 19 Angqs
tns 1861 (Staatablad n°. 72), mede als studenten 
in de godgeleerdheid worden beschouwd zij , die 
met het stellig gebleken voornemen om zich aan 
den geestelijken stand toe te wijden , hunne op
leiding tot bedienaar van den godsdienst bij het 
Roomsch-Katholiek kerkgenootschap oatnngen in 
de Abdij van Berne, gevestigd "te Hee111Jiji. 

De• Ministers voornoemd zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaat&lt en in !lfschrift aan den Minister van Jus
titie en aan .den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

Soestdijk , aen 1 Oden J ani 1892.: 
(.get.) EMMA. 

De Minilter van Binnenlandache Zaken, 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Minister van Oorlog, (.get.) SufFARDT. 
De Minuter van Marine, ,(.get.) J. C. ,JANs~N. 

(Tlitgeg. 4 Juli 1892.) 

13 J11ni 1892. BESLUIT, tot vernietiging van 
het door den raad der gemeente Dokkum 
op 3 October 1891 genomen beslni, tot 
toekenning van een subsidie van / 31S0 aan 
de regelingscommissie der in Augustus van 
dat jaar aldaar gebonden landbouwtentoon

stelling. ~- 138. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van !J Mei 1892, n°. 2 l 91S, 
afdeeling Binnenlandsch Bestnnr, tot vernietiging 
van het door den raad der gemeente DoUum 
op 3 October 1891 genomen besluit tot toeken
ning van een subsidie van / 360 aan de rege
lingscommissie der in Aogostna van dat jaar 
aldaar gehouden landbouwtentoonstelling; 

Overwegende, dat bij dit raadsbesluit met zes 
tegen vier stemmen besloten is, dat subsidie aan 
gemelde commissie toe te kennen, tot dekking 
van het tekort op de rekening dier tentoonstelling; 

dat van de zes !aadsleden, die zich voor de 
u• 
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toekenning van het subsidie verldaardllll, 
deel uitmaakten der gemelde commissie; 

dat de leden dier commissie persoo._.,.,.==
sprakelijk waren voor de scholden der n oo 
stelling en derhalve de toekeonÎog van h 
sidi11 eeoe zaak was die hen persoonlijlr( 

dat art. 46 der Gemeentewet voors~ f 
raadsleden zich onthouden van me 
over de zaken, die hen persooulijk aan~n • 

dat derhalve voormeld raadsbeslnit, and-
gekome~ tengevolge van de medewerking van 
raad.tM'en wie de zaak , waarover gestemd werd, 
perso,nlij k aanging, is in strijd met art. 46 der 
Gemeentewet; 

Gelet e, art. 153 der Gemeentewet; 
Gehoord den ltaad van State (advies van 31 }411i 

1892, n•. 18); 
Gezien het nader rapport van den Minfater 

van Bionenlaodsche Zaken, van 9 Jno( 18~. 
n•. 2696 , afdeeling Binoenlandsch Bestuur; 

Helff>en goedgevonden en vers!aao, voormeld 
besluit va■ ~ raad der gemeente Doklmm van 
3 Octoblll, ~l, wegens strijd met de wet, te 

0\'eroietigen. ' 
D~ Minister van Binnenlandsche Zaken ia be• 

last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het 8/llatsbl,ad geplaatst en aan den Raad van 
State 'In afschrift medegedeeld zal worden. 

Soeatlp.jk, den 13deo Juni 1892. 
(get.) EMMA. 

· ter 11an Binnml,a11d8cke Zali:m, 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET, 

(Uitgeg. 4 Juli 1892.) 

16 Juni 1892. BESLUIT, houden~ toekenning 
van vrijdom van briefport. ,. 

Bij Koninklijk besluit van . 16 Juni 1892, 
n°. 106, is vrijdom van briefport verleend voor de 
brieven die voor dienstzaken gewisseld -worden 
tnsscheo de kamers van koophandel en fabrieken 
met het bestuur der gemeente of de besturen der 
gemeenten waaronder zij ressorteeren. 

18 Juni 1892. W.ET, nopens eeoe overeenkomst 
met de Billiton-maatschappij, betreffende eene 

. nieuwe concessie tot het winnen van tin op 
het eiland Billiton. S. 139. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1890/91, o•. 170, ll; 
1891/92 n•. 48, 1-8. 

Hand. id. 1891/92 blark. 1020-1044. 
Hand. l• Kamer 1891/92 bladz. 249-258, 

261-263. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA . ENZ. 

W1.r EMMA, JlNZ . .•.•• , doen te weten: 
Ai.no Wij in..1U:erweging genomen hebben, dat 

het 1fPSChelijk is bij de wet~ bekrachtigen de 
overeenkomst, welke Óod• het voorbehoud van 
die bekrachtiging is gesloten tusschen den Minis
ter van Koloniën en de Billiton-maatschappij, be

treffende de tinontginniog op Billiton na 22 Maart 
1892; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De in afschrift aan deze wet gehechte 

overeenkomst met de Billiton-maatschappij dd. 
14, Maart 1892, betreffende eeoe nieuwe concessie 
tot het winnen van tin op het eiland Billit<>n , 
wordt goedgekeurd. 

2. De in het vorige artikel bedoelde overeen
komst is vrij van leges en wordt kosteloos ge
registreerd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Leeuwarden, den l 8den J nni 1892. 

(.get.) EMMA. 
De Minister oan Koloniën, (.get.) · v. D110E.M. 

(Uitgeg. 27 Juni 1892.) 

Al'SCHBil'T. 

Tnsschen den Minister van Koloniën, hande
lende namens de Regeeriog van Nederlandsch
Iodië, ter eene zijde, en de Billiton-maat
schappij (in dit contract verder de Maat
schappij genoemd) , vertegenwoordigd door 
haren waarnemeoden directeur R. baron 
VAN TuYL VAN SEBOOSKEBKEN te 's Gra
venhage, is, behoudens goedkeuring bij 
besluit van de vergadering der aaodeel
honders van voornoemde Maatschappij en 
behoudens nadere bekrachtiging door de 
wet, overeengekomen als volgt : 

Art. 1. Aan de Maatschappij wordt door de 
Regeering voor een tijdvak van vijf en dertig 
jaren, en wel van l Mei 1892 tot en met 
30 April 1927, concessie verleend voor het winnen 
van tin op het eiland Billiton. 

2. Van de ontginning blijven de hoofdplaatsen 
der districten nitgesloten, volgéns de situatieplannen, 
waarvan de Maatachappij een exemplaar ontvangt. 

3. De Maatschappij betaalt jaarlijks aan de 
Regeering vijf achtste gedeelten van het voordeelig 
saldo , waarmede de winst-en-verliesrekening der 
Maatschappij wordt afgesloten. 

De winst-en-verliesrekening wordt goedgeschreven 
voor alle inkomsten, welke door de Maatschappij, 
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uit welken hoofde ook, io het betrekkelijk boek• 
jaar genoten zijn. 

De winst-en•nrliesrekening mag niet worden 
belast met : 

de f 124,000, di - ngevolge de artikelen 4 en 
29 van de statuten der Maatschappij wordt uit
gekeerd aan de houders van aandeelen der eerste 
rubriek; 

de uitkeering die ingevolge de artikelen l S en 
29 der statuten geschiedt aan de rechtverkrijgenden 
van P. J. LANDBT; 

aflossingen op eandeelen; 
eventneele afschrijvingen op de conc688ie; 
rente en aflossing wegens l(eldleeningen welke~ 

voorwaarden van uitgifte niet door den Minister 
van Koloniën zijn goedgekeurd; 

tantièmes en andere van de hoegrootheid der 
winst afhankelijk ptelde nitkeeringeo, tenzij met 
schriftelijke goedkeuring van den Minister van 
Koloniën , of ten behoeve van en tot herstel van 

het reservefonds tot het bij de statuten bepaalde 
ma:i:imum van / 1,000,000. 

De balans en de winst-en-verliesrekening worden 
aan den Minister van Koloniën ter goedkeuring 
aangeboden. Geschillen over de vraag, of deze 
stokken in overeenstemming met de bepalingen 
van deze concessie zijn opgemaakt, worden be• 
slist door drie scheidslieden, die als goede mannen 
naar billijkheid oordeelen, te benoemen, indien de 
Minister van Koloniën• en de Maatschappij niet 
tot eenheid komen, door den HOO{teD Raad der 
Nederlanden, op verzoek van de meest gereede 

partij. 
4. Het aan de Regeering toekomend aandeel 

in de winsten der Maatschappij wordt door deze 
betaald ten kantore van den betaalmeester te 
's Gravenhage, op de dagen waarop, en voor geen 
kleiner deel dan waarvoor het dividend ten be
hoeve van aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. 

5. De Maatschappij is verplicht na het eindigen, 
om welke reden ook, der conceuie, ten spoedigste 
uiterlijk binnen drie jaren, te liquideeren, be
houdende gedurende die liquidatie de in art. 6 
bedoelde commisaari98en alle hun bij dat artikel 
toegekende bevoegdheid. 

Zij betaalt aan de Regeering, met inachtneming 

van het bepaalde bij art. 4, • / 8 gedeelte van de 
zuivere opbrengat der liquidatie, voor zooverre 
die opbrengst overschrijdt de waarde, die, op 

1 Mei 1892, de bezittingen der Maatschappij, -
met uitzondering van de op dien datum aanwezige 
tin en oitgeiçraven tinerts en van hare vordering~n 

op derden, doch met inbegrip van de haar gedane 
· remi .. , alsmede van de gelden door of oit het 

~eservefonds ter leen verstrekt, en van de mijn• 
!)Chulden - 111llen blijken te hebben volgens de 
schatting die daarvan sa! plaats hebben met in
acbtnemiag der volgende regelen, voor JO()Ver de 
Minister van Koloniën en de Maatsch,ppij het 
omtrent de waardebepaling dier bezittingen of 
sommige harer, in der minne niet eens worden. 

1 De ,11cra-tting van de waarde dier bezittingen 
op 1 Mei 1892 geschiedt zoo spoedig mogelijk 
na de goedkeuring dezer overeenkomst, en 'lulks, 
wat betreft de bezittingen in Nederland aan ig, 
door drie deskundigen , te benoemen, zoo eartijen 
niet overeenkomen, door den Hoogen "d, en, 
wat betreft de bezittingen in Indië aanwezig, te 
benoemen , zoo partijen niet overeenkomen, door 
het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, a)les 
ten verzoeke van de meest gereede partlj. 

Bij die schatting wordt door deskundigen aldo1 
· gehandeld, dat zij bepalen de bedragen wtarvoor 
de te schatten bezittingen nieuw ,i:o,_ knnnen 
worden aangeschaft, en die bedr v fnderv11 
met hetgeen geacht moet worden oor gebruik, 
verloop van tijd en dergelijke oorzaken te sijn 

verloren gegaan. 
Ten opzichte van elk der geschatte .\Jnittiilgen 

zal als geschatte waarde gelden: zoo alw drie 
deskundigen of twee hunner het eens ZÏijl, hunne 
schatting, en, zoo alle drie van gevoêlen ver• 

schillen , de helft van de som dilft t,Jee ,chat
tingen, waartusschen het kleinste verschil bestu&, 
tenzij het verschil tnsschen de" laagste en de aid• 
delete achatting gelijk is aan dat tosschen de 
middelste en de hoogste , in welk geval de mid~ 

delste 1al gelden. 
De acbatting geschiedt op inventarissen door de 

Maatschappij zoowel van de bezittingen in Indië 

als van die in Nederland op te maken, behon• 
deus het recht der Maatschappij van aanvulling 
met hetgeen daarop vergeten mocht zijn" en be· 
hondeus het recht der Regeering, om, bij het 
opmaken van het in de volgende alinea bedoeld 
proces-verbaal, het in aanmerking komen 1<an den 
eenen of anderen poet te betwisten. 

Na de achattiag wordt bij proces-verbalil, door 

partijen te teekenen , de• ingevolge hat boven
staande, aan de ·in alinea 2 bedoelde bezittingen 

der Maatschappij op l Mei 18.9a toe te kennen 
waarde geconstateerd. 

Kunnen partijlln het omtrent die teeboing niet 

eeDB worden, dan worden alle geachillan deswegen 
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beslist door drie scheidslieden, die za!len oor
deelen en zallen benoemd worden zooals is bepaald 
bij art. 3 , laatste alinea. · 

6. De Regeering kan zoowel in Nederland als 
in N ederlandsch-Indië een commiaaaria en een 
plaatsvervapgend commissaris bij de Maata\lhappij 
benoemen. Honne belooning komt ten Jaate van 

den lande. 
Deze commissarissen· hebben het recht kennis 

te nemen van alle handelingen der Maatschappij. 
Zij hebben toegang tot de bezittingen, de• kan
toren qn de archieven der Maatschappij en knnnen 
van al hare boeken , bescheiden en schrifturen 
inzage nemen. 

De Ma&tschl>ppij verschaft alle door beu ge
vraagde inlichtingen, ook sehriftelgke. De Re

geering kan, op hare kosten, af.schriften doen 
nemen van alle bescheiden (waaronder ook kaarten), 
waarvan afschrift verlangd wordt. 

De commiBBaris in Nederland is bevoegd de al
gemeene vergaderingen van aandeelhouders der 
Maatschappij, zoomede de vergaderingen van com

missarissen, \lf te wonen en daarin eene raad
gt,Yende stem uit te brengen. 

7. De Maatschappij moet zich in Nederlandsch

Indië behoorlijk doen vertegenwoordigen. Als 
vertegenwoordigers kannen alleen Nederlanders 
in aanmerking komen. 

8. Zoalanic de concessie geldt, wordt geen woeste 
grond op het eiland Billiton in erfpacht aitgege

ven, dan nad,t de Maatschappij daarover is ge

hoord en met inachtneming van de bij deze con
cesaie aan haar geglven rechten. 

De Maatschappij heeft, zoolang hare concessie 
dnnrt, op gelijke voorwaarden ale door derden 

zijn aangeboden, de voorkeur voor conceSBiën tot 

ontginning van andere delfstoffen dan tin op het 
eiland Billiton. 

Zij heeft gedurende denzelfden termijn de be

voegdheid tot het kappen · van het voor de houts

koolbranderijen benoodigde hout in de aan de 

Regeering toebehoorende bosschen op het eiland 
Billiton. 

9. Het is aan de Maatschappij vrijgelaten voor 

hare onderneming vrije werklieden van elders aan 

te voeren, • behoudens de verplichting der Maat

schappij te zorgen, dat zoodanige van elders aan
gevoerde personen nimmer komen ten laste van 
het Gonvemement. 

10. De Maatschappij verbindt zich om geene 
bij de mijnen op Banka behoorende Chineesche 

mijnwerkers in dienst te nemen, zonder speciale 

vergunning van den Gonverneur-Generae,l van 

Nederlandsch-Indië. 
Bijaldien zoodanige Chineezen in dienst der Maat

schappij worden aangetroffen, zullen zij op hare 
kosten naar Banka worden ter oggezonden. 

11. Gronden, . woningen, erven, beplantingen 
en andere bezittingen der inlandsche bevolking 
worden door de Maatschappij ten behoeve harer 
onderneming niet in gebraik genomen dan na voor
afgaande schadeloosstelling, en met toestemming 
van de rechthebbenden , of, indien deze toestem
ming niet te verkrijgen ia• overeenkomstÎK de 

algemeene verordening, regelende de onteigening 
ten algemeenen natte in Nederlandsch-Indië. De 
bepaling, dat de onteigening van al de binnen 

Billiton gelegene voor het werk noodige eigen
dommen te gelijker tijd gevraagd inoet worden, is 

niet van toepassing. 
12. De Maatschappij mag de rechten en het 

genot, uit deze coneeasie voortvloeiende, noch 
geheel noch gedeeltelijk aan anderen overdragen, 
dan met toestemming van de Regeering. 

In geen geval mag die overdracht geschieden 

aan anderen dan aan Nederlanders , ingezetenen 

van Nederland of van Nederlandsch-Indië, of 

vennootschappen in Nederland of in Nederlandsch

Indië geve1tigd. 
13. De Maatschappij is verplicht duidelijke kaar

ten op de schaal l : 5000, aanslnitende aan de 

van landswege verrichte topographische opneming, 

op te maken en bij te honden van alle door haar 

in gebruik genomen gronden. 

Deze kaarten worden v66r ultimo April 1894 
in kopie tegen rec;o aan den chef van den dienst 

van het mijnwezen in Nederlandsch-Indië afge
leverd en daarna telken jare aoor een bijgewerkt 
exemplaar tegen inwisseling van het gedeponeerde 

vervangen. 

Jaarlijks, te béginnen met 1893, worden voorts 
over het afgeloopen jaar ingediend opgaven ver

meldende de diepte van- elke werkplaats, de opper

vlakte van de uitgewerkte stukken, de hoeveel

heid daaroit verkregen tin, en het aantal werk
lieden , benevens boorlijsten en boorkaarten op de 

schaal en in den vorm als bij de Maatschappij 

gebruikelijk, of, zoo noodig, door de Regeering, 

de Maatschappij gehoord, aan te geven. 
Wijders zal de Maatschappij binnen twee maan

den na elk boekjaar aan het hoofd van gewestelijk 
bestnor op Billiton een kort verslag indienen, ver

meldende de productie, de werkkrachten en de verdere 

bijzonderheden der ontginning gedurende dat jaar. 
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14. Op alle terreinen, welke op l Mei 1892 4°. bij inbezitneming van gronden en andere 
door de gebouwen en inrichtingen der Maatschappij eigendommen zonder voorafgaande schadeloosstel
op het eiland Hilliton zuilen zijo ingenomen, wordt :liog, tienmaal het bedrag daarvan, onverminderd 
kosteloos, voor qen duur dezer concessie, recht lde uitkeering van schadevel"!l:oedipg aau recht-
van opstal verleend. ,hebbenden. 

Bij het' eindigen, om welke reden ook, van de · 17. De Regeering kan deze ronceasie intrekken, 
concessie kan de Regeering de aan de Maatschappij wanneer de Maatschappij , behoudens overmacht, 
toebehoorende, op het eiland_ Billiton aanwezige .de ontginning gedurende drie achtereenvolgende 
en voor het drijven der outginniug bestemde . jaren heeft !festaakt, of zoodanig heeft beperkt 
roerende en onroerende goederen, welke de Re- .dat de gemiddelde jaarlijksche opbrelli,8t gedu
geering verlangt, overnemen tegen de waarde, ,rende drie achtereenvolgende jaren niet meer heeft 
welke die voorwerpeu alsdan znlleo bezitten. Die ,bedragen dan vijf duizend pikols tin, of wel, 
waarde wordt geschat door ,irie deaknndigeo, te wanneer zij een vol jaar, na ingebrekestelling, 
benoemen, zoo JJ&rtijen oiet overeenkomen, door , eenige bepaling dezer conceaaie oiet heeft nageleefd. 
het HOOgJ1:erechtshof van Nederlandsch-Indië, ten ' 18. Alle wijzigingen in de op de dagteekeoing 
verzoeke der meest gereede partij. Ten opzichte dezer geldende statuten der Maatschappij worden 
dier achatting geldt voorta hetgeen bij alinea 4, •aan de goedkeuring van den Minister van 1'eloniëo 
e11 6 van artikel 6 is voorgeschreven. onderworpen, tot zekerheid dat daarin niets voor-

15. De Regeeriog behoedt zich het recht voor, komt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de 
de bewerking vao eeoe mijn , van eene werkplaats , , rechten der Rep;eering, uit deze concessie voort. 
of van een terrein te verbieden, indien daarbij vloeiende. · 
·grond wordt gespoeld ·of geworpen op nabij ge- 19. Door deze overeenkomst vervalt elk recht, 
legen terreinen, tot schade vao de eventneele dat de Maatschappij zon meenen te k~ooeo oot
latere ontginning dier terreine11, of waooeer de leeoen aan de overeenkomst namens deo Gouver
Maatschappij, alvorens op zulke nabij gelegen nenr-Generaal van Nederlaodsch-Indië op 7 Ja
terreinen grond te spoelen of te werpen , niet be- nuari 1882 door den directeur vao onderwijs, 
hoorlijlt heeft onderzocht of die terreinen wegena eeredienst en nijverheid, met den vertegenwoor
ertsarmoede of erteloosheid voor ontginning niet · diger der Maatschappij in Indië gesloten. 
-in aanmerking komen. 

Bij geschil over eeo en ander wordt dit beslist 
door drie scheidslieden , die zullen oordeeleu als 
goede mannen naar billijkheid, en benoemd zullen 
worden, zoo partijen niet tot overeenstemming 
komen, door het Hooggerechtshof van Neder
landsch-lndië. Indien scheidslieden het nood
zakelijk achten een plaataelij k onderzoek in te . 
stellen, wordt het daartoe benoocligde personeel 
en materieel beschikbaar gesteld door de Maat
schappij. De kosten van een en ander worden 
gedragen door de partij die door de scheidslieden 
in het oogelij k wordt gesteld. 

16. De Maatschappij verbeurt, behoudens 
overmacht: 

1 •, eene boete van één ten honderd van alle 
· ingevolge art. 3 aan den lande verschuldigde 
aommen, voor elke maand achterstand, znllende 
het gedeelte eener maand voor eene geheele 
maand worden gerekend; 

2°. twintig golden voor eiken dag verzuim in 
de indiening van het jaarverslag bedoeld bij art. 18; 

8°. telkens tien golden per dag voor elke· niei 
ingeleverde kaart bedoeld bij ad. 13; 

011ergang1bepaling. 

De bestaande o,ereenkomst van 23 Maart 1852, 
gelijk die is gewijzigd bij akte van 10 October 
1864, wordt gerekend voort te dnreo tot en met 
SO April 1892. 

De op l Mei 1892 aanwezige hoeveelheid tin 
eu nitgegraven tinerts wordt in een door partijen 
op te maken proces-verbaal geconst!'teerd. 

Door de Maatschappij wordt aangelegd eene 
rekening, waarop worden gebracht, aan de eene 
1ijde de opbrengst vao de io art. 5, alinea 2, 
nitgezooderde tin en tinerta, zo01nede he\ bedrag 
der iu die alin~ uilgezonderde vorderingen op 
derden, en aan de andere zijde de som men die 
de Maatschappij op 1 Mei 1892 zal -uldig zijn 
(waaronder te begrijpen het bed~waarvoor de 
reserve-assurantie-rekening is goedgeschreven), als
mede de bedragen welke voor de afwerkilllf; de 
verzending . en den verkoop der op 1 Mei 1-f392 
voorradige tin en tinerts zullen worden gevorderd. 

Deze -rekening wordt aan den Minister van 
Koloniën ter goedkeuring aangeboden, en bij ver-



224 18 JUNI 1892. 

schil is daarop van toepassing het bepaalde bij 
art. 3, laatste alinea._ 

Het saldo dat die rekening aanwijst, en waar• 
onder dus is l>ll@lrepen het saldo der winstrekening 
voor 1891/1892, blijft ter aitslnitemle beschik• 
king der Maatschappij en lllitsdien is op de nit• 
keerqg daarvan aan ~e asndeelhou e~s het he• 
paaJ4e van arl, 3, alinea 1 ... van toepassing. 

Al-,.i overeengekomen en in ~eevoud getee
kend t19 's Gravenhage , den 14den Maart 1892. 

De ,M · iater oan Koloniën, ($et.) v. DEDEJII, 

De 'lbll:trnemende Directeur der B illiton-,maatsck. , 
(f/et.) R. VAN TUYLL, 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal bij ket Departement van 

Koloniën, 

(get.) H. VA!I DER WIJCK . 

18 J11ni 1892. WET, tot voorzienin~ in het 
kas-tekort van den Indischen dienst over 1892. 
s. 140. 

111 NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ • •• • ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, tlal 

de wijze behoort te worden geregeld, waarop in 
afwijking van artikel 26, laatste alinea, der wel 
van 23 A11ril 1864 (Staaühlad n•. 35) voor het 
jaar 1892 zal moeten worden te gemoet itekomen 
in het kas-tekort van den Indischen dienst hier 
te lande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
A,-t, 1. De Minister van Financiën wordt be

voegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan den Minister van Koloniën gednreode het 
jaar 1892 het bedrag der volgens artikel 33 der 
wet van 23 April 1864 (Staatablad, n•. 36) in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te gaan 
met eeoe eo~ van ten hoogste zes miltioen gulden. 

De Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
ui~ift~,of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, met inachtneming van de daaromtrent 
b•ande of nog vast te stèllen wettelijke be
pa~ en. 

2. De!llllwet treedt in werking op den dag van 
hare afko~ ing. 

La,ten ;;,r bevelen , enz. 
(ceven te Leeuwarden , den 

($et.) 

l 8den J 1ni 1892. 

E~M~. 
De Mini8ter van Financiën, 1.9et.) 1'1ERSON. 

De Mini8ter van Kok>niën, (get.) v. DEDEJII. 

(Uitgeg. 7 Juli 1892.) 

18 Juni 1892. Wn, tot verhooging van het 
oijfde hoofdstuk der Staatsbegrootiog voor 
het dienstjaar 1892. S. Hol. 

Bij deze wet worden de n_avolgende artikelen 
van dit hoofdstuk oerkoogà: 
Árt. 61 met /260,000. Árt. 14.l met/ 50,000. 

Ten gevolge van voorschreven verboogingen, 
wordt het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk 
gebracht op f 1,206,037.20; dat der 6de Afd• 
op f 8,863,640.64. en het eindcijfer nader vast• 
gesteld op f 12,082,064.84.. 

18 Juni 1892. Wn, tot bekrachtiging van den 
onàerhandscben verkoop van een st11k grond 
bij het station Meppel aan R. DONKER aldaar, 
s. 142. 

18 Juni 1892. WXT, houdende wgzigmg van 
artikel 190 der A lgemeene Wet van 26 An• 
gnstns 1822 (Staatshlad, n•. 38). S. 148. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het in het belang van het internationaal spoor• 
wegverkeer wenschelijk is art, 190 der Algemeene 
Wet van 26 Angnstns 1822 (Staatahtad, n•. 88) 
te wijzigen; 

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

Eenig artiiel. 

Aan het eerste lid van art. 190 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatahf.ad, n°. 88) 
wordt het volgende toegevoegd : 

• De ambtenaren zijn eveneens bevoegd alle per• 
sonen te visiteeren , die met spoortreinen het 
Rijk binnenkomen, ter plaatse waar de trein voor 
het eerst op N ederlandsch grondgebied stilhoudt 
of volgens de bekend gemaakte dienstregeling moet 
stilhouden , ongeacht den afstand van het vreemd 
grondgebied." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Leeuwarden, den 18den Jnni 1892. 

EMMA. 

De Minuter oan Financiën , (.get.) PrERSON. 

(Uitgeg. 2 J11li 1892.) 

18 Juni 1892. WET, tot regeling der pensioenen 
en onderstanden van het personeel van deu 
loodsdienst voor zeeschepen en aan de weduwen 
en kinderen van dat per~oneel, S. 14,4. 
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Bijl. Ha11d. 2• Kamer 1891/92 n°. 68, 1-ll. 
Ha11d. id. 1891/92 bladz. 968-979. 
Ha11d. l• Kamer 1891/92 /Jlatk. 224, 234. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr~ EMMA, ENZ. • ••••• doen te weten: 
Ahoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

nader bij d~ wet . behoort geregeld te worden het 
verleenen van pensioen en onderstand aan schippers, 
loodsen, loodskweekelingeo, hulploodaen, kwartier

meesters, roeien en matrozen bij den loodsdienst 
voor zeeschepen, mitsgaders aan hunne weduwen 
en kinderen ; 

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

lsTE AFOEELING. 

Van ·de p11111wene,, en ond-er,tanden der 1cAipper1, 

lootken, lootklttoeekelingen , Aulplootuen , 
/noartiermeelter1, roeier, m 'lllatrozm. 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt pen
sioen of onderstand verleend aan schippers, loodsen, 
loodskweekelingen, hulploodsen, kwartiermeesters, 
roeiers en matrozen bij den loodsdienst voor zee
schepen; in · de gevallen, onder de voorwaarden 
en naar de regelen bij deze wet bepaald. 

2. Het recht op pensioen wordt, na bekomen 
ontslag, verkregen: 

a. ter zake van vijf e10 11 ij /tigjarigen ouder
dom, mits de belanghebbende een diensttijd kan 
doen gelden van tièn jaren in den loodsdienst; 

/J. ter zake van 11wwonding, verminking, zieü
of licl,aam,gebrel:m, door den belanghebbende be
komen in de uitoefenÏ"fl 11an de.. lootkdienlt , of 
veroorzaakt door gevorderde of /Je11olm dienlten 

!,et lootkmam/Jeroep /Jetrelfende, of wel door den 
belanghebbende bekomen· /Jij eene poging tot red

ding 11a11 1cAipbreul:elingen in dien,t eener redding

maaûcAappij, voor zooveel die verwonding , ver
minking of gebreken den belanghebbende binnen 
een jaar na het ontstaan tot de verdere waar
neming zijner werkzaamheden voor altijd onge. 
schikt maken. Van den ~rmijn van een jaar 
mag alleen worden afgeweken, wanneer bij het 
nader te noemen ~eneesknndig onderzoek blijkt , 
dat de ongeschiktheid het onmiddellijk gevolg ia 
van vroeger bekomen verwonding , verminking of 
gebrek; 

c. ter zake van onge1cAïktAeid van den belang
hebbende voor altijd tot de verdere waarneming 
zijner werkzaamheden , hoezeer ontstaan door 
andere oorzaken dan die onder lit. /J vermeld, 
doel,, niet /,,et gevolg 11an eigen moedlOillige 1,a,.. 

deli"flen of O"fleTegeld gedrag, en voor zoD11eel 
die onge1cl,iktheid kem tnen, /J11ife11 1faat ,telt 
om door kandenar/Jeid in zijn leoen,onder/wud te 
11oonÎell, zoomede wanneer hij, na bij aanneming 
voor den loodsdienst te zijn goedgekeurd, later 
wegens ge/Jrflen aa11 Aet gezicM111er,nogen, voor 
den loodsdienst is afgekeuld en ontsla~, "tenzij 
die gebreken bi~ ontstaan te "'.jn door eigen 
toedoen, een è'n ander mits de belanghe ode 
minstens een diensttijd van tie11 jaren llan doen 
gelden in den loodsdienst. 

3. Lle oorzaak, de aard en de gevolge"1 van 
de verwonding, verminking, ziels• of lichaams
gebreken, die recht op pensioen geven , moeten 
bij commissoriaal militair geneeskundig onderzoek 
zijn erkend. 

4. Voor de regeling van het pensioel komt 
als diensttijd in aanmerking de tijd, v66r en nà 
de invoering dezer wet doorgebracht: 

a. bij 's Rijks loodsdienst voor zeeschepen ; 
/J. bij de gemeentelijke binnenloodsdiensten , 

vermeld iu art. 20 der wet van 20 Augustus 1859 
(Staàt,6lad u0 : 93) tot regeling van den loodsdienst 

voor zeeschepen ; 
c. in 's Rijks militairen en burgerlijken dienst, 

zoo in Nederland, als in de koloniën en bezit
tingen van het Rijk in andere werelddeelen, 
voor zooverre deze aanspraak geeft op pensioen 
en niet reeds _met pensioen is vergolden. 

Diensten bij het loodswezen beneden den ouder• 
dom van acMtien jaren verricht, komen alleen 
in aanmerking bij het verleenen van pensioen op 
iuond van art. 2 , !it. i. 

De maand, waarin de diensttijd aànvang neemt 
en die waarin deze eindigt , worden tên volle 

berekend. 
Bij weder-indiensttreding na ontslag op ver

soek, -komen de v6ór het ontalag bewezen diensten 
bij de berekening van het pensioen weder in aan
merkin~, mits het vertoek om ontslag i■ Jle&ehied 
overeenkomstig door ons te stellen regelen1 

&. Alle recM op pensioen gaat verlorlll voor 
hem, die, behalve in de gevallen bij art. 2 vdbr• 
r.ien , onulageo wordt op eigen verzoek, di.t bij 
rechterlijke uitspraak van zijo ambt wMi ontset, 
of die nit hoofde van wangedrag, on el~hllid, 
verregaande achteloosheid of plichtvenmi uit 
zijne betrekking ontslagen wordt. 

6. Het pensioen ter zake van art. 2 , !it. a, 
wordt, als maximum, voor r,ij/ en dertig dienst
jaren , vastgesteld, voor een : 

echipper der l • klasse (zeedienst), op / 700, 
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zeeloods, op . / 630 
schipper der 2• kl'!-8se (afhaal-

J ·, 
en binnendienst) 

binnenloods • 490 
kwartiermeester • 
loodskweekeJing der 1• klasse 
roeier , op 420 
loodskweekeJing der 2• klasse 

} op • 350 
hulploods. 
mat19118, op. • 280 
Bij de berekening van het pensioen wordt voor 

elk .liensljaar het 1/36 van het maximum be
drap: ~eoomen. 

Ingeval het pensioen , in dit artikel bedoeld, 
minder dan 1,onderd oijftig gulden zou moeten 
bedragen, wordt het op die som bepaald. 

7. Het pensioen, ter zake van art. 2, !it. 6, 
wordt vastgesteld op gelijk bedrag als voor !it. a, 
met dien verstande, dat bij minderen diensttijd 
dan tNtig jaren, het pensioen wordt 'berekend, 
als had de belanghebbende tlDintig dienst;jaren 
vervuld, behoudens het bepaalde in art. 8. 

8. Wanneer de omoonding , oerminking , eieu
of licllaam8ge'/Jreien, bedoeld bij art. 2 , !it. 6, 
den belanghebbende voor altijd buiten staat stellen 
om door handenarbeid in zijn levensonderhoud 
te voorzien, wordt, ongeacht den diensttijd , het 
pensioen bepaald op het bedrag, waarop na een 
diensttijd van flij/ 1111 dwtig jaren recht zon zijn 
verkregen. 

9. Het pensioen, ter zake van art. 2, !it. c, 
wordt vastgesteld op dri4 oierdm van het bedrag 
in art. 7 voor lit. 6 bepaald, onder dien ver
stande dat, mocht het minder dan Aontlerd oijf• 
tig gulden bedragen, het · op die som wordt gesteld. 

10. Aan hem, die reeds in het genot ia van 
Rijkspensioen, wordt, wanneer hij komt te ver• 
keeren in een der gevallen, vermeld in art. 2, 
voor de diensten, na zijne penaionneering be
wezen, toegekend een afzonderlijk pensioen, be
rekend overeenkomstig de regelen dezer wet, doch 
met weglating der bepaling omtrent het minimum 
van het pensioenbedrag. 

11 . Aan hem, die minstens tien jaren in den 
loodsdien« is werkzaam geweest, wordt, bij ontslag 
ten gevol• van een maatregel van bestuur, door 
den Minister van Marine afg6fli9Yen een bewijs, 
dat. hij, bij het bereiken van den ouderdom vari 
rnjf en oijftig jaren, aanspraak heeft op een peo
sioeo, berekend op deo voet vao art. 6, doch 
met weglating der bepaling omtrent het minimum 
van het pensioen bedrag. 

Deze aanspraak vervalt wanneer hij herplaatst 
ia in eene Rijksbetrekkiup:, waaraan het uitzicht 
verbonden is op een pensioen , bij welks bereke
ning de diensttijd , bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, in aanmerking wordt genomen, of 
wannee,· hem v66r het bereiken van den ouderdom 
van oijf en oijftig jaren reeds zoodanig pensioen· 
is verleend. · 

Bij herplaatsing van deri in het eerste lid van 
dit artikel genoemde bij het loodswezen wordt 

. art. 6 weder op hem van toepassing. 
12. Met uitzondering van het pensioen, be

doeld in art. Il, neemt het pensioen aanvang 
met den dag volgende op dien van het ontslag. 

13. Het pensioen, toegezegd bij art. 11, wordt 
verleend op aanvrage van den belanghebbende. 

Deze zendt daartoe, binnen één jaar nadat hij 
den ouderdom van flijf en oijftig jaren heeft 
bereikt , een verzoek in aan het Departement van 
Marine, als wanneer het pensioen aanvangt met 
den dag, waarop hij daarop aanspraak heeft ver
· kregen. 

Wanneer de aanvrage niet binnen één jaar na 
de verkregen aanspraak is ingediend, gaat het 
pensioen eerst in met het vierendeeljaars, vol
gende op dat waarin dè aanvrage gedaan is. 

Is de aanvrage niet ingediend binnen oij f jaar 
na de verkregen 1UU18praak, dan is alle recht op 
dit pensioen verbeurd. 

14. Hij, die uit zijne betr~kkiog is . ontslagen, 
zonder dat hem pensioen is toegekend, kan het 
nog verkrijgen, wanneer later blijkt, dat hij 
daarop tijdens zijn ontslag recht had. 

Dat recht vervalt wanneer de aanvraag om 
pensioen niet binnen den tijd van een jaar na 
het ontslag aan het Departement van Marine is 

ingezonden. 
15. Hij, die onder toekenning van pensioen is 

ontslagen, doch recht kan doen gelden op hooger 
pensioen dan aan hem is verleend, wordt alsnog 
in het g~not van dat hooger pensioen gesteld, 
mits de aanvraag daartoe binnen den tijd van 
één jaar, nadat het pensioen is aangevangen , aan 
het Departement van Marine zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in: indien zij wordt ver
leend, op grond dat de bekomen verwonding, 
verminking of gebreken verergerd of toegenomen 
zijn, met den dag waarop de aanvraag bij het 
Departement van Marine . is ontvangen; en in 
alle andere gevallen met den dag, volgende op 
dien waarop het ontelag is ingegaan. 
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Iln.11: AFDEELING. 

P atJ de p61UÏo6t1611 m moder1la'llllen der t11etlut111M 
en litJàerm van 1cAippér1, lood,m , lood,

lnoeeielingm, ./tulplood,n, lnoartûtr
mee,tlf1'1, roeier, en matro:zm. 

16. Ten laste van den Staat wordt peoaioeo 
of onderstand verleend aan de wedoweo en kin
deren van schippers, loodsen, loodakweekelingeo, 
hulploodsen, kwartiermeesters, roeiers en matrozen 
bij den loodsdienst voor zeeschepen, in de ge
vallen, onder de voorwaarden en naar de regelen, 
bij deze wet bepaald. 

17 •. Recht op pensioen wordt toegekend: 
a. aan de weduwen van schippers, loodsen, 

loodskweekeliogen, hulploodsen, kwartiermeesters, 
roeiers en matrozen, wiér mannen in tle uit
oeff!1fÏ1'g pan tletJ [ood,dimlt, of ,bij de nitvoering 
van gnortlerde of lJnolm dim,tn Aet lootlnnana
lJlf1'oep lJetrejf~, of t11ef. !Jij eme poging tot 
reddûtg van ,cAiplJreul:elingm m dimlt effllf1' 
redding1naat.rchappij zijn omgekomen, dan wel 
aan de OtJmiddeUijl:e gwolgtM oan daarin of 
daarlJij OtJt.rla1'8 VertllOMÎttg • oerminltitcg. neu
of lü:liaam,gelJrden, binnen en jaar na het oor 
staan · daarvan zijn overleden, mits het howelijk 
niet na de verwonding, verminking, ziele- en 
lichaamsg~brekeo ia voltrokken. Van den termijn 
van eetJ jaar mag alleen dan worden afgeweken, 
indien uit het getuigschrift van een geneeskundige 
blijkt, dat de dood het onmiddellijk gevolg was 
van vroeger aldns bekolJ!en verwonding, nr
miokiog of gebrek ; 

lJ. aan de wedoweo van schippers, loodsen, 
loodskweekelingeo, hulploodseo, kwartiermeesters, 
roeiers en matrozen, wier mannen tJiet onder de 
bij lit. a van dil artikel vermelde omstandig
heden zijn overleden, doch tijdens hno overlijden 
reeds in het genot van pensioen waren gesteld of 
daarop recht verkregen hadden, dan wel een 
diensttijd van tw jaren in den loodsdienst konden 
doen gelden, mits het hnwelijk niet na de op
pensioenstelling van den man ia voUrokken. 

18. Het wednweopenaioen. wordt bepaald: 
a. in gevallen, bedoeld bij art. 17 , lit. a, op 

tt11ee tlertletJ van het pensioensbedrag, dat de 
echtgenoot zou hebben gekregen, ware hij go
peosiooneerd overeenkomstig art. 8 dezer wet; 

lJ. in gevallen, bedoeld bij art. 17 , !it. lJ, op 
de Aelft van het pe~eioeosbedrag dat den echt
genoot reeds was toegekend, of, indien hij tijdens 

zijn overlijden nog iu dienst bij het loodawezeo 
was, op de lrelft van het pensioensbedrag waarop 
hij aanspraak, overeenkomstig art. 6 dezer wet, 
had kannen maken, indien hij op den dag van 
zijn overlijden ware gepeosiooneerd. 

19. Het weduwenpensioen neemt aanvang met 
den dag, volgende op dien, waarop de bezoldiging 
of het pensioen van den echtgenoot ophoudt. 

Wanneer de aanvrage tot het bekomen van 
weduwenpensioen niet binnen éin jaar, nadat 
recht daarop is verkregen , aan het Departement 
van Marine is ingewoden, gaat het pensioen 
eerst in met het vierendeeljaars, volgende op 
dat, waarin de aanvrage is, gedaan. 

Is de aanvrage niet binnen vijf jaren, ·nadat 
op het pensioen aanspraäk . ia gekregen" ingediend► 
dan ie atle recht op wednwenpensioeo verbeord; 
Bij hertrouwen hoodt het wednwenpensioen op 
met den dag, waarop het huwelijk ia voltrokken. 

20. Wanneer de schipper, loods, loodskweeke
liog, hnlploode, kwartiermeester, roeier en matroo,► 
die op eeoe der wijzen of in een der gevallen 
in art. 17 omschreven, het leven heeft verloren, 
geen wednwe, maar een of meer kinderen achter
laat, geboren oit een v66r het ontataao det ,bij, 
eveogemeld artikel omschreven omstandigheden 
voltrokken wettig huwelijk, of v66r dat tijdstip 
gewettigd , wordt aan dat kind of die kinderen , 
zoolang &ij beneden den oaderdom van acAttietJ 
jaren en aogehnwd zijn, en de Staat niet op 
andere wijze in hun onderhoud voorziet, een 
ondentand verleend tot gelijk bedrag als het 
pensioen, dat aan de wednwe zon zijn toegekend~ 
Zoodrs een der kinderen ophoudt recht te hnben 
op onderstand, gaat zijn aandeel over op de over
blijvende daarop recht hebbende kinderen.. 

Op den onderstand der kinderen zijn ook de 
bepalingen van het 1 •, 2• en 3° lid van art, 19 
van toepassing. 

21. Eeoe op pensioen rechthebbende weduwe
oohaogt boven haar pelllÎoen . een onderstand van 
tietJ golden 'a jaan voor elk harer kinderen, be
neden den leeftijd van acAttietJ jaren, gesproten 
nit een wettig huwelijk met of gewettigd door
dengeoe, door wiens overlijden zij recht op pen
sioen bekomen heeft. 

22. Aan de vrouw of wettige en gewettigde
kinderen van een schipper, loods, loodskweekeliog, 
hulploods, kwartiermeester, roeier en matroos, 
kan lijdelijk èeo ondersta ud worden verleend in. 
het geval, dat haar echtgenoot of hno vader bij 
de uitoefening van zijn dienst ie vermi1t geraakt_ 
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Het bedrag van dien onderstand zal gelijk zijn 

aan het bedrag van het pensioen oT den onder

stand, waarop de weduwe of de kinderen bij het 

overlijden van haren echtgenoot of bonnen vader 

recht mochten hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensioenen 

en onderstanden zijn ook op dezen onderstand, 

tijdelijk daarvoor in de plaats tredende, toepasselijk. 

23. Bijaldien eene weduwe, die in het genot 

is van een weduwenpensioen, een hnwelijk aan

gaat, of wanneer eene wednwe gepensionneerd of 

op wedowenpensioen recht hebbende, ia overleden 

en i,en of meer kinderen aanwezig zijn, geboren 

uit een wettig hnwelijk met of gewettigd door 

hem , die op eene der wijzen of in een der ge

vallen genoemd in art. 17 , het leven heeft ver

loren , wordt aan het kind of die kindeten , onder 

dezelfd, voorwaardelijke bepalingen en op denzelf

den •oet "" · art. 20 zijn vastgesteld, de daarbij 
bepaalde ondersthd toegelegd, met ingang van 

den dag, 1waai:Wp het wednwenpenBioen of de be

aoldiging beeft opgehouden. 

24. Ingeval de schipper, loods, loodskweekeling, 

fi oda, kwartiermeester, roeier en matroos, 

die "Il eene der wijzen of in een der gevallen bij 

art. 17 omschreven, het leven heeft verloren, 

behalve eene weduwe, ook één of meer kinderen, 

door hem in vroeger huwelijk verwekt, of voor 

he, augaan van het laatste hnwelijk gewettigd, 

achterlaat, wordt het aan d~ wedowe toe te 

kennen pensioen, zoolang dat kind of die kin

tieren in die omstandigheden verkeeren , op grond 

waarvan zij , krachtens de bij art. 20 rnstgestelde 

be en, op onderstand recht hebben, op naam 

en Jlln behoeve van de wednwe voor de ééne 

biA<o vao gemeld kind of kinderen voor de 

wea 1ft verleend. 

Vao den dag dat het kind of de kinderen op
háào op onderstand recht te hebben, wordt de 

we<l#:e ook in het bezit van de tweede helft van 
het pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de wednwe of wanneer zij 
ia het huwelijk treedt, gaat de door haar ge

notene helft op voormeld kind of de voormelde 

kinderen over, voor zooverre zij krachtens de bij 

art. 20 vastgestelde bepalingen nog op onderstand 

recht hebben. 

Mochten er echt.er één of meer kinderen aan
wezig zijn, voortgesproten uit haar hnwelijk met 

den in b_et eerste lid van dit artikel . bedoelden 

schipper, loods, loodskweekeling, hnlploods, kwar
tiermeester, roeier of matroos, of bij of tijdens 

dat huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten, 

krachtens de bij art. 20 vastgestelde bepalingen, 

op deze kinderen over. · 

25. Eene wednwe hertronwd, doch opnieuw 

weduwe geworden en krachtens haar tweede of 

nader hnwelijk tot Rijkspensioen niet of tot min

der bedrag gerechtigd , treedt weder in het genot 

van haar vorig pensioen. 

De ingang daarvan wordt, behoudens het voor

geschrevene in het 2• en 3• lid van art. l Il , 

bepaald op den daj!, volgende op dien, waarop · 

haar laatste echtgenoot ia gestorven, of waarop 
later het Rijkstraklement of pensioen, waarvan 

laatstgemelde i_n het bezit mooht zijn geweest, 

heeft \)pgehonden. 

ln!{llval er één of meer kinderen, bij haar in 

vroeger huwelijk verwekt of bij of tijdens dat 

huwelijk gewettigd, kracht.ene art. 2:3 in het ge

not zijn van O[!derstand, wordt de wednwe niet 

eerder in haar vorig pensioen hersteld, dan met 

den dag, volgende up dien, waarop de onder

stand aan het kind of d11 kinderen toegekend, 

geheel heeft opgebonden. 

26. Bij het overlijden van een schipper, lood■, 

loodskweekeling, hulploods, kwartiermeeat~r, roeier 

of matroos, wiens huwelijk door echtscheiding 

ontbonden is, worden de wettige en gew;ttigde 

kinderen, met betrekking tot het recht op onder

stand, met onderlooze kinderen gelijkgesteld. 

27. Wanneer de in de 2• afdeeling dezer wet 

bedoelde personen recht op hooger pensioen of 

onderstand mochten kunnen doen gelden dan aan 

hen is verleend , worden zij alsnog in het genot 

1•an dat hooger pensioen of dien hoogeren onder
ataud (!l'Steld, mits de aanvraag daartoe binnen 

den tijd van een jaar, nadat het pensioen of de 

onderstand ia aangevangen, aan het DepartemP.nt 

van Marine zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in met den dag , waarop 

de aanvraag bij genoemd Departement is ontvangen. 

Illo.11 AF DEEL ING. 

.dlg1!111eme b6flalir,gm. 

28. Wanneer de rangschikking van een schip

per of loods , hetzij onder den zeeloodsdienst , 
hetzij onder den binnenloodsdienat, en mitsdien de 

berekening van het aan hem, zijne weduwe, 
kind of kinderen toe te kennen pensioen, aan 

twijfel onderhevig mocht zijn, wordt, op voor

dracht van den Minister van Marine, voor elk 
bijzonder geval, door Ops beslist. 
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29. De pensioenen, onderstanden en verhoogiogen 

worden, op voordracht van den Minister van 

Marine, door Ons· toegekend. 

Van de gronden , waarop het pensioen of de 

onderstand ia verleend , wordt in Ons besluit 

melding gemaakt. 
Jaarlijks wordt, bij de indiening der begrooting 

van Slaa1.aoitgaveo, aan de Staten-Generaal eeoe lijst 

overgelegd van de sedert de indiening der vorige 

begrooting verleende pensioenen en onderetanden. 

Deze lijai bevat: 
a. de namen der gepensionneerden of onder

stand genietenden ; 

/J. hun ouderdom en hunne laatste betrekking; 

c. de gronden waarop het pensioen of de 

onderstand is verleend; 

tl. de artikelen der wet, krachtens welke het 

pensioen of de onderstand is verleend; 

,. het bedrag van het penaioen of den onderstand. 

30. De pensioenen en ooderstaodeo worden 

in volle guldens verleend. 

Ooderdeeleo van een golden komen daarbij 

voor een gulden in berekening. 

31 . De pensioenen en ooderstandeo worden op 

~aam van de belanghebbenden, ten Jaste van 

den Staat, in het Grootboek der pensioenen in

geschreven en van die inschrijving wordt een 

bewijs uitgereikt. 

De uitbetaling geschiedt volgens de regelen door 

Ons te stellen. 

32. Bij overlijden van den titularis wordt het 

pensioen of de onderstand uitbetaald tot het einde 

van het kwartaal, waarin het overlijden heeft 

plaats gehad. 

33. De soldij en toelage, verbonden aan de 

Militaire Willemsorde en aan de benoeming van 

broeder der orde van den N ederlandaeheo Leeuw, 

worden te gelijk met het pensioen en den ooder

atand genoten. 

34. Indien met de beslissing op eene aanvrage 

tot toekenning of verboogiog van een pensioen of 

onderstand, waarop naar de bepalingen dezer wet 

aanspraak kan worden gemaakt, door den of de 
belanghebbende geen genoegen wordt genomen, 

ia deze bevo8j!d, binnen drie maanden nadat die 

bealiBBing te zijner of harer kennis is gebracht, 
te verzoeken dat omtrent de bezwaren het ge· 
voelen wordt ingewonnen van de afdeeliog van 
den Raad van State, bedoeld bij het 2• lid van 

art. 13 der wet van 21 December 1861 (Staata
l>latl o0

• 129). 
Wanneer ingevolge het bepaalde bij dit artikel 

hel gevoelen van den Raad van State, bedoeld 

bij het 2• Jid van art. 13 der wet van 21 Decem

ber 1861 (Staat, l>lad n°. 1211) wordt ingewonnen, 

wordt de zaak behandeld op de wijze, vastgesteld 

voor de behandeling van geschillen van beetunr. 

35. De pensioenen en ooderstandeo 1ijo onv~r
v reemd baar. 

De titularis kan da,,rover op geenerlei wijze be

schikken, ook niet door verpanding of beleeoing. 

Imlien hij laat geeft om het pe111ioen of den 

onderstand voor hem te oolvaogen, kan hij die 

lastgeving altijd herroepen. 

Alle overeenkomsleo , hiermede etrijdig, ~D 

nietig. Deze bepalingen worden op hel bewijs 
van inschrijving van het p,ensioen of den onder
etand uitgedrukt. 

De voorschotten der gemçeotebesturen , lief

dadige of tot algemeen nut werkende ins~nt(en, 

hetzij rentelooos , hetzij tegen mlJÎIP rente, op 

voorschreven peneioeoeo of oud oden verstrekt 

en tot zekerheid waarvan de li,wijan vau in

aehrijving in het bezit van die lichamen worden 

gesteld, zijn niet onder de bij deze wet verboden 

beleeoiogen begrepen , mits de voorwa 

volgens welke die voorschotten geschieden , aio 
goedgekeurd door den Minister van Financiën. 

36. Op de pensioenen kunnen, ten behoeve 

van particolie!e scha ldeischers, alleen kortingBj 

worden toegeetaan, ter zake van geldeq, ver• 

achnldigd wegens woning, ldeediog en verdere 

noodwendige levensbehoeften, verstrekt ten be

hoeve vaa den gepensiooneerde of zijn gezin. 

Voor de genoemde onderwerpen kan de Mi

nister van Marine, onversohillig de hoegr id 

der venoholdigde som, na een ingesteld oller
zoek , in den geest der bepalingen v wet 

van 24 Januari 1815 (Staat ,hlad n°. li) ~ing 

verleeoen, hoogstens tot een ee1de vau de pen

sioenen, meer bedrageode dan lwttderd gul<l4t in 
het jaar, en hoogstens lol een aclr.t,te vAo die 

van lwndertl gulden of daar beneden. 

Indien de ach uldeischer, naar aanleiding van 
hel voorschreven onderzoek, naar den rechter 

verwezen en de aehuldenaar tot het betalen der 

proceskosten veroordeeld ia, kan de korting tevens 

worden verleend voor het beloop der koaieo door 
den schuldeiecber gemaakt. 

Op de onderstanden der kinderen kan geell' 
korting ten behoeve van particuliere aehuldeiechers 

worden verleend. 
37. Het pe111ioen en de onderal.alld vervallen , 

wanneer de titularis: 
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a. naturalisatie in een vreemd land aanneemt; 
/J. bniten Onze toestemming, hetzij zich in 

vreemden krijgsdienst begeeft, hetz!J. een . orde
teeken , titel, rang , waardigheid of openbare be
diening aanneemt, welke door eene vreemde Mogend

heid of Regeerinir zijn verleend of opgedragen. 
38. Hij , die tot gevangenisstraf van drie jann 

of zwaardere straf onherroepelijk is veroordeeld, 
mist van het tijdstip af, waarop die nroordeeling 
onherroepelijk is geworden, totdat hij de straf 
zal hebben ondergaan of daarvan kwijtschelding 
zal hebben bekomen , het genot van pensioen. 
Wij behouden Ons voor, daartoe termen vindende, 
over het pensioen van den veroordeelde, zoolang 
deze van het genot daarvan veratoken is , te be
schikken ten behoeve van zijne vronw of wel van 
zijne kinderen, die beneden den leeftijd van 
-acllttin jaren en ongehuwd zijn. 

Betreft de bepaling, in het eerste lid voor
komende, het pinsioen eener wednwe, dan kan 
daarover door Ons, op dezelfde wijze en onder 
dezelfde bepalingen als in het tweede lid zijn 
vermeld, ten behoeve van de kinderen, die daarop 
in gi:val van haar overlijden aanspraak zonden 
luilaben , worden beschikt. 

Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor 
veroordeelden, die voorwaardelijk in vrijheid zijn 
gesteld , gednreode den tijd dat zij zich voor-

• wl\ardélijk in vrijheid bevinden. 
39. De termijnen van een pensioen of onder

stand, welke niet zijn ingevorderd binnen een 
.jaar na den eersten dag der betaalbaarstelling, 
worden niet meer nitbetaald. 

Is de invordering achterwege gebleven gedurende 
ttf1111.chtereenvolgende jaren, dan is het pensioen 
of de ..,!erstand vervallen. 

Wf behouden Ons voor, de titnlnrissen, die 
dit mochten verzoeken , in het geuot van hun 
vervallen pensioen of onderstand te herstellen. 

Dit genot zal in het bierbedoeld geval ingaan 
met het vierendeeljaars, volgende op dat, waarin 

hel verzoek gedaan is. 

SLOTBEPALING. 

40. Deze wet treedt in werking den laten Jnli 
1892. Zij is rusdan ook van toepassing op de 
wednweo, wier echtgenoot - en de kinderen 
,wier vader na 2 November 1891 is overleden. 

De pensioenen en onderstanden van de in "rt. 1 
bedoelde personen en van bonne weduwen en 
kinderen, die v66r 2 November 1891 in het 
genot van pensioen of onderstand zijn gesteld, 

worden verhoogd met rû rnerdm van het ver
. schil tusscheo het bedrag daarvan en dat, hetwelk 

zij genoten zonden hebben volgens de bepalingen 
dezer wet. 

Bij de inwerkingtreding dezer wet vervallen de 
wetten van: 20 Angnstns 1869 (Staau/Jlad no. 94.) 
en 27 April 1876 (Staau/Jlad n°. 92); onder 
voorbehoud echter., dat zij van kracht blijven, 
voor zoo verre de op 1 J nli 1892 bij het lood6-
wezen in . dienst zijnde schippers, loodaen, hnlp
loodaen, Ioodskweekelingen, kwartiermeesters, roeiers 
en matrozen en hunne tegenwoordige of latere 

. vronwen en kinderen , op grond van die wetten , 
op hooger pensioen dsn volgens deze wet, of wel op 
onders\andsgelden aanpraak zonden knnnen maken. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegenn te Leeuwarden, den 18den Jnni 1892. 

(g11t.) E M M A. 
Ds Miniltl!I' z,an JfariM, (gi!I.) J. C. Jura.IN. 

( Uilgeg. 22 Juli 1892.) 

18 Ju1Ji 1892. WBT, houdende goedkeuring der 
op U October 1890 te Bmt gesloten inter
nationale overeenkomst omtrent het goederen
vervoer op spoorwegen. S. Uli. 

.IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, l:Nz. · •••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de internationale overeenkomst omtrent het goe
derenvervoer op spoo;wegen, op U October 1890 
te B/11'11 gesloten, aan het Rijk eene geldelijke 
verplichting oplegt en bepalingen inhoudt, welke 
wettelijke rechten betreffen; 

Gelet op het tweede gedeelte van art. 69 der 
Grondwet; 

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

Emig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde over
eenkomst, (1) in de Dnitsche en in de Fransche 
taal, den I iden October 1890 te Bern, tuaschen 
Nederland, B11l,gii, Duiucllland, Frankrijk, Italii, 
Lw,,,.,,.b,,rg, Ooaunrijk-Htntgarije, R,'4la..d en 

ZIOÎUl!l'land gesloten, omtrent het goederenvervoer 
op spoorwegen : de lijst der spoorweglijnen, waarop 
de overeenkomst toepasselijk is, het reglement 
betreffende de instelling van een Centraal Bureel 
de uitvoeringsbepalingen der overeenkomst en he~ 

(1) Deze overeenkomst wordt hierna niet opge
nomen, omdat de bekendmaking van den Neder
landschen tekst bij Koninklijk besluit nog volgt. 
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slotprotocol van 14 October 1890 worden goed- · ~l JutJi 1892. BESLUIT, tot regeling van de 
gekenrd. porten en rechten der brieven en verdere 

Lasten en bevelen, enz. stnkken, die tusschen Nederland ter eene 
Gegeven te Leeuwarden, den 18den Juni 1892. 

(.get.) E M MA. 
De Mini,ter van Buitenlanàaclte Zaken, 

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

(get.) C. LELT. 
De Minister van Juatitie, (.get.) Slll!DT. 

De ,Jfini,ter van Financiën, (qet.) P1ERSON. 
(Uitgeg. 15 Juli 1892.) 

18 Juni .]892. WET, tot aanvnlling van de arti
kelen 980 en 988 van het Burgerlijk Wet-
boek. ~- 146. , 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n°.133, 1-7. 
Hand. itl. 1891/92, hlaàz. 941- 945, 948-954. 
Hand. l• Kamer 1891/92, hlaàz. 224, 227-

234, 244. 
IN NAAlll VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
W11 EMMA, EN:li .•.•.•. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

eene aanvnlling van de artikelen 980 en· 988 van 
het Burgerlijk Wetboek wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan artikel 980 van het Burgerlijk 

Wetboek wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: _ 
• Ue als olographische niterste wil door den 

notaris in bewaring genomen akte wordt, tot het 
bewijs van het tegendeel, vermoed met de hand 
van den erflater geheel geschreven en geteekend 
te zijn." 

2. Aan artikel 988 van gemeld Wetboek wordt 
een tweede Jid toegevoe1su, luidende: 

• De uiterste willen , in het vootgaande en in 
dit artikel bedoeld, worden, tot het bewijs van 
het tegendeel, vermoed door den erflater onder
teekend, laatstgemelde uiterste willen daarenboven . 
met zijne hand geheel geschre~en en gedagteekend 
te zijn". 

3. Het bij deze wet aan artikel 980 en aan 
artikel 988 van gemeld Wetboek toegevoegd 
tweede lid is ook van toepassing op de in de 
beide voorgaande artikelen bedoelde testamenten, 
die v66r het in werking treden dezer wet bij 
eenen notaris zijn in bewaring gegeven. 

Lasten en bevelen, ·enz .. 
Gegeven te Leeuwarden, den 18den Juni 1892. 

(.get.) E M M A. 
De Mini,ter van Juatitie, (9et,) SlllmT. 

(Uitgeg. 4, Juli 1892.) 

en de landen, tot de algemeene postvereeni
ging, alsmede de landen, niet tot die ver
eeniging behoorende, worden nitgewisael.U 
s. 147. ' 

• IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 25 Mei 1892, 
La. Y, afdeeling Posterijen; 

Gelet op artikel 26 der wet van 16 April i 891 
(Staat8',taà n•. 87); 

Gelet op het den 4den Juli 1891 te 'Tl' eenen 
gealoten Algemeen poatverdrag en de overeen
komsten: 

a. tot uitwissèling van brieven en doosjes met 
aangegeven waarde; 

lJ. betreffende den dienst der postwisaels; 
c. betreffende den dienst der invordering van 

gelden op quitantiën en handelspapier; welk ver
drag en welke overeenkomsten, blijkens het Konink
lijk besluit van 29 Maart 1892 ( Staataolad n•. 51 ), 
zijn bekrachtigd. 

Den Raad van State gehoord, advies van 14 J oni 
1892, n•. 7; 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 20 Jnni 
1892, La. A, afdeeling Posterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

J. BEPALINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET 

ALGElllEEN POSTVERDRAG. 

Art. 1. Het in Nederland te heffen port der 
brieven en verdere stokken naar en uit de Neder
landscbe koloniën en bezittingen in Oost- e.n West
Indië op andere wijze dan langs IÎen rechtstretk
scben zeeweg nitgewisseld, alsmede naar en uit 
de andere .landen der Algemeene post,·ereenigiog 
bedraagt : 

1°. voor brieven per 15 gram of gedeelte van 
15 gram: 

a. naar en uit België 10 cent voor een ge
frankeerden en twintig cent voor een ongefran
keerden brief; 

'1. naar en ·nit alle o.-erige landen 12 • /, cent 
voor een gefrankeerden eu 26 cent voor een on,o 

gefrankeerden brief; 
c. met afwijking van het bepaalde sub a en o, 

voor brieven naar en uit België en Duit,ckland , 
verzonden tussehen kantoren, die, in eene rechte 
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lijn gemeten, niet meer dan 30 kilometer van 2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
elkander verwijdera zijn: 5 cent voor een ge- · 1oorafgaand artikel, zijn de nieuwsbladen en tijd
frankeerden en 10 cent voor · ~en ongefrankeer:Ien schriften, die door N ederlandsche aan Duitsche 
brief; of omgekeerd, door ~uitsche a,rn N ederlandsche 

2°. 1Joor briefkaarten naar alle landen 5 cent postkan\oren, bij wijze van abonnement, worden 
voor elke - kaart bij vooruitbetaling te voldoen. ! geleverd, in beide richtingen onderworpen aan 
Oagefra eerde briefkaarten worden belast met een port gelijk aan dat, hetwelk volgens de wet 
het port der ongefrankeerde brieven; • van 15 April 1891 (Staàtablad n°. 87) voor nienws-

30. tJOOT gedruite ,tukken? bladen en gedrukte stukken , bij verzending binnen 
a. naar België: 'a lands, verschuldigd is. 
11oor nieu1Dsbladen, ten min&te eenmaal per 3. Alle andere atukken dan brieven en brief-

weel 11erackijnenàe: kaarten moeten althans gedeeltelijk gefrankeerd 
tot een gewicht van 40 gram 1 cent. zijn. Indien zij ongefrankeerd ter post worden 
boven 40 tot en met 100 • 21 /, bezorgd, blijft de verzending achterwege. 

100 • • • 200 5 Bij ontoereikende frankeering is voor alle stuk-
en voorts voor elk gewicht van l 00 gram of ken, bij artikel 1 genoemd een port van den 

gedeelte van 100 gram 2 '/ • cent meer; geadresseerde te heffen ten bedrage van t.weemaal 
voor andere gedrukte ,tukken: het ontbrekende port, met aanvulling der breuken 
tot een gewicht van 15 gram l cent. van 2 1 / 

1 
cent tot het volle bedrag van 2 1 / • cent. 

'4ioven 15 tot en met 50 · 21 / • 4. Behalve de stukken bedoeld bij het lste lid, 
60 • 100 5 2de zinsnede van artikel 3 blijft mede de ver-

en "'oorts voor elk gewicht van 50 gram of 
gedlf)tilte van rio gram. 2 1 / 1 cent meer. 

!Je bovenvermelde porten worden uitsluitend 
geheven van nieuwsbladen en gedrukte stukken, 
die on~er kruisband of strook of wel geheel open 
in den vorm van kaarten, verzonden worden . . 
Bij het bezigen van een open omslag is het hier
navermelde port sub b te heffen. 

b. naar alle overige landen: 
21 / • cent voor elk gewicht van 50 gram of 

gedeelte van 50 gram ; 
4°. tJOor papieren en besckeiàen : naar alle landen 

12 1 / • cent voor een gewicht van niet meer dan 
250 gram en voorts voor elk gewicht van 50 gram 
of gedeelte van 60 gram daarboven 2 1 / 1 cent meer; 

6°. 1JOOT mon11tera of statet. tJan koopwaren: 

naar alle landèo, 5 cent voor een gewicht tot 
en met l 00 gram en voorts voor elk gewicht van 
60 gram of gedeelte van 50 gram daarboven 

21 
/ • cent meer. 
De porten sub 3, 4 en 5 vermeld zijn bij 

vooruitbetaling •erschuldigd en worden voor elke 
afzonderlijke verzending l,erekend. 

Bijeenvoeging van de in de laatste zinsnede 
bedoelde stukken onder één omslag is geoorloofd. 
Het port moet dan berekend worden naar 2 1 / 

1 
cent 

110or elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 
60 gnim met dien vel"Btande, dat ten minste 
5 cent verschuldigd is, indien de zending monsters 
of stalen van koopwaren en ten minste 12 1 / • cent, 
indien zij papieren of bescheiden bevat. 

zending achterwege van : 
gedrukte stukken, papieren en bescheiden en 

monsters , die de gestelde grenzen voor afmetingen 
en gewicht te boven gaan of in eenig ander op
zicht niet beantwoorden aan de bepalingen; 

stukken te wier aanzien zekerheid of vermoeden 
bestaat, dat zij stoffen bevatten, die gevaar voor 
de postambtenaren of schade aan de gelijktijdig 
te verzenden stokken kunnen doen ontstaan; 

gangbare muntstukken en voorwerpen waarvoor 
bij in- of uitvoer belasting verschuldigd is. 

5. De stukken vermeld in artikel 1 kunnen 
op verzoek van den afzender worden aangeteekend, 
tegen vooruitbetaling van het gewone port en een 
vast recht van 10 cent. 

Wauneer een aangeteekend stuk verloren gaal, 
het geval van overmacht uitgezonderd, heeft de 
afzender of met diens bewilliging de geadresseerde 
recht op eene schadeloosstelling van f 25, mits 
de aan vraag daartoe binnen een jaar na de ter-

. postbezorging van het stuk ie ingediend. De ge• 
melde schadeloosstellinp; is echter niet verschul
digd , als het stok verloren is gegaan biunen het 
grondgebied van een land, in welks wetgeving 
het beginsel van schadeloosstelling niet is opge
nomen. 

6. De afzender van een aangeteekeod stuk kan 
daarvan een bericht van ontvang bekomen tegen 
vooruitbetaling van een recht van 5 cent. 

7. Expresse-bestelling van de in artikel 1 ver
. ·melde stukken kan verlangd worden in het ver-
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keer met die lauden , welke zoodanige bestelling 
toelaten tegen betaling van een vast recht van 
16 cent. 

Indien de bestelling moet geschieden buiten de 
plaats, waar een postkantoor gevestigd is, of op 

een grooter afstand dan 1 / • nnr van een hnlp
kantoor, d~n is be!;geen boven het vaste recht 
van 16 cent verschuldigd is, van den geadres
seerde te heffen. 

8. Voor de overbrenging van een verzoek om 

terugzending van e~n stok of om wijziging van 
het adres, voor zoo veel betreft de Nederlandsche 
koloniën in 008t- en ff'e1t-I11dië en de landen, 

die zoodanige verzoeken toelaten, is verschnldigd 

het port en recht van een gewonen aangeteeken -
den brief van enkel gewicht. 

Geschiedt het verzoek per telegraaf dan zijn 

daarvoor uitsluitend verschuldigd de kosten van 

het desbetreffend telegram. 

9. Het in Nederland te heffen port voor de 

stukken vermeld in artikel 1, sub I , 3, 4, en 6, 
bestemd voor of afkomstig uit lauden, niet tot 

de algemeene postvereeniging behoorende, bedraagt: 

1°. ooor llriefJe,s, 20 cent voor een gefrankeerden 
en 4,0 cent voor een ongefrankeerden brief, Toor 

zoover de hierbedoelde landen ongefrankeerde 

brieven toelaten, voor elk gewicht van 16 gram 

of gedeelte vàn 16 gram; 
2°. voor elke afzonderlijke zending van gedrukte 

1tuUe11, papiere,s en be,clieitlen en mon1ter1 bij 

voornitbetaling, li cent voor elk gewicht van 
50 gram of gedeelte van 50 gram, met een 
minimum v~u 20 cent . voor eene zending met 

papieren en bescheiden. 
Ongefrankeer\l ter post be1orgd, blijft de ver

zending achterwege. 

Voor aauteekening van de bovenvermelde stok
ken , voor zoover de in dit artikel bedoelde landen 

_aanteekening toelaten, is een recht verschuldigd 

alá bij artikel 5 is bepaald. 

Il. BEPALINGEN NAAR AANLEIDING DER OVER• 

EENKOHST TOT UITWISSELING VAN BRIEVEN 

EN DOOSJES HET AANGEGEVEN WAARD!!:. 

10. Tusschen Nederland en de landen die 

toegetreden zijn of nader zullen toetreden tot de 

boçenvermelde overeenkomst, kunnen verzo:irden 
worden brieven met geldswaardige papieren, eene 

aangegeven waarde van L0,000 franken niet te 

boven gaande. 
De artikelen 6, 7 en 8 van dit beslnit zijn 

op deze brieven van toepassing. 

1892. 

11 . De brieven met aangegeven geldswaarde 
zijn onderworpen: 

I O• aan het port en recht vermeld in de arti
kelen 1 en 6 van dit besluit; 

2°. aan een recht vau verzekering ten bedi;tge 
van 2 • / 1 cent voor België, 5 cent voor J)uil,cl,,
land en 12' /, cent voor de overige land.IR, voor 
elk · bedrag van 800 franken of gedeell'ë van 
300 franken aangegeven waarde. 

Dit recht wor~t verhoogd met 6 cent per 

300 franken of gedeelte van 300 franken voor 
elk zeevervoer. 

Het port en het snb I en 2 vermelde recht, 
zijn. bij voornitbetaling te voldoen. 

12. Bij verlies, berooving of beschadiging van 
een aangeteekenden brief met aangegeven waarde 
heeft de afzender , of, met diens bewilliging , de 

geadresseerde recht op eene schadeloosstelling, 

gelijkstaande met het werkelijk bedrag van het 

verlies, de berooving of de schade, doch niet te 

boven gaande dat der aangegeven waarde. 

Schadeloosstelling wordt echter niet ver~nd, 
indien: 

1 °. de schade veroorzaakt is door de schuld 
of de nalatigheid van den afzender of een gevolg 

is ·Van den aard van het ver_zonden voorwerp; 

2°. de aanvraag om schadeloosstelliog niet 
binnen een jaar na de terpostbezorging is in
gediend; 

3°. door den afzender eene hoogere waarde is 
aangegeven dan in den brief gesloten was. 

111. BEPALINGEN NAAR AANLEIDJ!IG nER OVER• 

EENKOHST BETREPPENDE DEN DIENST 

DER POSTWISSELS •. 

13. Voor elke afzonderlijke verzendinit van 
gelden per postwissel naar de Nederlandsche 
koloniën en bezittingen in Ooit• en We,t-Indiii 
en naar de tot de bovenvermelde overeenkomst 

toegetreden of nader toe te treden landen, die 

zich tot de invoering van den dienst der post

wissels in het verkeer met Nederland bereid 

hebben verklaard of dit nader zullen doen, is 
bij vooruitbetaling verschuldigd · een recht van 

12 1 /, cent voor elk bedrag van/ 12.li0 of p:e
deelte van / 12:50. 

Voor telegraphische postwissels naar landen , 

waarheen die wissels zijn toegelaten , zijn boven

dien seinkosten verschuldigd. 

Een postwissel mag het bedrag van 600 franken, 

of een daarmede gelijkstaand bedrag in andere 
munt, niet te boven gaan. 

16 
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De artt. 7 en 8 vao dit besluit 1\jn op de 
poatwiasels van toepassinf!. · 

14. l)e afzender vao een postwissel kan een 
bericht von uitbetaling van dien wissel bekomen, 
testen roornitbetaling van een recht van 10 cent. 

IV. ]JJPALINOEN ll'AAR AA!ILEIDJNG DBB. OVBII.· 

EfliKOKST BJ:TR.li::l!'l!'ENDB DE INVOB.DBII.ING 

VAN GELDEN OP QUITANTIKN EN 

HANDKLSPAPIEII.. 

15. l)e invordenng van gelden op quitantiën 
en handelspapier kan geschieden in het verkeer 
met Nederland,ch Ooat-It&IJii en met de tot de 
bovenvermelde overeen komst toegetreden of nader 
toe te treden landen, die zich tot de invoering 
van den dienst der invordering in het verkeer 
met Nederland bereid hebben verklaard of dit 
nader zullen doen. 

Ter in~ordering toegelaten zijn alleen quitaotiën 
eo handelspapier zondêr kosten , voor elke zending 
een bedng van 1000 franken of een daarmede 
overeeukomeod bedrag in andere munt niet te 

boven gaande. 
Oe verzending geschiedt rechtstreeks aan het 

kantoor met de invorderiug belast, tegen voor
nitbetaling van een port en recht ale bij · de 
artt. 1 en 6 van dit besluit voor een aangetee
kenden brief van gelijk gewicht is vaRtgesteld. 

Het tweede lid van art. IS van dit besluit ia 
op deze zendingen van toepaasing. 

16. Het ingevorderde bedrag worJl aan de 
belanghebbenden door middel van een postwissel 
overgemaakt oa aftrek van : 

1°. een rttht van IS cent voor elk ingevorderd 
atnk; 

2°. een recht , als volgens art. 13 van dit. be- · 
alnit, verschuldigd ia voor een postwiBBel van 
gelijk bedrag. 

Op ,leze postwissels ia het bepaalde bij het 
voorlaatste lid van gemeld artikel niet van toe
paaaing. 

Niet ingevorderde stukken worden portvrij 
teruggezonden. 

17. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ia gemachtigd tot het nemen der maat
tegelen van ondergeschikten aard en van orde, 
die voor de nitvoering der in het hoofd dezer 
vermelde verdragen en overeenkomsten gevorderd 
worden. 

18. Dit bealnit treedt in werking op 1 Jnli 
1892, op welk tijdstip venallen de Koninklijke 
besloiten van 14 Maart 1879 (StaatllJlaà n°. 43 

en 44); 14, Maart 1879 (StaatllJlatl n°. 45), 
gewijzigd bij die van 14 Jannari 1886 (Staat,

lJlad n•. 8) en 28 Jnli 1888 (Staat11Jlaà n°. 100); 
Il Juli 1880 (Staat,lJlatl n°. 118); 14 Novem
ber 1880 (StaatllJlatl n°. llll) en U Februari 
1881 (Staal11Jlaà n•. 30). 

De M.inister van Waterstaat, Haoilel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
't welk in het StaatilJlatl en in de Staaûcourant 
zal worden geplaatst en in afschrift aao den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Groningen, den 2l"eten Jnni 1892. 
(gel.) .E M M A. 

De .Mi1t. 11a1t W ater,taat, Handel en Nij11erlteid, 

(qet.) C LBLT. 

(Uilgeg. 26 J,mi 11392.) 

21 Juni 1892. WETTEN, houdende natorali-
aatie van : 

Jao Joseph Antoon Cornelia Mar-
tens. S. 148. 

Dirk Adolf van den Broek. S. 149. 
Gustav Heioricb Schenck. S. 11\0. 
Pan l Cara piet, zich noemende Paul o B 

Cara pi e t Pa u 1 u s. S. 15 l. 
Jacob Guerschenowitch Jacobaon, 

zich noemende Jacob Sacha. S. 159. 
Henri Victor Monsanto. S. 158. 
Si eb old Bo hl k e n. S. 154. 
Bernhard Heb in c k. S. 155. 

23 Juni 1892. WETTEN, hondende natorali-
aatie van, 

Johann L n c ae Hagen. S. 156. 
Wilhelmus Crijns. S. lii7. 
Louis Marie Lyon, zich noemende 

Lonis Marie Barnet Lyon. S. 168. 
Jo ae p h K lev er. S. 159. 
Emil Friedrich Egener. S. 160. 
Hermann Reerink. S. 161. 
Theophilis Petros Franciscus van 

Haelat. S. 162. 
Max Lo II is S t ö we r. S. 163. 

24 Juni 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden , houdende besliasing · dat 
art. 243, al. 2 , der gemeentewet alleen ver
biedt dat als grondslagen van de hoofdelijke 
omslagen en andere plaatselijke directe be
lutingen een of meer grondslagen van de 
personeele beluting uitlluitend worden aan
genomen. 
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De Hooge Raad enz., 
Partij en gehoord ; 
Gezien de stukken ; 
OtJerwegende dat als eerste middel van ca88atie 

is voorgesteld: schending en verkeerde toepB88ing 
van art. 243 der gemeentewet (wet van 29 J ooi 
1851, StaaûlJlad n•. 85) r waarvan het tweede 
lid is gewijzigd bij art. 4, der wet van 7 J nli 1865 
(Staatslilad n•. 79), omdat het hof ten onrechte 
beslist, dat de verordening tot heffing eener plaatse
lijke directe belasting te Utrecht niet uitsluitend 
beruat op een of meer grondalagen van de per· 
soneele beluting ; 

0. dat dit middel ia gericht tegen de over• 
weging in het beatreden arreat: ,,dat de mae.tataf 
der helling" (in de bedoelde verordening) •ia het 
inkomen, blijkende nit elks verterinp:, in ver
be.nd met het getal personen, waaroit zijn gezin 
beetaat; dat wel ter berekening van hetiokomen, 
ala een der factoren dienat doet de aanslag op 
de kohieren der rijksbelasting op het peraooeel, 
echter niet ' uitaluitend, niet onveranderd, maar 
vermenigvuldigd met een der cijfera aangenomen 
voor eene der 14. kla88en, waarin de aangeslagenen 
zijn ingedeeld, en de aldus verkregen aom .ver
minderd o! vermeerderd, naarmate het gezin nit 
meer of minder dan 6 personen bestaat;" 

0. dat bij het middel niet wordt beweerd, dat 
hierdoor eeoig artikel der verordening zoude zijn 
geschonden of verkeerd toegepast en dat van schen
ding of verkeerde toepassing van art. 24.3 der 
gemeentewet geen sprake kan zijn, omdat, gelijk 
het hof mede te recht overweegt, de tweede zin
aoede van art. 24.3 dier wet niet verbiedt als 
grondslagen van de hoofdelijke omalagen en andere 
plaatselijke directe belaatingen ep,n of meer grond
slagen van de personeele beluting aan te nemen, 
maar alechta om die viûluitend daartoe aan te nemen ; 

0. dat derhalve het eerate ca88atiemiddel ia 
ongegrond; 

0. dat als tweede middel van cuaatie. ia voor

gesteld: achending en verkeerde toepasaing van 
art. lli der wet van 22 Mei 184.6 (Staaûlilad 
n•. 22), en art. 260 der gemeentewet, art. 2 
R. 0., in verband met art. 168 der tegenwoor
dige en art. 14,8 der vroegere Grondwet en der 
artt. 1396, 1398 en HOI B. W. en art. 154, 

B. R. omdat, waar het onverschillig is, of het 
als ooverschnldigd betaalde is ootstann uit privaat
rechtelijke of wel publiekrechtelijke reehtsbetrek• 
king, het hof zich ten onrechte ook wat betreft 
deze vordering ten deele onbevoegd heeft verklaard; 

0, dat dit middel zijn feitelijkeo grood1lag 
mist, daar het hof zich niet op grond dat de 
ingestelde vordering uit eene publiekrechtelijke 
rechtsbbtrekkiog zonde zijn ontstaan , ten deele 
onbevoegd heeft verklaard, maar alleen heeft over• 
wogen dat de sub 4.0 ., 6°., 6•., 7°. en 8•. aange• 
voerde gronden alle tegen de wettigheid of de 
hoegrootheid van den aanslag zijn gericht, en 
dat om dezelfde reden ook het aub 10°. vermeld 
beweren geeu pont van onderzoek kan uitmaken, 
en zich op dien grond on bevoegd heeft verklaard 
daarvan kennis te nemen en dat hierdoor art. 16 
der wet van 22 Mei 184.6 niet is geachoodeo, maar 
integendeel met jnistheid is toegeput; 

0. dat dus ook het tweede cassatiemiddel niet 
kan opgaan; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den eischer 
in de kosten. 

24, Jll'lli 1892. AKKl!:ST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
onder viguenr der Grondwet van 184.8, de 
Provinciale Staten de bevoegdheid hadden om 

beetaande waterschappen op te heffen en nienwe 
op te richten. 

De Hooge Raad eoz., 
Partijen 'gehoord; 
Gezien de stukken; 
OtJerwegende -dat als eenig middel van caeaatie 

is voorgt:ateld: schending en verkeerde toepaaaing 
van art. Hl2 der Grondwet van 184.8 eu van 
art. 138 der Provinciale wet (wet van 6 J nli 1860, 
Staaûliuid n°. 39), door te beslissen dat aan de 
Provinciale Staten in 1880 en 1882, de macht 
niet toekwam om een nieuw waterschap op te 
richten; 

0. dat dit ·middel is gegrond; 
dat toch bij art. 192 der Grondwet van 184,8 

aan de Provinciale Staten de bevoegdheid is ge• 
geven, om niet alleen veranderingen te maken in 
de bestaande inrichtingen der waterscbappeu, maar 
ook nieuwe vast te stellen; 

dat het recht om beetaande reglementen te ver
anderen en nieuwe vast te stellen, daarnaast uit
drukkelijk werd vermeld; 

dat het recht om waterschappen op te heffen 
en op te richten , aan geene andere Staatsmacht 
bepaaldelijk opgedragen was; en derhalv.e moet 
worden aangenomen, dat de Grond wetgever het 
ouder de algemeene nitdrnkking van het vutatellen 
van nienwe inrichtingen heeft willen begrijpen; 

16* 
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Vernietigt het bestreden vonnis; 
En opnieuw rechtdoende: 
Verklaart den verweerder in cassatie , kwaad 

opposant, tegen het hem beteekend dwang bevel, 
met last dat dit volledige uitwerking zal hebben ; 

Veroordeelt den opposant in de kosten van het 
proces, 

24 Ju,,i 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
een waterschap, welks doel in de eerste plaats 
is bevordering van waterschapsbelang, zijn , 
karakter als zoodanig niet verliest doordien 
het in de tweede plaats is bestemd tot be
vordering der scheepvaart. 

De Hooge Raad . enz., 
Partijen gehoord ; 
Gezien de stokken; 
ÜfJWfDegende dat als eenig middel van cassatie 

is voorgesteld: schending en verkeerde toepassing 
van de artt. 1, 2, 8, 16, 124, 241, 246 tot 
en met 252 van het Reglement van het water- . 
schap van den Oude IJssel, v11&tgesteld bij be
sluit van de Prov. Staten van Gelderland van 
15 Juli 1880, goedgekeurd bij K. B. van 26 Juii 
1882, n°, 24 (Prm,. blad va11 Gelderla11d 1882, 
n°. 99) j0 • art. 192 der Grondwet van 1848, de 
artt. l 88 en 158 der Prov. wet (wet van 6 Juli 
1850, Staataol.ad n°. 39) en de artt. 1 , 2 en 8 
der wet van 9 October 18U (Staat•blad n°. 42), 
omdat de rechtbank het water,ichap van den Oude 
IJssel niet als waterschap aanmerkt, aan hetwelk 
de bevoegdheid om waterschapsl11&ten bij dwang
bevel in te vorderen toekomt, op grond dat naast 
waterschapszorg ook scheepvaartszorg is opgedra
gen en dit. laatste zelfs de hoofdtaak van het 

waterschap zonde zijn, hoewel als eenmaal het 
bevoegd gezag eene instelling als waterschap heeft 
opgericht , dit geen . pont meer van nader onder
zoek kan uitmaken bij den rechter, en al ware 
dit anders, blijkens de aangehaalde bepalingen 
van het waterschapsreglement, watei:schapsiorg de 
hoofdbestemming der instelling uitmaakt, en deze 
dus als waterschap moet worden aangemerkt , ter
wijl geene bepaling der Grondwet van 1848 of 
der wet van 9 October 184,l medebrengt dat, waar , 
een bepaald scheepvaartbelang binnen den kring 
van h~t waterschap is opgedragen aan het water
schap, het daarom zijn karakter zou verliezen, 
alsmede de bevoegdheid om bij dwang bevel water
schapslasten te heffen; 

·o. dat bü het bestreden vonnis is aangenomen, 
dat het waterschap van den Ouden IJssel is opge
richt zoowel tot verbetering van den Ouden IJssel 
als kanaal van scheepvaart als van waterarvoer, 
en op grond daarvan is beslist dat dit waterschap 
niet kan geacht worden een waterschap uit te 
maken bedoeld bij de wet van 1841 in verband 
met art. 192 der Grondwet van 1848; 

0. dat bij art. 1 van het reglement voor het 
waterschap van den Ouden IJssel wordt bepaald: 
• Het waters_chap heeft ten ·doel: de verbetering 
en het onderbond van de rivier den Oude IJssel 
met den zijtak de Aa als kanalen van uitwatering 
en wat den On den IJssel betreft bovendien als 
kan~al van scheepvaart;" 

0. dat mitsdien het doel van het waterschap 
in de eerste plaats is waterschapsbelang en in de 
tweede plaats een scheepvaartbelang; 

dat toch de hoofdbestemming der vereeniging 
is verbetering der waterlossing en regeling der 
uitwatering ; 

dat wel is waar bovendien de verbeteri ng en 
het onderhoud van de rivier den Oude IJssel 
als kanaal van scheepvaart als nevendoel is aan
gewezen, maar dat dit nevendoel, da,a;.gelaten of 
het ook op zich zelf niet als waterschapsbelang 
zon.de kunnen worden beschouwd , de hoofdbestem 
ming niet wegneemt en aan de vereeniging het 
karakter ,·an waterschap niet ontneemt, terwijl 
nergens aan de bevoegde macht is verboden een 
waterschap in te richten niet alleen tot waterkee
ring en waterlossing, maar ook tot bevordering 
der scheepvaart ; 

0. dat de beslissing der rechtbank mitsdien 
is onjuist, en de aangehaalde artikelen daardoor 
zijn geschonden ; 

Vernietigt het vonnis op 19 November 1891 
door de arrondissem~nts-rechtbank te Arnhem 
tnsschen partij en gewezen; 

En op nieuw recbtdoende: 
Verklaart den verweerder kwaad opposant tegen 

het he~ beteekent dwangbevel ; 
Beveelt dat dit volledig effect zal sorteeren; 
Veroordeelt den verweerder in cassatie in al 

de kosten van dit rechtsgeding, zoo in eersten 
aanleg als in cassatie gevallen, 

27 Jrmi 1892. BESLUIT, tot wuz1grng van het 
Koninklijk besluit van 24 October 1884 
(Staatsblad n°. 2 I 9) tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 18 December 1886 
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(Staat86lad n°. 214) en tot vaststelling van 
programma's voor de enmens, bedoeld in 
art. 656i, der wet van 17 Angnetn1 1878 
(Staaû6/ad n•. 127) zooals die ia gewijzigd 
bij de wet van S December 1889 (Staaû
lJlad n•. 175), ter verkrijging van akten van 
bekwaamheid voor hnis- en schoolonderwijs 
in de vakken, vermeld onder k en tin a11. 2 
der eerstgenoemde wet, tot regeling van de 

wijze van afneming en van hetgeen verder 
tot deze ex~mens betrekking heeft. S. 164. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1:s EMMA, BNZ. 

Op de voordracht vau den Minister van Bin
nenlandscbe Zaken van 7 Mei 18112, no. 2046 • , 
afdeeling 0.; 

Overwegende dat het wenschelyk ia het Ko
ninklijk besluit van 24 October 1884 (Staata/Jlaà 

n•. 219) gewijzigd bij Koninklijk beslnit van 

18 December 1886 (Staat16laà n°. 214) ter nit
voering van art. 6 öbi, der wet tot regeling van 

het lager onderwijs, te heraien voor zooveel be

treft de bepalingen voor de enmeos ter verkrij

ging van akten van bekwaamheid voor hois- en 
schoolonderwijs in de vakken vermeld onderken t 
in art. 2 van ~enoomde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

7 Jani 1892, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem

den Minister van 23 Jnni 18112, n°. 2714, 
afdeeling 0. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het getal der commisaiën , belast met 

het afnemen der examens ter verkrijging van akten 

van bekwaamheid voor hnis- en schoolonderwijs 

in de vakken onder k en t in art. 2 der wet 

van 17 Angnstns 1878 (Staaû/Jlaà n°. 127) zoo

ale die is gewijzigd bij de wet van 8 December 
1889 (Staat16lad n°. 176), genoemd, bedraag1. 
voor ieder van die vakken een of zooveel meer 

ale de Minister , die met de uitvoering der wet 

tot regeling van het lager onderwijs belast ie, 

telken jare naar bevind van zaken raadzaam zal 

oordeelen. 

2. Elke commissie bestaat uit ten minste 4, leden : 

een voorzitter, teven& lid, en ten minste 8 vrouwe

lijke leden. 

Aan iedere commissie knnnen een plaatsver
vanger van den voorzitter en twee vrouwelijke 
plaatsvervangende leden worden toegevoegd. 

3. Bij het afnemen dier examens zullen als 

leiddraad strekken de programma's, aan dit beslnit 
gehecht. 

4. Om te worden toegelaten tot het examen in 
het vak onder le in art. 2 van voormelde wet ge
noemd, moeten de adspiranten op 31 Maart van 
het jaar, waarin het examen wordt gehouden, den 
17-jarigen leeftijd volbracht hebben of volbrengen. 

Om te worden toegelaten tot het examen in het 
vak onder t in dat wetsartikel gnnoemd , moeten 
de adspiranten op SI Maart van het jaar, waarin 
het examen wordt gehouden, den 18-jarigen leef
tijd volbracht hebben of volbrengen. 

5. De voornoemde Minister maakt door middel 
van de NeàerlandacÀ6 Staaûcourant het tijdstip 

bekend, waarop de werkzaamheden der commis
siën zullen aanvangen en den termijn binnen 

welken ieder, die tot het afl.egjten van examen 
verlangt te worden toegelaten, zich schriftelijk 

kan aanmelden bij den voorzitter der commisaie, 

voor welke zlj verlangt te verschijnen. 
De dag en de plaats van het examen worden 

door den voorzitter aan de adspiranten bekend 

gemaakt. 
6. De examens worden niet in het openbaar 

gehouden. Die voor het vak, onder k in art. 2 
van voorschreven wet genoemd, loopen voor ieder 

der adspiranten binnen één dag, die voor het vak, , 
onder t in dat wetsartikel genoemd , voor ieder 

der adspiranten in twee dagen af. 

7. De voornoemde Minister wijst de plaatsen 
aan, -waar de commiesiën · hare zittingen zullen 

honden. 
De lokalen, waar de examens worden afge

nomen, worden door den voorzitter van elke com

missie aangewe1.en. 
8. De voorzitter van_ elke der commisaiën roept 

Je leden v66r den aanvang der examens bijeen 

ter plaatse , waar die zallen worden gehouden. 

In deze bijeenkomst wordt het plan VO\lr de inrich

ting der examens vastgesteld. 

9. Het werk wordt door de geëxamineerden 

onder voortdurend toezicht ·gemaakt. 
Haar, die zich aan eenig bedrog bij het examen 

schuldig maken, wordt terstond de verdere deel

neming aan het examen ontzegd. 

10. Het oordeel over de kennis en de bekwaam
heid der geëxamineerden in elk vak wordt nit

gedrnkt door een der cijfers 1 tot 10 , aan welke 

de volgende beteekenia is te hechten : 

10 uitmnntend 7 ruim voldoende 

Il zeer goed 6 voldoende 

8 goed ö twijfelachtig 
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4 onvoldoende 2 gering 
8 zeer onvoldoende 1 zeer gering. 

11. Omtrent het toekennen der in het vorige 
artikel vermelde cijfers en den nitslag van het 
examen, wordt bij meerderheid der uitgebrachte 
~temmen beslist. Staking van stemmen wordt 
geacht eene besli88iog te zijn in den voor de ge
e:i:amineerden minst gunetigen zin. 

12. De 11italag van het examen wordt dadelijk 
aan de p:eëxamineerden, die zich ter plaatse be
vinden , medegedeeld. De toegekende akten wor
den zoo spoedig doenlijk kostelooa uitgereikt. 

13. Elke commissie zendt aan den voornoemdeo 
Minister een procesverbaal van hare zittingen·, 
eene lijst, bevatte11de de namen en voornamen, 
de geboorte- en woonplaatsen en de dagteekeningen 
van g@OOrte der toegelatene geëxamineerden, be
nevens eene opgaaf van het getal der afgewezenen 
en van het getal dergenen, die zich tijdens het 
exame11 hebben teruJtgetrokken. 

14. De voorzitters, de leden en de plaats ver• 
vangende leden der commi88iën genieten nit '• Rijka 
bs vacatiegelden ten bedrage van zes golden voor 
eiken dag, waarop zij het examen of een daartoe 
betrekkelijke vergadering der commi88ie bijwonen. 

15. Dit besloit treedt in werking op l Janu
ari 1893. 

Met gelijke dagteekeniog worden ingetrokken: 
1°. de bepalingen van het Koninklijk beelnit 

van 24 October 1884 (Staau/Jl,aà n°. 219) voor 
zooveel die betrekking hebben op de examens ter 
verkrijging van akten van bekwaamheid voor hnia
en schoolonderwijs in de vakken, vermeld onder 
i en t in art. 2 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs; 

2°. het Koninklijk besluit van 18 December 
1886 (Staau/Jl,aà n°. 214). 

De Minister van Bioneolandsohe Zaken is be
last met de uitvoering van dit b_eeloit, dat in het 
Staau/Jlaà geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 27sten Juni 1892. 

(get.) EMMA. 

De Jfinutw oan Binnenland1cke Za}M, 
(g6t.) T.ut VAN PooRTVLU!T. 

(Uitg6g. 19 Jul. 1892.) 

PROGRAMMA'S oan tu ezamem, ter tier• 
/rrijgi'lfg 661fl!1' aite oan /Jeiwaam!,.eitl, ooor 

l,.lli,. en 1clioolondtmoij1 in een of mew 
der oaUm gfflOemà onder k en t in art. 2 
tkr wet oan 17 .J.ug,11tll8 1878 (Staau

/Jlaà no. 121,. zooau t1ïe ;, gewcjziud /Jij 
tle wet tian 8 Decem!Jer 1889 (Staat1Maà 

n°. l 76), naar aanuiàing oan art. 65/Ji, 
der eer1lgffl0emtle wet. 

J. NUTTIGE HANDWERKEN VOOR MEISJES. 

De vereischten sijn: 
a.• Juiste denkbeelden omtrent het geven van 

grondig, ook klassikaal onderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes. 

J. Bedrevenheid in breien , mazen, stoppen , 
naaien en knippen. 

IJ. PRAAIE RANDWl!:RKEN VOOR JIEIS.n:s. 

De verei81lbten zijn : 
a. J oiste denkbeelden omtrent het geven van 

grondig, ook kla88ikaal, onderwijs in de fraaie 
hand werken voor meisjes. 

J. Bedrevenheid in bord oren, haken, breien, 
knoopen, goipnre, kantsteken, Holbein en patroon
teekenen. 

c. Het aangeven van de wijze, waarop de ver• 
schillende handwerken worden aangevangen en 

-voltooid. 
Behoort bij het Koninklijk besluit va11 27 Jnni 

1892 (Staal.a/Jlaà no. 164). 

Mij bekend, 
De Jlinûtff' oa11 Binnenla11thcke 7,a}M, 

(!/et.) TAK VAN POORTVLIET. 

27 Jllfli 1892. BESLUIT, tot wijziging der arti
kelen 2, 4 en 12 van het Koninklijk besluit 
van 17 December 1890 (StaaulJ!aàn°.182), 
betreffende het examen, bedoeld in art. 61,Ji, 
der wet van 17 Aognstos 1878 (Staau/Jl,atl, 

n°. 127) , zooals die is gewijzigd bij de wet 
van 8 December 1889 (StaaulJ!,aà no. 176), 
ter verkrijging eener akte van bekwaamheid 
voor hnia- · en schoolonderwijs in het vak, 
vermeld onder j in art. 2 der eentgenoemde 
wet. S. 166. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landllèhe Zaken van 7 Mei 1892, n°. 2088 • , 
afdeeling Onderwijs; 
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Den Raad van State gehoorJ (adviea van den 
7 J11ni 1892, n•. 11) ; 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister van 23 Juni 1892, n•. 2713, 
afdeeling Ondenrlja ; 

Hebben· goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
De. artikelen 2, 4 en 12 van het Koninklijk 

besluit van 17 December 18\10 (Staat16lad n•. 182), 
tot vaststelling van een programma voor het 
e:umen, bedoeld in art. 666ia der wet van 
17 Augnatns 1878 (Staat,hlatl n•. 127), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 
(Staat,hlad n•. 175), ter verkrijging eener akte 
van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs 
in het vak, vermeld onder j in art. 2 der eerst
genoemde wet, tot regeling van de wijze van af
neming en hetgeen verder tot dit e:umen betrek
king heeft, worden gelezen als volgt : 

Art. 2. Elke commissie bestaat uit ten minste 
vijf leden, en wel ten minste drie mannelijke 
leden, van wie één tevens het voorzitterschap 
bekleedt, en twee vrouwelijke leden. 

De commissie verdeelt zich in twee •fdeelingen, 
eene voor het onderzoek van de mannelijke ad
spiranten , waarin de mannelijke leden zitting • 
nemen, eene voor het onderzoek der vrouwelijke 
adspiranten, waarin de vrouwelijke leden zitting 
nemen, de voorzitter heeft als lid en voorzitter 
in beide afdeelingen zitting. 

Aan de commissie kunnen worden toegevoegd 
twee mannelijke plaatsvervangende leden, van wie 
één kan worden aangewezen als plaatsvervanger 
van den voorzitter, en een vrouwelijk plaats-
vervangend lid. · 

Art. 4. De voornoemde Minister maakt door mid
del van de N1ürlantkche Staat,courant het tijdstip 
bekend, waarop de werkzaamheden der commissièn 
znllen aanvangen en den termijn binnen welken 
ieder, die tot het afleggen van examen verlangt 
te worden toegelaten,. zich schriftelijk kan aan
melden bij den voorzitter der commissie, voor 
welke hij verlangt te verschijneû. 

De dag en de plaats van het examen worden 
door den voorzitter aan de adspiranten bekend 
gemaakt. 

Art. lll. De voorzittera, de leden en de plaatsver
vangende leden der commissiën genieten uit 'sRijkt: 
kas vacatiegelden, ten bedrage van zes .golden 
voor eiken dag, waarop zij het examen of eeuil' · 
daartoe betrekkelijke vergadering der commissi«. 
bijwonen. 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is belas• 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
.Staati6lad geplaatst en waa;van afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 27sten Jnni 1892. 
Cg,t.) EMMA. 

De, Mi11i1ter 11a11 Bi1111enla11iucliè 7.aim, 
(git.) T,u: VAN POORTVLIET, 

(Uitgeg. 14 .Juli 1892.) 

27 Ju11i 1892. 8BSL11IT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 September 1887 
(Slaat,blad n°. 164) houdende vergunning 
tot oprichting van eeu krankzinniJ!engesticht 
te Haarlem, aan de Nieuwe Gracht, en be
paling van het maximum van het aantal ver
pleegden en het minimum van het getal 
geneeskundigen. S. 166. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, 'ENZ. 

W1,1 EMMA, !!NZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 23 J nni 1892, n°. 2238, 

· afdeeling Medische Politie; 
Gelet op de wet van 27 April 1884 (Slaatl

hlad u•. 96), gewijzigd bij art. 10, anb 46°, 
van de wet van 16 April 1886 (Staatlhlatln°. 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Emig artii,l. 

In het Koninklijk besluit van 22 September 1887 
(Staat,lJlad n•. 164), waarbij aan C. A. Hea.JDK, 
wednw11 van E. M. VAN HILLE, te Haarlem, 
vergunning ia verleend tot · oprichting van een 
kranbinnigengesticht aan de Nienwe Gracht aldaar, 
wordt voor .31 December 1892" gelezen: •111 De
cember 1893." 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatl/Jlad zal worden geplaatst. 

Soeatdijk, den 27 Jnni 1892. 
(get.) EMMA. 

De Miniater 11a11 Bi1111e11la11tkel,,, Ztll-111, 
(gst.) TAI: VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. Il Juli 1892.) 

27 Ju11i 181Îll. BBSLlllT, tot vaststelling van 
nadere . bepalingen tot het te!(\IDgaan van de 
verbreiding van het mond- en klauwzeer 
onde~ het vee. S. 16 7. 

IN NAAK :VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 

W1.1 EMMA, XNZ. 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, de moge
lijkheid te openen tot het nemen van buitenge
wone maatregelen om te voorkomen , dat het 
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mond- en kla11wzeer, welke ziekte thans is waar• 
genomen bij vee in het zuidelijk_ gedeelte van 
Limfl11rg en in Duiteche en Belgische gemeenten 
niet ver van de N ederlandsche grenzen, zich 
onder den veestapel in Nederla'Ml verbreide; 

Gezien · art. l ó der wet van 20 J nli 1870 
(Staat1blad n•. l Sl), laatstelijk gewijzigd bij die 
van ló April 1886 (Staaûblad n°. 64); 

Op de voordracht van den Minister ,•an Binnen• 
landsche Zaken van 11 Jnni 

0

1892, n•. 2261, 
afdeeling Medische Politie; ' " 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
21 Juni 1392, n°. 16); · 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister van 24 Jnni 1892, n°. 2417, afdeeling 
Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het ia verboden nii de kringen, door 

den Minister van Binoenlandsche Zaken aaoge• 
wezen, te vervoeren : herkauwende dieren en 
varkens, benevens de, door voornoemden Minister 
nader aan te wijzen, in art. 15 der wet van 
20 Juli 1870 (Staat1blad n°. lSl) bedoelde voor• 
werpen. 

2. He·t houden van markten, verkoopingen, 
tentoonstellingen en andere vereenigingen van 
herkauwende dieren en varkens is verboden in 
gemeenten of gedeelten van gemeenten, door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan te wijzen, 

3. De in artikelen l en 2 bedoelde aanwijzingen 
worden door plaatsing in de ~taatacourant en 
zoo mogelijk in één of meer plaatselijke nieuws
bladen ter algemeene kennis gebracht. 

Daarbij worden tevens voorschriften gegeven 
omtrent uitzonderingen, die op het uitgevaardigde 
verbod zullen worden toegelaten. 

De intrekking of wijziging van de in a~t. 1 
en 2 bedoelde aanwijsingen worden op dezelfde 
wijze ter algemeene kennis gebracht. 

4. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der' afkondiging in het Staaû&lad 
en in de Staat1courant. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beeloit, dat in 
het /Jtaatablad en gelijktijdig in de Staaûcoura,it 
,:al worden geplaatst en waarvan afschrift ,:al 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 27sten Juni 1892. 
l9et.) E M M A. 

ne Mmuter va,a Bin,aenlanilaclie ZdM, 
(9et.) T.ui: V.&.N PooRTVLIBT. 

(Uitgeg. I Juli 1892.) 

27 Juni 1892. BESLUIT, tot wijziging vau de 
liniën van toezicht in Z~land en Noo,d
BralJa,it. S. 168. 

IN N.&..&.ll V.&.1' H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WLJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Miuister van Fi
nanciën, van den l 7den Mei 1892, n°. 43 
(Invoerrechten en Accijnzen); 

Herzien de Koninklijke besluiten van 27 No
vember 1822 (Staaû6lad n°. 48), 6 Juli 18Só 
(Staat16lad nO. 22) en 28 April 1843 (Staaû6lad 
n°. 18); 

Gelet op de artikelen 162 en 177 der Alge
meene Wet van 26 Angostua 1822 (Staat16lad 
n°. 38) en op het Koninklijk beslnit van 9 Fe
hrnari 1881 (StaaûblaiJ n•. 27); 

Den R~ad vao State gehoord (adviea van den 
!Oden Juni 1892, no. 8); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Financiën, van den 24sten Juni 1892, n°. 39 
(Invoerrechten en Accijnzen); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het hoofd van art. 2, litt. b van het 

Koninklijk besluit van 6 Juli 18311 (Staat16lad 
n°. 22), en de eerste vijf zinsneden van dat artikel 
te vervangen door hetgeen volgt: 

b. voor Zuid-Bwela'Ml en den rechteroever der 
We1ter1clielde. 

Van Batl, nitgaande van de linie landzijde 
aldaar, in eene noordelijke richting langs den 
oostelijken dijk van den Reigersbergschen polder 
en Eersten Bathpolder tot aan den spoorwegdijk 
en deien in eene westelljl!;e richting volgende , 
zoodanig, dat deze dijk buiten het terrein van 
toezicht blij!\, tot dáár, waar de spoorweg; even 
voorbij het dorp Kapelle, den Dijkwelachen zand
weg snijdt, dezen weg linke volgende, loopt de 
linie langs den weg van Dijhoel naar de zooge• 
naamde • Yier 11"egM" en den Breede,itoeg naar 
den ZaaûlijJ: onll.er '1 Grtzf!enpoldtr en dezen dijk 
krniaende langs den zoogenaamden Langentoeg tot 
aan de buitenplaäts •tle FatJOrite". 

2. Het Koninklijk besluit van 28 April 1843 
(St.aaûblad n°. 18) te wijzigen en aantevnllen 
als volgt: 

a. de laatste zinsnede van artikel 1 van voor
meld besluit wordt gelezen als volgt: 

De loop der linie ,:al zich verder richten langs 
die baan tot aan de -Yiat1emtraat om die te volgen 
tot aan den straatweg van Bergm op Zoom naar 
.thsJtoerpe,a. V oorta lang dien 1traatw;eg tot aan 
de Steffllf.raat om die te volgen tot aan het aan• 
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rakingspoot met de Boaacheatraat en, vao daar 
links omgaande, langs den Molen•eg naar deo 
Nieuwmweg ook wel genoemd Woemdreclitack 
1traat. V oorte langs dien weg tot aao de woning 
Sectie G, n°. 609 A ( ff'oemdrecA() van CoBNBLIS 

BA.STIAANSE eo van daar in eeoe rechte lijn naar 
het punt van den nabij gelep;eo waterloop waar 
deze eene weatelijke richting aanneemt. 

Dezen waterloop io diezelfde richting volgende 
tot aao deo Poltknoeg geimamd •Zomerbaao vao 
Bergm op Zoom naar ".i111twerp1111" co er d ware 
overgaande, l'e<'ht toe• over den .ilggrr, naar !Ie 
Oude haven van Woemdrecht, zoodanig dat het 
huis genaamd •Laatste Sluu·• Sectie E, n°. 211, 
Woensdrecht, buiten ~e linie valt. Vab dat poot 
langs den Sûmweg door den Dame.spo/der tot aan 
de Nieut1Je Aa111111 van lf'oetUdrecht en vervolgens 
langs den zeedijk van den Dame8f)olàer tot aan 
den spoorwegdijk :RofJztmdaal- YlillÎfl!Jm; voorts 
laoga d_ieo dijk, die buiten het terrein vao toezicht 
blijft, en de dijken vao den Eersten Bath polder 
en den Reigersbergschen polder tot aan het punt 
waar thans de linie vao Zeeland eindigt. 

ll. de laatste vijf woorden van art. 2 van voor• 
meld besluit worden vervangen door hetgeen volitÎ: 

Vao daar de rivier de Eendragt kruisende, met 
dien verstande, dat genoemd veer, gelijk mede 
het ten 1nideo daarvan gelegen gedeelte der ge
noemde ~ivier, in het terrein vao toezicht wordt 
opgenomen, voorts langs deo westelijken oever 
van di, it9noemde rivier tot aan de Zuid-oostelijkste 
pont van den Deurloopolàer. 

Van daar de Ooateraclielde io eene rechte lijn 
kruisende, zoodaoig dat het oostwaarts gelegen 
gedeelte dier rivier, gelijk het dáarin gelegen ge
deelte van het verdronken land vao Zuid-Beveland 

1n het terrein van toezicht wordt opgenomen tot 
Roel,ltod, voorts langs deo westelijken dijk van 
deo Ooatpolàer (Krabliendijl:) tot daar waar deze 
door den spoorweg gesneden wordt , eo aldaar 
aaosloiteode aao de zeelioie , zoodat genoemde 
dijk, evenals het ten oosten van dien dijk gelegen 
gedeelte van den O08/polàer io het terrein vao 
toezicht valt. 

De Minister vao ll'inanciiio ia belast met de 
oitvoering van dit besloit, hetwelk in het Staaû
lilad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, deo 27steo J ooi. 1892. 
(get .\ EMMA. 

De Mmilter oan PiMnciën, (!/61.) PtEBSOK. 

(Uitgeg. 9 Juli 1892.) 

21' Juni 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Néderlaodeo, houdende beslissing dat 
de wet vao 26 April 1862 (Staataólad o0 • 92) 
niet van toepassing is op een · Koninklijk 
beslnit, de opdracht bevattende aan de tot 
zeker dienstvak behooreode ambtenaren om 
toezicht te ho~deo op de naleving van voor
aehriften ; betrefl'eode een onderwerp, bniteo 
deo kring hunner gewone werkzaamheden 
gelegen , eo óp deo afgelegden ambtseed van 
de overtreding dier voorschriften procesver
baal op te maken; dat voor dergelijke Konink
lijke besluiten, die niet zijn algemeene maat
regelen van beetnor, p;eeoe bepaalde wijze 
vao afkondiging of bekendmaking ie voor
geschreven ; dat de hij art. 16 der wet van 
20 Juli 1870 (Staaûlilad n°. )31) aan den 
Koning voorbehondeo macht om, bij het 
bestaan boiteoslaods vao besmettelijke vee
ziekte, invoer vao vee te verbieden eo ver• 
hods- eo andere bepalingen vaBt te stellen 
omtrent aangifte, verkoop, behandeling eo 
visitatie, mede brengt de bevoegdheid om 
beambten aan te wijzen aan wie het toezicht 
op de naleving van die beplllingeo zal zijn 
opgedragen en dat de aldns bij wettige ver
ordening aangewezen beambten zijn aan te 
merken als ingevolge art. 8, o0 • 7, Wetboek 
van St.rafvordering, met de opsporing van 
de overtredingen van die bepalingen belaai, 
zoodat de door beo ter zake van zoodanige 
overtredingen op deo am htseed opgemaakte pro• 
cesseoverbaal ale wettig moeten worden erkend. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel vao cassatie, namens de 

req. voorgesteld bij pleidooi: , 
Schending eo verkeerde toepassing van art. 4.01, 

art. 8 n°. 7 Strafvordering, art. 16 der wet van 
20 Joli 1870 (Staaûlilad n°. 181), de artt. 1 
eo 2 der wet van 26 April 1852 (Staaul)lad 
o0 • 92), 391, 397, 211, 216 eo 281 Straf. 
vordering en het Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1877 (AT,gemeen Politieblad o0 • 2820) • 
omdat aao de verklaring van een enkelen get. 
volledige bewijskracht is toegekend, aan een Konink
lijk besluit, dat niet ie afgekondigd overeenkomstig 
de vooraehrifteo der wet vao 1862, verbindende 
kracht is geschonken, eo art. 16 der wet vao 
20 Juli 1870 aao den Kooiog de macht niet 
toekent aao de ambtenaren bij 'a Rijke belastingen 
het toezicht op te dragen op verboden invoer 
VBO vee; 
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011encegmde dat bij het bek). vonnis bewezen 
ia verklaard dat de req. •op 18 November 1891 
te Smeermaas, onder de gemeeote Oud-Vroen
hoven, nabij grenspaal n°. 106, van uit België, 
in Nederland en wel in. bovengenoemde gemeente 
heeft ingevoerd een nrken, door hetzelve van 
uit België op Nederlandsch gron~gebiecl te drijven"; 

0. dat de rechtbank hee~ verklaard, dat het 
bewijs van dit feit verkrel(en was door een op 
den ambtseed opi:emaakt en ter terechtzitting in 
eersten aanleg voorgelezen procesverbaal van een 
kommiea bij '1 Rijks belastingen, houdende dat 
hij dit feit hai\ waargenomen; 

0. dat derhalve de eerste bewering, waarop 
het . middel berust, al■ zoude in atrijd met de 
artt. 391 eo 307 Strafvordering aan de verkla
ring van een enkelen get. vollediice bewijskracht 
zijn toegekend, door den inhoud van het vonnia 
wordt wederlegd ; 

0. dat voorts op tweeërlei grond de verbindende 
kracht wordt betwist van het Koninklijk besluit 
van 25 Februari 1877, waarbij aan de ambte
naren van '• Rijke belastingen ia opgedragen om 
te waken voor de handhaving van de maatregelen, 
genomen of nog te nemen ter beatrijdiog der be
amettelij ke veeziekte en van elke overtredinic van 
de tot die ziekte betrekkelijke verordeningen procea
verbaal op te maken op deo eed bij deo aanvang 
hnnner bediening afgelegd; 

0. dat de eerste dezer gronden ie gelegen in 
het gemia van afkondiging van het besluit op de 
wijze voorgeschreven bij de wet van 26 April 
1852 (S/.aaü!Jlad n•. 92); 

0. dat deze wet, ter voldoening aan nrt. 117 
der toenmalige Grondwet, de afkondiging regelt 
van •de al~emeeoe maatregelen van iowendig 
bestunr van den Staat"; 

dat het hierboven vermelde Koninklijk besluit 
van 25 Februari 18'17 • (opgenomen in het .J.l
gemet1• Politie!Jlad van dat jaar, bladz. S 11), 
de opdracht bevat aan de tot zeker dienstvak 
beboorende ambtenaren , om toezicht te honden 
op de naleving V'an voorschriften betreffende een 
:anderwerp, buiten den kring hunoer gewone werk
zaamhedeo gelegen, en op den afgelegden ambts
eed van de overtreding dier voorschriften. proces
verbaal op te maken; 

dat deze bijzondere, tot een bepaald onderwerp 
beperkte opdracht niet is een algemeene maatregel 
van bestnnr; 

dat derhalve de aangehaalde wet van 26 April 
1852, op het Koninklijk besluit van 25 Febru-

ari 1877 niet toepasselijk ia, en d~t ten aanzien 
van Koninklijke besluiten, die niet zijo algemeene 
maa~regelen van beatunr, geen bepaalde wijze vao 
afkondiging of bekendmaking ia voorgeschreven; 

0. dat de verbindende kracht van het besluit 
van 187'1 in de tweede plaats wordt bestreden, 
op grond dat het door de rechtbank aaogeha&ld 
art. 15 der w!'t van 20 Juli 1870 (Staat.blad 
n°. 181), aan Jen Koning de macht niet toekent, 
aan de ambtenaren bij 's Rijks belastingen, het 
toezicht op te _dragen op verboden invoer van vee; 

0. dat de bij genoemd wetsartikel aan den 
Koning voorbehouden macht om, bi) het bestaan 
bnitenslanda van besmettelijke veeziekte, invoer 
van vee te verbieden en verbods- eo andere be
palingen vaat te stellen, omtrent aangüte, ver
koop, behandeliog en visitatie, medebreogt de 
bevoe,l!dheid om beambten aan te wijzen aan wie 

. het toezicht op de naleving van die beJJalingen 
zal zijn opgedragen, met het rechtsgevolg, dat 
de aldus bij wettige verordening aangewezen be
ambten zijn aan te merken als inp;evolge art. 8 

n°. 7 Strafvordering, met de opsporing van de 
overtredingen van die bepalingen belut en dat de 
door hen ter zake van zoodanige overtredingen 
op den ambtseed opgemaakte proce888nverbaal 
krachtens art. 401 in verband met art, 392 n•. 2 
van dat wetboek als wettig bijwijsmiddel moeten 
worden erkend; 

0. dat het middel mitsdien in al zijne onder-
deelen ia ongegrond ; 

Gezien art. 370 van genoemd wetboek; 
V enrerpt het beroep ; 
Veroordeelt de req. in de kosten daarop ge

vallen. 

27 JUflÎ 1892. !R&BST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende besliBSing dat 
het oiet is vereeoigbaar met de artt. 135 en 
139 litt. a der gemeentewet dat ingevolge 
de bepalingen eener plaatselijke politiever
ordening het bonwen van woonhuizen in bij.na 
alle ooderdeelen ia onderworpen aan bepa
lingen niet gemaakt door den gemeenteraad, 
maar aan regelen door burgemeester en wet
houders naar hn n inzicht voor ieder bijzonder 
geval te stellen. 

De Hooge Raad enz. 
Gelet op de middelen van C8881ltie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi: 
1 °. Schending of verkeerde toepaasing van de 

artt. 14,4, der Grondwet, 135 en 170 der ge-
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meentewet, art. 625 B. W. in verband met de 

artt. 8, 13, 19, 20 en 30 der Algemeene ver
ordening van politie der gemeente Zwolle van 
18 Jnni 1888, en zulks door de 4 eerstgenoemde 
artt. der politieverordening als verbindende bepa• 
li ngen toe te passen ; 

2°. s~heoding of verkeerde toepassing van art. 23 
Strafrecht in verband met art. 20 der gemelde 
politieverordeuing; 

0. dat aan req. bij dagvaarding _was ten laste 

gelegd, dat hij - zooals in den namiddag van 
11 December 181!0 ia bevonden - als eigenaar 
van 4 nieuw gebouwde wooohnizen onder één 
dak, gelegen in Dieze , onder de gemeente Zwolle, 
nabij het snijpunt van den Laogeoholterweg en 
den Middel weg, die 4 woonhuizen in gebruik 
had genomen, althans had toegelaten dat dezelve 
door de personen, aan wie hij die huizen ver
hoord had , in gebruik waren genomen, immers 
toen bewoond werden , v66r dat de schriftelijke 
verklaring van den gemeente-architect van Zwolle 
was verkregen , dat aan de bij de vergunning 
voor de oprichting geatelde voorwaarden was 

voldaan; 
0. dat het hof deze ten laste gelegde feiten 

en des reqnirants schuld da~aan bewezen heeft 
verklaard, en tevens als voldoend gebleken heeft 
aangenomen des requirante opgave, dat de gemeente
architect het afgeven van de bij dagvaarding be
doelde schriftelijke verklaring enkel heeft gewei
gerd omdat bij den bonw der hnizen niet voldaan 
was aan eene door burgemeester en wethouders 
bij het verleenen van vergnnoing tot dien bonw 
gestelde voorwaarde betreireude het maken van een 

riool tot afvoer van menagewater ; 
dat echter bij het beklaagde arrest ia verwor

pen de door den req. aan deze toedracht van . 
zaken ontleende verdediging , dat burgemeester 
en wethonders niet bevoegd waren dusdanige voor
waarden aan ilen bonw te verbinden en dus het 

te zijnen Jaste bewezen feit niet strafbaar ia; 
dat tegen deze verwerping het eerste casaatie

middel is gericht, in hoofdzaak bernstende op be
weerde onwettigheid van art. 8 der Zwolsche 
politieverordening; hetwelk voorkomt in het hoofd
stuk JJou,opolitie en, voor zoover het in deze 
zaak van toepaHing is, aldna lnidt: • Het is 
verboden zonder vergunning van bnrgemeester en 
wethonders: 

""· een woonhnis te bouwen of een beetaand 
gebonw tot woning in te ricll.ten; 

'1. enz.; 

• B. en W. knunen v66r het verleenen der ver
gunning overlep:ging vorderen van de ter beoor
deelin11: noodip:e schetsteekening en !1Bn bonne 
-vergonnin~ voorwaarden verbinden, en wel in de 

gevallen onder letter a en /J vermeld , ten aan
zien van riéhting of rooiing, peil, hoogte, licht
en lnchttoevoer, niterlijken vorm en inrichting, 
zoomede van afvoer van water, vnilois en faeea
liën", - met bepaling voorts ten aanzien van 
dit laatste onderdeel, dat niet kan worden toege
staan het afvoeren van faecaliën in riolen of in 
een ·put, waarvan de. bodem en zijwanden niet 
volkomen waterdicht zijn; - ilat de onwettigheid 
dezer bepaling, op welke, in verband met art. 19, 
de toepassing van de artt. 13 en 20 op den req. 
bernst , namens hem wordt aangedrongen met de 
bewering, dat door art. 8 daadwerkelijk aan burge
meester en wethonders is opgedragen het zelf

standig regelen van bijna alles wat tot den aan
bonw van woningen te Zwolle betrekkelijk is, of
schoon door de gemeentewet hun slechts de uit
voerende macbt is (!pgedrageo en de regelende 
macht aan den j!;emeenteraad , zoodat het art. 
bevat eene ongeoorloofde delegatie, door . den 

raad , van de alleen bij dezen berustende macht 
op het college van bnrgemeest&r eo wethouders; 

0. dienaangaande dat - behalve 2 in het
zelfde art. voorkomende bepalingen omtrent de 
ontoelaatbaarheid van houtwerk in schoorsteeoen 
en van niet waterdichte riolen of putten voor den 
afvoer van faecaliën, waarop volgena de feitelijke 
beslissing de hier geatelde voorwaarden geen be
trekkinp: hadden - de verordening nergens elders 
eenig voorschrift bevat ten aanzien van richting 

of rooiing, peil , hoogte, licht- en Inch ttoevoer, 
uiterlijken vorm of inrichting van te bouwen 
woonhuizen, noch omtrent den afvoer van water, 
vuilnis en faecsliën, zoodat met betrekking tot 
dit alles het verbod om een woonhuis te· st.icbten 
zonder voorafgaande vergonuing van bnrgemeea~r 
en wethouders en, ingevolge art. 18, de verhin
dering van alle gebruik van een geatieht woon
hnia, zoolang het bewijs niet ie bijgebracht dat 
de aa.n die vergnnniog verbonden voorwaarden 
zijn nageleefd, feitelijk medebrengen dat te Zwolle 
het bonweo van woonhnizen in bijna alle ooder
deelen is onderworpen aan bepalingen niet ge
maakt door den gemeenteraad, maar aan regelen 
door burgemeester en wethouders naar hun inzicht 
voor ieder bijzonder geval te stellen ; 

dat de opdracht aan burgemeester en wethou
ders , om zonder eene daarvoor in 'a raada ,er-
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ordening vervatte regeling bijzondere voorsch riften 
te geven voor ieder voorkomend geval , gelijk 
staat met eene opdracht - tot regeling van dit 
onderwerp, zoodat in anderen vorm hnrgemeester 
en wethouders zouden hebben te verrichten wat 
door art. 135 .Ier gemeentewet oitdrukkelijk is 
opgedragen aan eene andere macht; 

dat volgens evengenoemd wetsartikel aan den 
raad behoort de regeling van hetgeen vereiacht 
wordt in het belang der openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid, en hnrgemeester en wet

bonders door art. 179, litt. IJ wel geroepen zijn 
om h\j wijze van uitvoering, in ieder bijzonder 
geval te beslissen wat in overeenstemming met 
's raads regeliug behoort te geschieden, doch 
geenszins om, zonder dergelijke regeling, zelf. 
1tandî1t te oordeelen omtrent hetgeen ten aanzien 
van dit een en ander· noodig kan zijn; 

dat wel door het hof wordt overwogen dat, 
ofschoon omtrent vele der hij art. 8 opgenoemde 
ponten, waaromtrent burgemeester en wethouders 
aan het verlof tot honwen ,oorwaarden konnen 
verbinden, niets in de verordening te vinden ia, 
omtreut den afvoer van menagewate~ en dus jnist 
omtrent de hier opgelegde door den req. niet na
gekomen voorwaarde .dit wel het geval is, blijkens 
art. 30, luidende: 

• leder hoofdbewoner of gebroiker, ' of hij ge
breke van dien ieder eigenaar of beheerder van in 
de gemeente gelegen gebouwen of onheboowde 
erven is verplicht: 

•IJ. die woningen of terreinen, indien zij van 
geene behoorlijke afwatering zijn voorzien, op de 

eerste aanzegging van burgemeester en wethouders 
zoodanig in te -richten, dat. het menage•, schrob
en regenwater daarvan behoorlijk in goten, riolen, 
slooten of waterleidingen kan afloopeo"; 

dat evenwel het hof zich ten onrechte op dit 
artikel beroept; 

0. toch, dat, terwijl art. 8 als voorschrift van 
lx,uwpolitie en onder de voor deze politie in 
art: 20 gestelde strafrechtelijke sanctie · handelt 
over hetgeen, krachtens de door burgemeester en 
wethooders hij bonne daartoe ■trekkende vergun
ning gestelde voorwaarden, moet worden in acht 
genomen b_ij het houwen , dat ia 1tid,f~, van een 
woonhuis, met aansprakelijkstelling van den eigenaar 
of vruchtitehroiker van het nieuw verrezen hois, 
art. 30, deel uitmakende nn het hoofdstuk 
&inAeiu- im !/Hzondlieitl&p<Jlitie eo gesteld onder 
de sanctie van de voor die politie hij art. 38 
uitgevaardigde strafbepalingen, handelt over de 

gebondenheid in de eerste plaats des hoofJbewoners 
of gehroikera van eeoe reeds bestaande woning 
(of van een onbewoond erf) om, indien die woning 
van geen behoorlijke afwatering voorzien is, haar 
op eerste aanzegging overeenkomstig dit artikel in 
te richten; dat zoowel de bij voeging dat deze ver
plichting eerst ontstaat nadat aanzegging daartoe 
van hurgemeeater en wethouders is ontvangen, als 
de vermdding dat op den hoofdbewoner of gehroiker 
voormelde verplichting alleen komt te rusten in
geval eene behoorlijke afwatering aan het huis 
ontbreekt, aantoonen dat art. 30 vreemd is aan 
hetgeen art. 8 ai. voorachrirt van bouwpolitie op 
het oog .heeft: de verzekering der belangen van 
openbare orde, zedelijkheid . en gezondheid bij de 
stichting van wooo~uizen te Zwolle; 

en dat, nn dos ook art. 30 geenerlei van den 
gemeenteraad afkomstig voorschrift tot waarborging 
van de belangen bij den aaohouw bent, 's hofs 
opmerking dat art. 8 omtrent d_en afvoer van 
menagewater, waartoe de door req. niet nageleefde 
voorwaarde betrekkelijk was, voorschrijft dat 
burgemeester en wetbonders hierop hebben te let• 
ten, slechts bevestigt dat ook dienaangaande door 
het artikel in banden van burgemeester eo wet• 

houders ia gelegd de volgens de wet bij den Raad 
berustende macht om dit onderwerp van gemeente• 
belang te r,g1lr,,, eo niet slechts hun is orerge• 
laten om, ingevolge art. 179 IJ voor de uitooeri.,tg 
van 's raads regeling te zorgen; 

0. dat dos het eerste cassatiemiddel ia gegrond; 
dat deze gegrondheid medehrengt dat, vermits 

de req. wegens de te zijnen laste bewezen ver• 
klaarde feiten niet tot straf kan worden verwezen 

op grond der op hem toegepaste verordening, en 
die feiten ook niet oit anderen hoofde strafbaar 
zijn, hij zal hebooren te worden ontslagen van 
rechtsvervolging; 

Vernietigt, heboodens de daarbij uitgesproken 
vernietiging van het vonnis des kantonrechters te 
Zwolle het arrest den 1 Maart 1892 door het 
gerechtshof te Arnhem in deze zaak l(ewezen; 

En ten principale rtw.htdoende: 
Gezien de artt. 105 R. 0. en 870 Strafvor

dering; 
Verklaart de bewezen verklasrde feiten niet 

strafbaar; 
Ontslaat den req. te dier zake van alle rechts

vetvolging; de kosten, ook voor zoover die inge
volge 'a raads arrest van 18 Januari 1892 zijn 
voorbehooden, te dragen door den Staat. 
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28 Juni 1892. Bl>SLUIT, tot bepaling van den 
dag waarop het Koninklijk besluit van 13 An
gnstus 1891 (Staati6lad n°. 168), tot vast
stellinit van een Algemeen reglement van · 
politie voor rivieren, kanalen, havens, slnizen, 
bruitgen en daartoe behoorende werken, onder 
beheer van het Rijk, in werking treedt en tot 
intrekking van bestaande bepalingen. S. 169. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 7 Mei 1892 :c.a. A, 

afdeeling Waterstaat; 
Gelet op Ons besluit van 13 Augustus 1891 

(Staát,blad n°. 158), tot vaststelling van een 
Algemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen, brnitgen en daartoe 
behoorende werken, onder beheer van het Rijk; 

Overwegende dat omtrent de invoering van ge
noemd Algemeen reglement op de rivier de Mau, 
op het . Nederlandsche gedeelte van het kanaal 
van Luik naar Mautricl,t, op dat van de Zuid
H'illem,vaart en de gekanaliseerde Die11e en op 
dat ven het kanaal van ·Gent naar Ter Neu11111 
overleg met de Belgische Regeering heeft plaats 
gehad; 

Den Raad van State gehoord· (advies van den 
14 Juni 1892, n°. 6); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van 23 Juni 1892, n°. 121, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: , 

E111ig artikel. 

Ons beslnit van 13 Angastus 1891 (Staatsblad 
n•. 158), tot vaststelling van een Algemeen regie-. 
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer va11. het Rijk, treedt in werking 
op· l September 1892. 

Met dat tijdstip vervallen de Koninklijke be
sluiten van : 

27 October 
5 Februari 

27 December 
2 Maart 

18 April 
13 

en 68). 

1866 (Staatablad n°. 170) 
1879 ( 30) 
1880 ( • 233) 
1886 ( 70) 
1886 ( 99) 
1886 ( ne1•. 61, 63, 67 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de nihoering van dit besluit, 

dat in het Staatshlad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 28sten Juni 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. i,an W aterdaat, Handel en Nijverlieül,, 
(get.) C. LELY. 

(Uitg,g. 2 Juli 1892.} 

28 Juni 1892. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staat,6lad van de op den 25sten Maart 
1891 te •, Graiienl,age gesloten overeenkomst 
met het den 30sten November daareanvol

·gende geteekend additio~neel arlikel, betref
fende wijziging en verbetering van de verlich
ting en betonning der We,ter-Scl,elde. S. 170. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ. 

Gezien de op 25 Maart 1891 le 'a Gravenl,age 
tusschen Nederland en Be!giii gesloten overeen
komst, strekkende tot verbetering van de ver
lichting en betonning der H'ester-Scl,elde en het 
den 30 November daar~nvolgende eveneens te 
'1 Graiienliage geteekend additionneel artike!", waar
van een gewaarmerkte afd_ruk met geachreveu 
vertaling aan dit besluit gehecht is en daarvan 
een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 4 April 1892 (Staatsblad 
n°. 64), houdende goedkeuring van voornoemde 
o,ereenkomst met additionneel artikel; 

Gelet · dat meergenoemde overeenkomst met 
additionneel artikel door Ons namens de Koningin 
den 14den April 1892 is bekrachtigd, alsmede dat 
de akte houdende die bekrachtiging den lóden Juni 
daaraanvolgende te •, Gravenhage is uitgewisseld 
tegen de Belgische akten van bekrachti/dug, gedag
teekend van 22 Augnstus 1891 en 31 Mei 1892; 

Op de voordracht van den Minister van Builen
landsche Zaken van 24 Juni 1892, n°. 6989, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bedoelde overeenkomst en -additionueel 
artikel met de vertaling dier stukken te bevelen 
door plaatsing van dit besluit in het Staats6lad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor zoo veel 
hem betreft, met de uitvoering der bepalingen in voor
noemde overeenkomst en additionneel artikel vervat. 

Soesldijk, deu 28sten Juni 1892. 
(get.) EMMA. 

De Miniater van Buitenlanà8cl,e Zaken, 
(.get.) VAN TIBNHOVEN. 

(Uitgeg. 14 Juli 1892.) 
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VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
•en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin-Regentes van het Koninkrijk, en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
kennis genomen hebbende van de op den 

30aten October 1890 door de Nederlandsche en 
Belgi!Ulhe gedelegeerden te Yliuilffltm gesloten 
-overeenkomst, welke ten doel heeft ~e verbetering 
van de verlichting en de betonning der Schelde, 
hebben besloten dat stuk te bekrachtigen bij eene 
-diplomatieke overeenkomst en te dien einde tot 
Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majeateit de Koningin-Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden: 

Jonkheer CORNELIS HA&TBBN, commandeur der 
orde van den N ederlandschen Leeuw, ridder 
.2de klasse der orde van den Gouden Leenw van 
Nusan, enz., enz., Minister van .Buitenlandsche 
.Zaken van Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen; 

den heer Hll:liD&IK DYBERINCK, ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, Schout bij Nacht, 
Minister van Marine van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden, en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
Baron o'ANETHAN, gJoot-offlcier van Hoogst• 

deszelfs orde van Leopold, ridder der orde van 
den N ederlandschen Leeuw, grootkruis der orde 
-van de Eikenkroon, enz., Hoogstdeszelfs Buiten• 

gewoon Ge1.ant en Gevolmachtigd Minister bij het 
Koninklijk Hof der Nederlanden; 

welke, na elkander onderling hunne volmachten 
1e hebben medegedeeld en deze in goeden en be- · 
hoorlij ken vorm te hebben bevonden, zijn over• 
-eengekomen omtrent de navolgende artikelen. 

Art. I. Wordt goedgekeurd de in afschrift hier• 
bij gevoegde overeenkomst, den S0sten October 
1890, in Nederlandschen en .Franschen tekst te 

Vlissingen gesloten. 
Zij zal geacht worden woordelijk in de tegen• 

woordige overeenkomst te zijn opgenomen en er 
-een integreerend deel van uit te maken. 

II. De tegenwoordige overeenkomst in twee 
exemplaren opgemaakt zal worden bekrachtigd en 
-de akten van bekrachtiging er van zullen zoo 
spoedig mogelijk te 'a Gravenhage worden nitge
wiaaeld. 

Ten blijke waarvan de voornoemde Gevolmach• 

tigden haar onderteekend en daarop hun zegel 
geateld hebben. 

-Gedaan te 'a Gravenhage, den 2Ssten Maart 1891. 
(L. 8.) (get.) HARTSEN. 

DTSE.lllNCK. 
Baron n'ANETIU.N. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Secretaria-0eneraal 11a11 Aet Departement 11a11 
Buitnla11tkclle Zakn, , 

(get.) E. Z1LCKBN, 

0 VEREEN KOMST. 

De Belgische Regeering en de N ederlandsche 
Regeering, verbetering wenschende aan te brengen 
in de verlichting en betonning der We~ter-Schelde, 
hebben aangewezen om de voorwaarden van die 

werken te regelen: 
De Belgische Regeering : 
de heeren N. ALLO en L. PB'l'IT; 
de Nederlandsche Regeering: 

de heere~ J. SPA.NU.ARD en F. J. P. M. ~ULD&a. 
Permanente Commissarissen der beide landen 

voor het gemeenschappelijk toezicht op de scheep• 
vaart en het loodswezen enz. op de Schelde en 
in hare m1mdingen, die, na zich te Vlissingen 
vereenigd te hebben krachtens hno verleende mach• 
tiging, omtreut de volgende bepalingen zijn over
eengekomen : 

Y erlicAlilffl, 

.,/_, Reede van Antwerpen. 

Art. 1. Dea nachts de plaats aanduiden bestemd 
voor den dienst van den overtocht door twee 

roode geleidelichten, ·geplaatst op den rechteroever 
boven en beneden deze plaats. 

De dagmerken worden geplaatst op den linker• 
oever. 

B. Reede van Austrnweel. 

Op de slni, van de Schijn een wit licht plaatsen, 
voomen van een rood scherm ter bedekking der 
Palenhoofdeu, 

C. Fort Philippe. 

Een wit licht plaatsen op de peilschaal (rechter
oever). 

D. Frédéric. 

Een licht van grootere sterkte plaatsen in den 
zuidelijken opatand. 

Het thans in gebrnik zij ode hooge licht zal 
worden benut voor het lage geleidelioht. 
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E. Bath. 

Een licht van !(rootere sterkte plaatsen in den 

noordelijken opstand , die verhoogd zal moeten 
worden. 

Het thans in 
worden voor het 

gebruik zijnde 
lage lieht. 

F. Rilland. 

licht zal benut 

De lichtsterkte van beid~ thans in gebruik 

zijnde lichten vergrooten. 

G. Groenendijk. 

Het thans in gebruik zijnde hooge liebt, ver
wisseld met een licht van grootere sterkte, zal 

bennt worden als geleideliçht in de plaats van 
het thana in gebrnik zijnde lage licht. 

H. Hoedekenskerke. 

Het plRBtsen van een tweede licht zoodanig, 
dat het met het bestaande licht inéén den te 

volgen koers naar de roode ton 14, aangeeft. 

I. Eendragtpolder. 
Een licht plaatsen zoodani,r, dat het met het 

znidelijke licht inéén het vaarwater aand nidt. 

J. Othenepolder. 

Twee geleidelichten plaatsen tot het aangeven 
van den te volp:en weg om zich vau nit het Pas 

van Terneuzen in de Everingen te begeven , door 

het nieuwe vaarwater over de Margrietplaat. 

K. Borsele. 
Een tweede licht soodanig te plaatsen, dat het 

met het bestaande licht inéén jnist aangeeft het 
midden van het vaarwater stroomopwaartH. 

Betonning. 

2. De afmetingen der tonnen zullen worden 

vergroot van af. Frédéric tot aan Vlissingen. 
Te bebonden voor de zwarte tonnen (3de grootte) 

den tegenwoordigen vorm en de witte tonnen 

(S«le grootte) te vervangen door ankerboei-tonnen. 

Be6ak111Ung. 

3. 10. een baken plaatsen op den berm van 
W elsoorden. 

20. id. Biezelingen. 
30. id. Margrietpolder 
40_ id. _Lage Springer. 

Peillckalen. 

4. Peilschalen te plaatsen : 
10. bij de sluis van de Pipe de Tabac ; 

20. bij den Doel; 
8°. bij den Eendragtpolder, tegenover het mid

delste licht; 
4°. bij Borsele. 
Daarop zullen merken geplaatst worden. 

5. Elk der beide landen zal de lichten, bakeni 

en peilschalen , bestemd voor zijn grondgebied• 

doen maken en plaatsen. 
6. De plannen en begrootingeo van alle nit te 

voeren werken voor den aanmaak der lichten , 
bakens en peilschalen zullen aan de goedkeuring 
der Permanente Commissarissen onderworpen en 

in gemeen overleg vastgesteld worden. 

7. Alle werken , betreffende de plaatsingen op 

Nederlandsch grondgebied, zullen zooveel mogelijk 
in het openbaar aanbesteed worden en de inschrij

vingen znllen niet worden toegewezen, dan nadat 
zij door de beide Regeeringen zullen z\jn goed
gekenrd. 

8. De .Belgische Commissarissen zullen het 
recht hebben de op N ederlandsch grondgebied

uit te voeren werken en het onderhoud daarvan 

te onderzoeken en daarop toe te zien. 
9. De beide Regeeringen verbinden zich al de 

vereischte maatregelen te nemen om de werken 
te bespoedigen, opdat de lichten, boeien, bakens 

en peilschalen binnen zoo korten tijd mogelijk 
zullen zijn geplaatst. 

10. Alle onkosten, welke door de Nederland

sche Rei.eering voor de verschillende plaatsingen 
en voor het onderhoud daarvan op het Neder
landsch gedeelte der rivier gemaakt zullen worden, 
met uitzondering van wat betreft de voren van 
Rilland en van Borsele , haar toebehoorende, zullen 

door de Belgische Regeering op de in de voor
waarden der aanneming te bepalen tijdstippen 

betaald worden; die betalingen zullen plaats heb

ben eene -maand nadat de Nederlandsche Regeering 

aan de Belgische declaratiën , verttezeld van de 

bescheiden tot staving, zal hebben doen toekQmen. 

11 . Ue N ederlandsche Regeering zal zorgen , 
dat de lichten, de bakens en peilschalen in goeden 
staat worden onderhouden. 

Zij zal die zonder toestemming van België niet 

kunnen wegnemen, noch aan hunne bestemming 
on !trekken. 

De op Nederlandsch grondgebied te plaatsen 
lichten , bakens en peilschalen zullen het eigen
dom blijvèn van d" Regeeriug der Nederlanden, 

zoo lang z\i gebruikt worden voor het doel waar
voor zij bestemd zijn , maar in geval van wijzi

gingen, die tot de opheffing of buiten gebruik. 
stelling van een of ander dier voorwerpen leiden, 

dan zullen deze aan België worden teruggegeven. 
12. Alle op Nederlandsch grondgebied •oor het 

onderhoud der lichten, bakens eu peilschalen te 
maken onkosten ; zullen in gemeen overleg door 
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de Permanente Commissarissen der beide landen 
geregeld worden. 

13. De Commissarissen der beide landen znllen 
de bevoegdheid hebb~n om in gemeen overleg aan 
de bebakening de wijzigingen aan te brengen, die 
ten gevolge van verandering in de richting der 
vaarwaters noodzakelijk mochten worden . 

14. Deze overeenkomst zal niet verbindend zijn 
dan nadat zij door de -wederzijdsche Regeeringen 
zal zijn goedgekeurd. 

Aldus in dubbel opgemaakt te Vlissingen, den 
30,ten October 1890. 

JJ, NederlandJclte PermaM11te Oommi11ari.t1en: 
(!ltt.) J. SPAN1'.URJ.l. 

F. MULDER. 
De Belgi8cll, PtmnaM11te Oommi81ari&en: 

(g,t.) N. ALLO. 
L. Pff!T. 

Bekrachtigd voor kopie conform , 
(g,t.) HARTeEN. 

0YSülNCK. 

Baron n' ANETlliN. 

V&RTALING. 

A Dl)ITIONNEEL ARTIKJèlL gno,gtJ !Jij tll, 
de,a 26,ten Maart 1891 i-s •, Gra1Jenllage 
getul:ffl/U, 01Jereenkom,t oour de ,r,beû
'N"fl 1Jan tJe verlicltti"fl en tJe betonnÎ"fl 
der Sclleltle. 

Aangezien de vuren van Rilland en van Borsele, 
verme4l onder letter F en K van artikel .1 der 
den 30sten Oetober 1890 te Vlissiogeo gesloten 
overeenkomst, welke ten doel heeft de verbetering 
van de verlichting en de betonning der Schelde, 
nitlluitend door de N ederlandscbe Regeering worden 
bekostigd , zullen de bepalingen dier overeenkomst 
niet daarop toepasselijk zijn. 

Het ia voorts wel verstaan, dat de tweede 
paragraaf van artikel 11 dier overeenkomst niet 
ziet op het geval van oorlog of mogelijk oorlogs

gevaar. 
Het tegenwoordig additionueel artikel zal dezelfde 

kracht en dezelfde geldi11heid hebben alsof het 
woordelijk in de opgemelde overeenkomst van ·· 
26 Maart 1891 ware opgenomen. 

Vast11esteld en in dobbel onderteekend te 'a Gra
venhage den 30steo November 1891 tusschen de 
beeren VAN TIENHOVEN en JANBl!:N. Ministers 
van Buitenlandsche Zaken en van Marine van 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden , 
en Baron n'AN&THAN, Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen. 

(gtt.) VAN TIENHOVEN. 
JAMBEN .. 

Baron n' ANETHAN. 
Voor eensluidend afschrift, 

De Seeretaru-Gmeraal oan Aet Departem,nt van 
B11itenlanà,,cl,e Zol:en, 

(!let.) E. ZlLCUN. 

SO Jrmi 1892. BBBLUIT, tot icborsiog van het 
besluit van den Raad der gemeente ÄrnMm 
van 23 April 1892, tot vaststelling eener 
verordening op de gemeentegasfabriek. S. 171. 

Ge1cAur1t tol 1 October 1892. 

1 Juli 1892. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het StaatablatJ van het op 23 Juni 1892 
te • 1-GratJ81fluzge t usschen Nederland en België 
gesloten postverdra11, ter vervanging: van dat 
van 6 Maart 1879 en der additionneele schik
king van 10 Juli 1888. 8. 17!. 

IN NUK v.a.N H. M. WILHELMINA, ICNZ. 

W11· EMMA, ICNZ. 

Gezien het op 23 Juni 1892 te •, Gra1JenAage 
tnllllchen Nederland en België gesloten postver
drag · ter vervanging van dat van 5 Maart 1879 
en der additioneele schikking van 10 Jnli 1888, 

· van welk verdrag een afll!)hrift met de vertaling 
aan dit beduit gehecht is en daarvan een onaf
ach~idelijk deel uitmaakt; 

Gelet dd meergenoemd postverdrag doar Ons 
namens de Koningin den 29steo J ooi 1892 is 
bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging denze!fden dig te '1-Grav,nltage is 
uitgewisseld teiten de Belgische akte van bekfM'hti
ging, gedagteekeod van 26 daar te voren; 

Op de voordracht van den · M ini8'er van Baiteo
landache Zaken, van den 30steu Juni 1892, 
no. 7208 , Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van bedoeld verdrag met de vertalin![ te be
velen door plaatsing van dit bealuit in het Staot•hlotl. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Beatuor, worden belast, ieder voor zoo
veel hem betreft, met de uitvoering der bepalingen 
in voornoemd postverdrag vervat. · · 

Soestdijk, den laten 1nli 1892. 
(!let.) E M M A: 

n, Mini8ter van BuitenlandJclle Zalen, 
(get.) VAN Tll!NHOVEN. 

(Uitgeg. 14, Juli 1892.) 
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VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in HoogstJerzelver naam de Koningin, Regentes 
van het Koninkrijk en Zijne Majesteit de Koning 
der Belgen, 

Wenscliende aan hunne wederzijdsche onder
danen meer uitgebreide voordeeien te verzekeren 
dan die, welke uit de akten, gesloten op het 
Post-congres, voortvloeien, hebben besloten een 
bijzonder verdrag te sluiten naar aanleiding van 
artikel 21 van h11t den 4den Joli 1891 te Weenen 
gesloten verdrag, artikel 12 van de overeenkomst 
betreffende de brieven met aangegeven waarde en 
artikel 8 der overeenkomst betreffende de post
wissels mede op denz~lfdeo dag te W eenen onder
teekeod en hebben tot dat einde tot houoe ge
volmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin, Regentes van het 
Koninkrijk der Nederlanden : de heeren VAN TIXN· 

HOVEN en LELY, Ministers van Buitenlandsche 
Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ; en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen , den 
baron »' ANETHAN, Hoogstdeszelfs buitengewoon 
Gezant en gevolmachtigd Minister bij het Neder• 
landsche Hof ; 

die, daartoe belioorlijk gemachtigd, omtrent. de 
navolgende artikelen zijn overeengekomen : 

A. Get0{)ffl! briefJm en r11rrdere - ,tuUen. 

Art. 1. Het te heffen port voor brieven uit 
Nederland onar België of uit België naar Neder
land verzoflden, wordt bepaald voor eeu brief van 
enkel gewicht op 10 cents of 20 _centimes in 
geval van frankeering en op 20 cents of 40 ceo• 
times iu p:eval van niet-frankeering. 

2. Het bij vooruitbetalinp: te hetfeo port der 
gedrukte stukken van allerlei aard uit N eder)aod 
naar België of uit België_ naar N ederlaod ver• 
zonden, wordt voor elke verzending of . elk stuk 
onder een afzonderlijk adres bepaald als volgt: 

) 0 • voor de nieuwsbladen en tijdschriften ten 
minste eenmaal per week verschijnende: 

tot en met een gewicht van 4.0 gram 1 cent 
of 2 centimes ; 

boven 40 tot en met l 00 gram 2 1 / • cent of 
5 centimes ; 

voor elk gewicht van 100 gram of gedeelte van 
1 00 gram daarboven 2 1 / 2 cent of 5 centimes; 

2°. voor de andere gedrukte stukken: 
1892.-

tot en met een gewicht van 16 gram 1 cent 
of 2 centimes; . 

boven 16 gram tot en Ïnet 50 gram 2 1 / • cent 
of ö centimes; 

voor elk gewicht van 50 gram of gedeelte van 
50 gram daarboven 21 /, cent of ó centimes. 

3. Op de gedrnkte stukken, die onder een 
open omslag verzonden worden, is het tarief bij 
artikel 2 vastgesteld niet van toepaasing. 

Zij zijn onderworpen aan het algemeene port 
van 5 centimes per 60 gram , bij artikel ö van 
het den 4den J nli 1891 te W eeoen geteekende 
verdrag der Algemeene Postvereeniging voor ge
drukte stukken vastge~teld. 

4. De vrijdom van port genietende dienstbrieven, 
die verzonden worden in de brievenmalen, welke 
tusschen Belgische kantoren over N ederlaod of 
in die welke tosschen Nederlandsche kantoren 
over België worden gewisseld, genieten vrijstelling 
van alle kosten van vervoer over het grondgebied 
van het tnsschenliggend office. 

Het gewicht dezer brieven wordt niet begrepen 
in de statistieke opnamen, die tot vaststelling 
van de rekening, ter zake der transitrechten dienen. 

B. Àa11!}egevm waardffl en po1t11n11ell. 

5. Het recht van verzekering der brieven met 
aangegeven waarde uit N ederlaod naar België of 
uit België naar Nederland verzonden, wordt vut
gesteld op . 2 1 /, cent of ö centimes voor elke 
300 franken of gedeelte van 300 franken. · 

In de onderlinge betrekkingen der beide landen 
heeft geeoerlei verrekening ter zake van het recht 
van verzekering der brieven met aangegeven waarde 
meer plaats. 

6. Met afwijking van het bepaalde bij art. 3 

der overeenkomst van Weenen wordt het te heffen 
recht voor eiken postwissel van België naar Neder
land bepaald op 25 centimes voor elke 50 franken. 

De N ederlandsche Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor om insgelijks het te heffen recht 
voor postwissels te verminderen tot 12 1 / 2 cent 
voor elke 2 IS gulden. 

Zoolaog deze Regeering evenwel geen gebruik 
beeft gemaakt van de bovenvermelde bevoegdheid, 
blijft het recht voor de poatwiuelo , die weder

keerig worden uitgegeven ter zake van invordering 
van gelden, vastgesteld op het bedrag dat bij 
artikel a der overeenkömst van W eenen betreffende 
de postwissels is bepaald. 

De administratie, die pootwiseels heeft afge
geven, keert aan de administratie, die ze lieeft 
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11itbetaald , een recht van • /, percent uit van het 
totaal bed.rap- der uitbe\aalde postwissels na aftrek 
der dienatpostwissels. 

Oit recht wordt bepaald op • / 1 percent van 
het bedrag der uitbetaalde postwissels voor die 
ter zake van invordering van gelden. 

C. .J.lgemeene hepaliffgen. 

7. De stukken van allerlP-i aard kunnen in het 
verkeer tuB1Chen Nederland en België door een 
bijzonderen bode worden uitgereikt OJ.I de voor
waarden bij de overeenkomsten van Weenen vast
geateld. 

8. De Nederlandsche en Belgische Postadmi• 
nistratiën worden gemachtigd om in gemeeu over
leg alle andere maatregelen van ondergeschikten 
aard en van orde vast te ,tellen , die voor de 
uitvoering van het tegenwoordig verdrag vereischt 
worden. 

9. Het tegenwoordig verdrag treedt in werking 
op den laten Juli 1899. Het maakt met het 
verdrag en de overeenkoms~en, door het Poateou
grea den 4den Juli 1891 te Weeuen gesloten, de 
gezamenlijke voorschriften uit, waardoor !tet poet• 
verdrag van f> Maart 1879 en de aanvullings
overeenkomst van 10 Juli 1888 komen te ver• 
vaJlen. 

10. Het tegenwoordig verdrag zal worden ge• 
ratificeerd en de ratificatiëu znllen zoodra mlljl:elijk 

worden uitgewisseld. 
In oirkonde hiervan hebben de wederzijdsche 

gevolmachtigden het teirenwoordig verdrag ouder
teekend en van hun zegel voomen. 

Aldus in dubbel opgemaald den 23sten Juli 1892. 

(.C. S.) (get.) VAN TIENHOVEN. 

C.LKLT. 
Baron D'ANETH"U(. 

6 Juli 1692. BESLUIT, waarbij , met wijziging 
van het Koniuklijk bealnit van 13 October 
11!85 (Slaalahlatl, n°. 186) , het mai:imnm 
van het getal verpleegden en het minimum 
van het getal geneeskundigen bepaald wordt 
voor het kraukzinnigengestirht • Huize Padua" 
te Boekel. S. 178. 

I!r NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, KNZ. 

Op de voordnacht van den Minieter van Bin
uenlandsche Zaken, van 2 .Juli 1892 , n°. 2378, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op de wet vau 27 April 188' (Sl4aû• 

blad n°, 96), gewijzigd bij art. 10, eub 46•, van 
de wet van 1l'i April 1886 (SttJ11.t16lad u0 • 64,); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging in zooverre van het Koninklijk besluit van 
13 October 18811 (Staaûhlad n°. 186), te bepalen : 

Art. 1. In het krankzinnigengesticht • Huize 
Padua" te Boekel mogen niet meer dan 1110 krank
zinnige mannen worden verpleegd. 

2. In elk voor meer dan één verpleegde bestemd 
slaapvertrek wordt op eene duidelijk zichtbare 
plaats het aantal personen aangewezen, waarvoor 
het bestemd ia. 

3. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen , 
noch in bonne 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 verpleeg
den wordt aan ten minste één geneeskundige opge 
dragen , die vó6r l Mei 1893 gevestigd moehijn 
in eene woning nabij het krankzinnigengesticht, 
en buiten het gesticht geene geneeskundige praktijk 
mag uitoefenen. 

De Minister van Binnenlandsehe Zaken ia belast 
m"et de uitvoering van dit besluit, dat in het 
SttJ11.û6!ad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 6den Juli 1892. 

(get.) E M M A. 

De Jfü,ilter oan Binnenlanrhclie Zaiett, 
(get .) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 14,· Juli 189i!.) 

• 
7 Juli 1892. Bl!8LUIT, houdende toekenning van 

vrijdom van briefport. 
hr BAAK V&N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, i;;Nz. 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk bealuit van 
7 November 1876 ( Staaûhlad n°. 192); 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, d.d. 2 Juli 1892, 
afd. Post. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
Vrijdom van port te verleenen · voor de brief

wi.saeling over dienstzaken van den Directeur der 
mll!,'BZijnen van militaire kleeding en uitrusting 
en van de magazijnmeesters, hoofden der centrale 
magazijnen van militaire kleeding en nitrusting te 
Amsterdam, Delft en Woerden ter eene, met: 

de gemeentebeatnren ; 

1 
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de collegea van Regenten over de gevangeni88en 
en de Rijksopvoedingsgestichten; 

den Hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen 
te Veenhuizen; 

de ontvangers der registratie en domeinen ; 
den Raad ,an toezicht op de spoorwegdittnsten; 
de besturen of Directiën van spoorwegmaat-

schappijen; 
de besturen van stoombootdiensten. 
De M,inieter van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Minister van Oorlog. 

Soestdijk, den 7den Juli 1892. 
(get.) EMMA. 

Ds Mi1J. van H' atlf/'&taat, Handel m Niju6"ÁIIÎil, 
{(get.) C. LELT. 

8 Juli 1892. 811:sLUIT, houdende beslissing dat 

van het jaar 1891 af iedere bijzondere lagere 
school, wil zij voor de Rijksbijdrage in aan
merking komen, een eigen boord moet 
hebben waarnit voip, dat art. 23 der wet 
op het lager onderwijs. ook niet toelaat, dat 
het hoofd eener openbare school tevens is 
hoofd eener bijzondere school, onverschillig of 
voor deze laatste aanspraak wordt gemaakt 
op de Rijksbijdrage. 

IN NAAK · VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

WIJ EMMA, 11:!IZ, 

Beschikkende op het beroep door den inspec
tenr van het lager onderwijs in de l • inspectie 
ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg van 19 Februari 1892, 1 • afdeelinit 

A, L•. 766/4. D1, waarbij beschikt is op de aan
vrage van het bestuur van de congregatie der 
zusters van het arme kind J ezns te Simpelveld, 
om over 1891 de Rijksbijdrage te bekomen, be
doeld in art. 54.bia der wet ~ot regeling van het 
lager onderwijs ten behoeve van de bijzondere 

lagere achool dier congregatie te Roermond fo de 
N eerstraat n•. 12 8. 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur gehoord, advies van 22 Jnni 

1892, n•. 4.9; 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandscbe Zaken van 4 Juli 1892, n•. 4.609, 

afd. A. Z. C.; 
Overwegende dat het bestuur der bovengenoemde 

school, die op ló Januari 1891, 76 leerlingen 
telde, bij Gedeputeerde Staten van Limbnrg over 
1891 eene Rijksbijdrage beeft aangevraagd van 

/ 560, als / 260 voor het hoofd der school en 
tweemaal f 160 voor twee onderwijzereBSen, zijnde 
allen gedurende het gebeele jaar 1891 aan de 
school werkzaam geweest; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij hun 
boven aangehaald besluit hebben verklaard, dat 
deze school voldoet aan Je eischen en voorwaar
den in art. 54.bia der wet tot regeling van het 
lager ooderw\js Festeld eo de Rijkebijdrage op het 
aangevraagde bedrag van / 650 hebben bepaald; 

dat de inspecteur van het lager onderwijs in 
de 1 • inspectie van dit besluit bij Ons in beroep is 
gekomen eu aanvankelijk ·heeft gesteld, dat, aan
gezien · het hoofd dezer school, mej uffronw M. C. 
W ISSKANN, tevens hoofd ie van de kostschool 
dierzelfde congregatie, de Rijksbijdrage met/ 260 
behoort te worden verminderd , doch nader heeft 
betoogd, dat hier in het geheel geene bijdrage 
kan worden verleend, op grond dat de wet op 
het lager o~derwijs niet toelaat, dat het hoofd 
eener bijzondere lagere echool, wier bestonr op 
de Rijke bijdrage aanspraak maakt, tevens hoofd 
eener andere bijzondere school ie, 't geen krachten, 
art. 88 der · wet nog slechts voor het jaar 1890 

was toegelaten, en dat , aangezien de school in 
qoaestie geacht moet worden over 1891 · geen 
eigen hoofd te hebben gehad, die school niet 
heeft voldaan aan punt 4. van art. 646i.r der wet 
op het lager onderwijs, voor zooveel betreft den 
bij art. 23 dier wet gestelden eisch, waardoor de 
aanspraak op eenige Rijbbijdrage voor deze school 
over 1891 verloren ia gegaan; 

dat GedepnteerJe Staten van Limburg, op dit 
beroep gehoord, o, a. hebben aangevoerd, dat 
het feit, dat het hoofd eener gesnbsidieerde bij
zondere school buiten de bij art. 54bia, n•. S 

bedoelde lesuren, nog eene andere s~hool be
stuurt , geene reden kan zijn om aan eerstbe
doelde school het subsidie te onthouden, zeer 
zeker dan niet wanneer laatstbedoelde school eene 
niet•geaubsidieerde is, en voorts ontkenoen, dat 
de school in qnaestie over 1891 haar eigen hoofd 

niet zou hebben gehad; 
Overwegende dat hij art. 64 der wet op het 

lager onderwijs voor de bijzondere scholen wel is 
waar niet is voorgeschreven, zooals bij art. 23 
voor de openbare, dat aan het hoofd van elke 

1chool een onderwijzer moet geplaatst zijn, in 
dien zin dat niet het bestuur der lessen aan meer 
dan ééne school aan denzelfden persoon kan zijn 
opgedragen ; 

dat echter, wanneer eene bijzondere school op 
17• 
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de Rijksbijdrage, bedoeld bij art. 54.bia der wet, blad n•. 69) eu art. 1 van het Algemeen reglement 
aanspraak wil maken, volgens dit artikel he van politie voor rivieren, kanalen, ha vena, slnizen, 
aantal ouderwijzers aan de school mo~t voldoen, brnggen en daartoe behoorende werken , onder 
aan de eischen, voor de openbare scholen gestel/ 1 beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons besluit 
bij artt. 23 en 24,, het . 8° lid nitgezonderd en. 1 van la Au~ustns 1891 (Staat-ablad n•. 168); 
dat deze bepaling, voor zooveel art. 28 betreft, Overwegende dat omtrent de vaststelling van 
krachtens art. 88 met 1 Januari 189 l in werking een Bijzonder reglement van politie voor het 
ia· getreden ; N ederlandsche gedeelte van het kanaal van Luik 

dat derhalve sedert l Jannari 1891 aan het naar Maaalricltt, overleg met de Belgische Regee• 
hoofd van elke bijzondere school, wier bestnnr ring heeft plaats gehad; 
aanspraak maakt op de Rijksbijdrage, bij art. 64,bi., Den Raad van State gehoord (advies van den 
bedoeld, een onderwijzer geplaatst moet zijn, aan 28 1 oni 1892, n°. 7); 
wien niet tevens het bestuur der lessen aan eene Gelet op de nadere voordracht van den voor• 
andere school is opgedragen; noemden Minister van 6 1 nli 1892, IJ'. E, 

dat de school, waarvoor de aanvrage is ge- afdeeling Waterstaat ; 
daan, mitsdien aan den eisch van art. 54,bi., 4°. Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
niet voldoet en voor de Rijksbijdffl!le niet in aan- het navolgende : 
merk:ing mag komen ; 

Gezien de wet lot regeling van het lager 
onderwijs , waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk bealnit van 14, Decem

ber 1889 (Staatsblad n°. 177). 
Hebben goedgevonden en verst11an: 

Met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limbnrg , te verklaren 
dat de aanvrage van het beatnnr van de congre
gatie der zusters van het arme kind J ezu~ te 
Simpelveld, om de Rijksbijdrage, bedoeld bij 
art. 54,bi., der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, over het jaar 1891 ten behoeve van 

de bijzondere lagere sçhool dier congregatie te 
Roermond in de Neerstraat n•. 128, niet kan 
worden toegestaan. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestnnr. 

Soestdijk, den Beten Juli 1892. 
(get.) EMMA. 

De Mini.rter van 13innenlandaclte Zaken , 
{gel,,) T,ut VAN Poo&TVLIBT. 

9 Juli, 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het Neder

landsche gedeelte van het kanaal van Luik 
naar Maaatricltt. S. 174. 

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

WJ.J "EMMA, ENZ. I 

Op de voordracht van den Minister van ~ater-
staat, Handel en Nijverheid van 15 Juni 1892, 
V. C, afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,. 

BIJZONDER REGLEMENT Hnpolitievwr 
liet Nederla,uuc!te gedeelte 11an het l:anaal 
11an Luik naar Maa8tricltt. 

Art. 1. Onder het Nederlandsche gedeelte van 
het kanaal van Luik. oaar Maaatricltt wordt ver• 

staan het gedeelte van de Belgische grens, bij 
Klein La11aye tot het bassin binnen de hoofdsluis 
der Zuill- ff'ïllemnaart te Maiutricltt. 

2. Dit reglement wordt in de N ederlaodsche, 

Fransche en Hoogduitsche talen gedrnkt en alge
meen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetin!(en der vaar• 

tnigen zijn : 
lengte. 
breedte, • 
diepgang • 
hoogte van schip met opperlut 

50.00 meter. 
5.00 

1.90 

boven 11eil. 4,.80 
Bovendien wordt op dit kanaalgedeelte eene 

. breedte van meer . dan 5 meter tot 6.60 meter 
toegelaten, onder voorwasrde dat door den schipper 
wordt!11 opgevolgd de voorzorgsmaatregelen door 
·de kanaalbeambten in het belang der vaart voor 
te schrijven. 

De bepaling omtrent de hoogte van den opper• 

last ie alleen vao toepassing voor kanaalvakken, 
waar vaste of ophaalbruggen moeten worden door
gevaren. 

Met afwijking van art. 5 van het Algemeen 
_reglement wordt bepaald, dat de waterdicht~ 
borden, boordeo of wanden ten minste 0.28 meter 

boven den waterspiegel moeten reiken. 

4. Het varen bij nacht zonder schriftelijke ver• 
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gunning van de administratie der belastingen is 
verboden. 

Vaartnigen , welke door het uur van slmting 
overvallen worden, moeten zich begeven naar de 
naastbijzijnde wijde -kanaalgedeelten of naar de 
plaatsen, daartoe door de kanaalbeambten aan 
te wijzen. 

5. Het maxim nm van snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minont : 

voor stoomvaartuigen met meer dan 1.66 meter 

diepgang , 100 meter ; 
voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.66 

meter diepgang , 120 meter; 
De hoofdingenieur is bevoegd voor stoomvaar

tuigen, die blijkens gedane proeftochten geen schade
lijken invloed op de oevers of den bodem uit
oefenen, schriftelijk eene grootere snelheid te ver
gunnen tot een maximum van 180 meter in de 
minnut. 

Dergelijke vergunningen moeten, des verlangd, 
aan de ambtenaren van politie, van den water
staat en aan de kanaalbeambten worden vertoond. 

6. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vlotten zijn: 

lengte . 
breedte. 

40.00 M. 
6.00 • 

diepgang l.liO • 
De vlotten worden met geen grooter snelheid 

vervoerd dan van 60 meter in de minn nt. 
7. Als ligplaatsen voor vlotten worden aange

wezen de verbreedingen in het kanaal, 
- 8. Voor het jagen op het gedeeltt' kanaal tusschen 

den grondduiker over de Jeker en de h11venkom te 

Maaatric!tt mogen geen trekdieren gebezigd worden. 
9. Het grootste aantal vaartuigen dat Ie gelijk 

door een stoomvaartuig mag worden gesleept be

draagt twee t11sschen de sluizen n•. 6 en 6, en 
vier op het overige gedeelte van het kanaal. 

De ambtenaren van .den waterstaat zijn echter 

bevoegd hierop schriftelijk uitzonderingen te ver
gunnen voor kleinere vaartuigen dan van 15 M •. 

inhoud. 
10. Art. 4o , eerste lid, en art. :n van het 

Algemeen reglement zijn voor de vaart op dit 
kanaal niet van toepassing. 

11 , Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij· de wet of het Algemeen reglement is 

voorzien , gestraft als volgt : 
a. met geldboete van ten hoogste !tonderd 

gulden, de overtreding van art. 4., eerste lid ; 

l>, met geldboete van ten hoogste oijfiig gulden , 
de overtreding van art. 3, laatste lid , en art. 4o, 
tweede lid; 

c. met geldboete van ten hoogste oijf en tlDi,atig 
gulden, de overtreding van art. 6, derde lid en 
art. 8. 

Dit besluit treedt in werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 

van 2 November 1882 (Staats6lad n°. 14o0). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatal>lad geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk', den 9den Juli 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en .Nijoer!teid, 
(get.) C. LELT, 

(Uitgel}, 19 Juli 1892.) 

9 Juli 1892. BESLUIT, tot vàststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het 
Nederlandsch gedeelte der Zuid-Wiltemavaart 
en de gekanaliseerde Dieze. S. 176. 

IN N.UM: VAi! H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 15 Jnni 1892, 
L-. C; afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staaû• 
blad n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle• 
ment van politie voor rivieren, kanalen,- havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behoorend'e werken, 
onder beheer van het Rijk, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Angnstus 1891 (Siaatabladn•. 158); 

Overwegende dat omtrent de vaststelling van 
een Bijzonder reglement van politie van het 
N ederlandsch 11;edeelte van de Z11id-Wïtl111M1Jaa'l'I 
en de gekanaliseerde Dieze, overleg met de 
Belgische Regeering heeft plaats gehad; 

Oen Raad van State gehoord (advies van den 
28 Jnni 1892, n°. 7); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
n~mden Minister van 6 Jnli 1892, L-. E, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
het navolgende : 

BIJZON DER REGLEMENT van politie voor 
!,et .Nederlanàacl, gedeelta van de Zuid
Willemaoaart en de geka,aaliaeertu Dieze. 

Art 1. Onder het Nederlandsch gedeelte der 
Zuid-1Yill,emsoaart wordt verstaan : 
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1°, het gedeelte van den mond der buiten
haven aan de .+la,u te MaaltricAt tot de Belgieche 
grens bij Smeermaa,, met inbegrft, van de beide 
havenkommen en het Yoedittg11at&aalteM448trielll; 

2°. het gedeelte van de Belgieche grens nabij 
l,oozm tot de gekanaliseerde Dieze te •, Her
togmlJOlen. 

Onder de gekanaliseerde Diesett wordt verstaan 
het gedeelte van de Dieze van hare vereeniging 
met de Zuitl-Wilt1'11181Jaart te ', Hertogen/Joaen tot de 
echeepvaartgenl in de rivier de Mtl48 bij het fort 
Crevecoenr. 

2. Uit reglement wordt in de Nederlandsche , 
Fransche en Hoogdnitsche talen gedrukt en alge
meen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetingen van vasr-
tnigen zijn: 

Lengte: 
Voor de Zuitl-'lf'illemnuuzrt 50 M. 
Voor de gekanaliseerde Dieze en 

het benedengedeelte der Zuid- 'll'il
lemnaart tot de brog bij de ürtlua-
poort • 56 

Breedte: 
Voor de Zuid- Willemsvaart 5 

Voor de gekanaliseerde Dieze en 
gedeelte der Zuid- W illemlvaart als 
boven • Il ,80 • 

Diepgang 1.90 • 
Hoogte van schip met opperlast 

boven peil. 3.50 .-
Bovendien wordt in de Zuid- 'lf'illemnaart eene 

breedte van meer dan 5 M. tot 6.60 M. toege
laten, onder voorwaarde, dat door den schipper 
worden opgevolgd de voorzorgmaatregelen , door 
de kanaalbeambten in het belang der vaart voor 
~ schrijven. 

De bepaling omtrent de hoogte van den opper
last ia alleen van toepaBBing voor kanaalvakken, 
wasr ophaalbruggen moeten worden doorgevaren. 

Bovendien wordt bij den gewelfden doorgang 
en onder de vaste brnggen te Mt148trickt, bij 
eene breedte der vaartuigen van niet meer dan 
5 meter, een opperlast van 4.80 meter bov~n 
peil toegelaten. 

Bij hoogeren stand van de gekanaliseerde Dieze 
dan het peil van 2.10 M. boven Amsterdamsch 
peil, gemeten aan de boven- of binnenzijde der 
achotslnis te Crttoecoeur , mag dit kanaal, ook 
zonder vergunning van den hoofdingenieur met 
evenveel dieper gaande vasrtuigen bevaren worden. 

Met afwijking van art. 6 van het Algemeen 

reglement wordt bepaald, dat voor het kanaalge
deelte van de . hoofdsluis te MaaatricAt tot de 
Belgische grens te Smttermaa1 de waterdichte 
borden, boorden of wanden ten minste 0.20 M. 
boven den waterspiegel moeten reiken. 

4. Het maxim nm no snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

Op de Zuid- '/f'ille'11181Jaart 120 M, 
Op de gekanaliseerde Dieze • • 180 • 
De hoofdingenieur ia bevoegd voor stoomvaar

tuigen, die blij kens gedane proeftochten geen 
schadelijken invloed op de oevers of op den 
bodem uitoefenen, op de Zuid- W illemluaart 11ehrif • 
telijk eene grootere snelheid te vergunnen, tot 
een maximum van 180 M. in de minnnt,. 

Dergelijke vergunningen moeten , des verlangd , 
aso de ambtenaren van de politie, van den water

. staat, en aan de· kanaalbeambten, worde11 vertoond. 
5. De grootste geoorloofde afmetingen der 

vlotten zijn : 
lengte 4().00 M. 
breedte 5.00 • 
diepgang . 1.50 • 

De vlotten worden met geen grootere snelheid 
ve"oerd dan van 60 M. in de minnnt. 

6. Als ligplaatsen voor vlotten· worden aaoge• 
wezen de verbreedingen in de Zuid-ll'illemavaart. 

In de gekanaliseerde Die ze liggen de vlotten 
op die plaatsen , wasr de scheepvaart noch de 
nitwatering der op het kanaal uitloozeode polders 
daardoor kunnen worden benadeeld, ter beoor
deeling van de kanaalbeambten. 

7. Het grootste aantal vaartuigen dat te gelijk 
door een atoo.mvaartnig mag worden gesleept, 
bedraagt vier voor de Zuid- Willemnaart en zes 
voor de gekanaliseerde Dieze. 

De ambtenaren van den watel'!ltaat zijn echter 
bevoegd hierop schriftelijk oitzonderiogen te . ver
gunnen voor kleinere vaartuigen dan van 16 M •. 
inbond. 

De grootste snelheid, waarmede mag worden 
gesleept ia per minont: 

op de Zuitl-"/P'ille'11181Joart 90 M. 
op de gekanaliseerde l>ieze 120 • 
8. In de grachten van vestingen, in verbinding 

met de gekanaliseerde Dieze , mag niet worden 
gevaren, of stil gelegen dan met toestemming 
van den eerstaanwezend officier der genie. 

Door het fort CriJvecoeur mag geen vaartuig 
worden gevoerd, waarop vuur of licht ia, wan
neer op de borstwering van dat fort ten teeken, 
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dat daar bnskrnit wordt gekeerd, een roode vlag 
•aait. 

9. Art. 4, eerste lid en art. 31 van het Al
glmeen reglement zijn voor de vaart op het ge
deelte van het kanaal, in art. 1, sub 1 om
sclaftlven, niet van toepBSSing. 

10, Overtreding van de bepalingen van dit Bij• 
zonder reglement wordt, voor zoover daartoe 
niet bij de wet of het Algemeen reglement is 
voorzien, (Ze&traft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste lumderà vijftig gnlden, 
de overtreding van . art. 7, derde lid en van 
art. 8 tweede lid. 

ll. met geldboete ,·an ten hoogste lwnderà gul
den, de overtreding van art. 8 eerste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste flijftig gnl
den, de overtreding van art. 3, laatste lid, en 
van art. 4, derde lid. 

Dit beslnit treedt in werking op 1 September 1892. 
Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk beslnit 

van 2 November 1882 (Staat,llla,l n°. 189). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit beslnit , 
dat in het Staaû~laà geplaatst en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 9den ~ nli 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. van H"ater,taat, -Handel en Nijver!,eià, 
(get.) C. LELT. 

(Vitgeg. 19 Juli 1892.) 

9 Juli 1892. BESLUIT, tot vaststelling van een 
Bijzonder reglement van politie voor het 
N ederlandsch gedeelte van het kanaal van 
Gent naar Ter New:en. S. 176. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 15 Jnni 1892, 
L•. C, afdeeling Wateutaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,
lilaà n°. 69) en art. 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
slnizen, brnggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk, nstgesteld bij Ons 
besluit van 18 Angnstns 1891 (Staaû6laàn°. 168); 

Overwegende dat omtrent de vutstelling van 
een Bijzonder reglement van politie voor het Neder
landsch gedeelte van het kanaal van Gent naar 
Ter Ne11zen overleg met de Belgische Regeering 

heeft plaats gehad ; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
28 Jnni 1892, n°. 7); 

Gelet op de nadere voordmcht van den vdor
noemden Minister van 6 J nli 1892 , L•. E , 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan , vast te 
stellen het navolgende: 

· BIJZONDER REGLEMENT vanpolitievoor 
!,et Nederlandlc!, geeleelte vaH ~et kanaal 
van Gent naar Ter New:en. 

Art. 1. Onder het Nederlandsch gedeelte van 
het kanaal van Gent naar Ter Neuzen wordt ver
staan het volgende: 

1°. het hoofdkanaal van de Belgûc!,e gren, bij 
Saa pan Gent tot en met de westschntsluis te 
Ter Neuzen; 

2°. de westelijke kanaalarm te SIU van Gmt, 
van het aeparatiepunt tusschen het hoofdkanaal 
en dien arm op het bovenpand tot het separatie
punt tusschen , het hoofdkanaal en dien arm op 
het beneden pand; 

3°. de oostelijke kanaalarm te Ter N emm van 
het separatiepnnt tnsachen het hoofdkanaal en dien 
arm tot en met de oostschntaluis te Ter Neus:e,,,; 

40. de zijtak van het hoofdkanaal tot de Paa,lui.8; 
6°. de zijtak van het hoofdkanaal te Sluialil 

tot de hel,cl,e Saaling; 
60. de vluchthaven te Ter Neuz11J1, tusachen 

het hoofdkanaal en den oostelijken kanaalarm, en 
7°. de buitenhaven te Ter Neus:m, van de 

west- en oostschutsluis tot de We,ter-Scl,elde. 
2. Dit reglement wordt in de Nederlandsche, 

}'mnsche , Engelsche, Duitsche en N oorsche talen 
gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetingen der vaar.• 
tnigen zijn : 

voor het Nederlandsche gedeelte van het hoofd
kanaal van het bovenpand : 

diepgang. . • • • • 6.30 M. 
voor den westelijken kanaalarm te Sa, van Gent 

(bovenpand): 
diepgang. · • • • • • 4.20 M. 

voor de oostschutsluis te 
lengte • 
breedte. 
diepgang 

voor de westschutsluis te 
lengte • • 
breedte 
diepgang • 

Saa van Gent: 
• 110.00 M. 
• 11.60 • 

6.86 • 
Sa, va11 Gent: 

90.00 M. 
11.60 • 
4.16 • 
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voor het hoofdkanaal van het benedenpand : 
diepgang . 6.80 M. 

voor den oostelijken kanaalarm te Ter Neuzen: 
diepgang . 6.86 M. 

voor de westschotsluis te Ter Neuzen: 
lengte • 110.00 M. 
breedte • 11.60 • 
diepgang 

voor .de oostschutsluis te 
lengte. 
breeate 

5.61 • 
Ter Neuzen: 

126.00 M. 
7.80 • 

diepgang 6. 66 • 
voor de11 zijtak van het hoofdkanaal naar de 

Pu,lui.8: 
breedte. 6.60 M. 
diepgang 11.68 • 

voor den zijtak van het hoofdkanaal naar de 
.J.zelaclie &,,ing: 

diepgang • • 3.56 M. 
voor de vluchthaven tnsschen het hoofdkanaal 

en den oostelijken kanaalarm te Ter New:111': 
diepgang • 6.116 M. 

4. Met de sluizen te Sa, i,an Gent wordt niet 
geschut, zoodra het verschil tnsschen den water
stand boven en beneden de sluizen meer bedraagt 
dan 2.60 M. 

Met de westsluis te Ter Neuzen wordt niet 
l!llSchnt voor dat het buitenwater tot het Amster
damsch peil is gewassen, en nadat het buiten
water tot 0.60 M. boven dat peil is gevallen. 

Met de oostslnis te Ter NnJZen wordt niet 
geschut voor dat het buitenwater tot 0.60 M: 
onder het Ameterdamsch peil is gewassen en nadat 
liet buitenwater tot het. Amsterdamsch peil is 
gevallen. 

Met de sluizen te Ter Neuzen wordt niet ge• 
schot zoolang het buitenwater hooger staat dan 
2.60 M. boven het A msterdamsch peil. 

Bij gebrek aan voedingswater voor het kanaal 
worden de schnttijden naar omstandigheden beperkt. 

De schnttijd voor de sluizen te Ter Netizen 

wordt aangeduid door de_ Nederlandsche vlag des 
daags en door een wit licht des nachts in den top 
van een vlaggestok op de buitenslnishoofden. 

Die roode vlag en het roode licht, bedoeld iu 
art. 15 van het Algemeen reglement, worden 
tijdens den schnttijd geheschen halfstok onder de 
Nederlandsche vlag en onder het witte licht. 

5. Vaartuigen , wier afmetingen de grootste ge
oorloofde · afmetingen voor de westschutsluis te 
Ter Neuzen overtreffen, alsmede die zeeschepen 
welke niet bij de eerstvoorlromende gelegenheid 

wenschen op te schutten, mogen, gevallen van nood
dwang uitgezonderd, de buitenhaven te Ter Neuzen 
niet binnen komen zonder vergunning van den 

• havenmeester. 
Bijleggers moeten, indien de havenmeester zulks 

gelast, bij de eerstvoorkomende gelegenheid uit 
die buitenhaven op het kanaal schotten. 

Laat de rijzing · van het buitenwater niet toe 
een vaartnig, dat in de buitenhaven te Ter Neuzen 
is aangekomen, op het kanaal te schotten , dan 
mag de lading van dat vaartuig niet worden ge
licht zonder vergunning van den havenmeester en 
moet daartoe, indien hij znlks gelast, dadelijk 
worden overgegaan. 

6. De ijzeren draaibruggen te Sa, van Gent 
over het hoofdkanaal en over den westelijken 
kanaalarm zijn gesloten van 20 minuten vóór tot 

. 6 minuten vóór deu tijd van vert~k van eiken 
personentrein. 

De ijzeren draaibrug te Sluiskil blijft gesloten, 
zoolang de spoorwegbrug aldaar gesloten i1. 

De ijzeren draaibrug over den oostelijkeu kanaal
arm te Ter Neuzen is gesloten : 

a. van 20 minuten vóór tot 5 minuten vóór 
den tijd van vertrek van eiken personentrein; "'1 

fJ. van 6 minuten na tot 20 minuten na den 
tijd van aankomst van eiken personentrein. 

7. De havenmeester of de sluismeester kan ver
gunnen af te wijken van het bepaalde bij art. 11, 
lste lid, en art. 20, hte lid, van het Algemeen 
reglement. 

8. Het maximum van snelheid , waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 2.76 M. 
diepgang 146 M. 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2. 76 M. 
diepgang 170 M. 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 2 M. 
diepgang 200 ;M. 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 1.50 M. 
diepgang 260 M. 

9. De grootste geoorloofde lengte der vlotten 
is 60 M.; de breedte 7.60 M., de diepgang 
3.60 M. 

Te zamen gekoppelde vlotten mogen niet langer 
zijn dan 100 M. 

De vlotten mogen met geene grootere snelheid 
worden vervoerd dan Y-an 76 M. in de minuut. 

10. Het grootste aantal vaartuigen dat tegelijk 
door een stoomvaartuig mag worden gesleept, be
draagt twaalf. 
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11 . Het ia verboden langs de werken , be
hoorende tot het kanaal, a~helpdieren te vangen 
of te rape~, tenzij met vergunning van den hoofd
ingenieur. 

12. De ligplaata der vaartaigcn die van de 
stationslosplaats te Ter Neuzen gebrnik maken, 
wordt, behoudens 11oedkenring van den Rijks 
havenmeester, geregeld door den stationschef. 

13. Overtreding van art. 11 van dit Bijzonder 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet is voorzien , gestraft met geldboete van 
ten hoogste tJijf en twintig gulden. 

Dil besluit treedt in werking op 1 Septem
ber 1892. 

Met dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit 
van 11 Angoatns 1885 (Staat,blad n°. 174). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit bealnit, 
dat in het Staat1blad geplaa tat en aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 9den Juli 1892. 

(get.) E MM A. 

De Min. van W ater1taat, Handel en Nijr,erAeid, 
(get.) C. LJ:LY. 

(Uitgeg. 19 Juli 1892.) 

13 J11li 1892. BESLUIT, tot toepassing der wet 
van 26 April 1884. (Staatlblad n°. 80), aan
gevuld bij de wet van 20 Jnli 1884 (Staat1-

blad n°. 164.), tot vaatatelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van ,;nige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 177. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ' EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatiblad n°. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884. (Staat1blad n•. 164), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijkfl ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen, noodzakelijk 
is, wegens het voorkomen van p;ele koorts, Azi
atische cholera en pokken in verscheidene plaatsen 
in het buitenland ; 

Op ae voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 11 Juni 1892, n•. 2259, 
afd. Medische Politie, en van den Minister van 
Financiën, van 15 Juni 1892, n°. 75, Iovoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 26 April 1!184 (Staatl• 

blad n•. 80), aangevnld bij de wet van 20 Juli 

1892. 

1884 (S faat1blad n°. 164), en op het Koninklij k 
besluit van 1!8 Juli 1891 (Staatsblad n•. 165); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 J nni 1892, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 6 Juli l 892, 
n°. 2538, afd. Medische Politie, en van den 
Minister vao 1'-,ioanciën • vau 9 Juli 1892, no. 92. 
Invoerr~chten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en rnrvoer van lompen, 

gebruikte kleedingstnkken en ongewasschen lijf
en • beddegoed ia verboden oit landen of plaatsen 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
Financiën aan . te wijzen. 

Oe aanwijzin,cen worden telkens, ten minste 
drie dap;en vóór dat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederland1clte Staatlcourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd die aan-
. wijzingen te veranderen, zoo dikwijls de omstandig
heden dit gedooi,:en of noodig maken, alsmede te 
bepalen of en in hoever de bagages, door reizigers 
medegebracht, onder het verbod zljn begrepen; 
de beschikkingen over deze onderwerpen worden 
ook in de Nederlanà1clt.e Staa(1CQurant geplaatst. 

2. Het tegenwoordig besluit, dat gedurende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den vijfdea dag na dien der dagteekening van het 
Staatablad en van de Staatlcourant, waarin het 
ia geplaatst. 

De Miuisters van Binnenlandsche Zaken en van 
Finandën zijn belast met de uit\'Oering van dit 
besluit, dat in het Staat1blad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raa~ 
van State. 

Soestdijk, den Iaden Juli 1892. 

(get.) EMMA. 

De Miniltw i,an Binnenlantl.rclie Zaken, 
(get.) T.u: VAN P OORTVLIET. 

De Minilter i>an Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 7 Aug. 1892.) 

14 Juli 1892. BKSLUIT, tot schoning van het 
besluit van den Raad der gemeente Sclt.iedam 

van 1 J nli 1892, waarbij is vastgesteld een 
nieow reglement van orde voor dien Raad. 
s. 178. 

Guclt.or1t tot 1 Noi,em/Jer 1892. 

18 
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22 Juli 1892. BESLUIT, houdende tijdelijke wij
ziging van er.nige bepalingen van de Konink
lijke besluiten van 17 December 1861 (Staat,
hlaà n°. 127) en van 8 Mei 1862 ( Staat,hlatl · 
n•. 46), betreffende voorschriften tot uitvoe
ring der wet van 19 Augustus 1861 (Staau
hlad n•. ?2), betrekkelijk de Nationale Militie. 
s. 179. 

lN NAAK VA!f H. M. WlLHELM[NA, ENZ. 
Wr,1 EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht_ van de 
Ministers van Oorlog 11 van Marine eu van Binnen

laodsche Zaken, van 6 Mei 1892, Kabinet Lift•. 
IJu, van 6 Mei 1892, Bureau B, n•. 20, en 
van 6 Mei 1892, n•. 749 M, afdeeling :Militie 
en Scbntterijen; 

Overweizeode, dat de wet van 4 April 1892 
(Staat,hlaà n•. 66), hondeode •voorziening ter 
tijdelijke versterking van de Nationale Militie", 
tÎjdelijke wijziginit ooodig maakt van eenige be
palingen van de Koninklijke besluiten van 17 De
cember 1861 (Staauhlad n•. 127) en van 8 Mei 
1862 (Staatsbl,aà n•. 46), houdende voorschriften 
tot uitvoering der wet betrekkelijk de Nationale 
Militie van 19 Augustus 1861 (Staat,htad o•. 72), 
en van eenige bij die besluiten behoorende modellen, 
en dat het wenschelijk is, ook aommige andere 
bepalingen van voormelde besluiten en daarbij 
V88tgestelde modellen tijdelijk te wijzigen en aan 
te vullen ; 

Uen Raad van State gehoord (advies van den 
14 Juni 1892, n•. 8); 

Gezien het nader rapport van de voormelde 
Ministers, van 23 Juni 1892, Kabinet La. uu, 
26 Juni 1892, Bnrean B , n•. 16, en ~ Juli 
1892, n°. 1029 M, afdeeling M. S., alsmede 
dat van 12 Juli 1892, Kabinet La. V18 , van 
18 Juli 1892, Bureau B, n•. 40, en van 19 Juli 
1892, n•. 1099 M, afdeeling Militie en Schut
terijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de na te noemen artikelen der 

Koninklijke besluiten van 17 December 1861 
(Staat,hlad n•. 127) en van 8 Mei 1862 (Staau
huul n•. 46) en in de na te melden, bij die 
besluiten vastgestelde , modellen worden de hierna 
omschreven wijzigingen en aanvulling aangebracht. 

KOflittklijk fJe,luit 11an 17 December 186 l 
(Staatsblad n°. 127). 

a. Art. 1. In plaats van : •zenden Onze Com
missariBBen in de provinciën jaarlijks v66r den 

' l0den Febroarij, te beginnen met het jaar 1868, 
aan Onzen Minister van Bioneolaodsche Zaken 
eeae opgave van het getal der ia het vorige jaar 
in elke provincie voor de militie ingeschrevenen, 
voor zoover zij op den Sisten December van dat 
jaar" wordt gelezen: •zendt Ooze Commissaris ÎD 

elke provincie jaarlijks v66r den lOden October 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
eene opgave van het getal der in het loopend 
jaar in zijne provincie voor de militie ingeschre
venen, voor zoover zij op den 31 s~en A ognstna 
van dat jaar••. 

IJ. Art. 9. Eerate zimneàe. In plaats van : 
•l"ebruarij" wordt gelezen: •November". 

c. Art. 21. In plaats van: -v66r den lsten Ja
nnarij van het jaar, volgende op dat" wordt ge
lezen: • v66r den laten Septem her van het jaar" , 

d. Model N•. I ·, litt. c. (Tweede g1111al.) In 
plaats van: •als tot op den Sisten December van 
het jaar, waarin hij zijn 20ste jaar heeft vol• 
bragt" wordt gelezen : •als tot op het tiJdmp 
waarop hij zijn 20ste jaar heeft volbragt". 

e. Model N•. 4. Op,ckrift. In plaats van: 
• Januarij" wordt gelezen: •September". 

Sl11iti"9 00<rr goed. In plaats van : •Sisten De
cember • • • " wordt gelezen: ,Sisten Augustus ..• ". 

Koninklijk he1luit van 8 Mei 1862 
(Staatsblad n•. 46). 

/. Art. 2. In plaats van : ,,der in het vorig 
jaar" wordt gelezen: •der v6ór den lsten Sep
tember van het jaar". 

g. Art. ~- Eer,te zi-de. In plaats van: 
•tnaaehea den laten J annarij van het jaar, volgende 
op dat" wordt gelezen: •tnaschen den laten Sep
tember van het jaar". 

A. Art. 23. Eer,te ziflfflllde. In plaats van: 
•hun 20ste jaar zijn ingetreden" en van •het 
vorige jaar" wordt onderscheidenlijk gelezen: • hno 
I9de jaar zijn ingetreden" en •het loopend jaar". 

i. Art. 24. Tweede zinlnede. In plaats van : 
•art. 28" wordt gelezen: •arl. 22". 

j. Art. 49. Tweede rimnede. In plaat.a van : 
.october" wordt gelezen: • Jannarij''. 

}. Art. 62. Eer,te rinmeàe wordt gelezen ale 
volgt: 

• De loting geschiedt: 
bij de infanterie voor elk bataillon afzonderlijk, 

bij de vesting-artillerie voor elke kompagnie af• 
zonderlijk en bij de overige korpsen voor het 
geh~ele korpa". 

l. Art. 87. Eer1te zinMed,. Tnaaehen de 
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woorden ,bataillon" en ,behooreu" wordt in(t1l• 
lascht : • , en wat de Ve8tiog-artillerie betreft, tot 
dezelfde kompagnie". 

Tweede zi,unetle. In plaats van: •of van het 
bataillon, waartoe zij behooreo" wordt gelezen : 
,of van het onderdeel waarvoor is geloot De 
kommandaot van het korps kan de nummerver• 
WÏ88eling ook later toeetaan". 

m. Art. 71. In plaats van : • Maart" en van 
,April" wordt onderscheidenlijk gelezen : . J annarij" 
en • Febrcarij". 

11. Art. '12. Eer,te zi11811.etle. In plaats van : 
•April" wordt gelezen : •Febroarij". 

o. Art. 7 8. In plaats van : • April" wordl ge• 
lezen: •Febrnarij". 

p. Art. 79. In plaats van : ,in de maand J onij" 
wordt geleaen : • in de maand J unij, indien en 
voor zoover bijzondere gevallen Ons geen aanleiding 
geven daartoe een anderen tijd te bepalen". 

'1· Art. 90. In plaats van: .October" en van 
• het loopende jaar" wordt onderscheidenlijk ge• 
lezen: ,Jannarij" en •het vorig jaar". 

I". Model N•. 18. Het woord •Mei" wordt 
vervan11;en door • • . • •• ". 

,. Model N•. 21. Het woord , Mei" wordt 
vervangen door • • • ••. ". 

t. Modellen N•. 28, litt. A - 0. Het woord 
,Maart" wordt vervangen door • • . • .. ". 

2. Dit besluit wordt v66r I Mei 1895 herzien. 
De Ministers voornoemd zijn , ieder vodt zoo

veel hem betreft, belast met de nitvoeriog van 
dit beslnit, dal in het StaaulJ!,ad zal worden 
geplaatst. 

Soestdijk, den 22steu Juli 1892. 
(g,t.) E M MA. 

De Min. iian Ourlog, (.g8t. ) 8.EYHARDT. 

De Mm. iian Marine, 19et.) J. C. JANSEN. 

D8 Minuter iian Binnenlaltà1cli8 Zam, 
(98t.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitg8g. r; Aug. 1892,) 

28 Juli 1892. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Uitg11e8' en Heems• 
urk, welker bezit, ten behoeve van den 
vesting bon w, vereischt wordt voor het maken 
van forten aan iil1II Ham , bij KrommenÎ8dijk 
en bewesten de hofstede Yeldliuil. S. 180. 

10 Aug,utru 1892. Wrr, tot nadere verlenging 
van den iermijn, gedurende welken artikel 1 
van de wet van 6 Maart 1818 (Staat,/Jl,ad. 
n•. 12) van kracht blijft. S. 181, 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

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

het noodzakelijk is den laatstelijk bij de wet van 
20 Juni 1891 (Staata/Jlad o•. 116) verlengden 
termijn, gedurende welken artikel 1 van de wet 
van 6 Maart 1818 (StaatslJ!,ad n•. 12) van kracht 
blijft, alsnog te verlengen; · 

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

Emig artilul. 

Wordt gelezen : 
In het eerste lid van artikel 22 der wet van 

Ir; April 1886 (St.aaûblad n°. 6'), gewijzigd bij 
de wetten van 19 April 1886 (Staats/Jlad no-. 92), 
van 4t Angustos 1888 (Staat1bl,ad n•. 108), van 
28 Aognstus 1889 (Staat,/J!,ad o•. 112), vau J 7 Joli 
1890 (Staat1/Jlad n•. 108) en van 20 Juni 1891 
(Staat1lJ!,ad, o•. 116), in plaats van • 1892" • 1898", 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te S0e8tdijk, den !Oden Aogustns 1892. 

(g6t.) E M MA. 
De MillÜter van Jrutitw, (.g11t.) SllIDT. 

(Uitgeg. 11 Aug. 1892.) 

10 AugrutU1 1892. W.ET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatabegrootiog voor 
het dienstjaar 1891. S. 182. 

Bij deze wet worJt na verhooging van eenige 
artikelen het tot.aal der 4tde Afd. van dit hoofd
■tnk nader gebracht op f 969,271 ; dat der 8ste 
Afd. op f 712,722 en het eindcijfer rao dat hoofd
stuk op / 5,340,679. 

11 Augwtw 1892. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

Lambert Berns. S. 188, 
Stephan Bernhard Wilhelm Berns. 

s. 184. 
Anton Heiorich Alphoos Maria 

Griitering. S. 185. 
G e r ha r d H e i n r i c h V o s s. S. 186, 
Aogost Heinri~h Carl Christi

an Engelmann. S. 187. 
Wilhelm Carl Hubert van de Loo. 

s. 188. 
Gottlieb PI oren a Hieronymna 

Friedrich Metger. S. 189. 
Leopold Eli Baar. S. 190. 
Evert Theodoor Y o ong. S. ~91. 

. Gerhard Eogen Strootmaon. S. 192, 
Cor n e I ia Do o we s. S. 198. 

18* 
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Victor Ludwig Biermaun. S. 194. 
R i c h a r d :F r i e d r i c h B i e r m a n n. 

s. 195. 
W i I h e I m K e v e I m a n n. S. 196. 
H e i u r i c h F a I k e. S. 197. 

11 4ugU1Jtua 1892. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een nieuw teglement op het bevisschen 

van de Scllelde en Zeeuwsclle Stroomen. S. 198, 
IN NA.Uil VAN H. M. WILIIELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, EIIZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Finan
ciën, van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 
van Bnitenlandsche Zaken, dd0 • 31 Januari 1890, 
n°. 66, Uomeiuen, dd0 • 17 Februari 1890, no. 165, 
Handel en Nijverheid eu dd0

• 22 Mei 1890, 

2de afdeeling, n°. 4905; 
Gelet op art. 9 cler wet van den 2hten Juni 

1881 (Staatablad n°. 76), houdende bepalingen 
omtrent de Zet!visscherijeu ; 

Gelet op het reglement betrefl'ende de visscherij 
van 20 Mei 1843, ter uitvoerinir van art. 9 van 

het tractaat tusschen Nerkrland en België van 
19 April 1839, en behoorende bij het Koninklijk 

besluit van 9 September 184<! (StMiablad n°. ili) 
en gewijzigd bij de verklaring van 27 Februari 

1890, afgekondikd bij Koninklijk besluit van 
1 Maart 1890 (Staatsblad n°. 29); 

Den Raad van State geboord (advies van 8 Juli 
1890, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport ~an de M inisten 
van Financiën, van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid en van Bnitenlandsche Zaken dd0 • 18 Juli 
1892, n•. 21, Domeinen, dd•. 1 Augustus 1892, 
La. B, afdeeliug Handel en Nijverheid, dd0

• 8 Au
gustus 1892, n°. 8536, 2de afdeeling; 

Hebben besloten en besluiten: 

Art. 1. Het reglement , behoorende bij het 
Koninklijk besluit vnn den 17den Juli 1875 

(Staatablad n°. 134), gelijk het is gewijzigd bij 
Koni nklijk beslqit un 18 Juli 1882 (Staat1blad 

n•. 114), wordt ingtitrokken en vervangen door 

het hieraan gehecht re,:lement op het bevisschen 
van de Scllelde en Ze1JU1Dsclle Stroome,a, behoudens 

het bepaalde bij art. 22 van het hierbij behoorende 
reglêment. 

2. Overtreding van dat reglement wordt ge• 
straft ingevolge art. 20 der wet van den 16den April 
1886 (Staat1blad n°. 64). 
· 3. Uit· besluit treedt in werking met den 
hteu September ·1892. 

De Ministers van Financiën, van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken 
zijn belast met de uitl-oering van dit besluit, dat 
gelijktijdig in het StaaU6lad en in de Staat1-

couratJt zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden g~zouden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den llden Augustus 1892. 

(get.) EMMA. 

De Mitt. va,,. FittaNciim, (get.) P11;;aso11. 

De MitJ. van fPater,tMt, Handel en Nijverlleid, 

(get.) C. LKLY. 

De Mi11ilter oan JJ11itenlanthc!e Zalen , 

(!lef.) VAN •r1K!IHOVl!II. 

(Uitgeg. 27 ,lug. 1892.) 

R EG L E M E N T op !tet beoiascllen va• de 
&helde en Zeeuw1che. Stroomen, 01Jertredittg 
11JaarvatJ 11Jordt gestraft inger,o!ge art. 20 
rkr wet van l6 ,lpril l 8S6 (Staatablad 

n°. 64). 

Art. 1. leder . die de Schelde en Zeeuwsche 
Stroomen beviscbt, moet ,·oorzien zijn van een 
door het Bestuur afgegeven consent, op de eerste 

aanvrMg te vertoonen aan de. ambtenaren belast 
met het toezicht, vermeld ia art. l 8. 

Voor het bevisscbeu van die wateren met den 
hengel in de hand wordt geen consent vereischt. 

2. Er zijn 2 soorten van consenten : 
a. groote consenten, geldig voor een jaar; 
6. kleine consenten, geldig voor ten hoogste 12 

en ten minste 3 maanden. 

Een groot consent geeft Mn den houder of 

zij oen daarop te vermelden vervanger het recht 
om alle visscherij uit te oefenen, en wel, als zij 

met een vaartuig ge3chiedt, met behulp nn de 
aan boord zijnde bemanning en anders van de in 

zijn dienst zijnde, hem vergezellende werklieden, 
behoudens dat voor het rapen van oesters, mos

selen of kreukels op niet volgens art. 10 in uit-
, sluitend gebruik gegeven plaatsen voor ieder persoon 

afzonderlijk een groot consent, hetzij als houder 
of vervanger, of een klein consent, geldig voor 
12 maanden, wordt vereischt. 

Een klein consent geeft alleen de bevoegdheid 

om zonder vaartuig of vaste inrichting de vissoherij 
uit te oefenen ; het laat geene vervanging toe. 

• De consenten gaan in met den eersten dag der 

eerste maand van het tijdperk, waarin de aan• 
vragers ze willen gebruiken. 

Voor een groot consent wordt betaald / 6 per 
jaar, voor een klein / 0.25 per kwartaal. 

3. Consenten worden alleen afgègeven: 
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a, aan hen, die volgens de wet ingezetenen 
van het Koninkrijk der Nederlanden zijn; 

ll. aan ingezetenen van het Koninkrijk België, 
doch slecht& voor de wateren, bedoeld in art, l 
van het reglement ter nitvoering van art. 9 van 
het tractaat tnsschen Nederland en België van 
19 April 18311, betreffende de uitoefeninp; van 
het recht der vi89cherij en van den viscbbandel, 
behoorende blj het Koniuklijk besluit van 9 Sep
tember 1843 (Staat all/ad no. 46), 

Zij worden geweigerd aan : 

l 0 • personen jonger dau 16 jaren, voor zoover 
het groote consenten betreft; • 

2°. personen, _ die tot gevangenisstraf van drie 
jaren of meer, of wegens diefstal, heling of ver
duistering van visch of vischtuig veroordeeld z\jn, 
gedurende drie jaren na het ondergaan der straf, 
na welk tijdvak het Bestoor bevoegd is hno 
weder een consent uit te reiken ; 

3°. personen, die wegens .pacht of retributie 
betrekkelijk de vi89cherij nog iet& aan den Staat 
verschuldigd zijn. 

Aan hen, die wegens overtreding van dit regle
ment veroordeeld zijn, kan een consent geweigerd 
worden gedarende een jaar nadat het vonnis dier 
veroordeeling onherroepelijk is geworden, en even
eens gedurende drie jaar na even bedoeld tijdstip, 
aan hen die wegens strooperij veroordeeld zijn. 

Eveozoo kan een consent ged.oreode een jaar 
geweigerd worden aan hen, die met personen 
wegens diefstal of strooperij veroordteld, bio oen 
een jaar nadat deze bonne straf hebben onder
gaan, de visacherij oitoefeoeo. 

Consenten reeds afgegeven aan personen, wieo 
uit kracht der bovenstaande bepalingen geen con
sent mag uitgereikt worden , ~eten, en die af
gegeven aan personen , wien een consent kan ge• 
weigerd worden, l:1mne1' door het Bestoor worden 
inget rokken. 

Een klein con~ent is ateeds intrekbaar en kan 

zonder opgave van redenen worden geweigerd. 
4. Aanvragen om consenten worden gericht aan . 

het Bestuur, aan een zijner leden, aan den 
• secretaris-penningmeester of aan door het Bestuur 
aangewezen personen. 

Ingezetenen van België kunnen bonne aanvragen 
ook richten aan den agent te Bath , bedoeld in 
art. 4 van het sub Il van het vorig artikel ge• 
noemde reglement. 

Aanvragen om groote consenten honden in, 
a, naam, voornaam, ouderdom en woonplaats 

van den aanvrager; 

ll. naam, voornaam, ouderdom en woonplaata 
van één vervanger, zoo die verlangd wordt; 

c. indien de aan vrager de visscherij met vaar
tuig wenscht oit te oefenen, het letterteekeo en 

nummer bedoeld io art. 9 van dit reglement, 
of, voor het geval dat het vaartuig beatemd is 
voor dat gedeelte van de Schelde en Zeeuwache 
Stroomen, dat begrepen is in art. 1 van het 
Reglement ter uitvoering van art. Il van het 
tractaat met België van 19 April 1839, den 

naam , het letterleeken en het nommer bedoeld 
bij de artt. 6 tot en met 11 der i nternatiooale 
overeenkomst tot rejl:eling van de visscherij op 
de Noordzee, den 2den Mei 1882 te 's Graven
hage gesloten ; 

à. opgave van het water of de wateren en van 
het tijdvak, waarvoor het gevraagd wordt. 

Aanvragen om kleine consënten honden in: 
a. naam , voornaam en woonplaatl van den 

aanvrager; 
b. den tijd, waarvoor het consent verlangd wordt; 
c. opgave van het water of de wateren en het 

tijdvak, waarvoor het gevraagd wordt. 
5. Jngeval van verlies van consent is het Be

,tnor bevoegd afschrift daarvan aan den belang• 
hebbende uit te reiken, welk afschrift van gelijke 
waarde is als het oorspronkelijke. 

Het draagt aan het hoofd de woorden: • af. 
schrift, ter vervanging van het oorspronkelijke" . 

6 . . Op verzoek van de erfgenamen van den 

consenthooder schrijft het Bestuur het consent 
over ten name van één der erfgenamen, of van 
diens voog,i , mits de persoon te wiens name het 
consent zal worden gesteld, de vereischteo bezitte, 
noodig ter verkrijging van een zelfde consent. 

Onder hetzelfde voorbehoud wordt gelijke over
schrijving gedaan bij eigendomsovergang van een 
vaartuig ten name van den nieuwen eigenaar, op 
diens verzoek. 

7 . De bepalingen van art. 3 gelden ook ten 
opzichte van den in art. 4 bedoelden vervanger. 
Deze laatste moet ingezetene zijn van hetzelfde 
land als de bouder van het consent. 

8. h niet bij de afgifte van een groot consent 
daarop een vervanger of het sub c van art. 4, 

bedoelde letterteeken en nummer vermeld, zoo 
kan die vermelding alsnog door het Bestuur of 
een zijner leden geschieden. 

Op dezelfde wijze kan de doorhaling geschieden 
van den naam van den vervanger met in de 
plaatsstelling van dien van een anderen vervanger. 

9. Elk visschersvaartuig moet het letter1eeken 
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voeren door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid daarvoor bepaald en in de Staaû

courattt bekend gemaakt, en het nommer ven 
inschrijving in het door den burgemeester der 
itemeente, waar het vaartnig thuis behoort, daar
toe bestemde register. 

Het letterteeken en het nommer van het vaar
tuig moeten staan ter wederzijde van den boeg, 
8 tot 10 centimeter onder het potdeksel , of in
dien, hetzij het boord van het vaartni,t niet 11;e
noe,t ruimte onder het potdeksel aanbiedt, hetzij 
het vaartuig geen potdekael heeft, dan . op de 
bovenboei. 

Het letterteeken en het nommer, geschilderd 
in witte olieverf op een zwarten grond, moeten 
voor vaartuigen van 42 kubieke meters en meer, 
eene hoogte van 4~ en eene dikte van 4 centi
meter hebben. 

Het letterteeken en het nommer moeten even
zeer in olieverf geschilderd staan aan weerszijden 
op het grootzeil van het vaartuig, onmiddellijk 
boven den hoogsten rifband en op zoodanige wijze 
dat zij zeer zichtbaar zijn. Zij moeten op witte 
zeilen zwart en op getaande zeilen wit zijn. 

Het letterteeken en het nommer op het zeil 
moeten voor vaartuigen van 42 knbieke meters 
en meer, eene hoogte van 60 en eene dikte van 
8 centimeter, voor vaartnigen van minder dan 
42 kubieke meters eeoe hoogte van 85 en eene 
dikte van 5 centimeter hebben. 

Is het visachersvaartuig eene roeiboot, dan 
moeten letterteeken en uommer staan op het 
bovenboord en eene hoogte hebben van 15 en 
eene dikte van 2,6 centimeter. 

Behoort de roeiboot tot een ander visschers
vaartuig, dan moet zij het letterteeken en nommer 
van het laatste voeren op de wijze en ter grootte 
als in de vorige zinsnede ia voorgeschreven. 

De opgegeven maten zijn minima. De letters 
en cijfers moeten goed gevormd en duidelijk zijn. 
Han onderlinge afstand mag niet minder dan 
10 centimeter zijn. 

De visscheravaartui,ten mogen geene andere letter
teekens of nommers voeren dan die, welke zij 
naar de voorargaande bepalingen moeten voeren. 

Het ia verboden het letterteeken of het nommer 
nit te wiaschen, te veranderen, onkenbaar te 
maken, te bedekken of te verbergen door welk 
middel ook, of het verminkt, onherkenbaar of 
verborgen te voeren. 

De schipper van het visschersvaartuig is, voor 
zooveel hij daartoe niet reeds krachtens wettelijk 

voorschrift gehouden ia, voor de naleving van de 
voorafgaande bepalinp:en aansprakelijk. 

10. Waar de viascherij aan den Staat behoort 
en zulks niet door de in art. 8 aangehaalde over
eenkomst met België verboden ia, kunn~n plaatsen 
voor de visscherij, bij openbare mededioginp: door 
loting of verpachting voor een bepaalden tijd in 
nitsluitend gebrnik gegeven worden, en kan het 
stellen ; an v&Rte inrichtingen voor andere viaschetjj 
dan die op ansjovis, oesters of mossels, kosteloos 
vergund worden, hetzij bij loting, hetzij aan den 
eersten aanvrager of bij kenze. 

Uit de hand kunnen verpacht worden perceelen, 
waarop bij openbare mededinging niet of te weinig 
ia geboden , en uit de hand kunnen in concessie 
worden gegeven perceelen, die bij loting wegens 
gebrek aan mededingers niet zijn toeitewezen, of 
die door iemand zijn opgezocht, wiens perceel 
onbruikbaar is geworden, of die, hoewel hij aan 
de laatste verlofo,g haJ deelgenomen , nog geen 
perceel heeft verkrep:en: 

11. Waar de visscherij aan den Staat behoort 
ia het plaatsen of hebben van vaste inrichtingen 
verboden aan ieder, die daartoe niet op eene der 
in het vorige artikel vermelde wijzen het recht 
heeft verkregen. Bij het eindigen van dat recht, 
hetzij door verloop van den termijn, waarvoor 
het verkregen _is, hetzij door opzeg1ting, moeten 
die inrichtingen j!'eheel en al zijn ilpgeruimd, zonder 
dat er iets in den grond overblijft. 

Het Bestuur is bevoegd de inrichtingen die, 
waar de visscbetjj aan den Staat behoort, zonder 
zijne vergunning geplaatst zijn, of die binnen acht 
dap;en na het eindigen van het recht niet of niet 
geheel zijn weirgernimd, op kosten van den nalatige 
te doen opruimen. 

12. Op plaatsen in nitalnitend @'8hrnik gea:even, 
is aan anderen dan de rechlhebbenden alle visscherij 
verboden, mits die plaatsen zijn afgezet met over 
dag duidelijk zichtbare boeien of bakens. 

13. Het ia aan anderen dan de rechthebbenden 
. verboden: 

1°, zich te bej(even binnen de vlenp;els vau fniken 
en daarmede in verband staande schuttingen; 

2°. inrichtingen voor de visscherij, voor de 
Yangst ongeschikt te maken. 

14. Het ia verboden : 
1 °. andere netten of ander vischtnig aan boord 

te hebben of te gebruiken dan de navolgende: 
a. 11()(11' de lJotuulicAerij: de weer met fuik , 

waarvan de mazen ten minate 8 c.M. wijd moeten 
zijn, terwijl het hout of riet mettnsschenrnimten 
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van minstens 1 ceotimeter moet geplaatst worden, 
het schutnet eo het praamnet, waarvan de mazen 
eveneens ten minste 8 centimeter wljd moeten ziju; 

b. ooor de 1cllarvi81cllerij : de scharkor, schar
beugel eo scbarkuil, waarvan de mazen ten minste 
8 centimeter wijd moeten zijn; 

c. voor de wijting (molenaar) oil,cllerij: de 
zegen of het sleepnet en de fuik, waarvan de 
mazen ten minste 2 centimeter wijd moeten zijn; 

d. ooor de ,pimngvu,cllerij: de zegen , waar 
van de mazen ten minste 2 centimeter wijd 
moeten zljn ; 

e. ooor de garnaalvu,cllerij : het garoalennet -
en de garoaalkor, waarvan de mazen over ¼ ,·an 
de lengte van het net ten minste 2½ centimeter 
wijd moeten zijn en over de andere ¼ ten minste 
l ~ centimeter ; 

/. ooor de llaringvil1cllerij : de haringweer ot 
stal met fuik, waarvan het bont met tnsschen
rnimten van ten minste l centimeter moet ~e
plaatat worden, en het sleepnet; de mazen van 
de fnik en van het sleepnet moeten ten minste 
3{ centimeter wijd zijn; 

g. voor de ,prot (1cllardijn) oil~cllmj : de schar
dijnkuil, waarvan de mazen ten minste l} centi
meter wijd moeten zijn; 

ll. roor de amjovilvilacherij: de weer met fuik 
waarvan de mazen ten minste q. centimeter wijd 
moeten ziju, en het sleepnet, waarvan de mazen 
ten mmste dezelfde wijdte moeten hebben ; 

,. ooor de lleràervil1cllerij: het sleepnet en het 
staand herdernet, waarvan de mazen ten minste 
8 centimeter wijd moeten zijn; 

k. voor de palingvu,cli.erij: de fuik en het kruis
net, waarvan de mazen ten minste l¼ centimeter 
wijd moeten 1ijo en de paling- of aalkorf; 

l. ooor de rogoil1cli.erij : de harpoen, de rogkor 
en het schu toet of staand rogoet, waarvan de 
mazen ten minste 30 centimeter wijd moeten zijn; 

m. voor d11 oestervil1cli.erij: de kor, waarvan de 
mazen ten minste 8 centimeter wijd moeten zijn, 
terwijl door de ijzeren netten, waarvan de essen 
de maas moeten maken eo de riniren geen grooter 
doorsnede 1nogeo hebben dan 2 centimeter, geen 
touw of iets dat de mazen zon knnoen verkleinen, 

mag gevlochten worden; 
n. ooor de mo11elvilscherij : de slagrijf, waarvan 

de mazen ten minste 6 centimeter wijd moeten 
zijn, en, zoo de banken in diep water liggen, en 
daartoe in het bijzonder vergunoiog is gegeven, 
de kor, waarvan de mazen teo minste 6 centi
meter wijd moeten zijn. Op voor de publieke-

"'iescherij opengestelde mosselzaadbaoken is het ge
bruik van alagrijven met kleinere mazen geoorloofd. 

2°. Vi88Chen aan boord te hebben btoeden de 
navolgende maat of het navolgend gewicht: 

bot 18 centimeter ; 
schar 16 centimeter; 
herder l kilogram ; 
oesters 8 centimeter op de smalste zijde gemeten; 
moseelen 4 centimeter. 
8°. Bot en herder aan boord te hebben of de 

bot- en herderviSBCherij uit te oefenen tnsschen 
· 16 November en 1 April. 

Oesters aan boord te hebben of de oestervis
scberij uit te oefenen, tosschen ultimo Februari 
en l October. 

Tusscheo 1 Juli en l April de schardt-iknil 
en het sleepnet op de anajovisvisscherij te bezigen. 

, 0 • In de stroomrichting voor weeren of stallen 
op minder dan 1000 meters afstand met schutnet 
of met herdernetten te visscheo, eo van ebbe 
in de stroomrichting voor ansjovisweeren binnen 
dien afstand met korren te visschen. 

6°. Gevangen zeesterren over boord te werpen. 
Gedurende den gealoten tijd mogen ter plaatse, 

waar de sluiting toepasselijk ia, geene vaste iorich• 
tingen gesteld of netten of andere vischtuigen te 
water zijn, welke dienen kunnen voor de gesloten 
viSBCberij, en kunnen de vaste inrichtin~n van 
wege den Staat worden opgeruimd eo de netten 
worden verwijderd. 

Visch beneden de hierboven voor iedere visch
aoort genoemde grootte of gewicht en viscb, op 
welke de visecherij gesloten is, gevaogeo wordende, 
•oet onmiddellijk weder in het water worden 
geworpen. 

Onder de wijdte eener maas wordt verstaan de 
lengte van twee baret zijden, met inbegrip van 
den knoop tosscben die zijden , nat gemeten. Ook 
na de krimping van het net moeten de mazen de 
voorschreven wijdte hebben. 

Bij de ijzeren netteo wordt de maat genomen 
nit het midden der ringen aan het einde van twee 
essen met inbegrip van den tusechen gelegen ring. 

Door de grootte van een visch wordt verstaan 
de lengte van het dier, gemeten van de pnnt van 
den kop tot het einde -ran de staartvin. 

15. Artikel 14 is, met nitzondering vau het 
verbod sub 4°., niet toepasselijk op de visscberij 
van schelvdieren op de io uiteluiteod gebrnik ge
geven plaateen. 

16. Het is verboden: 
a. op eenige voor de vangst en teelt van oesters 
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gewoonlijk verpachte plaats zich met eene ande 
1toomboot aan den grond te laten vallen uf vooi,
anlr.er te komen dan met die, welke door of vao 
wege den pachter van die plaats voor de visscherij 
wordt gebruikt; 

IJ. op zoodanige plRata zich met eene stoomboot 
aan den grond te laten vallen of voor anker t11 
ioruen op minder dan op 25 meters uit de gren
zen van eens anders vischplaats; 

c. op zoodanige plaats met eene schroefstoombootè 
te visschen, op welker voor- en achtergedeelte 
de diep)lang niet met duidelijke cijfers is aange
geven , of de schroef in beweging te bren~en, 
voordat 'ten minste een voet water onder het 
4iewt stekend gedeelte van het vaartuig is; 

à., f p zoodanige plaats te visschen met eene kor, 
die in baar geheel meijr weegt dan 35 kilogram ; 

tl. op zoodanige plaats eenige opgehaalde vnilnii 
buiten boord te laten of over boord te werpen 
of te laten vallen. 

17. IJe ambtenaren, met het toezicht op de 
viBSeberlj belast, zijn bevoegd om aan boord der 
voor de visscherij gebezigde vaartuigen te komen, 
die vaartuigen te doorzoeken, de verboden netten 
en vischtni,11en en Je in strijd met art. 14 aan• 
wezige visscben alsmede alle voorwerpen , die 
kennelijk afkomstig zijn van eene in uitsluitend 
gebruik gegeven vischplaats, en waarvan de schip
per het bezit niet ten geuoege van die am btenareu 
rechtvaardigen kan, in beslag te nemen, en om 
zich te begeven op de in uitsluitend gebruik ge
geven vischplaatsen. 

De schippers der vaartuigen zijn verplicht bij 
te draaien, wanneer zij daartoe door die ambt\• 
naren worden aangemaand. Als zoodanige aan
aaning geldt het in top hijschen van eene witte 

vlag. 
Zoo noodig brengen de genoemde ambtenaren 

het nartnig, waarmede de over1.redin11: is ~eplee{l;d, 
naar een der Nederlandsche havens aan de Sclzellh 
en Zeeuwsclze Stroomll1f te hunner keuze, om daar 
de . inbeslagneming naar behooren nit te voeren. 

18. Beha! ve de beambten der Rij k1- en ge
meentelijke politie en de maréchaussée zijn met 
het toezicht op de ,iescherij belast, de Hoofd
opziener der Visscherijen op de &lu!lde tm Zeemo
aclt.e Stroome,, en de gewone en buitengewone 
opzieners dier Visseherijen. 

19. De ambtenaren van het Bestuur in het 
vorige artikel bedQeld, maken van elke door hen 
waargenomen overtreding proces-verbaal op, dat 
door den Voorzitter van het Bestnor word~ op-

, gezonden aan den Ambtenaar ,·an het Openbaar 
Ministerie wien het aangaat. 

20. In. dit reglement wordt verstaan: 
a. onder oiaclt. mede alle eetbare week- en 

schaaldieren ; 
"· onder 1111ICM11 ook het rapen van visch op 

de bij eb droogvallende gronden, het uitzaaien 
van oester- en mosselzaad , het te water brengen 
of hebben en het lichten of ophalen van visch
netten, korren of andere vischt 11igen en van pannen 
of andere verzamelaars van oeeterbroed , en het 
bezigen van vaste inrichtingen om viseh te vangen ; 

c. onder oute inriclitingen: 
1 •. weeren en stallen, voor de vangst van welke. 

vischsoort ook gebezigd ; 
2°. inrichtingen voor de teelt van schelpdieren ; 
en in het algemeen alle netten en andP.re inrich

tingen voor de vanget van welke vischsoort ook 
gebezigd , die niet op eene or andere wijze worden 
voortbewogen, uitgezonderd het schutwant voor 
de bot- en herdervangst en de scharkuil; 

à. onder de &1telde en Zeeuw1cl,t1 StrootMn: 
1°. de buitendijks en buiten de havenhoofden 

etroomende wateren in de provincie Zeeland,; 
2°. de tot de provincie Noord-Brabant behoo

rende 11:edeelten van de We,ter-&lt.ellh, de Oo,ter
Sclzelde, de Benàlraclzt en het Slaak; 

3°. de' tot de provincie Zuid-Holland behoo• 
rende _gedeelten van het B rouwer1MlJ('fl,ICM Gat, 
het Springmdup, de f'lügw, de Hall, de Bu
ttinget1 of Grnelinge,, en dA Krammer, oostwaarts 
tot aan de verlengde oostgren, van de provincie 
Zeeland; 

e. onder het Be,tuur, het Bestuur der Vissche• 
rijen op de Sclt.ellh en Zeeuw,clt.e Str001118'1. 

21. Tot 31 December 1900 ie art. 1, late lid, 
van dit Reglement niet toepasselijk voor de pachters 
der visscherijen en der kweekerij en vangst van 
schelpdieren van d~n Staat in het Z11id-Hollandsch 
deel van de wateren, in het vorige artikel sub 
litt. tl, n°. 3, genoemd, voor zooveel die ver• 
pacht zijn en voor zooveel de uitoefening aangaat 
'f&n hunne bierbedoelde tban• loopende pacht, noch 
voor de personen, die voor deze pachters of krachtena 
!innne vergunning in het gepachte water visschen, 

Ouerganga!Jepaling. 

22. Voor de met 1 September 1892 reeds in 
!Ie vaart zijnde visschersvaartuigen zijn de voor
~chriften van art. 9 omtrent de onderscheidings
yiekenen in het zeil, v66r l September 1894 niet 
l!an kracht, wanneer h~t zeil onderscheidingstee-
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k~oen drup, voldoende aan de voorschriften van 
art. 10 van hetreglemeot, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 17 Juli 18711 (Staatablad,, u0

• 184,) of , 
aan het bij Koninklijk besluit van 18 Juli 1882 
(Staat,Mad n•. l 14,) aan Jat reglement toege• 
voegde artikel. 

Behoort bij Koninklijk besluit van l 1 Auirns
tus 1892 (Staatablad no. 198). 

De Mi11ilter van Fina1fCië71, (get.) PIERBON. 

De Min. oan Waterataat, Handel m Nijon-heid, 
(get.) C. LELT. 

De Mi11i.•ter van Bieitmlantl-sclie Zaien, 
(.get.) VAK TJENHOVKN. 

11 .d.ugu,tru 1892. BBSLU!T, tot wijziging en 
aanrnlling un het Koninklijk besluit van 
15 Juli 1891 (Staatsblad n•. l4o7), tot vast
stelling van eenen algemeenen maatre![el van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 4, der wet 
van Il Mei 1889 (Staat,blad n°. +8). S. 199, 

IN NA.,UC VA.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wi;r EMMA. ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Justitie en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, dd0 • 21 Mei 1892, 2de afdeeling 
A, n°. 76, en dd0 • 21 Mei 1892, I.,a, H, afdee
ling Handel en Nijverheid; 

Gezien art. 4, der wet van Il Mei 1889 (Staat,
blaà n•. +8) en het Koninklijk besluit van 15 Juli 
1891 (Staatablad n•. 1+7); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
28 Juni 1892, n°, 12); 

Gezien het nader rapport vau voornoemde Minis
ters, van den lsteo Augnstne 1892, 2de afdeeling 
A, n°. 184,, eu van deu Beten Augnstns 1892, 
I.,a. A, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonneo en verstean : 
Art. 1. Artikel l A, sub c, tweede lid van 

het Koninklijk besluit van 15 Juli 1891 (Staata
bT,aà n°. 14o7) wordt gelezen als volgt: 

• Als arbeid, welke gevaar kan veroorzaken, 
wordt beechonwd : 

1°. die, welke als zoodanig door den bevoegden 
inspecteur ie aangewezen ; 

smeren , re1mgen, onderzoeken , herstellen , zoo
lang het drijfwerk, waardoor die werktuigen plegen 
te worden in b~weging gebracht, oog in gang ia. 

Dit verbod geldt evenwel niet, indien de werk
tuigen behoorlijk afgekoppeld of zoodanig vastgezet 
zijn, dat zij alleen door eene onvoorziene omstan
digheid in bewegiug kunnen komen. 

Ten aanzien van het afkoppelen en het vast
zetten kan de bevoegde inaper.te11r voorschriften 

geven, welker niet-inachtneming met niet behoor
lijk afkoppelen of niet op de boven omschreven 
wijze vastzetten wordt 11:elijk gesteld." 

Hetzelfde artikel sob e wordt gelezen als volg•: 
•e. arbeid te doen verrichten bij werktuigen, 

waarvan sommige deelen gevaar kunnen veroor
zaken, zooala: tandraderen, spieën, stel•chro en, 
krukken, uitstekende znigerstangeo, vliegwie , 
laag liggende riemschijven en drijfriemen en touwen; 
bij waterraderen; bij drijfwerken , waarvan de 
onderkant minder dan 1.60 M. van den werkvloer 
is verwijderd ; bij weefgetouwen, waarvan de •poelen 
kunnen uitschieten, tenzij een en ander behoorlijk 
beschut is, voor zoover het bedrijf zulks toelaat, 
volgena het oordeel van den bevoegden inspectenr." 

In hetzelfde artikel sn b /, eerste lid , worden 
de woorden ,wier snijdende, snelloopende deelen 
of wier plettende deelen gevaar opleveren" ver
vangen door • Waarvan snijdende, saelloopende of 
plettende deelen gevaar kannen v~roorzaken". 

Hetzelfde artikel sirh ,\ wordt gelezen als volgt: 
,!,. arbeid te doen verrichten in een werklokaa.l, 

waar aanwezig is een onder druk werkend en 
volgens het oordeel van den bevoegden inspecteur 
bij ontploffing gevaar opleverend kook- of ander 
toestel of droogcilinder, tenzij een of ander op 
verzoek van het hoofd of den bestuurder van het 
bedrijf of de onderneming volgens art. l O, eerste 
lid , der wet van 28 Mei 1869 (Staat,blad 11•. 97) 
door de ambtenaren van het stoomwezen is oniier
zocht en goedgekeurd en voort& telkens na eene 
belangrijke herstelling en in elk geul niet langer 
dan twee jaren nadat het laatste onderzoek beeft 
plaats gehad, inwendiiz of op andere wijze onder
zocht ea opnieuw goedgekeurd is, steeds van de 
vereiscbte, goed werkende veiligheidsmiddelen 
voorzien is en de belasting van de veiligh~ids
kleppen in overeenstemming is met de gegeven 
voorschriften. 

2°. die, welke verricht wordt door personen be
neden zestien jaren of door vrouwen, dragende 
wijde mouwen, hals- of hoofddoeken met los• 
hangende slippen, mntaen met loshanp:eade slippen 
of banden of losse boezelaars." 

Hetzelfde artikel sab à wordt gelezen als volgt: 
•tl. aan in rost zijnde werktuigen arbeid te doen 

verrichten , welke gevaar kan veroorzaken, ale: 

Omtrent de wijze van onderzoek, het bewijs 
van de toegestane werkelijke drukking, de ver

. eiechte veiligheidsmiddelen en de belasting van de 
~ veiligheidskleppen . worden voorecbriften gegeven 
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door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid." 

Hetzelfde artikel sub i wordt e:elezen als volgt: 
•i. arbeid te doen verrichten bij vaste kuipen 

of bakken, met heete vloeistof of gesmolten metaal 

gevuld en bij onbedekie grondknipen, die yevaar 
kunnen veroorzaken en niet door voldoende heinin
gen of gordingen omschut zijn, alles 'l"olp;ens het 
oordeel van den bevoegden inspecteur." 

In hetzelfde artikel A vervalt het voorlaatste lid. 
2. In artikel 111 B, n°. 12, wordt in plaats 

van "sigarenfabrieken" gelezen .-1igarenmakerijeo." 

3. In artikel IV a, tweede lid, van het 
KoJ1inklijk besluit van 15 Jnli 181)1 (Staaûblad 

n•. ,147) worden de woorden • bij die vordering 

aangewezen jen!!di~e persoon of vronw lichamelijke 
getthiktheid beiit voor den door hem of baar 
vnrichten arbeid" verrangen door ,lichamelijke 
gesteldheid van den jeugdigen persoon of van de 

vrouw, bij die vordering aangewezen , niet van 

dien aard is, dat de arbeid voor hem of voor 
haar bijzonder e:evaar oplevert". 

Hetzelfde artikel sub /J, tweede lid, wordt ge
lezen als volp;t : 

,dat, volgens het oordeel van den bevoegden 

inspecteur, zoo noodig na overleg met ~n genees

kundigen ambtenaar, geen gevaar van verii:iftiging 
bestaat of, indien dit bestaat, daartev,en voldoende 
maatregelen ii:enomen zijn." 

In hetzelfde artikel snb d, 8°. worden achter 
het woord •werklokalen" ingevoegd de woorden 

•door personen • beneden zestien jaren of door 
vrouwen". 

In hetzelfde artikel vervalt het voorlaatste lid. 

4. Artikel VIII, tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 16 Juli 1891 (Staats!Jlad n•. I4o7) 

wordt gelezen als 'l"olgt: 

• Dat ho~fd of die bestuurder kan zijne bezwaren 
binnen veertien dagen schriftelijk inbrengen bij 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid. Dete stelt het bezwaarschrift met het daarop 
ingewonnen rapport van den bevoegden inspecteur 
om advies in handen van de Kamer van Koop• 
handel en Fabrieken, in de gemeente waar de 

fabriek of de werkplaats is ii:elegen, en bi) gebreke 
van . zoodanig college in handen van burgemeester 

en wethouders dier gemeente." 

In hetzelfde artikel, derde lid, wordt het woord 

• Deze·• vervangen door •De Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid". 

Aan het slot van hetzelfde artikel wordt een 
nieuw lid toegevoegd , luidende: 

•Gedurende den termijn van veertien dagen, 
gesteltl in het tweede lid van dit artikel, en, 
indien een bezwaarschrift, als daar bedoeld, is 

ingebracht , zoolang niet aan het vorige lid van 
dit artikel is voldaan, volgt uit de aanwijzing, 
het voorschrift of het oordeel van den inspecteur 

geenerlei verplichting voor het hoofd of den be
stoorder van het bedrijf of de onderneming." 

5. Dit besluit treedt io werking op den vQfden 
dag na dien zijner afkondiging. 

De Ministers van Justitie en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de nitvoe

ring van dit besluit, dat gelijktijdig in het Staat,
IJ/atj en in de Staaûcourant 7.al worden geplaatst. 

Soestdijk, den Uden Augustus 1892. 
(.set.) E M MA. 

l>e Minuter oan JuatitÏII, (f;et.) SKIDT. 

JJe Min. oan 1/Taterataat, Hantl,el en Nijoerlieid, 

(.set.) C. LELT. 

(Uitgeg. 27 ..lug. 1892.) 

15 ..luguatua 1892. Bl!SLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeenten ,Jisendelft en "11'ijlt: 
aan Zee en Ihsin, welker bezit, ten behoeve 

van den vestingbouw, vereiscbt wordt tot het 

maken van forten in den Zuidwijlt:ermeer
polder en aan den St. Áagtendijlt:. S. 200. 

15 A.ugrutw 1892. Wsr, tot wijziging aer wet 

van 18 April 1874 (Staaûb/,ad n•. 65), ge
wijzigd bij de wet van 14, April 1890 (Staat,

IJ!.aà n•. 4.2). S. 201. 
IN NA.Al( VAN H.M. WILHELMINA, ICNZ. 

W1~ EMMA, ENZ .•••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de regeling der consulaatrechten herzieninit behoeft; · 

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

Art. 1. Artikel 1 der wet van 18 April 1874, 
(Staaû!Jlad n°. 65), gewijûgd bij de wet van 

l4o April 1890 (Staat.a!Jla.d n°. 4,~), wordt gelezen 
als volgt: 

• Voor de expeditie van een schip, waaronder 
te verstaan is het geheel der formaliteiten door 

den consnlairen ambtenaar te vervullen bij aan
komst en vertrek. van een schip, het opnPmen 

der scheepsverklaring , bedoeld bij art. 379 Wet

boek van Koophandel, de viseering van scheeps

papieren, de afgifte en viseering des gevorderd 

van een gezondheidspatent en van manifesten van 

in- en uitklaring, znllen Onze consulaire ambte

naren aan de scheepsgezagvoerders in rekening 

brengen eene som van f 2.50 bij schepen met 
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een netto inbond van meer dan 300 M • en van 
/ 1 bij kleinere 1JChepen, met dien ventande dat 
schepen, di~ niet meer meten dan 170 M • netto 
geheel zullen zijn vrijgesteld en dat' ~enzelfde 
1JChip in dezelfde haven niet meer dan / 26 per 
jaar zal behoeven te voldoen." 

2. Artikel 2 van voornoemde wet wordt gelezen 
als volgt: 

• Van deze betaling zijn vrijgesteld echepen in 
rechtstreekscbe vaart van Nederlandsche havens 
op de riviertn de Eems, den Rijn, de Maas en 
de Schelde met hare neven wateren, benevens op 
de kanalen tnsechen Nederland en Dnitl!Chland en 
België en vice vena." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den l 6den Angostns 1892. 

(.get.} EMMA. 
De Minûfer van Buitenlawclte Zalen, 

(get.) VAN TIENHOVEN. 
(Uitgeg. 3 Sept. 1892.) 

16 .J.ugu,fua 1892. WET, tot verhoogiog van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 189::.!. S. 202. 

Bij deze wet wordt het totaal der 2de Ard. ge
bracht op /621,360 en heteiodcijferop/766,800. 

16 .duguatw 1892. WsT, hondende !(emeeotelijke 
indeeling van het eiland • Fort aan het 
Pampus" met een gedeelte der Zuiderzee. 
s. 203. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMJN A • ENZ. 
W1;r EMMA, ENZ .•.••.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk ia te bepalen tot welke provincie 
en 11:emeenle het eilund: •Fort een het Pam pos" 
met een icedeelte der Zuiderzee zal bebooren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan het grond!(ebied van de gemeente 

Muiden, provincie Noordholland, wordt toegevoegd 
het gedeelte van de Zuiderzee met het eiland: 
,Fort aan het Pampus'', gelegen tuBSchen de 
volpende irrenzen: 

ten zuiden : de bestaande grens der gemeente 
Muiden langs de Zuiderzee; 

ten westen: eeoe rechte lijn, getrokken van 
den toren der Hervormde kerk te Weesp naar 
den toren der Hervormde kerk Ie Monnikeodam; 

ten noorden: het in oostelijke richting verlengde 
van de lijn, getrokken van den W eatertoren te 
Amsterdam naar den VnDJ1oren te Durgerdam; 

ten oosten : eeoe lijn, getrokken van den toren 

der Hervormde kerk te Moooikendam naar den 
toren van de Hervormde kerk te Muiderberg. 

2. Hij, die tot dusverre, bij gebreke van eene 
gemeentelijke indeeling van het hiervoren genoemde 
eiland, eenigerlei aangifte voor den bnrgerÎijken 
stand niet overeenkomstig de wet heeft kunnen 
doen, is verplicht, binnen eeoe maand na het 
in werking treden van deze wet, die aangifte 
alsnog te doen. 

De akten van den burgerlijken stand worden 
ingeechreven in de loopende registers met aan
teekening op den kant, dat de inschrijving 
krachtens deze wet geschiedt. 

3. Voor de toepassing van alinea 1 van artikel 2 
der kieswet wordt het in artikel 1 dezer wet 
omechrcven gebied geacht steeds tot de icemPent~ 
Muiden, provincie Noordholland, te hebben be

hoord. 
4. Deze wet treedt in werking met den dag 

harer afkondi!(ing. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gep;even te Soestdijk, den lfiden Augustus 1892. 

(.get.} EMMA. 
De Miniafer van Binnenlandsclie Zalm, 

(!/et.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Minister oan Juatitie, (get.) Sll!DT. 

(Uitgeg. 10 Sept. 1892.) 

15 .J.ugu,tua 1892. Wrr, tot verhooging van 
het tJijfde hoofdstok der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 20-&. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk, 

a. t1erlwogd: 
.J.rt. 6-& met/ 16,000 • .J.rt. 111 met/ 128,000, 

/,. Achter art. fia wordt het volgende artikel 
geplaatst: 

4.rl. 63/,ü. Kosten van de centrale commissie 
voor de statistiek f 6000. 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen wordt 
het totaal der 2de Afd. verhoogd met f 6000; 
dat der 3de Ard. met f U,000; dat der 5de Afd. 
met f 128,000 en het eindcijfer met f l-&9,000. 

16 .J.uguatiu lfl92. Wwr, tot beschikbaarstelling 
van p;elden wegens door het Departement 
van Marine gedane verstrekkingen , voor den 
dienst van 1892. S. 206. 

Bij dell: wet worden de gelden tot een bedrag 
van f IOR, 783.06•, voorhanden zijnde in 's Rijke 
1JChatkiat, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van gemeld 
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Departement voor den dienst van 1892 beschik
baar gesteld. 

15 A.uguatua 1892. WET, tot goedkenring van • 
'llene overeenkomst betrekkelijk den onder
handschen verkoop van een stok geslechten 
vestinggrond te Breda, van de Roomsch-Katho
lieke Parochie van den Heiligen Antonins 
aldaar, en de opheffing van erfdienstbaarheden, 
gevestigd op aan het Bisdom van Breda be
hoorende perceelen aldaar. S. 206. 

16 -tlr,gu,tu, 1892. WET, tol goedkeuring van 
den onderhandscheo verkoop van den grond 
en de vóór 30 Mei 1816 opgerichte gebouwen 
van de buitenplaats genaamd •Mt Hof van 
Bouentlonle" te Hoeoen, aan het Seminarie van 
het Roomsch-Katholieke Bisdom van Breda, 
gevestigd te Hoeven. S. 207. 

15 A.uguatua 18112. WET, tot beschikbaarstelling 
van gelden wegens door het Uepartement 
van Oorlog gedane verst.rekkingen, voor den 
dienst van 18112. S. 208. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 's Rijks schatkist ten bedrage van /l!35,8 l 6.81 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1892 beachikbaar gesteld. 

15 A.ugu,tu, 1892. Wi,,'T, houdende machtiging 
op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van vorderingen, ten laste van het dienst
jaar 1891. S. 209. 

Bij dtze wet wordt de Algemeene Rekenkamer 
gemachtigd tot verevening ten laste van artikel 4 
der begrooting van uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst 
van 1891, rnn twee vorderingen , tot een ge
zamenlijk . bedrag van / 29,5a0.63, ter zake van 
den zesden en den laatsten termijn, van het ma/een 
van een 8laperdijle in den Haarlllmmermeerpo«kr 
(late gedeelte), welke vorderingen niet meer kun
nen worden ~ekweten uit den dienst van 1890, 
ten laste van welk dienstjaar zij hadden behooren 
te zijn gebracht. 

15 A.uguatua 1892. W l!T, tot bekrachtiging eener 
overeenkomst met de gemeente .Á.m8terdam 

tot ruiling van grond en aankoop eener loods 
op het Damral:. S. 210. 

15 A.uguatua 1892. WET, lot het toestaan van 
kredieten ten laste der begrooting van Neder

. lantkclt-Indië voor 1892, ter betaling van 
tot afgesloten dienstjaren behoore~de onver
evende vorderingen. S. 211. 

Bij deze wet worden tot voldoening van de 
vorderingen betreffende de begrooting van Neder
landsch-lndië over de jaren 1878 tot en met 1882 
en 1886 tot en met 1890 op de bij deze wet 
gevoegde dertien staten vermeld en niet vóór de 
afsluiting der betrokken diensten verevend, opnienw 
kredieten toegestaan en wel voor zooveel betreft 
den dienst van 1878 tot een bedrag van/ 1271.26, 
van 1879 van f 738, van 1880 van / 814.50, 
van 1881 van f 170, van 1882 van f 291, van 
1886 van / 2153.35, van 1887 van / 1614.66, 
van 1888, van /220.40, van 1689 vau/39,830.22, 
van 1890 van f 112, te bestrijden nit de sommen 
voor onvoorziene nitgaven toegestaan bij de onder
afdeelingen van het late of· het llde hoofdstuk 
der begrooting van Nederlaodsch-Indië voor 1892. 

17 A.ugu,tua 1892. BESLUIT, waarbij aan het 
Bestuur van het krankzinnigengesticht •het 
St. Elisabeth's Gasthuis" te Deventer vergun
ning wordt verleend op het landgoed •de Brink
greve", gemeente Dnenter, een gesti~ht voor 
krankzinnigen op te richten. S. 212. 

lN NA.Al[ VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 13 Augustus 1892, n°. 4078, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een verzoek 
van het best uur van het krankzinnigengesticht 
• het St. Elisabeth's Gasthuis" te Dnenter, om 
vergunning tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnip:en op het landgoed •de Brinkgreve", 
gemeenfe Dnenter; 

Gelet op artt. 7 en 8 van de wet van 27 April 
1884 (StaatllJlad n°. 96) gewijzigd bij art. 10, 
sub 46°, van de wet van 16 April 1886 ( Staats
lJlad n°, 64); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Aan het bestuur van het krankûnnigen

gesticM •het St. Elisabeth's Gasthuis" te Dnenter, 
wordt vergunning verleend, op het landgoed •de 
Brinkgreve", gemeente Dnent/11', een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten overeenkomstig de 
door dat bestuur overgelegde teekeningen en be
schrijving. 
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2. In het gesticht, bestaande uit drie paviljoenen 
voor mannen, drie paviljoenen voor vrouwen en 
de noodige dieustgebouwen , waartoe ook zal wor-· 

den initericbt het thans aldaar krachtens het 2de 
lid van art. 1 van het Koninklijk besluit van 

9 AugnstUB 1885 (StaatûJlatl n°. 173) voor 30 
krankzinnige mannen bestemde gebonw, mogen 
niet meer dan 200 krankzinnigen, 100 mannen 
en 100 vronwen, verpleegd worden. 

De Minister van ttinnenlaudsche Zaken bepaalt 

na de voltooiing van elk paviljoen het tijdstip, 

waarop dit in ~ebrnik mag worden genomen en 
het maximum van het getal verpleegden , dat 

daarin mag worden opgenomen. 
3. In elk voor meer dan één verpleegde bestemd · 

slaapvertrek wordt op eene dnidelijk zichtbare 

plaats het aantal patienten aangewezen , waarvoor 
het bestemd is. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 

Binnenlandscbe Zaken mag noch in de lokalen, 

noch in bnnne bestemming eene vernnderini- ge
. maakt worden , Jie invloed beeft op de plaata

raimte of den aanvoer van verscbe lurbt in de voor 
de verplee.gden bestemde dag- of na.chtverblijven. 

6. De geneeskundige behandeling der verpleegden 
wordt aan t1m minste één geneesknndige opgedra

gen, die gevestigd moet zijn in eene wonin~ op 
het terrein vnn het krankzinnigengesticht en bniten 
het gesticht geen geneesknndil(e praktijk mag 

nitoefenen. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken is belast 

met de uitvoering vau dit besluit, dat in het 
Staat,61,atl zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den ]7den A ngustns 1892. 

(get.) E M M A. 

De Miniater van B innenlandsche Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1892.) 

24 Áugu1tu1 1892. BESLUIT, houdende vernieti

ging van het besluit van den Raad der ge
meente Ár,uiem, van 23 April 1892, tot 
vaststelling van eP-ne verordening op de ge

meentegaafabriek . S. 213. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELM) NA, El'IZ. 

Wr.> EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 12 Jnli 1892, n°. 3188, 
afdeeling Binnenlandscb Bestuur, ter vernietiging 

van het besluit van den Raad der gemeente 

ÁrnAem, van 23 April 18112, tot vaststelling van 

eene verordening op de gemeentegaafabriek , het
welk bij Koniuklijk besluit van 30 J ooi 1892 
(Staal86Tatl n°. 171) is geschorst; 

Overwegende, dat bij de op 23 April 1892 
door den gemeenteraad van .JrnAem vastgestelde 
verordening wordt · geregeld het beheer der ge
meentega@fäbriek, welke aldaar van weglJI en op 
kosten der gemeente door het gemeentebestuur is 
ingericht en waarvan het beheer alzoo is ee1ulee) 
van de huishouding der gemeente, welke huia

bouding gevoerd moet worden volgeos de regelen, 
daaromtrent door de gemeentewet gestel,!; 

dat volgens die verordening wordt ingesteld 

eene commissie voor. de gemeentegasfabriek, waar
van de werkk ring en bevo~heid door verschil
lende bepalin!(en in dier voege wort!en omschreven, 

dat zij niet recbtstreeka Qa D Burg~meester en 
Wethouders ondergeschikt en verantwoordelijk 
zonde wezen, maar met Burgemeester en Wet
. houders ~oude samenwerken en in het bijzonder 
volgens de artt. 8 en Il der verordening zêlf• 

standig en onmiddellijk de rekeniog en begrooting 
der gasfabriek zoude inzenden aan den gemeente
raad en dezen zoude dienen van ad vies; 

dat deze Commissie derhalve is te beschoq)ven 

als eene Commissie, bestemd om Burgemees r 
en W etbonders bij te staan in het beheer van 

een bepaalden tak der gemeentehnishonding; 
dat in art. 54 der gemeentewet de inrichting 

van commissiën van bijatand wordt toegelaten en 

omschreven; 
dat volgens genoemd wetsartikel, 2de en 3de lid, 

al de leden van eene zoodanige ~ommiHie jaarlijks 
moeten worden benoemd uit de leden van den Raad ; 

dat echter volgens art. 2 der bovenvermelde 

verordening slechts twee leden der C~IIJiliaill 
raadsleden behoeven te zijn, terwijl zij volgena 

art. 3 om de vier jaren aftreden; 
dat derhalve die verordening i• in strijd met 

a1t. 54, 2de en 3de lid, dei gemeentewet; 

Gelet op art. 15~ der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

9 Aognstoa 1892, n°. 18); 
Gezien het nader rapport van den Minister van 

Binnenl11,ndsche Zaken, van 20 Angostus 1892, 

n°. 4068, afd. Binnenlandsch Bestuur; 
Hebben iroedgevonden en verstaan: bovengenoemd 

besluit van den Raad der gemeente .J."'1,em, van 

:ia April 18112, te vernietigen. 
De Minister van Biunenlandscbe Zaken is be

aat met de uitvoering ,·an dit besluit, hetwelk 
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in het Sûuifabl,ad geplaatst, en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soeatdijk, den 24.sten Augostus 1892. 
(get. ) EMMA. 

De Miniater van Binnenl,andaclie Zd1111, 
(get.) TAK VAN l'oo&TVLIET. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1892.) 

27 4.ugrut,u 1892. BESLUIT, houdende bekend
_.aking van den tekst der wel van U Sep
tember 1866 (Staatabl,ad n°. 138), houdende 
bepalingen betrekkelijk ·de inkwartieringen en 

het onderhoud van het krijgsvolk , en de 
transporten en leverantiën voor de legers of 
verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, 
sooala die wet ia gewijzigd bij de wetten van 
29 Maart. 1877 (Staaublad n°. 53), 15 April 
18'16 (Staatablad no. 64.) en 10 Mei 1890 
(Staatabl,ad n°. 88). S. 214.. 

IN NAAII VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, van 23 Juni l 892, late 

eling no. l:5, vau 23 Juli 1892, n°. 3098, 
afd linJ!: Binnenlandsch Bestnnr, en van l Angus
tns 11!92, n°. 18 , Kabinet; 

Gelet op de wetten van U September 1866 
(Staaubl,ad n°. 188), van 29 Maart 1877 (Staaf.a

bl,ad n°. 113), van ló April 1886 (St11aüblad 

no. 64) en van 10 Mei 1890 (Staaflblad n•. 88) : 
Hebben goedgevonden en versta1111, den tekst der 

•et van 14. September 1866 (Siaata6/,ad u•. 188), 
hondende bepalingen betrekkelijk de i1.1kwartieringen 
en het onderhand van het krijgsvolk, en de trans
porten en leverantiën, voor de legera of verdedigiugs
werke van het Rijk gevorderd, zooals die wet bij 
,le verder hierboven genoemde wetten ia gewijzigd, 
algemeen bekend te maken, door bijvoeging van 
den gewijzigden tekst in zijn geheel, bij dit beslnit. 

De Minister van Oorlog, van Binnenlaodsche 
Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
zijn belast met de nitvoering van dit besluit, het
welk in het St,umbl,ad :al worden geplaatal 

Soestdijk, den 27sten Angnatua 1892. 
<.get.) E M MA. 

De Mi1tuter 11an Oorlog, <.get.) Snl!'PARDT. 

De Miniater van Bi""61tlalfdsclie Zak1111, 
(J/et.) TAK VAJII POORTVLIET, 

De Mi#. van H' aterataat, Handel e,o Nijverlieid, 

((J/et. C. LELY. 

(Uiige,. 18 Nov. 18112.) 

T E K S T der wet e,an 14. SeptemfJer 1866 
(Staatsblad n•. 188), lwudenu bepalinge,o, 

betreUelijk de inlnoartieringen e,o liet Olf• 

derlioud van 1,et lrijgavolk, de tra116porte,o 

en leverantiën, ooor de leger, of 11erdedi

ging11Derien c,an liet Rijk gt111orderd, zooala 

die wet u ge,oij::igd 6ij de wett1111 11an 

29 Maart 1877 (Staatsblad n°. 63), 15 4.pril 
1886 (Staatsblad n°. 64.) e,o 10 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 83). 

EERSTE HOOFDSTUK. 

.4lgemeene bepaling1111. 

Art. 1. Onder de in deze wet voorkomende 
benaming van krijg,volk zijn begrepen de militairen 
der ze&- en landmacht, mitsgaders de personen , 
die nit den aard hnnner betrekking moeten geacht 
worden bij het krijgsvolk te behooren. 

2. In den zin dezer wet ia krijgsvolk : in gar
ltÏ.ZOllfl, ter plaatse waar het tot de blijvende be-

' zetting behoort; g11kantonneerd, wanneer het, 
zonder voor eene blijvende bezetting bestemd te 
zijn, zich gedurende eenige tijdruimte in eene 
plaats ophondt; op mar,cli, wanneer het zich, op 
daartoe bekomen laat , van de eene plaats uaar 

de andere begeeft, tot het zijne bestemming heeft 
bereikt. 

Met krijgsvolk op maracli worden gelijkgesteld 
de manschappen der nationale militie, die ter 
aflevering of ter inlijving worden opJ!:ezonden, 
alsmede zij, die met onbepaald verlof vertrekken 
of weder onder de wapenen opkomen. 

3. De reglementaire bepalingen, waarnaar in de 
arlt. •• 6, 9, 12, 24, 25 en 326ia wordt ver
wezen, worden vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestnnr. (l) 

TWEEDE HOOF OSTUK. 

Yatt de ilfk1Dartiering1111 m !,et o,,de,rlwud 11an !,et 

krijgnolk, m 11an de tra,uporten en le11eran• 

tiin , ooor de leger, en 11erdedigingnoer-

ken gevorderd, in tijden van vredP.. 

EERSTE AJ!'DEELING. 

4.lgemee1tt1 fJepali1tge1t. 

4. De aalfwaag aan eene gemeente tot inkwar
tiering en onderbond van het krijgsvolk, tot trans
porten en leverantiën van welken aard ook, voor 

{l) Laatstelijk vastgesteld bij besluit van 10 No
vember 1892, S. 253. 
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Onze legers of verdedigingswerken, geschiedt aan 
den burgemeester door hem, die, krachtens de 
voorschriften bij reglement vast te stellen, tot het 
doen dier aanvraag bevoegd is, en op vertoon van 
eene · marsch-order of van de bescheiden , bij dat 
reglement voorl(e&chreven. 

De burgemeester voldoet aan <le aanvraag in 
de gevallen, waarin volgens deze wet de vorde
ringen kunnen worden gedaan , bij het volgende 
artikel bedoeld. 

5. De oorderittgen, te dier zake aan de inwo
ners der gemeente te doen , geschieden door den 
burgemeester onder uitreiking van een schrifte
lijken last. 

In geen geval mogen van militaire zijde regt
streeks van de inwoners eener gemeente verstrek
kingen worden geëiscb. t. 

6. Het doen der verstrekkingen naar de voor
schriften dezer wet geeft recht op het ontvangen 
van sohadeloos~telliug, op den voet bij reglement 

bepaal'• 
Nadat de verstrekking geschied is, wordt het 

bedrag _,der schadeloosstelling door of van wege 
dengene, die de aanvraag gedaan heeft, ter be
schikkinp: gesteld van den burgemeester, en door 
diens tnsschenkomst ten spoedigste aan de belang• 
hebbenden zelven uitbetaald. 

De schadeloosstelling voor die verstrekkingen, 
welke door onvoorziene omstandigheden niet dadelijk 
kannen worden betaald, wordt, zoo mogelijk, bij 
wijze van voorschot uit de gemeentekas voldaan. 

7. Wanneer krijgsvolk ingekwartierd wordt , 
verschaft de burgemeester, des noodig, lokalen 
geBchikt tot het betrekken van wachten en tot 
berging van de goederen, ammunitie uitgezonderd, 
alsmede geschikte terreinen tot het plaatsen van 
het materieel der troepen. 

Zijn tot dat einde door hem kosten gemaakt, 
dan worden die door het Rijk vergoed. 

8. In geval van inkwartiering treft de burge
meester met betrekking tot de zieke krijgslieden, 
die niet onmiddellijk naar eene voor hunne ver
pleging bestemde inrigting kunnen worden over
gebragt, zoodanige schikkingen , als de goede zorg 
voor de verpleging vordert. 

De kosten daarvan worden door het Rijk vergoed. 

TWEJ,:DE Al!'DEELING. 

1' an de ÎHIDM"IÏ6rittgm m Aet onderAoud van 
Ael krijgtmoli. 

9. Inkwartiering en onderl,ou,J, omvat naar mate 
van de aan vraag : 

] 0 • de huisvesting van krijgsvolk, met ver• 
strekking van nachtligging, van vuur en licht of 
plaats aan den gemeenen haard ter keuze van 
den inwoner, en voorts met of zonder voeding; 
in het laatste geval, des noodig, met verschaf
fing van hetgeen tot het gereedmaken van spijzen 
vereischt wordt; 

2°. het stallen van dienstpaarden; 
30_ in bijzondere omstandigheden, het verschall'en 

van spijs en drank, zonder huisvesting en sWl.ing. 
Bij reglement wordt bepaald wat in elk dezer 

gevallen moet worden verschaft. 
10. Aan krijgsvolk, dat op marsch of gekiln

tonneerd is , wordt op de aanvraag in art. 4 
vermeld, inkwartiering en onderhoud verschaft 
op eene der wijzen in art. 12 bepaald. Onder 
die verstrekking is niet begrepen voeding, wanneer 
het krijgsvolk veldrantsoenen of reisgeld ontvangt. 

De officieren zorgen zelven voor hunne voe«jug, 
voor zoo verre er gelegenheid bestaat zich die 
tegen betaling te verschaffen , en wanneer zij af
zonderlijk in dienst reizen ook voor hunne lruis-
vesting. • 

11 . Ten behoeve van krijgsvolk in garnizoen 
wordt inkwartiering en onderhoud dan alleen door 
de gemeente of inwoners verschaft, wanneer door 
onvoorziene omstandigheden de gebonwen, V'oor 
kazernering en stalling bestemd, geheel of ge
deeltelijk on bruikbáar zijn geworden of geene ge
noegzame ruimte bevatten. Die verpligting bestaat 
slechts zoo lang, tot dat inmiddels op eene andere 
wijze in de vereischte loealiteit zal zijn voorziml, 
en in geen geval langer dan den tijd, benoodigil 
om de gebouwen weder in bruikbaren toestanq, 
te brengen. 

Officieren , die, bij benoeming of verplaatsing, 
in de voor hen bestemde !!lLl"Dizoensplaats "è,ome,;i. 
hebben aanspraak op verstrekkinl{, door de go,, 
meente of inwoners, van huisvesting zonder voeding, 
en van stalling voor hunne dienstpaarden, doch 
niet langer dan voor de drie eerste dagen en nachten. 

Van dit voorregt zijn verstoken otllcieren, die 
uit kampen, kantonnementen en in detachementen 
marcherende, naar hunne garnizoensplaatsen terng
keeren, indien die terngkeer kon worden voorzien. 

12. Inkwartiering en onderhoud kan ten ge
rieve der inwoners van wege de gemeente ver
schaft worden: 

1 °. in gebouwen ter beschikking van de ge
meente, mits deze van het noodige voorzien en 
op g~en verderen afstand dan 3 mijlen buiten de 
bebonwde kom der gemeente gelegen zijn; 
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2°. bij zoodanige personen, die bereid zijn zich 
vrijwillig met inkwartiering en onderhoud van 
krijgsvolk te belasteu en die behoorlijk kunnen 
voldoen aan hetgeen, volgeus het bepaalde bij 
art. 9 , moet worden verschaft. 

Worden de ouder n°. 1 en l! vermelde wijzen 
van wege de gemeente niet toegepast , dan wordt 
de in rtieriog en het onderhoud verschaft door 
de inwoners zelven, aan wie echter vrijheid moet 
worckp gegeven tot ruiling met of uitbesteding 
bij de personen, voorkomende op de lijst in art. 17 
vermeld, mits zij van den wensch daartoe kennis 

geven aan den burgemeester vóór dat de uitreikin~ 
der biljetten aan de manschappen is geschied, b · 
gebreke waarvan zij verpligt zijn aan de vorderin 
tot inkwartiering en onderbond te voldoen in 
hnnne woning. 

Krfürsvolk. hetwelk bniten zijn garnizoen (le
voi.derd is tot handhaving of herstel der openbare 
grde, behoort door de zorg van den. bnr11emcester, 
in overleg met den commandant van den troep, 
zoof'eel mogelijk in openbare of andere gebouwen, 
als bedoeld onder n°. 1 te worden oodergebragt. 
De bepaling, dat deze gebouwen op geen verderen 
afihnd dan 3 mijlen buiten de bebouwde kom 
der pmeente mogen gelegen zijn, is voor dit · 
geval niet toepBSselijk. De kosten, welke de 11(6-

meente, overeenkoigstig bij reglement vastgestelde 
regelen, voor deze huisvesting heeft moeten maken, 
worden door het Rijk vergoed. 

13. De vordering van inkwartiering en onder-
llwid geschiedt: · 

voor het krijgsvolk, bij bewoners van huizen 
41f van gedeelten van huizen, ter zake waarvan 
aanslag in de penonele belasting plaats heeft, 
naar eene hn urwaarde, welker bedrag, volg~ns 
M,_ \Ve!.,op het middel, geen aanspraak !l(eeft op 
.yerminderde belasting; 

voor de dienstpaarden, bij alle personen, die · 
over gebouwen of getimmerten beschikken, bruik
baar tot stalling van paarden en waarin onbezette 
plaatsen zijn. 

14. Huisgezinnen, waar zich eene kraamvrouw 
of een lijk bevindt, of waarin personen aan ernstige, 

zfokten lijden, worden tijdelijk van inkwartiering. 
vrijgesteld. 

In buizen , waarin eene besmettelijke ziekte. 
heerscht, mag geene inkwartiering geachiedeo. 

Deze omstandigheJeo worden v66r het uitreiken 
der biljetten aan de kwartiermakers, of bij deta-1 
ohementen aan de manschappen, medegedeeld aan1 
den burgemeester. 

1 

De inwoner, die deswege in gebreke blijft, ia 

1 

gehouden de ingekwartierden voorloopi~ in zijne 
!woning {mits daarin geene besmettelijke ûekte 

-~ eersche) op te nemen en ten spoedigste, voor 
eigeu rekening, in bnnne behoorlijke huisvesting en 

· onderhoud elders in de gemeente te voorzien. 
Deze laatste verpligting vervalt, wanneer het 

·gemis der bedoelde opgaaf buiten de schuld ligt 
van den inwoner , in welk e:e~al, op diene latere 
mededeeling der reden van vrijstelling, de bnrge
meester een ander kwartier aanwijst. 

Huisgezinnen r.onder mannelijke personen boven 
de 20 jaren worden niet met inkwartiering belast. 

Ontslaat eene reden van vrijstelling tijdens de 
inkwartierin1t, dan wordt door den burgemeester, 
na kenoisueming daarvan, een ander kwartier aan
gewezen. 

15. Ingeval krijgsvolk op marsch, bij het afleg
gen van groote afstanden, of door bnitengewone 
omstandigheden , onder weg eenige spijs of drank 
mogt behoeven, kan, op de aanvraag, vermeld in 
art. 4, van de inwoners, in de termen van art. 13 
vallende, het ~erstrekken daarvan 11:evorderd worden. 

16. lle inkwartierin1t en het onderhoud worden 
bij gelijke beurten onder de inwoners verdeeld, 
met dien verstande evenwel, dat de krijgslieden , 
tot dezelfde compagnie of hetzelfde escadron be
boorende, zooveel doenlijk in de nabijheid van elkan
der en van hunne paarden worden ingekwartierd. 

1 7. Door burgemeester en wethouders wordt 
eeoe lijst aangelegd, de nomen bevattende der inwo
ners, die voor het verleenen van inkwartiering en 

onderhoud in aanmerking komen, metaaoduiding 
van de mate, waarin ieder hunner, naar gelang 
van de beschikbare rnimte zijner woning en van 
de gebouwen en getimmerten voor stalling bruik
baar, geacht wordt daarin te ka onen voorzien. 

Deze lijst wordt door burgemeester en wet

houders jaarlijks, kort na het tijdstip dat volgens 
plaatselijk gebruik als de algemeene verbuistijd 
kan worden aan11:emerkt, herzien. 

Gedurende den loop van het jaar worden 
overigen■ in de lijst geene andere veranderingen 
gemaakt dan ter zake van : 

l 0 • het nienw aankomen, nf het verhuizen in 
en het verlaten van de gemeente ; 

2°. gegrond bevonden klagten, ingediend en 
aft1edaan in overeenstemmint1 met de artt. 111 
en 20. 

18. Zoowel na het opmaken als oa de herzie
ning der lijst, in art. 17 vermeld, wordt deze 
aangeplakt en gedurende 14, dagen op de secretarie 
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der gemeente voor een ieder ter inzage neJerge!egd. 
Van een en aoder geschiedt te gelijkertijd open
bare keonisge•iog. 

Wegens de veranderingen, die tosscbeotijds 
plaats hebben, geschiedt geone kennisgeving aan 
de inwoners, maar een ieder heeft de bevoegd
heid van zoodanige verandering ter secretarie der 
gemeente kennis te nemen. 

19. De bezwaren der iowooera worden schriftelijk 
aan burgemeester en wethouders ingediend, binnen 
14 dagen na afloop ~an den tijd voor de inzage 
der lijst heatemd, en indien het eene verandering 
tns!l<'hentijds geldt, binnen 4 weken na de aan
gifte ter secretarie van eene der omPtaod igbedeo , 
bij o0 • 1 van art. 17, laatste lid, vermeld. 

Klagten van inwoners over oobi!liike behande
ling , bij eeoe vordering tot inkwartiering en onder• 
bond , mooten binnen 14 . dagen, oMlat aan de 
vordering voldaan is, aan burgemeester en wet
houders worden medegedeeld. 

Door burgemeester en wetboodera wordt, tegen 
onhangbewijs, eene schriftelijke besliuiog uitge
reikt binnen 14 dasen na de indiening der be• 
zwareo en klagten. 

Van die beslisaiog is ·beroep op den raad binnen 
14 dagen na de uitreiking daarvan. 

Het besluit . van den raad wordt genomen binnen 
3 weken na de indiening van het beroep. 

Hangende de beslissing in eersten en tweeden 
aanleg over ingediende bezwaren en klagteo, blijft 
de lijst van kracht. 

20. lle beslissing, ingevolge art. 19 door bnr• 
gemeester en wethouders of door den raad der 
gemeente te nemen, beeft voornamelijk de strek• 
kiog, da,, ten aanzien van gegrond bevonden be· 
zwaren, de lijst worde gewijzigd, en ten aanzien 
van regtmatige klagten, de klager zooveel malen 
van het verachaft'eo van inkwartiering en onderboa.d 
worde vrijgesteld , als het blijken mogt dat bij 
daarmede ten onregte is bezwaard geweest. 

21 . Burgemeester en wethouders lmnnen van 
de inwonen zoodanige opga,·eo vorderen als tot 
het zameostellen der in art. 17 voorgeschreven 
lijst benoodigd mogten zijn. 

DERDE il'DE:S:LING. 

Yat1 de trat11portet1. 

1. ..J.lg11meet1e llepali11g11tt. 

22. De vordering van transporten strekt tot 
het verschaffen of beschikbaar bonden van tot het 

1892. 

doel geschikte middelen van vervoer m~t geleiders 
en wat verder tot het gebruik daa"an noodig ie. 

23. Wanneer in het doen van trausponeo te 
land of te water niet door het Rijk ia voorzien, 
en ook van wege de gemeente geeoe schikkinitea. 
te dier zake met bijzondere perdooeo zijn getroffen, 
geschiedt, op de aanvraag vermeld in art. 4, de 
vordering aan de inwoners, die in het bezit zijn. 
van vervoermiddelen, doch in de eerste plaats aan 
hen, die wegens buo beroep of bedrijf het best 
in staat zijn aan de vordering te voldoen. 

De vorderingen mogen niet leiden tot storing 
in de Rijks-, provinciale of gemeentelijke dienst, 
noch in de begrafenissen of de geregelde dienst 
,der pnblieke vervoermiddelen, noch in de nitoefe
oiog van de eeredienst of geneeskunde. 

Klagten van inwoners over onbillijke behande
ling ten opzigte van eeoe vordering van transporten 
worden op dezelfde wijze afgedaan als de klagten, 
vermeld in artt. J 9 en 20. 

24. Bij de vordering van middelen van vervoer 
wordt plaats en uur van beschikbaarstelling opge
geven, zoomede waarheen het transport moet ge
schieden. 

Mogt van de middelen van vervoer geen ge
bruik zijn gemaakt, dan word\ niettemin voor de 
beschikbaarstelling schadevergoeding volgens regle
ment verstrekt. 

25. Indien op de plaats der bestemming, bij 
de · vordering aangeduid, de vereiscbte middelen 
voor verder vervoer niet te bPkomen zijn , dan 
wordt de vordering geacht door te loopeo tot de 
vol~nde plaat. of tot die, waar weder in de be
boette aan middelen van vervoer kan worden 
voorzien. 

Is dit slechte noodig voor een deel der verstrekte· 
middelen van vervoer, dan wordt bij loting aan
gewezen ten aanzien van welke middelen van ver
voer de vordering zal doorloopeo. 

Voor het aldus langer in dienst blijven wordt 
mede schadeverp:oediog volgens reglement verleend. 

f 2. Yat1 eu tramportm te lat1d. 

26. Onverminderd de verpligting, vervat in 
art. 411 der wet van 9 April 1871i (Staataólaà 
n°. 87), worden de transporten te laad, naar 
mate van de vordering, verschaft voertuigen, met 
of zonder paarden, of paarden allééo , een en 
ander met geleiders en geacbikt tot het verrneren 
van krijgsvolk met bagage, van geschut en ander 
krijgsmaterieel , en van alle verdere behoeften 
Onzer legers en verdedigingswerken, alsmede tot 

19 
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het overbreugen van zieke krijgslieden en van 
personen met spoed verei~chende militaire dienst

verrigtingen belast. 

§ 8. Van à,e trampqrÜ11 te water. 

27. Voor het verrner te water van de personen 
en goederen , in art. 26 bedoeld, worden verschaft 
de noodige vaartnigen of slecht& 100veel scheeps
rnimte als vereischt wordt, met geleiden en verder 
daarbij behoorend personeel. 

VIERDE APDEEL!NG, 

Van de leoerantië•. 

28. In onvermijdelijke en dringende omstandig
heden, zoo als bij brand, oproer, watersnood of 
dergelijke, kan, op de aanvraag vermeld in art. 4, 
het doen van leverantiën, van welken aard ook, 
ten behoeve van de krijgsdienst gevorderd worden 
van iederen inwoner, die honder is t an het be

noodigde. 
29. Klagten van inwonen over onbillijke be

handeling ten opzigte van eene vordering van 
leverantiën worden op dezelfde wijze afitedaan als 
de klagten in artt. 19 en 20 vermeld. 

30. Onverminderd het bepaalde bij art. 26, 
ten aanzien van transporten, is art. 28 niet van 
toepaasing op paarden, rund- en ander vee. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Yan de inhlartieringen en liet <n&derlioud 11an 

liet krijgroolk, en van de traM[Jorfen en 

leverantiën , 11oor de kg era en fleràedi

!l'ff!111Derken gevorderd, ingeval van 
oorlog of oorlogsgevaar. 

31. Behoudens de hierna volgende uitzonde
riniten, gelden al de voorafgaande bepalingen dezer 
wet, en dos ook die betreffende het regt op het 
ontvangen van schadeloosstelling, mede in geval 
van oorlog of oorlOl{sgevaar. 

32. Naar mate van de behoeften van Onze 
legers en verdedigingswerken, waarin niet op eeoe 
andere wijze voorzien is, rust in geval van oorlog 
of oorlogsgevaar op de gemeenten en inwoners 
de verpligting tot het doen van leverantiën van 
allerlei aard ten behoeve van de krijgsdienst. 
Deze verpligti ng bestaat alsdan ook 1.en aanzien 
van paarden, rund- en ander vee. 

Daarbij wordt evenwel gelet op de belangen 
der burgerij en gezorgd dat de eischen de krachten 
der gemeenten en der inwoners niet te boven gaan. 

326is. Wanneer door Ons in tijd van vrede 
eene kenring van paarden wordt noodig geacht, 
opdat tijdig aan de verpligting, bedoeld bij art. 32 
kunne worden voldaan, is de eigenaar van het 
paard, hetwelk op vordering van den borgemeester 
aan de keuring moet worden onderworpen, ver
pligt, dat paard, op het voor de keuring aan
gewezen tijdstip, op de daarvoor vastgestelde 
plaata aanwezig te doen zijn en toe te laten dat 
het paard door de daarvoor bestemde commiasie 
wordt gekenrd. 

_Burgemeester en wethouders kunnen van de 
inwoners zoodanige opgaven vorderen, als benoodigd 
mogten zijn voor het zamenstellen en bij honden 
van de lijsten der in hnnne gemeente -te keoren 
of voor de krijgsdienst geschikt bevonden paarden. 

Voor de uitvoering van de keuring, alsmede 
voor het zamenstellen en bijhouden van de lijsten 
in het vorig lid bedoeld, worden bij reglement 
de noodige bepalingen vastgesteld. 

33. In geval van oorlog of oorlog11gevaar kan 
door Ons aan den opperbe,elhebber van het veld
leger, doch alleen voor zoover betreft de land
streek, waar dat leger of afdeelingen daarvan zich 
bevinden, alsmede aan den opperbevelhebber eener 
in staat van oorlog of beleg verkeerende linie, 
vesting of sterkte, doch alleen voor zoover betreft 
het terrein, waarover de staat van oorlog of be
leg zich uitstrekt, magtiging verleend worden, 
om op zoodanige wijze in de behoeften van in• 
kwartieriug, onderhoud, transporten en leverantiën 
van allerlei aard (ook aan paarden, rund- en 
ander vee) te voorzien of door zijne ondergeschikten 
te doen voorzien, ala hem , op zlj ne verantwoor
delijkheid, het meest geraden voorkomt, hetzij 
door het beuoodigde, na eene voorafgaande vorde
ring van zijnentwege, te doen verstrekken of, in 
dringende omstandigheden, zonder voorafgaande 
vordering, door zijne ondergeschikten, in gebruik 
of in eigendom te doen nemen, hetzij door goed
keoring van hetgeen te dien opzigte, zonder zijn 
Iaat, in het belang van de krijgsdienst is verrigt. 

34. De tweede en derde alinea van art. 6 zijn 
niet toepasselijk ten aanzien van de schadelooa
stelliugen, verschuldigd voor de verstrekkingen, 
welke overeenkomstig art. as plaata hebben, of 
wegens het in dat artikel bedoelde in gebruik of 
in eigendom nemen zonder voorafgaande vordering. 

Het bedrag der schadeloosstelling wordt, zoo 
mogelijk, terstond door de militaire autoriteit 

· die de vordering deed of iets in gebrnik of i; 
eigendom neemt, tegen quitantie aan den regt-
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hebbende nitbetaald. Is dit niet mogelijk, dan 
geeft die antoriteit hem een bewijs van ontvangst, 

waarop tevens vermeld staat welke militaire auto
riteit, tegen ove;legging van dat bewijs, voor de 
betaling van het verschuldigde zorg moet dragen. 

De Nederlandscbe Staat is in elk geval aan

sprakelijk voor de betaling van het verschuldigde 
aan den regthebbende. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

ra" ,aeigerittg tot of ttalatigfleià "' liet r,o'tdom 
aan de r,erpligtingm 11it deze wet 

r,oortr,l,oei,jmde. 

35. Wanneer aan de vorderingen, door de be

voegde overheid overeenkomstig de bepalingen 

dezer wet gedaan, geen gevolg is gegeven , hetzij 
door weigering, hetzij door nalatigheid, wordt 
door die overheid daarin voonien ten koste van 

den inwoner, aan wien de vordering gerigt was. 
Op gelijke wijze wordt gehandeld bij niet be

hoorlijke naleving van het bepaalde in de 4.de alinea 
van art. 14. 

36. Indien de weigering of nalatigheid betrek• 

lring heeft op middelen van vervoer of op leveran
tiën van voorwerpen, die niet onverwijld ten 
koste van den weigerachtige of nalatige t«; ver
krijgen zijn, kan hij, die de vordering iiedaan 
heeft, zich in het bezit van het benoodigde stellen. 

Hij kan tot dat einde des noods last geven tot 
het binnentreden der woning van den weiger

achtige of nalatige, diens ondanks. 

Dit binnentreden geschiedt niet anders dan in 
tegenwoordigheid , hetzij van den kantonregter, 
hetzij van een der leden van het gemeentebestuur. 

Daarvan, alsmede van de redenen, die tot het 

binnentreden geleid hebben, wordt door hem, 
die krachtens de bovenstaande bepaling daarbij 

tegenwoordig is geweeat, binnen tweemaal 24 oren 
proces-verbaal opgemaakt en aan den ingezeten, 
wiens woning ie binnengetreden, in afschrift 
medegedeeld. 

In geval van oorlog of oorlogsgevaar blijven 

de beide voorgaande alinea's buiten toepassing. 
37. Het bedrag der kosten, veroorzaakt door 

de maatregelen in art. 35 vermeld, wordt aan den 
schuldenaar of aan zijne woning door eenen ge
meentebode of veldwacht.er beteekend, benevens 
eene waarschuwing om binnen 3 dagen deze som 
te voldoen ter plaatse, in die waarschuwing aan 
te wijzen. 

Indien de schuldenaar daaraan niet voldoet, 

wordt hij schriftelijk aangemaand om binnen 

nieuwe drie dagen het veracholdigde te betalen, 

onder kennisgeving dat hij daartoe anders door 
middelen, bij de wet bepaald, zal worden gedwong.Pn. 

38. Bij niet-voldoening aan de aanmaning, in 

het tweede lid van art. 37 vermeM, wordt het 

verschuldigde iniievorderd bij dwangbevel, af te 
geven door den gemeente-ontvanger, en verder op 

dezelfde wijze als is voorgeschreven met betrek
king tot de invordering van 's Rijks directe be
laetingen, behoudens het bepaalde in art.. 311. 

39. De executoir-verklaring van het dwangbevel 
geschiedt door den regt.er van het kanton, waar
onder de gemeente behoort, doch kan niet ander, 
plaats hebben dan : 

1°. nadat het geviseerd ie door de overheid, 
die de vordering 11edaan heeft; 

2°. op vertoon van eene schriftelijke verklaring 
des burgemeesters omtrent het bedrag vao de som, 

welke ingevorderd wordt. 
Verzet tegen de tenuitvoerlegging geschiedt bij 

de regtbank van het arrondissement, waaronder. 
cle gemeente behoort, doch wordt niet toegelaten: 

a. op grond van het niet ontvangen der waar

echuwinii en aanmaning, in art. 37 vermeld; 
6. met betrekkiug tot de hoegrootheid der te 

betelen som. 
40. Voor de berekeoing en betalinii der kosten, 

vallende op de invordering van het verschuldigde 

in art. 37 bedoeld, gelden de bepalingen betrek• 
kelijk de kosten, vallende op de invordering van 

'• Rijks directe belaetingen. 
41. Die eigendunkelijk: 
l O• nalaat of weigert geheel of iiedeeltelijk te 

voldoen aan de vorderingen, hem krachtens .deze 

wet gedaan , of deze voldoening verhindert of 

belemmert, 
2°. het gebruik der openbare wegen of andere 

middelen van gemeenschap en van daartoe be

hoorende werken aan het krijgsvolk of de militaire 
transporten weigert, of dat gebruik verhinderi of 

belemmert, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten minste 

r,ijftig cent en ten hoogste r,ij/ m Zffmtig gulden. 
In geval van oorlog of oorlogsgevaar, alsmede 

in de omstandigheden, vermeld in art. 28, ia 
het bovenstaande ook van toepassing ten opzigte 
van niet openbare wegen. 

Die zonder geldige redenen binnen den door 
burgemeester en wethonders gestelden termijn een 
der opgaven, in art. !Il of art. 32bi.f vermeld, 
niet doet, wordt geetraft met eene geldboete van 

111• 
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ten minste oijftig cent en ten hoogste flij f en 

t,ointig gulden. 

42. Van de overtredingen, in art. 41 met straf 
bedreigd, worden de processen-verbaal opgemaakt 
door den burgemeester of door hen, die de· vor

dering gedaan hebben. 
De processen-verbaal moeten binnen tweemaal 

24 uren na de ontdekking van het strafbaar feit 

worden op1temaakt. 
43. Wanneer uithoofde van verschil tusschen 

de burgerlijke en militaire ovërheid omtrent het 
gevolg geven aan de aanflT'aag, voor eene der 

partijen geldelijk nadeel mogt zijn ontstaan, komt 

dit ten laste van de gemeente of het Rijk, al 
naar male bij de beslissinp; van het ge,cliü van 

1Je1t11,ur door den Koning, op de wijze , voorge

schreven bij de wet van 21 December 1861 
(Staatlólad n°. 129), de burgemeester of de mili

taire p;ezagvoerder in het ongelijk wordt gesteld, 
en behoudens verhaal van iedere partij op den 

persoon, die voor haar gehandeld heeft, zoo diens 
handelingen daartoe termen opleveren. 

44. Met de straffen , voorkomende in de regle

menten van krijgstucht voor het krijgsvolk te water 

en te lande, wordt, behoudens de toepaasiug van 
zwaardere straffen overeenkomstig de algemeene of 
militaire strafwet, gestraft elk krijg,man, die in 

de woning , waar hij ingekwartierd is, of met be
trekking tot geleverde middelen van vervoer en 
de daarbij behoorende personen, of ten opzigte 
van de leverantiën, zedelooze, baldadige of kwellende 

handelingen beeft gepleegd of doen plegen. 
De manschappen der nationale militie, die ter 

aflevering of ter inlijving worden opgezonden en 

zich aan de bovenstaande strafbare feiten schuldig 
maken, worden gestraft met hechtenis van één 
tot r,ijf dagen, behoudens de toepaasing van zwaar
dere straffen , volgena het algemeen strafwetboek. 

Bij dergelijke handelingen wordt de inge~• 
tierde, op verzoek van den inwoner, dadelijk'tJ'it 
het kwartier verwijderd. · ,_ 

Slotiepalitlfl""• 

45. De wettelijke bepalingen omtrent het zegel 
en de registratie der stukken , de invordering van 
's Rijks directe belastingen ten onderwerp hebbende, 
zijn mede van toepassing op de stukken, vereisrht 
tot de invordering der kosten in art. 37 bedoeld. 

Alle bescheiden, ten gevolge van de voorschriften 
der tweede en derde hoofdstukken dezer wet en 
van de reglementaire bepalingen, in art. 3 bedoeld, 
opgemaakt, zijn vrij van zegel en van registratie, 

voor zoover zij geene overeenkomsten inhouden 

of geene betrekking hebben op regtsgedingen. 
46. Deze wet treedt in wer~ing op het nader 

door Ons te bepalen tijdstip, waarop alsdan tevens 
vervallen alle vroegere wetten, besluiten en ver

ordeningen omtrent de onderwerpen, bij deze wet 
geregeld. 

47. In deze wet worden onder besmettelijke 
ziekten verstaan de ziekten, welke bij of krachtens 

wettelijke bepalingen nopens dit onderwerp als 
besmettelijk worden aangewezen. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 27 Au
gustus J 892 (Sfaat1ólad n°. 214). 

Ons bekend, 
De Jfinüfer ·van Oorlog, (!Jet.) SKYPPARDT. 

De Mini,ter van Binnenlandaclie Zaken, 
(!Jet.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Min. van Tl'"ater,taat, Handel en Nijverlieid, 

(get.) C. L!!LY. 

30 ,/:ugwtw 1892. MISSIVE van den Minister 

van J nstitie, aan de Commissarissen '1er 
Koningin in de provinciën , betreffende uit

voering der wet van ó Mei 1889 (Staatl
lJlad n°. 48). 

Ik heb de eer UHEG. te verzoeken door toe

zending van een exemplaar dezer circulaire, waar

van een voldoend getal hierbij gaat, de aandacht 
der burgemeesters in Uwe provincie te vestigen 
op het Koninklijk besluit van den Il dezer 
(Staat8ólad n°. 199), tot wijziginit en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van ló Juli 1891 

( Staat,lJ!ad n°. 147), houdende vaststelling van 
een en algemeenen maitregel van bestuur, als be

doeld bij art. 4 der wet van ó Mei 1889 (8taat1-
ólad n°. 48), betrekkelijk het tegengaan van 
overmatigen en gevaarlijken arbeid van jengdige 
personen en van vrouwen. Gelieve de burge
meesters tevens uit te noodigen de hoofden of 

bestuurders van bedrijven of ondernemingen in 
hunne gemeente op den inhoud daarvan opmerk
zaam te maken, voor zoover de kennisneming 
daarvan voor deze, met het oog op de inrichting 
van hnnne fabrieken of werkplaatsen of de daar 
verricht wordende werkzaamheden, van belang is 
te achten. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik de wel
willende tusschenkomst van U HEG. in te roepen 
om de burgemeesters in Uwe provincie opmerk
zaam te maken op de wenschelijkheid, dat in 
enkele opzichten door de gemeentebesturen, meer 
dan thans geschiedt , worde medegewerkt tot ver-
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gemakkelijking van de contr61e op de naleving 
van enkele bepalingen der arbeidswetgeving. 

Bij circulaire van mijn ambtsvoorganger, dd. 
28 Juli 1892, 2• afd. A, n•. 113, werd den 
burgemeesters verzocht, belanghebbenden opmerk• 
zaam te maken op de ben betreffende bepalingen 
van het Koninklijk besluit van 15 Juli 1891 
(Staatsbtatl n°. 147). Het is intnsschen gebleken, 
dat er nog verscheidene werkplaatsen zijn, welke 
in weerwil van de wenken, die vermoedelijk wel 
door de burgemeesters ingevolge die circulaire 
znllen gegeven zijn, niet voliloen aan de voor
schriften van evengenoemd Konihklijk besluit. 
Met name wor~en in menige gemeente sigaren
makerijen en letterzetterijen aangetroffen, w311rvan 
de hoogte tusschen vloer en zoldering minder dan 
drie meter bedraagt, of die minder dan zeven M •. 
vrije luchtruimte opleveren voor iederen aldaar 
arbeid verrichtenden persoon, en waar toch, zonder 
dat van de gestelde voo~waarden vrijstelling is 
verleend - alzoo in strijd met art. lII B, 
n••. 12 en 14, in verband met art. IVtl, n••. 1 
eu 2 van bedoeld Koninklijk besluit - personen 
beneden zestien jaren of vronwen arbeid.verrichten. 

Het is niet wel mogelijk, zonder de hulp van 
de plaatselijke autoriteit, die inrichtingen, meestal 
van kleinen omvang, te ontdekken en de hoofden 
of bestunrders van het bedrijf aan te sporen 
hnnne werkplaatsen te veranderen of de vereischte 
vrijstelling aan te vragen. 

Ter bevorderinit van de handhaving der wette
lijke bepalingen is het zeer wenschelij k, dat in 
elke gemeente de politie naga of er sigarenmake
rijen of letterzetterijen zijn, die, om op den be
staanden voet te mogen doorwerken, de boven
bedoelde vrijstelling behoeven, en in dat geval 
bij de hoofden of bestuurders van het bedrijf 
aandringe op het verzoeken daarvan. 

De vrijstelling, waarvan hierboven sprake is, 
kan alleen verleend worden voor fabrieken en 
werkplaatsen, in werking geweest zijnde v66r 
1 November 1891. Het is voor belanghebbenden, 
die arbeid wenschen te doen verrichten door per
sonen beneden zestien jaren of door vrouwen, 
derhalve van groot belang bij de oprichting van 
nienwe fabrieken of werkplaatsen te letten op de 
voorwaarden bij het Koninklijk besluit van 16 Juli 
1891 (Staatablatl n•. 147), zooals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 11 Au
gnstus 1892 (Staatabtatl n•. 199), gesteld. 

Inzonderheid hebben zij, die sigarenmakerijen, 
lettergieterijen of letterzetterijen inrichten, er op 

te letten, dat bonne lokalen ten minste drie 
meter boog zijn, eeue vrije luchtruimte van ten 
minste zeven M •. opleveren voor iederen aldaar 
ai:.beid verricbtenden persoon, en dat er, indien 
de jengdige werklieden en de vrouwen niet elders 
kunnen schaften, eene gelegenheid buiten de. 
werklokalen daartoe behoort gegeven te worden, 
omdat schaften van die personen in die lokalen 
verboden is. 

Tevens is het wenschelijk dat den bevoegden 
inspecteur van den arbeid kennis worde gegeven 
v_an elke oprichting van eene fabriek of werk
plaats, waarop het Koninklijk besluit van l ö Juli 
1891 (Staatablatl n°. 147) toepasselijk kan zijn. 

Ik vertrouw dat de burgemeesters een en auder 
wel nader zullen willen bevorderen en heb de eer 
daartoe de gewaardeerde medewerking van UHEG. 
in te roepen. 

De Miniater oan Jmtitie, (9et.) BM:IDT. 

4 September 1892. BESLUIT, tot vaststelling van 
bnitengewone maatregelen tot afwending der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 215. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, .l!NZ. 

Overwegende dat buitengewone maatregelen nood
zakelijk zijn tot afwending der Aziatische cholera 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voordracht van de Ministers van Biu
nenlandsche Zaken, van Financiën en van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 31_ Angnstns 
1892, n•. 4437, afdeeling Medische Politie, van 
31 Augnstns 1892, n°. 23, Invoerrechten en 
Accijnzen, en van 31 Angnstns 1892, L". E., 
afd. Handel ·en Nijverheid, 2de onderafdeeling; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatablatl 
u0 • 80) aangevuld door de wet van 20 Jnli 1884 
(Staatablatl n•. 164) en gewijzigd bij artikel 19 
van de wet van 15 April 1886 (Staatabtatl n•. 64); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
2 September 1892, n•. 7); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 3 Sep
tember 1892, n°. 4560, afdeeling Medische Politie, 
van 3 September 1892, L•. F., Invoerrechten en 
Accijnzen, en van 3 September 1892, L•. W., 
afd. Handel en Nijverheid, 2de onderafdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd het Koninklijk beslnit 

van 13 Juli 1892 (Staatsblaà n•. 177), bon-
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dencle verbod van in-, door- en vervoer van lom
pen, gebruikte kleedingstukken en ongewassr.hen 
lijf- en beddegoed uit landen en plaatsen door de 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Fi
nanciën aan te wijzen, is in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar , huiden, bontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen verboden uit landen of plaatsen 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën aan te wijzen, 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederlandse/te Staatscourant ter algemeene kennis 
gebracht. 
• De voornoemde Ministers zijn bevoegd die aan

wijzingen te veranderen, zoo dikwijls de omstan• 
digbeden dit gedoogen of noodig maken; de be
schikking over deze onderwerpen worden ook in 
de Nederlandse/te Staatscourant geplaatst. 

2. De gemeentebesturen en de burgemeesters, 
ieder voor zooveel hem aanj!'.aat, dragen nauw
lettend zorg voor eene doeltreffende toepassing 
van de bepalingen der wet van 4, December 1872 
(Staatsblad n°, 134), gewijzigd bij de wetten van 
3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 36), en 15 April 1886 
(Staatsblad no. 64.). 

Uittreksels nit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op Aziatische cholera toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de_ ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens nit den 
tekdt van het tegenwoordig besluit, worden van 
wege den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
de gemeentebesturen verzonden, ten· einde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. 

3, Een ieder is verplicht, de inlichtingen door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem verlangd ter 
zake vàn de uitvoering van het tegenwoordig besluit, 
nauwkenrig en naar waarheid onverwijld te geven, 

4. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door de Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën aan te wijzen, worden geene 
personen, over de grenzen uit het buitenland 
komende, toegelaten, dan na geneeskundig onder
zocht en, zoo noodil1,', ontsmet te zijn. Het onder
zoek geschiedt door een geneeskundige, die daartoe 
door den Miuster van Birineolandsche Zaken, m~t 
toekenning van eene door dezen te bepalen ver
goeding, tot wederopzegging wordt aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelcle ge
meenten wordt in de Nederlantkclie Staatuourant 
geplaatst ten minste één dag v66rdat zij in wer
king treedt. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet toe
gestaao dan met inachtneming van de voorschriften 
daaromtrent door de Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën gegeven. 

5. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon, 
langa land- of waterweg Nederland binnenkomende, 
aan Aziatische cholera lijdt of ziekteverschijnselen 
vertoont, welke het ontstaan van Aziatische 

1 
cholera doen verwachten, of die waarneemt, dat 
goederen vatbaar voor de overbrenging van de 
besmetting van Aziatische cholera, waarvan de 
invoer verboden ie, langs land- of waterweg in 

• Nederland worden ingevoerd, ie verplicht daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den burgemeester 
·of den meest nabij zijoden ambtenaar van Rijks

. of gemeentepolitie, of - wanneer het goederen 
betreft - aan den meest nabij zijnden ambtenaar 
van 's Rijke belastin!(en, 

Deze verplichting rost in het bijzonder op bon
ders van vervoermiddelen en daarbij geëmployeerden. 

6. De burgemeester is bevoegd op de in het 
eerste lid van artikel 6 bedoelde personen de, 
na ingewonnen ad vies van een geneeskundige door 
hem noodig geachte maatregelen van onderzoek , 

afzondering en ontsmetting te d!)en toepassen en 
hen naar eeoe openbare inrichting of andere ver
blijfplaats in de gemeente ter verpleging te doen 
overbrengen_ 

De bierbedoelde zieke of Rrdachte personen 
zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning van 
den burgemeester naar eene andere plaats begeven. 

7. Op de in het eerste lid van artikel 5 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde goederen ie 
artikel ö van de wet van 4, December 1872 (Staat,
blad n°. 134.) toepasselijk. 

8. Ieder die een of meer personen, komende 
uit landen of plaatsen, door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken in de Nederlandacke Staat1-
courarat aangewezen, in zijne woning hoisYest, ie 
verplicht onmiddellijk na aankomst van dien per
soon of die personen daarvan kennis te geven aan 
den burgemeester, en eveozoo kennis te geven aan 
den burgemeester van elk verdacht ziektegeval in 
zijne woning, mitsgaders van het vertrek van 
bovenbedoelde personen en van de plaats waarheen 
zij alsdan vertrokken zijn. 

De burgemeester doet door eeoen door hem 
aangewezen geneeskundige op elk der bovenbe
doelde personen, gedurende vijf dagen na .zijne 
aankomst, toezicht honden. 

Bedoelde personen zijn verplicht dien genees-
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knndige bij zich te ontvangen en hem alle ver
langde inlichtingen ter zake van de uitvoering van 
hd tegenwoordig bealoit, hetzij mondeling, het1ij 
schriftelijk te verschaffen. 

Vertrekt een persoon als bovenbedoeld, binnen 
v.ijf dagen na zijne aankomst weder naar eene 
andere g~meente, dan geeft de burgemees~er onver-

·• wijld daarvan kennis aan zijnen ambtgenoot in die 

gemeente, die op gelijke wijze, en onder gelijke 
verpliohtiog van den bedoelden persoon, dezen 
onder geneeskundig toezicht kan stellen. 

9. De burgemeester ie bevoegd, na advies van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
en voor het overbrengen van besmetting bijzonder 
vatbare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
een hnis, erf of vaartuig, waar een geval van 
Aziati1che cholera voorkwam, anders dan met inacht
neming van de door hem te geven voorschriften, 
te verbieden. 

10. In spoedeischende gevallen zijn de bestuur
ders van Rijksinrichtingen, voor zoover dH dienst in 
hunne inrichting het toelaat, verplicht, op ver
zoek van een burgemeester, aan dezen onmiddellijk 
te doen toekomen of ten gebruike af te staan tot 
bonne inrichting behoorend materieel, noodig voor 
behandeling, verpleging, afzondering, ontsmetting 
of vervoer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting of ver
voer van besmette goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld dH 
beslissing ingeroepen van het Hoofd van het De

partement waaronder de inrichting ressorteert. 
11. Aan elk der door de Ministera van Bin

nenlandsche Z~ken en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid aan te wijzen grensstations der spoor
of tram wegen wordt geneeskundig toezicht ge
bonden op de personen en goederen, per spoor
trein of tram Nederland binnenkomende, door een· 
geneesknndige, die daartoe door den Minister van 
.Binnenlaodsche Zaken, met toekenning van eene 
door dezen te bepalen vergoeding, tot wederop
zegging wordt aangewezen. 

12. De in art. 11 bedoelde geneesknndige is 
aanwezig bij de aankomst van eiken personentrein 
of tram uit het buitenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van eiken per
sonentrein of tram nit het buitenland worden de 
reizigers door den geneeskundige onderzocht op de 
wijze, die hem, na overleg met den stationschef 
en den hoogst in rang zijnde der aanwezige amb
tenaren van de invoerrechten en aooijn~n, het 
meest doeltreffend voorkomt. 

De goederen (met inbegrip van de bagages door 
xeizigere medegebracht) worden, voor zoover de 
geneesknndige het noodig oordeelt, zoo spoedig 
mogelijk na aankomat door of namen& hem onder• 
zocht op de wijze, die hem, na overleg met den 
stationschef en den hoogst in rang zijnde der aan
wezige ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen, 
het meest doeltreffend voorkomt. 

14. Reizigers, die door den geneesknndige be
vonden worden niet aan Aziatische cholera te Jijden 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
worden terstond tot voortzetting der reis toege• 
laten. 

Komen zij evenwel uit een der landen of plaatsen, 
bedoeld in art. 8 van het tegenwoordig beslnit, 
den wordt, door de zorg van den geneeskundige, 
de bnrgemeester van de plaats hunner bestemming 
per telegraaf van hunne aankomst verwittigd. 

15. De reizigers, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te lijden, 
of verschijnselen van die ziekte te vertoonen, wor
den, indien de geneeskundige het noodig oordeelt, 
onverwijld met inachtneming van art. 9 der wet 
van 4 December 1872 (Staat,ólaà n°. 134), over
gebracht naar eene door den burgemeester der 
gemeente, waarin het grensstation ligt, volgens 
art. 18 van het tegenwoordig besluit, aan te wijzen 
inrichting voor verpleging van lijden aan besmette, 
lijke ziekte en daar afgezonderd en verpleegd. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfirenamen vergoed. 

Behoeftigen worden op '• Rijks kosten vervoerd 
en verpleegd, voor zoover niet de kosten daarvan 
krachtens de wet tot regeling van het armbestnnr 
ten laate eener gemeente moeten worden gebracht. 

16. De spoor• of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) nit het buitenland binnen
komende en de goederen (met inbegrip van de 
bagages door reizigen medegebracht) uit het bniten
land aangevoerd, mogen niet verder worden ver
voerd dan oa , voor zoover de geneesknndige dit 
noodig oordeelt, te zijn ontsmet op de wijze door 
hem voorgeschreven. 

Acht de geneesknndige het noodzakelijk, dan 
worden zij oveteenkomstig het bepaalde in art. IS 
der wet van 4 December 1872 (Staat,ólaà n°. 134) 
onteigend en vernietigd. 

Bagages, door reizigera medegebracht en voor 
de ontsmetting aangehouden, worden desverlangd 
aan de eigenaars op hnnne kosten door den bur
_gemeester nagezonden. 

17. Slaapwagens (wagons-lits) met inbegrip van 
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r-ijtoigeo met slaapcompartimeoteo, 
buitenland aan een der in art. 11 bedoelde grens 
stations binoenkomeu, mogen niet verder gebruikt 
worden en worden na aankomst aan het grens 
station onmiddellijk gesloten en zoo spoedig mogelij 
ternirgezonden, desnoods na, indien de genees, 
kandige het noodig oordeelt, op de door hem voor
geschreven wijze te zijn ontsmet. 

· 18. De burgemeester van elke gemeente, waarin 
een grensstation ligt als in art. 11 van dit besluit 
ia bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk op Rijks
losten , in overleg met den krachtens genoemd 
artikel aangewezen geneeskundige : 

a. Y!)Or de inrichting van eeoe gelll!(enheid tot 
ahouderiog en verpleging van de in art. 15 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde reizigers, lijdende 
aan of verdacht van Aziatische cholera; 

ll. voor eene geschikte plaats voor de ontsmet
ting of de vernietiging van de in art. 16 ~an het 
tegen woordig besluit bedoelde goederen ; 

c. voor het personeel noo4ig tot holp of opzicht 
bij het onderzoek, de afzondering, de ontsmetting 
of het vervoer van personen en goederen, bedoeld 
in de artt. 13, 14, 15, 16 en 17 van het tegeo
woord.ig besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen , ontsmet
tingsm iddelen, vervoermiddelen, meubelen en ander 
noodig materieel. 

Zoo gebruikt gemaakt wordt van de inrichting 
van 1temeentewege tot si.and gebracht ter voldoe-
11ing aan art. 7 van de wet van 4 December 1872 
(Staatalitad n°. 134), bepaalt de Mini•ter van 
Binnenlandsche Zaken , de som deswege aan de 
gemeente te vergoeden. 

19. De ambtenuen van Rijke• en gemeentepolitie, 
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen en 
de stationschefs en alle geëmployeerden aan een 
spoor- of tramwegonderoeming zijn, voor zooveel 
hno dienst het toelaat, verplicht met al de h on 
ten dienste staande middel.en onverwijld mede te 
werken tot de uitvoering van de door den krach
tens art. 4 of art. 11 · van het tegenwoordig be
alnit aangewezen geneeaknndige -.oorgMchreven 

maatregelen , betrelîeode het onderzoek, de afzon
dering, de ontsmetting, behandeling en verple
ging, en het vervoer van personen of van goe· 
deren. 

De conducteurs van eiken uit hei buitenland 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht den 
geneeskundige , zoo spoedig mogelijk na aankomst 
van den trein of tram aan het station, kennis te 
geven van de verdachte verschijnselen, die zij bij 

, reizigers hebben waargenomen, en van h11Dne be
, vinding omtrent de aanwezigheid in den trein 

van voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen. 

20. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 4, 13, 14., 15 , 
16 en 17 van het tegenwoordig besluit, komen 
ten laste ;&n het Rijk, voor zoover iu genoemde 
artikelen niet anders is bepaald en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

21. De krachtens art. 4 of art. Il van het 
tegenwoordig besluit aangewezen geneeskundige 
volgt in de uitoefening van zijn ambt de aan

wijzingen, die de Minister van Binnenlandsche 
Zaken of de inspecteur of adjunct-inspecteur van 
het geneeskundig Staatstoezicht, tot wiens dienst
kring zijne standplaats behoort, hem, voor zoover 
zij dit ooodig achten , zullen geven. 

Hij staat den burgemeester, eiken ambtenaar 
van Rijke- of gemeentepolitie of van da invoer
rechten en accijnzen, den stationschef en den 
overigen geëmployeerden bij een spoor• ot tram
wegondernemiog met zijn advies terzijde, wanneer 
zij_ dit behoeven bij de uitvoering van wettelijke 
voorschriften , betrefl'eude de wering of bestrijding 
der Aziatische cholera. · 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onverminderd 
art. 16 der wet van 4 December 1872 (Staatshl,ad 
n°. 134,), onverwijld kennis aan den burgemeester 
en aan den inspecteur of den adjunct-inspecteur 
voor het geneeskundig Staatstoezicht. 

22. Ue Minister van . Binnenlaodsche Zaken is 
bevoegd, om, waar noodig met medewerking van 
de Ministers van Financiën en vao Waterstaat, 
Handel eo Nij verheid , tot wering van de besmetting 
van Aziatische cholera toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren , en zulks met toepassing - voor 
zoover mogelijk en noodig - van de artikelen 11 
tot en met 16, en 18 tot en met 21 van het 
tegenwoordig besluit. 

23. Het tegenwoordig beslnit , dat, indien het 
niet eerder wordt ingetrokken, gedurende één jaar 
van kracht blijft, treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der dagteekening van het Staatlhtad 
en van de Staatacourant, waarin het geplaatst ia. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken, van 
Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid zijn belaat met de uitvoering van dit beehrlt, 
dat in het Staat8lilad en gelijktijdig in de Staat,. 
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co,wa,at zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State. 
Soestdijk, den 4den September 1892. 

(get.) E M MA. 
De · Mi,ai,ter va,a Bi,a,aenlantUcl,,e Za}e,a, 

(get.) TAK VAN PoORTVL!BT. 
De Miniater van Financiim, (get.) P1.11:aso11. 

De Mi,a. van W ater,taat, Handel 1111 NifaerJieid,, 
(§et.) C. LJ:LY. 

(Uit,geg. 6 &pt. 1892.) 

5 &ptemher 1892. BKBLUIT, houdende bepalin
gen omtre11t de Rijnschippers en acbeepa• 
pateuten en omtrent de instelliug van com
miesiën van deskundigen voor de Rij11l!aart. 
s. 216. 

IN N.U.)[ VAN H. M. WILHELM[NA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel eu Nijverheid eo van Boitenlandsche 
Zaken van 7 Mei 1892, J.a. L, aldeeling Water
staat en van diezelCde dagteekening n•. 5284, 
Ilde aldeeling; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van den 
28 Juni 1892, n•. 10; 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 16 Augustns 1892, J.a. 0, a{dee
ling Waterstaat en van 31 d. a. v. n°. 9168, 
2de afdeeli11g; 

Gezien de artikelen 15 tot en met 23 der her
ziene Rijnvaartakte, den 17 October 1868 te 
Ma,a,alieim gesloten tnsschen de wederzijdsche ge• 
volmachtigden der Regeeringen van Nederland, 
Bade,a, Btijerm, Fra,amji, He11m en Pruwe,a 
zoomede op n°. 4 J.a. A, en n•. 5 eu 6 Hn het 
bij die akte behoorende slotprotocol, welke bepalin
gen zooveel noodig zijn goedgekeurd bij de wet 
van 4 April 1869 (Staat,hlad n•. 87); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Zij, die een Rijoschipperepatent wen

schen te bekomen, wenden zich daartoe schriftelijk 
tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid. 

2. Bij het verzoek volgeoa art. l , worden over
gelegd; 

a. eene verklaring van den burgemeester zijner 
woonplaats, ten bewijze, dat de aanvrager hier 
te lande zijne werkelijke woonplaats heeft; 

6. eene opgaaf van denzelfden burgemeester 
omtrent het signalement van den aanvrager; 

c. eene verklaring van eene der na te noemen 
commissiën van deskundigen, ten bewijze dat de 

aauvrager een leer- of diensttijd in het schippers
bedrijf van ten minste vier jRBr heeft doorgebracht, 
waarvan ten minste twee jaar aan boord van vaar
tnigeo, die den Rijn bevaren , hetzij in zijne ge
heele lengte, hetzij over het gedeelte, waarvoor 
het patent gevraagd wordt. 

Onder •doorbrengen aan boord van vaartuigen" 
wordt niet het eenvoudig verblijf op stilliggende 
schepen maar uitsluitend de werkelijke vaartijd 
bedoeld. 

Zoo een patent tot het voeren van stoomschepen 
wordt verlangd, moet oit de verklaring, bedoeld 
onder litt. c blijken, dat de aanvrager ten minste 
één jaar de stoomvaart practiach heeft beoefend. 

3. Het bepaalde bij art. l ia mede van toe
passing bij het vragen eener verklaring overeen
k9mstig art. 18 der herzieue Rijnvaartakte door 
schippers, die de nevenrivieren van den Rijn of 
de binnenwateren tosschen de &Aeltu en den Rijn 
bevaren. 

Bij het verzoek tot het bekomen van zoodaoige 
verklaring worden overgelegd: 

a. het aan te vollen buitenlandsch patent; 
6. een door den burgemeester der gemeente van 

binnenkomst of van een der gemeenten, genoemd 
in art. 8 van dit besluit, opgemaakt signalement 
van den aanvrager; . 

c. eene verklaring als in art. 2, litt. c, bedoeld. 
4. Tot het aanteekenen volgens art. 16 laatste 

zinsnede der herziene Rij.nvaartakte van de nieuwe 
woonplaats van Rijnschippera op patenten, door 
andere oeverstaten afgegeven, wordt het patent 
gezonden aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, onder overlegging van eene ver
klaring volgens art. 2, litt. a, af te geven door 
den burgemeester der oienwe woonplaats, die daarbij 
tevens het signalement van den schipper voegt. 

5. Veranderingen io het signalement van den 
schipper worden, volgens art. I 7 · der genoemde 
akte, door den burgemeester der werkelijke woon
plaats of van een der gemeenten, genoemd in 
art. 8 van dit besluit, op het patent aaogeteekend. 

6. Scheepspatenten voor den Rijn worden schrif
telijk aangevraagd aan den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid. 

Bij het verzoek om zoodanig patent moet de 
eigenaar of schipper eeoe verklaring van eene der 
hierna te noemen commiaaiën van deaknndigen 
overleggen, ten bewijze, dat het schip de hecht
heid en het tuig bezit, noodig voor den vaart 
op den geheelen Rijn, of op dat ge~eelte, waar
voor het patent wordt gevraagd. Bij die ver-

• 
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klaring worlien tevens de grootste geoorloofde 
diepgang en het laad vermojlen opgegeven. 

7. Het Rijnschippers- en het scheepspatent 
moeten door den schipper op de eerste aanvraag 
aan de politie- of havenbeambt~n worden vertoond. 

8. In elk der gemeenten .J.materdam, Rotter
dam en DordrecAt wordt eene commi88ie van 

deskundigen voor de Rijnvaart in11:esteld, waarvan 
de leden voor een tijdvak van vijf jaren door 
Burgemeester en Wethoodera worden benoemd. 

9. De commissie van deskundigen bestaat nit: 

1 °. den havenmeester der 1temeente of een door 
Bnrgemeester en Wethouders aan te wijzen per
soon als voorzitter; 

2°. een scbeepsboowkund ige, bekend zoowel 
met den bonw van bonten als van ijzeren schepen; 

3°. een scheepvaartkondige, bekend met de 
vaart op den Rijn en zijne nevenrivieren. 

Voor de benoeming van ieder der beide laatsten 

ontvangen Burgemeester en Wethouders eene aan
beveling van ten minste twee personen, opgemaakt 
door de in bonne gemeente gevestigde Rijovaart
commiasie. 

10. De commissie van deskundigen staat uuder 
toezicht van de Rljnvaarlcommissie. 

De voorzitter der Rijnva11rtcommissie heeft de 
bevoegdheid de commiuie van deaknodigeo bijeen 

te roepen en te hooren, zoo dikwijls hij zulks 
in het belang der Rijnvaart noodig acht. 

De commissie van deskundigen is verplicht, 
aan de Rijnvaartcommissie de inlichtingen te geven, 
die door haar worden verlangd en zendt aan die 
commissie een afschrift van elke door haar op
gemao.kte verklaring, vermeld in art. 2 litt. c, 
art. S litt. c, en art 6 van dit besluit. 

11. Alvorens hunne benoeming te aanvaarden, 
leggen de leden der commi88ie van desknndigen 
in handen vao den Bur(l:emeeater den eed (belofte) 
af ,dat zij de werkzaamheden, verbonden aan de 

betrekking van lid van de commissie van des
knn~en voor de Rijnvaart, overeenkomstig de 
te dier zake bestaande of nader vast te stellen 
wetten, bealoiten en voorschriften met nauwge
zetten ijver, stipte onpartijdi1theid en eerlij kheid 
naar bon beste vermogen zullen waarnemen." 

12. Aan de commissiën van deskundigen ia 
op1tedrap;en : 

a. het onderzoek der bewijzen door belang
laoghebbenden aan te bieden ter verkrijging der 
bij art. 2, litt. 11, van dit bealnit bedoelde ver
klaringen ;" • 

ll. het onderzoek naar de hechtheid der Rijn-

• 

schepen en het voldoende hunner nitrnatinir, zoo
mede het bepalen en aanwijzen van hun grootsten 
geoorloofden diepgang en de schatting van hun 
laadvermogen ; 

c. het stellen der noodige aanteekeningen op_ 
het scheepspatent ook na een nieow onderzoek 
volgens art. 22, 4.de en 5de lid der Herziene 

Rijnvaartakte. 
13. De door de commiuie van deskundigen te 

onderzoeken bewijzen, bedoeld in art. 12, litt. a 
van dit besluit, tot het bekomen van een schip
perspatent, bestaan nit de getni1tachriften van 
schippers of gezagvoerders bij wie de aanvrager 
den voorgeschreven leer- or diensttijd (slotprotocol 
der Herziene Rij nvaartakte art. llS, anb 4A) beert 
doorgebracht. 

Bij twijfel omtrent de deugdelijkheid dier be
wijzen moet de commissie van deskundigen , al
vorens de verklaring, bedoeld in art. 2, Jitt. c, 
en art. S, litt. c van dit besluit, af te geven , 
zich daaromtrent trachten te vergewi88en. 

Bij gebreke van getuigschriften kan de verkla
ring door de commi88ie worden afgegeven op 
grond van de schriftelijke getuigenis van ten 

minste twee bij haar bekende, vertrouwbare Rijn
sc'hippers. 

De getoigachriften , in dit artikel genoemd, 

moeten ten overstaan van een openbaar ambtenaar 
opgemaakt zijn. 

14. De . eigenaars of schippers der volgens art. 22 
der Herziene Rijnvaartakte te onderzoeken schepen 
moeten zich bij eene der commissiën van dea
knndigen aanmelden en hunne schepen aanwijzen, 

met opgaaf van aoort, bestemming, hoofdafme
tingen, hoofdbouwmateriaal , tijd en plaats van 
den bouw en geschat laadvermogen. 

De schippers verleenen de noodige hnlp bij 
het in te stellen onderzoek en dragen zorg dat 
alle ruimten van het schip toei,:ankelijk zijn. 

De ligplaats ~an het schip moet zoodanig zijn , 

dat he\, naar het oordeel van de deskundigen , 

aan alle zijden kan worden onderzocht. 
In.:lien de commisaie van deokondigen van oor

deel is dat de verklarin1t, bedoeld in art. 6 van 
dit besluit wegens gebreken iu de samenstelling 
of in de nitrnating van het schip niet kan worden 
afgegeven, dan kan de schipper of eigenaar 
schriftelijk bij de Rijnvaartcommiasie een nienw 
onderzoek van door haar aan te wijzen desknn
digen uitlokken. De leden der bestaande com
mi&Bie van deskundigen knnnen aan dit nieuw 
onderzoek geen deelnemen • 
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Dit onderzoek is beslissend en het verslag daar• 
van treedt in de plaata van de verklaring, be. 
doeld in art. 6 van dit besluit. 

15. Wanneer het schip en het tnig door de 
commissie van desknndigen zijn goedgekeurd, wordt 
door haar de grootste toe te laten diep~ng be
paald, en daarna de verklaring, bedoeld in art. 6 
van dit bealuit, opgemaakt. 

De kleur der diepgaogskrammen , zooals deze 
van wege de commissie van deskondip;en is aan
gebracht, moet door de schippers duidelijk ken
baar worden onderhonden. 

16. Na elke belangrijke herstelling of verande
ring van het schip, bedoeld in art. 22, 4de lid, 
der Herziene Rijnvaartakte , moet de achipper of 
eigenaar. alvorens zijn schip weder in de vaart 
te brengen, een nieuw onderzoek door de com
missie van deskundigen aanvragen. Hij geeft 
daarbij schriflelij k op de herstelling of verande
ring , die het schip ondergaan heeft en legt zijn 
scheepspatent aan de commissie over, 

Artikel 14, , 2de, 3de, 4de en 5de lid van dit 
beslnit zijn bij dit nienwe onderzoek toepasselijk. 

Als belangrijke herstellingen worden onder 
anderen beschonwd : 

bij Aoutm schepen: vernieuwing der inhonten, 
der boitenhuid, der gangboorden, der Tennebaum 
en vernieuwing van v66r en achterdek; 

bij ijzeren schepen : vernieuwin1t der spanten, 
~r boitenhuid, der Tenoebaom en het verlengen 
van het schip ; 

bij Aouten en ij1feren schepen: het lichten en 
herstellen van een gebr~ken of gezonken schip. 

17. Wenscht de schipper of eigenaar van zijne 
bevoegdheid om zijn schip te doen ijken gebrnik 
te maken, dan geschiedt dit op zijne kosten. Htj 
wendt zich daartoe tot een der ambtenaren, voor 
die verrichting door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid aan te wijzen. 

18. In de scheepspatenten van geijkte . schepen 
moeten, behalve het door den ijk bepaalde grootste 
laadvermogen, ook de dagteekening en het nommer 
van den ijk brief, zoomede de zetel der overheid, 
die hem nitreikte , vermeld worden. 

Wordt een schip, waarvan het laadvermogen 
alleen door schatting bepaald is, later, hetzij ge• 

-ijlt, hetzij ;op nienw geschat, of wel een geijkt 
echip , op verzoek van den schipper of eigenaar, 
hetzij op nieuw geijkt of alleen gescha~, dan 
moet het scheepspatent telkeu1 dienovereenkomstig 
gewijzigd worden. 

19. Wordt een geijkt schip, op grond van de 

bepalingen van art. 22, 4de en ode lid der Her
ziene Rijnvaartakte onderzocht en blijkt daarbij , 
dat zijn laadvermogen ten gevolge van wijziging 
in den bonw veranderd is, dan wordt dat ver
mogen, tenzij de schipper of eigenaar er de voor
keur aan geeft om het achip opnieuw te laten 
ijken, in het scheepepatent alleen naar schaUing 
opgegeven, 

20. De commissiën van deskundigen oefenen 
bonne werkzaamheden uit in de gemeenten, waar
voor zij zijn ingesteld. 

Op verzoek van belanghebbenden kan het onder• 
zoek der schepen ook bij nitzondering plaat& heb
ben in eene andere gemeente, na vooraf bekomen 
machtiging van de Rijnvaartcommissie. 

In dat geval worden de door de commissie 
gemaakte reis- en verblijfkosten door de aan vra
gers gedragen. 

Een nieuw onderzoek naar de hechtheid en de 
voldoende uitrusting van Rijnschepen, overeen
komstig art. 22, 4.de lid, 2de zin der Herziene 
Rijnvaar takte, geschiedt op kosten van den be- . 
vrachter ; een nieuw onderzoek tot het bekomen 
van een scheepspatent, bedoeld in het laatste lid 
van art. 14 van dit besluit, geschiedt op kosten 
van den aanvrBf!:er. 

De kosten van vernieuwing der diepgangakrammen 
worden door den schipper of eigenaar gedragen, 
tenzij deze vernieuwing het gevolg is van eene 
belangrijke herstelling of verandering van h6t schip, 
overeenkomstig art. 22, 4.de lid der Herziene 
Rijnvaartakte. 

21. De belanghebbenden, op wier verzoek de 
werkzaamheden, vermeld in art. 20, 4de lid van 
dit besluit, plaats hebben, zijn daarvoor aan de 
betrokken commissiën van deskundigen de volgende 
vergoedingen verschuloligd: 

voor een achip van ten hoogste 2000 
centenaars • / 8 . .:.. 

van 2001 tot en met 4000 centenaars 6.-
van 4001 tot . en met 6000 centenaars 7,60 
van 600.1 centenaan en meer. 10.-
overminderd de betaling van het ij kloon, blj 

het ijken te voldoen aan den ijkcommiasaris. 
De formnlieren, noodig tot nitvoering van boven• 

staande bepaling, worden door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid vastgesteld. 

22. Door de commissie van deskundigen worden 
geen andere, dan de in art. 20 van dit bealuit 
genoemde kosten aan belanghebbenden in rekening 
gebracht. 

23. De werkzaamheden der commiuie van dea-
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kondigen, benevens de hun door het Rijk toe te 
kennen belooningen worden geregeld bij eene 
instructie door Ons vast te stellen. 

24. Binnen drie maanden na het in werking 
treden van dit besluit worden de bestaande com
missien van deskundigen ontbonden en nieuwe 
commissiën benoenid. 

26. Met de inwerkingtreding van dit besluit 
vervalt hd Koninklijk besluit van 29 Juni 1869 
(Staatablad n•. 110). 

De bestaande commissien van desknndigeo blijven 
bare functiën volgens dat besluit uitoefenen , tot 
dat zij door nieuwe commissiën zijn vervangen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatablad geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 5den September 1892. 
(get.) E MM A. 

Dt Min. van Watr!f'a faat, Handel en Nijverlieid , 
(get.) C. LELT, 

De Minizter van JJuitenlandsclie Zaien, 
{get.) VAN TIENHOVEN, 

(Uitgeg . 30 Sept. 1892.) 

5 September 1892. ·BESLUIT, tot wijziging van 

het Bijzonder reglement van politie voor het 
kauaal van Dolrl:um naar het voormalig Ger~en
Altes -verlaat aan het Kolonekdiep met zijtak 
naar Kollum in de provincie Friealanà, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892, 

(Staatablad n•. 104.). S. 217. 
IN N..UM VÁN H. M. WIL HEL MINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 3 Augnstns 1892, 
litt. H , afdceling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,. 

blad n•. 69) en art. 1 van het Al~emeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, 
bruggen en daartoe beboorende werken, onder 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Angustns 1891 (Sfaatablad n•. 58); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
30 Angustos 1892, n•. 23); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister, van 2 September 1892, litt. 0, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van art. 3 van het bij 

Ons besluit van 23 Mei 1892 (Staatablad n•. 104.) 

vastgesteld Bijzonder reglement van politie voor 

· het kanaal van Dokkum naar het voormalig Gerben
Àtles-verlaat aan het Kolonelldiep met zijtak naar 
Kollum in de provincie Frie,land, luidende: • De 
stoomvaart op het kanaal is alleen geoorloofd bij 
dag", vervalt. 

2. In art. 7 van dat Bijzonder reglement ver
vallen de woorden: •a. met hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden, de overtreding van art. 8, 
tweede lid". 

Dit besluit treedt in werking op de.!} vijfden 
dag na de da!(teekening van het 5taa.t,blad en 
Staat1courant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat gelijktijdig in het Staat,blad en in de Staat,. 
courant geplaatst en aan den Raad van State mede
gedee!J zal worden. 

Soestdijk, den oden September 1892. 
(gBf..) EMMA. 

IJs Min. van Waterataat, Handel en Nijverl,eid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 16 Sept. 18911.) 

7 September 1892. BESLUIT, betreffende toepas

sing van art. 546i.t der wet op het lager 

onderwijs. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 

Inspecteur van het lager onderwijs in de 3• inspectie 
tegen een besluit van Gedepnteerde Staten van 

Overijssel van 3 Maart 1892, n°. • • • /, 11 , ge
nomen op de aanvrage v;n het bestuur der bij
zondere lagere school in de Bitterstraat te Zwolle 

· van het Departement Zwolle der Maatschappij tot 
N nt van 't Algemeen , om . de Rijksbijdrage, be

doeld bij art. 54biz der wet tot regeling van het 
lager onderwijs over 1891; 

Den l!,aad van State, afdeeling voor de geschillen 
van be,tonr, gehoord, advies van 12 Juli 1892, 
n•. 36; 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 3 September 1892, n•. 5856, 
afdeeling A.Z.C.; 

Overwegende, dat het bestuur dezer op 15 Ja
nuari 1891, 82 leerlingen tellende school -
waarin onderwijs is gegeven in de vakken a-i , 
l en o - overeenkomstig de wettelijke voorschriften 

aanvrage heeft gedaan om over 1891 een Rijks
bijdrage te bekomen van f 700, als: voor het 
hoofd en twee onderwijzers, gedurende het geheele 
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jaar aan de school verbonden geweest, respectievelijk 
f 260 en f 300, en voor een onderwijzer, werk• 
zaam geweest van 16 Aognstus tot ultimo De• 
cember, f 160; 

dat Gedeputeerde Staten van OverijBBel bij hun 
bestreden besluit hebben o,erwogen, dat de school 
staat onder het bestuur eener vereeniging, welke,· 
als zijnde opgericht voor de wet van 22 April 1855 
(Staatablad n°. 32), rechtspersoonlijkheid bezit, 
en dat zij ook overigens voldoet aan de eischen 
en voorwaarden, tot het verleenen eener Rijks
bijdrage gesteld, doch dat voor den onderwijzer, 
werkzaam van 15 Angnstns tot ultimo December, 
in geen geval eene bijdrage over meer dan vier 
maanden en dus van / 60, do~h ook deze niet 
kan worden berekend, vermits in verband met 
het aantal schoolgaande kinderen aan deze school 
op grond van art. 24 der onderwijswet slechts één 
onderwijzer van bijstand werd vereischt, terwijl 
ingevolge art. 45, 1°. c, slechts voor één onder
wijzer meer de bijdrage kon worden verleend, wes
halve genoemd college het bedrag der Rijksbij
drage heeft bepaald op f 550 ; 

dat de Inspecteur van het l~r onderwijs in 
de 3° inspectie tegen deze beslissing bij Ons in 
beroep is gekomen, by zijn adres aanvoerende, 
dat, blijkens de aanvrage en eene nadere opgave 
van den districts-schoolopziener, door één der 
beide ond~rwij1.ers, welke gedurende het geheele 
jaar aan dezP, school zijn verbonden geweest, eiken 
Maandag van 8 tot 10 uur ale leeraar in het 
schoonschrijven lee gegeven is aan de Rijks boogere 
burgerschool te Zwolle, terwijl, blijkens den rooster 
van lesuren, het onderwijs in de bierbedoelde 
bijzondere lagere school dagelijka ten 9 ure aan
ving; dat nu wel, blijkens denzelfden rooster, de 
tegenwoordigheid van bedoelden onderwijzer in de 
bijzondere school des Maandags eerst ten 11 ure 
gevorderd werd, omdat zijne klaase op dien dag 
van 9-11 nre les ontving in de Fransche taal 
van een vakonderwijzer, buiten het kader der 
gewone onderwijzers staande, maar dat uit het 
besluit van Gedeputeerde Staten zou kunnen wor, 
den afgeleid, het algemeen beginsel , dat een onder
wijzer periodiek zon mogen worden venangen door 
een ander, met bebond van sijn karakter van aan 
de school verbonden onderwijzer , welk beginsel, 
aangenomen en doorgevoerd zijnde, tot grove mis
bruiken aanleidin11 zou kunnen geven, in strijd 
met de kennelijke bedoeling der wet, wesbal ve 
de Inspecteur voornoemd Onze beslissing inroept 
omtrent de vraag , of de bierbedoelde onderwijzer 

bij de berekening der aan deze school te verleenen 
Rijksbijdrage in aanmerking kan worden genomen. 

Overwegende, dat art. 45, 1°. b, der wet eene 
bijdrage ~kent voor elk der onderwijzers, die 
het hoofd der school bijstaan, voor zoover die 
bijstand volgens art. 24 verplichtend is en dat 
art. 45 , l o. c, zu [ka eveneens doet voor de 
aldaar omschreven gevallen , indien het aan de 
school verbonden onderwijzend personeel het mini
mom van onderwijzers, bij art. 24 gesteld, over
schrijdt; 

dat art. 24, voorschrijvende door hoeveel onder
wijzers het hoofd der school naarmate van het 
getal schoolgaande kinderen ten minste moet worden 
bijgestaan, kennelijk bedoelt, dat daarbij alleen 
in aanmerking kunnen komen die onderwijzers, die 
gedurende den gebeelen, bij den rooster van les
nren vastgestelden schooltijd uitsluitend aan de 
eene school, door dat hoofd bestnnrd, zijn ver
bonden in dien zin, dat zij gedureede dien ge• 
heelen tijd voor het aan die school te geven 
onderwijs beschikbaar zijn en steeds beschikbaar 
blijven, hetgeen niet langer het geval zonde wezen, 
indien zij !\"edurende denzelfden tijd, al ware het 
slechts voor eo kele uren , verbonden waren aan 
eene andere school; 

dat immers bij eene andere opvatting der wet 
hare bedoelin{I; , om aan elke school voldoende 
leerkracht te verzekeren, zoude knnnen worden 
verijdeld, waartegen alleen door de vaste hand
having rnn den eveogemelden regel kan worden 
gewaakt; 

dat ten aanzien van onderwijzers, voor wie op 
grond van art. 45, 1°. c, eene bijdrage wordt 
toegekend, uit den aard der zaak dezelfde eisch 
moet worden gesteld ; 

dat derhalve voor den aan de school, welke het 
bier geldt, verbonden onderwijzer, die wekelijks 
gedurende een der acboolnren tevens verbonden 
was aan eene andere school, op de Rijksbijdrage 
geene aanspraak kan worden gemaakt; 

dat tengavolge dezer hesfüaing voor die Rijks
bijdrage wel in aanmerking behoort te worden ge
nomen de onderwijzer, die aan de bierbedoelde 
bijzondere school van 16 Angnstus tot ultimo 
December, dus gedurende vier volle maanden, is 
werkzaam geweest, vermits hij alleen moet ge
acht worden het minimum van onderwijzers, bij 
art. 24 gesteld , te hebben overschreden ; 

dat ingevolge het bovenstaande het bedrag der 
Rijksbijdrage, gelijk dit door Gedeputeerde Staten 

· is bepaald, moet worden verminderd met f 160 
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voor den eerstbedoelden en vermeerderd met / óO 
voor den laatstbedoelden onderwijzer; 

Gezien de wet tot regeling van het IBl[er onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst ia bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 
(Staat1blaà n•. 177): 

Hebben goed11:evonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden besluit van Ge• 

deputeerde Staten van OverijBBel het bedrag der 
Rijksbijdrage, over 1891 toekomende oan het 
voornoemde bestuur der bedoelde school, vast te 
stellen op f 450. 

De Minister van Binneulandsche Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State , 

afdeeliog voor de geschillen van beatonr. 

Soestdijk, den 7dèn September 1892. 

(.get.) EMMA. 

De Minuter va" Bin"e,-la"tkclie Zd8rt , 
(get.) TAK VAN POORTVLIET, 

7 S6'ptember 1892. ARREST van het gerechtshof 
te Arnhem, houdende beslissing dat de tijde
lijke opneming en· ter- zijdestelling door een 

gemeeotebestoor van door een concessionaris 

van een tramweg krachtens zijne concessie 
van de 11:emeente in een openbare straat ge

legde spoorstaven, zonder eenige beschadiging 
daarvan, geen onrechtmatige daad oplevert 

1l'aoneer znlka geschiedt ten einde volgens 
een raadsbesluit in een gezondheidsbelang in 

die atraat een riool te leggen en de concea
tionaria lot tijdelijke wegneminp: dier spoor• 

staven onwillig is. 
Het Hof enz. , 

Gehoord der partijen conclnsien en pleidooien; 
Mede gehoord de conclnsie van den heer pro-

cnrenr-generaal ·, strekkende tot bevestiging van 

het vonnis op 12 November 1891 tusschen par
tijen gewezen, waarvan is geappelleerd, en ver
oordeeliog van de appellante ook in de kosten 

dezer instantie ; 

Gezien de stok ken voor r.ooveel vereischt ge
registreerd ; 

Ten aanzien der daadzaken en procedure : 

Oull'NDeyenile dat het hof 1ich vereenigt met en 
altoo overneemt hetgeen daaromtrent voorkomt in 

voormeld tusschen de appellante als eischeres en 
den geint. als ged. door de arrondissements

rechtbank te Arnhem uitgesproken vonni■ a quo, 
waarbij aan appellante hare vordering tot schade-

vergoeding wegens onrechtmatige daad ia ontzegd 
en zij in de proceskosten is veroordeeld; 

0. dat de appellante, zich met dat vonnis be· 
zwaard 11chtende, daarvan is gekomen in hooger 
beroep met dagvaardinp: van den ged. voor dit 
Hof, en vervolgens bij ter rolle genomene con• 
clnsie hare bezwaren tegen het vonnis heeft aan
gevoerd en heeft gecooolodeerd tot vernietiging 
-van het vonnis en veroordeeling van geint. om 
aan haar te vergoeden alle 11Chaden, kosten en 
intereasen, geleden door de in de oortpronkelij ke 
dagvaarding omaehreven daden, nader op te maken. 
bij staat, alsmede in de kosten zoo van hooger 
beroep als van eersten aanleg; 

0. dat de geiot. bij zijne conclusie van ant
woord het bestreden vonnis tegen de bezwaren 

der appellante heeft verdedigd met conclosie t.ot 
bevestiging er vao en veroordeeling van appellante 

ook in de kosten van deze instantie; 
Wat het recht betreft: 

O. dat toaschen partijen ia irt COrtfe110: 

1 °. dat door den raad der gemeente Arnhem 
bij besluit van 24 Mei 1879 aan D. N. P. VAN 

DER HU DEN voor den tijd van 80 jaren concessie 

ia verleend voor een paardentramweg in die ge
meente, loopende o. a. door de Steenstraat, met 

vergunning tot het leggen van spoorstaven aldaar, 
alles onder de voorwaarden in dat besluit opge
nomen, waaronder niet voorkomt een voorbehoud 
aan de gemeente van de bevoegdheid om ten be

hoeve van pnblieke gemeentewerken de gelegde 
spoorstaven tijdelijk op te nemen en ter zijde te 
leggen; 

2°. dat bij besluit van deozelfden gemeenteraad 

dd. ó J nli 1879 ia goedgekenrd de overdracht 
der concessie door den concessionaris aan de appel

lante in deze , welke vervolgens de spoorstaven 
voor haren paardentramw~ onder anderen in de 
Steenstraat met inachtneming van de voorwaarden 
der concessie heeft gelegd ; 

8°. dat de raad der gemeente Arnhem bij besluit 
van 29 October 1887 heeft besloten tot den aan
leg van een groot riool, gaande vnn Klarendal 

naar den Rijn en loopeude onder anderen door 
de Steenstraat, met bepaling dat dit werk bij ge
deelten zon worden uitgevoerd, en dat voorts het 

gemeentebestunr het gedeelte van dit werk, de 

Steenstraat betreffende , op 1 Maart l 890 in het 

openbaar heelt aanbesteed en gegund met bepaling 

onder anderen in het bestek , dat de uitvoering 

zoodanig moest worden geregeld dat de weg over 

hoogaten, 711 meter lengte, in één stok gemeten, 
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ongeschikt is voor het leggen der trambaan, als
mede dat het opbreken en wener leggen van de 
trambaan niet behoort tot de verplichting van den 
aannemer; 

48• dat het werk, hetwelk eene breede en zeer 
diepe ingraving in de· stmat noodzakelijk maakte, 
niet zonder tijdelijke wegneming der daar liggende 
3poorstaven der app. kon worden uitgevoerd, en 
dat het gemeentebestuur, in weerwil van appel· 
lants protest daartegen, op 21 Maart 1890 in 
het eerst onderhanden genomen gedeelte van de 
Steenstraat, en vervolgens in de telkens opvol
gende gedeelten dier straat gezegde spoorstaven 
tijdelijk heeft doen opnemen en ter zijde leg11:en, 
waartoe app., ofschoon schriftelijk gewaarschuwd, 
onwillig was, doch ook, ua afwerking van het 
telkens onderhanden genomen gedeelte der straat, 
dadelijk weder heeft doen leggen , een en ander 
echter met het gevolg dat van 21 Maart 1890 
tot 10 Mei d; a. v. steeds een gedeelte der tram
baan door de Steenstraat op11:ebroken was en door 
app. niet met hare tramrijtuigen kon worden be
reden; en 

li~. dat het opnemen, ter zijde leggen en weder 
l~n der spoorstaven ie geschiedt zonder eenige 
beschadiging daarvan en geheel ten kosten der 
gemeente; 

0. dat de app., bewerende dat het gemeente
bestuur tijdens den dnur der haar verleende con
eeeeie tot het tijdelijk opnemen en ter zijde leggen 
van hare rails, welke krachtens die conce88ie waren 
gelegd, en het alzoo tijdelijk onbruikbaar maken 
van gedeelten van hare tram baan niet bevoegd 
was en daardoor heeft gepleey;d eene onrechtmatige 
daad, aangezien geene wetsbepaling aan _het ge
meentebestuur het recht gaf om appellantes eigen
dom, de door haar gelegde rails, aan te tasten 
of bare krachtens de concessie gelegde spoorbaan 
over eenig gedeelte voor korten of langen tijd op , 

, te breken, en ook in de cooceB&ie de bevoegdheid 
o_m dat in het belang van gemeentewerken te doen 

, niet is voorbehouden, en voorts stellende dat zij 
door die beweerde onrechtmatige daad van het 
gemeentebestuur in de exploitatie harer onderneming 
schade heeft geleden, op die gronden in prima de 
vergoeding van die schade van geint. heeft ge
vorderd en thans in hooger beroep het deze vor
d_ering ont~11:d hebbende vonnis bestrijdt; 

0. omtrent deze bestrijding van dat vonnis; 
dat de tijdelijke opneming en terzijdelegging door 
het gemeentebestuur van appellantes, krachtens 
hare oonce88ie in meergenoemde openbare straat 

gelegde spoorstaven, zonder eeoige beschadiging 
daarvan io de gegevene omstandifl:heden geenszins 
als eene aantasting van appellantes eigendom, 
maar slechts als eeue tijdelijke verhindering voor 
haar om van hare spoorstaven het bij de concessie 
bedoelde gebrnik te maken kan worden beschouwd, 
tot welke handeling, o u bij raadsbesluit van 
29 October 1887, blijkbaar in een gezondheids
belang, besloten was io gezegde straat een groot 
riool te leggen, welk werk wegens de daarvoor 
vereischte breede eo diepe opgraving der straat 
zonder tijdelijke opneming eo tenijdeleggiog der 
spoorstaven niet kon worden oitgernerd, gelUk is 
onbetwist, terwijl de app. tot die tijdelijke weg
neming der spoorstaven onwillig was, het gemeente
bestuur alleszins was bevoegd, zoodat het daardoor 
geen onrechtmatige daad heeft gepleegd; 

0. tooh dat blijken& art. 136 der gemeentewet 
aan den raad behoort het maken van de veror
deningen, die in het belang der openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid worden vereischt, welke 
wetsbepaling ongetwijfeld aan den raad niet enkel 
de bevoegdheid tot bet maken van zoodrmige ver
ordeningen geeft, maar dnarmede tevens de pnbliek
reehtelijke verplichting daartoe oplegt, aan wier 
nakoming de mad zich op geeocrlei wijze vermag 
te onttrekken ; 

0. dat dezelfde wetsbepaling de beoordeeling 
van de vraag of zekere verordening io het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezondheid in 
de gemeente wordt vereischt, klaarblijkelijk aan 
den raad overlaat, waaruit volgt dat bij het be
staan eener desbetreffende verordening geen nader 
bewijs voor het vereischt zijn er van io gezegd 
belang behoeft te worden geleverd; 

0. voorts dat volgens art. 160 der gemeente
wet onder plaatselijke verordeningen alle voor
schriften eo beschikkingen van den raad worden 
verstaan, zoodat het raadsbesluit tot het leggen 
van meergezegd riool is eeoe verordening van den 
raad, tot wier uitvoering in eeoe openbare straat, 
het J>Ubliekrechtelijk eigendom der ~emeeote, haar 
dagelijksch bestuur, volgens art. 179 der gemeente
wet, publiekrechtelijk was verplicht, welke ver
pliehtiog noodzakelijk medebracht de bevoegdheid 
tot de voor het leggen van het riool volstrekt 
vereischte tijdelijke opneming en ter zijde legging 
van de io de ,trast liggende spoorstaven der app. 
die hoezeer gewaarschuwd, naliet zelve dat te doen; 

0. dat hiertegen niets kan afdoen dat de spoor
staven daar lagen krachtens de voor den tijd van 
so· jaren verleende conceB&ie en dat in deze geen 
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voorbehoud voorkomt voor de gemeente van de 
bevoegdheid om in het belang van publieke ge• 
meentewerken die spoorstaven tijdelijk op te nemen. 
en ter zijde te leggen, hoedanig voorbebond geheel 
overbodig zou zijn geweest, aangezien de raad 
door het verleeneo der concessie noch zijne publiek
rechtelijke bevoegdheid om tot den aanleg van 
meergezegd riool in genoemde openbare straat te 
besluiten, noch de publiekrechtelijke verplichting 
van het ilngelijksch bestuur om dat besluit uit 
te voeren heeft kunnen opheffen, zoo zelfs dat, 
al ware zoo iets uitdrukkelijk in de concessie op• 
genomen of uit sommige harer bepalingen af te 
leiden, gelijk app., doch ten onrechte, in prima 
achijnt te hebben gemeend, zulks van nul en geener 
waarde zal zijn geweest en desniettemin die be
voegdheid en verplichting van den raad en het 
dagelijksch bestuur onverminderd zonden zijn blijven 
voortbestaan; 

0. dat in deze beschouwing ook geen gegrond 
bezwaar voor app. gelegen is, omdat zij bij hare 
overneming der verleende concessie wist, althans 
weten moest, dat deze op de publiekrechtel ijke 
bevoegtlheden en plichten van het gemeentebestuur 
geen inbreuk kon maken of ten gevolge hebben; 

0. dat uit het aangevoerde voortvloeit, dat de 
door app. als ourechtmatig gewraakte handeling 
der gemeente Arnhem door deze met volkomen 
bevoegdheid en volle recht is verricht, derhalve 
niet onrechtmatig is en als zoodanig geen grond 
voor schadevergoeding kan opleveren en alzoo app. 
door het bestreden vonnis niet is bezwaard; 

Op voorschreven gronden: 
Rechtdoende in hooger beroep ; 
Bevestigt het vonnis a quo, op 12 November 

1891 door de arrondissements-rechtbaok te Arnhem 
tusschen partijen gewezen : 

Veroordeelt de app. in de kosten van het hooger 
beroep en bepaalt die voor zooveel zij v66r deze 
uitspraak zijn gemaakt door gei~t. op de som van 
f 153.-. 

8 Septem~er 1892. BESLUIT, tot vaststelling van 
een Bijzonder reglement van politie voor den 
gekanaliseerden Krommffl R.ij11. S. 218. 

IN NÁAM VAN H. M. WILHE.LMINA, ENZ. 

W1,,- ·EMMA, EN?.. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
.en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
25 Juni 1892, Vde afd., n°. 32, en van 29 Juni 
1892, n°. 161, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staat,
~lad n°. 69); 

1 Gelet op art. 1 van het Koninklijk Besluit van 
13 Aogustns 1891 (Staatsolad n°. 158), tot vast• 
stelling van een Algemeen reglement van politie 
voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruirgen, 
en daartoe behooreode werken, onder beheer van 
het Rijk; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
16 Angnstos 181!2, n°. 16); · 

Gezien het nader rapport van genoemde Mi
nisters van 1 September 1892, Vde afd ., n°. 104, 

en van 5 September 1892, L•. H, afdeeling 
Waterstdat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te 
stellen het navolgend Bijzonder reglement van 
politie voor den gekanaliseerden Krommffl Rij11. 

Art 1. Onder het gekanaliseerd gedeelte van 
den Krommffl Rij11 wordt verstaan h~t vaarwater 
van de schutsluis te Tl'ijk bij Dtmrstede langs 
de sehutslnizen te Cotken en te W erkkovffl tot 
de uitmonding aan de L~ngoroekscke wetering, 
alsmeile het Kanaal ven de schotbalkslnis achter 
de Innndatiesluis te Tfïjk oij D11ur1tede tot boven
genoemd vaarwater, alles met de hiertoe behoo
rende werken. 

2. De bij art. 63 en 69 van het Algemeen 
reglement bedoelde grootste afmetingeo zij o : 

a. voor 11aartuigffl: 

lengte 26 meter; 
breedte 4.50 
diepgang 0.85 
met uitzondering van die vaartuigen, welke de 

schutsluis te Wijk bij Duurstede moeten door
varen en waarvan de lengte niet meer dan 17 
en de breedte niet meer dan 3.70 M. mag be
dragen; 

o. r,oor vlotten: 

lengte 50 meter; 
breedte 4.50 • 
diepgang 0.85 
Bij het doorvaren van sluizen moeten de vlot

ten , zooveel noodig ten genoegen van den sluis
wachter worden gesplitst. 

3. Stoomvaart, uitgezonderd voor Rijksvaar
tnigen, is verboden. 

4. Het samenkoppelen van vlotten en vaar
tuigen is verboden. 

5. Door den Minister van Oorlog worden de 
uren vastgesteld, gedurende welke door de sluizen 
zal worden geschut. 

Het hieromtrent vastgestelde en de daarin later 
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te maken wuz1gmgen worden tijdig vooraf aan de 
sluizen door aanplakking en door mededeeling in 
de Neder/a,id,cl,e Staaûcour4,it bekend gemaakt. 

6. Bij het elkander voorbijvaren van vaartnigen 
en vlotten wordt door de achippera het volgende 
in acht genomen: 

4. de schippers yan de vaartuigen en vlotten, 
die de j88!![padzljde mogen houden , drap;en 1org 

voor het overbrengen der jaaglijnen van de vaar
tuigen die buitenom varen; 

ll. die van vaartuigen en vlotten met staande 
maat of hoogen bovenlast moeten steed1 liuitenom 
honden. 

7. Met uitbreiding van het bepaalde bij art. 78 

van het Algemeen reglement, wordt aan de eige• 
naren of gebruikers van aan dit water gelegen 

gronden of erven verttnnd, voor hunnen grond 
vaartuigen of vlotten tijdelijk ligplaats te doen 
nemen, mits de scheepvaart hierdoor niet ge
stremd of in belangrijke mate gehinderd worde; 
een en ander ter beoordeeling van ,den eerstaan
wezend-ingenieur der genie te UtrecM. 

Het ie verboden vlotten langer dan drie et• 
malen te doen stil liggen, behoudens vergunning 
van voornoemden ingenienr. 

8. Met afwijkiPg van het Algemeen reglement 
worden voor dit vaarwater de fonctiën volgens 
dat rtl(l;lement opgedragen aan den Minister van 

Watentaat, Handel eu Nijverheid en aan Onzen 
Commissaris in de provincie, nitgeoefend doorden 
Miniater van Oorlog; die, opgedragen aan den 

hoofdingenieur en ingenieur, door den eerstaan
wezend-ingenienr der genie te Utrecl,t; en die, 

opgedragen aan de ambtenaren no den water
staat, door den inapec.tenr der genie, den com
mandant in het hte genie-commandement en de 
onder hem reaaorteeremle officieren en opzichten 

van fortificatiën . 
9. Overtreding van de bepalingen van dit bij

zonder reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet of bij het Algemeen reglement ia 

voorzien, geatraft als vol~ : 
o. met hechtenis van ·ten hoogste dertig dagen, 

of geldbeete van ten hoogste luJfulertl f1ijftig 9uld.,,,, 
de overtreding van art. 3; 

ll. met geld~te van ten hoogste vijf e,i 111!f1mtig 
9ulde,i, de overtreding van art. 4 en art. 7 

laatste lid ; 
c. met geldboete van ten hoogste r,ijftig 9""""-, 

de overtreding van een der bepalingen van art. 6. 
Dit bealnit treedt in werking op den vijfden 

dag na de dagteekening van het SfaaûlJ/atl en 

1892. 

van de Staatlcoura,it, waarin het besluit ia ge

plaatst. 
De Ministers van Oorlop; en van Waterstaat, 

Handel en Nij verheid zijn , ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 

bealnit, dat gelijktijdig in het Staat1lllad en in 
de Staat1cour4nt geplaatst en aau den Raad van 
State medegedeeld zal worden. · 

Soestdijk, den Baten September 1892. 
(get.) EMMA. 

ne Mi•Îlter r,4,i Oorlog. (gel.) SEYPPAB-DT. 

De M,,.. 04• Water,taat, Handel en Nijr,erl,eitl, 

(get.) C. LELY. 

(Uil!Jeg. 19 Oct. 1892.) 

14 September 1892. BESLUIT, tot herziening 
van het Koninklijk bealoit van 16 Septem• 
her 1886 (Sta.at,6/arl u0

• 164.), houdende 
nadere regeling der voorwaarden, waarop , 
met medewerking der gemee~ten, tjjkatele
graafkantoren en rijkstelephoonkantoren in 
kleinere plaatsen knnoen worden opgericht 
en in stand gehooden. S. 219. 

IN N.UK VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 

WIJ EMMA B-NZ. 

Gelet op de weoschelijkheitl eener herziening 
van het Kuninklijk besluit van 16 September 1886 
(Staat,lllad n°. 164), met betrekking tot de ver• 
goeding door gemeenten van hetgeen de opbreng 
van Rijkstelegraafkantoren minder bedraagt dan de 
kosten van instandhouding dier kantoren ; 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 9 September 
1892, n°. 208, afdeeling Posterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. Artikel 1, lett. tl, van opgemeld besluit 
ia te lezen als volgt: 

• De gemeente verbindt zich, uiterlijk binnen 
zij& maanden nà den aftoop van elk vol dienst
jaar, aan het Rijk te vergoeden : 

4, gedurende de eerste tien jaren, hetgeen de 
opbrengst van het telegraafkantoor over het dienat. 
jaar minder dan 800 golden zal hebben bedra
gen, en 

ll. gedurende de volgende jaren, hetgeen die 
opbrengst over het il.ienatjaar minder dan 400 
gulden zal hebben bedragen." 

De verbintenis wordt na atloop van het eerste 
tienjarig tijdvak geacht telkena voor één jaar ver
lengd te zijn, tenzij de gemeente haar uiterlijk 
drie maanden te voren heeft opgezegd, na welke 
opzegging het telegraalkantoor wordt opgeheven"; 

20 
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2°. Het be_J>Ulde bij artikel 1, lett. /, van 
opgeweld be!luit wordt buiten werking gestefd, 

30_ De derde alinea van artikel 3 van opgeroeid 
beslnit wordt gelezen als volgt: 

•Aan de gemeenten, die de vergoediug , welke 
voor haar gevorderd werd, gedurende tien jaren 
of langer zullen betaald hebben, zal, te beginuen 
met het jaar 1892, evenals aan de gemernten, 
vermeld in artikel l, worden in rekening gebracht, 
hetgeen de opbrengst over het dienstjaar minder 
dan 400 gulden zal ltebben bedragen." 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk ' in het StaataMaà zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 14den September 1892. 
(get.) E MM A. 

De Min. van Waterstaat, HJnàel en Nijverlteià, 
(get.) • C. LELY. 

(Uitgeg. 22 Sept. 1892.) 

19 September 1892. RESOLUTlB van den Mi
nister van Oorlog , houdende vaststelling van 
een voorschrift betreffende oproepinl( in wer
kelijken dienst, opkomst onder de wapenen 
en vertrek met groot verlof van ingelijfden 
bij de militie te land. 

De Minister v~n Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, het voorschrift, ge

pgd geweest bij de beschikking van 16 Juni 1883, 
V'II' afd., Militie en Schutterij, n°. 43, in ver
band met de later daarin aangebrachte W\izigingen 
te herzien; 

Heeft goedgevonden : 
.J. ln te trekken : 
de beschikking van 16 Juni 1883, VII• afd., 

Militie en Schutterij, no. 43, met het daarbij 
behoorende voorschrift; 

d~ beschikking van 10 Januari 1885, VII• 
afd., Militie en Schutterij, n°. 44; 

de beschikking van 29 December 1885, VII' 
afJ . , Militie en Schutterij, no. 23; 
• de aanschrijving van 18 November 1886, VII• 
afd., Militie en Schutterij , n°. 72; 

de aanschrijving van 30 April 1889, VII• afd., 
Militie en Schutterij, n°. 97; 

de aanschrijving van 18 Maart 1891, VII• afd., 
Militie en Schutterij, n°., 33; 

B. Vast te stellen het hierbij gevoegde voorschrift; 
C. In vtrband met den inhoud van het eveu

bedoelde voorschrift, bepaaldelijk wat betreft de 
daarin vermelde openbare kennisgeviugen, het 
navolgende meJe "te deelen: 

1°. Bij circulaire van· den Minister van Binnen
Jandsche Zaken zijn de Commissarissen der Koningin 
in · de onderscheidene provinciën nitgenoodigd , 
den onder pen staande burgemeesters aan te 
eehrijve:i, om, wanneer commandeèrende officieren 
van korp•en dit aanvragen, hun afschrift te doen 
toekomen van alle openbare kel)nisgevingen waarbij 
miliciens-verlofgangers onder de wapenen zijn ge
roepen. 

Bovendien is daarin bepaald, dat die afschrif
ten - welke, bij vervolging van achtergebleven 
verlofgangers ter zake van desertie, kunnen strekken 
tot bewijs dat behoorlijke oproeping heeft plaats 
icehad - voorzien moeten zijn van eene door den 
burgemeester onderteekende verklaring dat de 
openbare kennisgeving is gedaan hij aanplakking, 
ter plaatse als daartoe bij gemeentelijke verorde
ning aangewezen of algemeen gebruikelijk is. 

2°. Bij nadere circulaires van voornoemden 
Minister is verder bepaald, dat, in verband met 
de jurisprudeqtie dool' het hoog militair gereehts
hof in deze aangenomen, in gewone 01Mtandig
lteilen bij oproeping onder de wapenen van mili
cien•-verlofgangers en andere ingelijfden bij de 
militie, steeds een termijn van ten mirute tien 
dagen behoort te worden gelaten tusechen de af
kondiging der openbare kennisgeving en den 
d'!tom, voor de opkomst in werkelijken dienst 
vastgesteld , zullende noch de dag van de aan
plakking der openbare kennisgeving noch de datum, 
voor de opkomst bepaald, in dien termijn van tien 
dagen mogen worden medegerekend. 

Wijders is gewezen op de omstandigheid dat in 
sommige openbare keunisgevingen eene clausule 
voorkomt., waarbij nadere hoofdelijke oproeping 
of kennisgeving in uitzicht wordt gesteld. 

Bij het afschrift van eene in dien zin gedane 
openbare kennisgeving zou dan, in geval van ver
volging ter zake van desertie, een authentiek 
bewijs moeten worden overgelegd, dat ook die 
hoofdelijke oproeping of nadere kennisgeving wer
kelijk heeft plaats gehad. 

Ten eiude- bij eene eventneele terechtstelling-van 
achtergebleven rnrlofl(angers moeilijkheden te voor
komen ten aanzien van de vraag. of de oproeping 
van zoodanige manschappen in behoorlijken vorm 
is geschiedt, wordt het wenschelijk geacht dat de 
clausule, waarbij nadere hoofdelijke oproeping of 
kennisgeving in uitzicht wordt gesteld, achter
wege blijve. 

Voorts is bepaald, dat eene oproeping steeds 
den datum behoort te vermelden, waarop de op-
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geroepene zich bij zijn korps moet bevinden, en 
dat niet kaa worden volstaan, zooals soms heeft 

plaats gehad, met de vermelding in de openbare 
kennisgeving dat de verlofganger, wien het aan
gaat, zich •ZOO spoedig mogelijk" naar zijn korps 
moet begeven. 

Nog ia voorgeschreven dat openbare kennis

gevingen, om ab rechtsgeldig bewijs te kunnen 
dienen dat de oproeping onder de wapenen van 
verlofgangers in behoorlijken vorm heeft plaat1 
gehad, een woordelijken laat tot opkomst in wer

kelijken dienst van den bnrgemeester moeten 
inbonden. 

Eindelijk ia er de aandacht op gevestigd dat 
de afschriften der openbare kennisgevingen, ten 

blijke dat zij met den i □houd dezer laatsten over

eenstemmen, voor gelijkluidend afschrift moeten 

zijn onderteekend, terwijl in de_ openbare kennis
gevingen, krachtens een der artt. 187, 14.3 en 
14.4. der militiewet te doen , bij de namen en 

. voornamen der opgeroepen verlofgangers ook moeten 
worden vermeld de lichting en het korpe, waar
toe zij behooren. 

De Min. 11an Oorlog, (get.) Sn:rnKDT. 

Behoort bij· de beschikking van den 

Minister van Oorlog · van 19 Sep
tember 1892, VII• afd.', n°. 36. 

VOORSCHRIFT, lwe te liat1delen tm aan
nm 11an de mamcliappen der militie te 
latad die dadelijk na Auntte it1lijvittg /Jij de 
Jwrp,en tot eer1te oef/l'AÎ.,ig in die"'8t wor
delf ge,teld, of daartoe later moeten op
iofllM, zoumede omtrmt Aet fll4t oerlof 
Auüwaart, zenden oan die mamcliappen, 
liet weder oproepm m de oplw11ut 01lder 
de 1Dapenen van oerlofganger•, lrracAte"'8 
de artikelen 128, 124, 121i, 187 en 144 
der wet van 19 .J.11gt11tm 1861 (Staat,. 
/Jlad 11°. 7 2), en ten opzicAte met Aet 
deen oplomm der oerlofganger, met q,oed. 

l. JJeAandeling /Jij de iorp,e11 t1an de milicien1 
die tla.delijl: na Auntte iltlijvittg, of later, 

tot e,rlte oef111ittg ilf werkelijl:en die"'8t 
worde,a ge,tllld. 

Art. 1. De miliciena vau het wapen der infan-. 
terie en die van de korpsen der vestingartillerie 
worden ter plaatse, werwaarts zij zijn opgezonden, 
gekleed, 11itgernst en, wat betreft die der infan• 
terie, eventneel met iuachtneming van de groep&• 

indeeling, welke tot grondslag voor de indeeling 
der lichting dient. over de oi!'dersclreidene com

pagniiin verdeeld, ten efnde daarbij te worden 

geoefend. 
Alleen dan, wanneer znlka wegens plaatsel\lke 

of andere omstandigheden aan bezwaren onder• 
heîig ia , kan hiervan worden afgeweken , echter 

met dien verataude, dat de .manschappen, na 
geoefend te zijn, ateeda blj de compaJ(niën wor

den ingedeeld, waarvoor zij aanvankelijk bestemd 
waren. 

De hevelhebber in de militaire afdeeling geeft 
dienaangaande alsdan de noodige bevelen. 

2. De miliciens, bij het wapen der cavalerie 

ingelijfd, worden by de depots gekleed, nitgernst 
en _geoefend, doch eerst door de commandanten 

der korpsen, in verhouding tot de formatie, ver
deeld over de onderscheidene veld-eskadrons, waar• 
toe zij ook gedurende den tijd hunner africhting 
bij de depots blijven behooren. 

3. De miliciens, bij de korpsen der berede&-
. artillerie, het korps genietroepen, het korps pon

tonniers of . het korps torpedisten ingelijfd, worden 
bij aankomst bij het korps door den commandant 

van het korpa over de onderacheidene batterijen 
en compagnieën verdeeld. 

4. Alvorens te worden gekleed ondergaan d1 
miliciens bij het korpa een nanwkeorig geneee
knndig onderzoek. 

5. Ten aanzien van lotelingen, nummerver• 
wisselaars en zonder loting ingelijfden die voor 

den dienst ongeschikt worden bevonden, wordt, 

zoo er geen vier maanden na hnnue aflevering 
ier inlijving verloopen zijn, eene herkeuring op 
grond van artikel 116 der militiewetaangevraagd. 

Die aanvrage geschiedt op de wijze ·als is voor• 

geschreven in de beschikking dd. 7 Juni 1862, 
n°. li6 B, •Ad art. 116 der wet", en in de be
schikking dd. al Angnstna 1876, n•. 71 P. 

6. De plaatsvervangers die bij hunne aanko,at 
bij het korpa of later, zoomede de lotelingen, 

nummerverwisselaars en zonder loting ingelijfden. 

• die, hetzij later dan vier maanden na b unne af• 
levering, hetzij ua bij herkeuring voor Gedepo• 
teerde Staten te zijn goedgekenrd, desniettemin 
bij het korps voor den dienet ongeschikt worden 
be.-onden, worden door den korpscommandant 
dadelijk tot ontslag oi\ den dienst in aanmerking 
gebracht. 

7. De milicieoa worden na hnonA inlijving, 
om het even of zij terstond in werkelijken dien&t 
zijn gesteld, dan wel tot nadere oproeping met 

20• 
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verlof zijn gezonden , dadelijk op het stamboek 
van het korps iogeechreven naar het nittreksel 

uit den staat, model n•. 19, bij de inlijving af
gegeven. 

8 . Aan de miliciens die dadelijk na bonne 

komst bij het korps voor den dienst ongeschikt 
worden geoordeeld, wordt slechts de hoogst uoodige 
kleeding veratrekt. 

9. Binnen 24 oren na de aankomst van de 

manschappen bij het korps worden hno de krijgs

artikelen voorgelezen en teekeoeo zij de bewijzen 
daarvan, een en ander op de wijze ale in het 
reglement op den inweoiligen dienst ie voorge
schreven. 

Mocht een milicien weigeren het bewijs van 

voorlezing te teekeneo, dat wordt op dat stuk 

. van die weigering melding gemaakt en deze bij
voeging door twee meerderjarige getuigen ooder

teekend. 
1 O. Binnen acht dagen na de aankomst van 

de miliciens bij de korpsen wordt onderzocht en 

aangeteekeod, wie van hen kunnen lezen en 

echrijven , of alleen lezen, en wie niet. 

Bij het onderzoek, dat plaats heeft bij de com
pagnieën , eskadrons en batterijen , door een van 
de officieren, mag niet op de bloote verklaring 
van den man worden afgegaan, dOt"h moet ileze 
van zijne kennis van lezen ohchrijveo doen blijken. · 

De geleverde proeven in het schrijven, waarbij 

behoort gevoegd te worden eeoe nominatieve op

gave van de miliciens, die verklaarden niet te 
kunnen schrijven of lezen, moelen gedurende drie 
maanden bewaard blijven. 

§ 2. Oproeping 011der de_ wopl!M1l tot eer,te
oefening van milicien.,, die niet dadelijk bij 

kunne inlijving in werkelijl:en dienst zijn 
ge,tûd, voor Z(J(}1Jer kun geen verlof 

tot een bepaalden datum i, verleend 
geworden. 

11. De bevelhebbers in de militaire afdeelingeo 
ontvangen van het Departement van Oorlog op
gave van den dag, waarop de tot opkomst in • 
werkelijken dienst verplichte miliciens, die bij de 
inlijving tot nadere oproeping met verlof zijn ge• 
zouden, zich bij hun korps moeten bevinden. 

Bedoelde bevelhebbers brengen zulks ter kennis 
van de commandanten der korpsen, waarbij de 
miliciens moeten opkomen, voor zooveel de staven 
dier korpsen in hunne militaire afdeeling ge
vesti11d zija. 

12. De commandanten der korpsen doen van 

al de op te roepen miliciens nominatieve staten 
opmaken, in dubbel en voor elke provincie af
zonderlijk, met aanduiding tevens van de stand

plaats, waarheen de manschappen moeten worden 
gezonden. 

Zij zenden zoo spoedig mogelijk, in_ gewone 
omstandigheden binnen tien dagen nadat de op

roeping te hunner kennis is gekomen, één van 
die staten aan den bevelhebber in de militaire 

af.leeling en d~n anderen aan den Commissaris 
der Koningin in de provincie, waaruit de miliciens 
herkomstig zijn. 

13. Veertien dagen na den bepaalden · dag tot 
opkomst onder de wapenen van miliciens die bij 
hunne inlijving dadelijk tot nadere oproeping met 

verlof zijn gezonden, wordt door den korpscom

mandant bij den Commissaris der Koningin, wien 
het aangaat, onderzoek gedaan naar de reden van 
het achterblijven van de maaoschappeo, die niet 
aan de oproeping hebben voldaan. 

14. De korpscommandant verzoekt ten aanzien 
van diegenen onder ·· eveubedoelde manschappen, 

die wegens ziekte zijn achtergebleven aan den 

Commissaris der Koningin, wieu het aangaat, te 

willeu zorgen dat zij, zoodra hun toestand z11lks 
gedoogt, zich naar het korps begeven. 

Bijaldien door een behoorlijk geneeskundig ge

tuigschrift wordt gestaafd dat zij daartoe niet in 
staat zijn, · kunnen zij ter zake van de opkomst 

voorloopig voor diligent worden gehouden, zonder 
dat het noodig zij hen al dadelijk naar eeoe mili
taire ziekeninrichting te doen overbrengen. 

15. Zee weken ua den bepaalden dag tot op

komst onder de wapenen van milicieua die bij 
hunne inlijving dadelijk tot nadere oproeping met 
verlof zijn gezonden, wordt door de korpscom
mandanten aan de Commissarissen der Koningin, 

wie het aangaat, verzocht, dat de wegens ziekte 
achtergebleven m ilicieos door de zorg \"an het 

bestuur hunner woonplaats naar de naastbij ge
legen militaire ziekeninrichting worden over
gebracht. 

1 6. De korpscommnodant vraagt de bevelen 
van den Minist~r van Oorlog, wanneer het blijkt 
dat op den tijd, bij het vorig ar~ikel bepaald, 
de toe•taud van eeueo milicien zoodanig is dat 
hij niet zonder nadeel voor zijne gezondheid kan 
worden vervoerd; terwijl, wanneer hij in eeoe 
militaire ziekeninrichting mocht ~ijn opgenomen, 
daarvan aan het Departement van Oorlog kennis 
gegeven behoort te worden. 

1 7. Miliciens die, krachtens het bepaalde bij 
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art Ul7 der militiewet, voor eenen bepaalden 

tijd van den werkelijken dienst ontheven zijn en 

binnen ééne maand na het verstrijken van den . 

termijn, voor welken de ontheffing is verleend, 

daarin niet zijn gehandhaafd, worden door tul!BChen

komst van den Commissaris der Koningin in de 

pronnc1e, waaruit zij herkomstig zijn, tegen eenen 
bepaalden datum onder de wapenen geroepen , 

ten einde alsnog den eerste oefeningstijd te vol
brengen zooala deze bepaald werd voor de lichting, 
waartoe zij behooren. • 

8. Het met oer/of l,ui,,oaart• zffllle,a oa" tk 
fM!Jlckappen /Jij tk t§ 1 en 2 6eàoelà. 

18. De manschappen die ia het tijdvak , bij 

art. 112 der militiewet vermeld, zijn afgeleverd 
en dadelijk bij hunne inlijving in werkelijken 
dienst zijn geateld, of daarvoor eerst later zijn 
opgeroepen, worden, zoo zij niet in de termen 
vallen van. de tweede zinsnede van art. 60 van 

het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staat•• 
6lad n°. 46), na afloop van den tijd, voor eerste 

oefeninp: bepaald, of indien zij voor het blijvend 
gedeelte zijn aangewezen , op daartoe door het 

Departement van Oorlog te ireven bijzonderen 
laat, met groot verlof huiswaarts gezonden. 

19. De manschappen die jaarlijks v66r het 

tijdatip der loting voor het blijvend gedeelte bij 

de korpsen zijn ingelijfd, nemen aan de loting 

deel voor zoover zij niet behooren tot de kl888en, 
bij art. 123 der militiewet vermeld. 

Van manschappen die na den afloop der even• 

bedoelde loting worden ingelijfd, worden de niet 
voor broeders opgetreden plaatsvervangers, voor 

zoo.-eel zij niet voor het blijvende gedeelte moeten 

worden bestemd, steeds gednrende een jaar onder 

de wapenen gehondeu ; terwijl de overigen, nit

gezonderd immers de ingelijfden op wie artt. 166, 
of het eerste gedeelte der tweede zinsnede van de 
artt. l 71 en 173 • de eerste zinsnede van art. l 77, 
of de derde zinsnede van arl, 178 der militiewet 
betrekking hebben, met groot verlof huiswaarts 

worden gezonden zoodra zij den bepaalden oafenings
tijd onder de wapenen hebben doorgebracht. 

20. Voor de miliciens wier eerste oefeningstijd 
op negen maanden , dan wel op één jaar is be
paald, en die in het tijdvak, bij art. 112 der 
militiewet vermeld, zijn ingelijfd en in dienst ge• 
1teld, wordt die oefeningstijd gerekend te zijn 

aangevangen op den laten der in _gezegd .artikel 
genoemde maand. 

Alle overige miliciens worden, bijaldien zij niet 

voor het blijvend gedeelte zijn aangewezen, in 
het ·genot van groot verlof geateld bij het ver

atrijken van hnnnen eersten oeleningatijd gerekend 

van den datum, hetzij hunner inlijving, hetzij 
hnnner indienststelling. 

Is de dag, waarop bedoelde miliciens recht ver

krijgen op groot verlof, een Zondag of een alge
meen erkende Christelijke feestdag, dan wordt 
dat verlof op den naastvoorgaanden werkdag 

verleend. 

Voor de lsraëlietische miliciens wordt het ver• 

trek met groot verlof zoo noodig nog zooveel 
vervroegd, dat zij niet op een Zaterdag of op 

een hnnner kerkelijke feestdagen hebben te reizen. 

21. Aan de miliciens moeten op den dag van 
hun vertrek met groot verlof, of daags te vo:i.n, 
worden herinnerd de verplichtingen, w_elke op 
hen als verlofganger rusten en in hno zakboekje 
of op de keerzijde van den verlofpas zijn vermeld, 
Bij die gelegenheid moet hno tevens de goede 

10rg voor hunne kleeding en nitrnsting nadruk
kelijk worden aanbevolen. 

Worden de milicie~a, ook zij die voor her
halingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest, 

herinnerd aan de verplichtingen, hun bij de 

artt. 133 en 134 der militiewet opgelegd, dan 
moet hno worden geraden, zich terstond na aan• 

komst in de gemeente, waar zij zich metterwoon 

gaan veatigen of uiterlijk den volgeilden dag in 

persoon aldaar ter secretarie te vervoegen, tot 
het voor gezien laten teekenen van hnnnen verlof• 
p118 !).oor den bnrgemeester. 

22. ln de zakboekje& der miliciens moet de 

staat, aanwijzende welke kleedingstukken bij ver

trek met groot verlof zijn medegenomen, nanw• 
lettend worden ingevuld, opdat de militie-com• 

miasarissen bij het jaarlijksch onderzoek knBDen 
beoordeelen of de verlofgangers art. 140 der 
militiewet naleven. 

23. In de verlofpassen, aan miliciens nit te 

reiken, moet als de plaats, w,.arheen zij zich 
begeven, de naam der gemeente worden ingevuld 
waar de man v66r zijne opkomat onder de wapenen 

woonde, tenzij hij verlangt zich in eene andere 
gemeente te vestigen, in welk geval de naam 

dezer laatste · in den verlofpas behoort te worden 
gesteld. 

Voor zoover de gemeente, werwaarts de verlof
ganger vertrekt , eeoe andere ia dan die waarvoor 

hij is opgetreden , zal ook de naam <lezer laakte 

in den verlofpas behooren te worden vermeld, 
24. Op den verlofpas, zoowel van den nummer-
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terwiseelaar als van den plaatsvervanger, moeten 
ook vermeld worden de geslachtsnaam en voor
namen van den loteling, voor wien hij ie opge
treden, en op dien van den plaatsvervanger moet 
tevens ingevuld worden het lolingnnmmer van den 
vervangen loteling, een en ander opdat de 6• en 7• 
kolom van het register der ,erlofgangers model 
n°. 26 , voorgeschreven llij art. 76 van het Ko• 
ainklijk besluit van 6 Mei 1862 (Staatablad u0 • 46), 
met behulp van den verlofpu naar behooren 
ktinnen worden inge,uld. 

25. Nopens de wijze, waarop de burgemeesters 
der gemeent~n van het zenden met verlof, krach. 
lens art. llll der militiewet, de milicieoa be• 
hooreo te worden onderricht, bevat art. 76 van 
het' Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staau-
6lad no. 46) het noodige voorechrirt. 

In den staat model litt. aa, ter nitvoering van 
evenbedoeld vooreehrift vastgesteld bij de beschik• 
kiner van het Departement van Oorl~ dd. 7 J1u1i 
1862, n°. 66 8, moet in de kolom ,·aanmer
kingen" aanteekening geschieden van de gemeente 
in welke de verlofganger OJl!li06ft zich te zullen 
gaan vestigen, bijaldien deze eene andere i, dan 
die , waarvoor hij ia opgetreden. 

§ 4. Oproeping en op}{J11U/; 01Uler de wapffll/1' 
11an . oerlo fgattgera, kracl,te,u tk artt. 123 , 

124, 126, 137 ffl 144 d6'1' militiewet, 
m /Jij oplo,n,t met apoed. 

26. Moeten verlofgangers worden opgeroepen 
om, krachtens de artt. 128 en 12°' der militie
wet, het een zevende van de jongate vijf lichtingen 
der militie te land, dat steeds onder de wapens 
kan wezen, aau te vullen, of moeten de man
sehappen der militie te land, die daartoe krachtens 
art. 126 dier wet gehonilen zijn, alle of ten 
deele worden samengeroepen om in den wapen
handel te worden geoefend, dan ontvangen de 
bevelhebbers in de militaire afdeelingen van den 
Minister van Oorlog opgave van het anntal mili
eiena of van de llchting of lichtingen, die moeten 
worden opgeroepen en van den dag, waarop de 
manschappen , bij de oproeping betrokken, zich 
blf hunne korpsen moeten be,inden. 

Bedoelde bevelhebbers brengen een en ander ter 
kennis van de commandanten der korpsen waarbij 
de milicien• moeten opkomen, voor zooveel de 
staven dezer korpsen in hnnne militaire afdeeling 
geveetigd 1ijn. 

27. Bij eene oproeµing van verlofgan)l;ers tot 
aanHJling van het blijvend gedeelte blj de artt. 123 

en 124 der militiewet bedoeld, moet steeds. in 
acht genomen worden dat het bepaalde getal worde 
opgeroepen naar volgorde van de kl888en • bij 
art. 124 der wet aangewezen, en van de nu:n111era 
vroeger door hem bij de loting voor het blijvend 
gedeelte getrokken. 

28. Wordt voor de samenkomst, bij art. 121> 
der militiewet bedoeld, slechte het gedeelte eener 
lichting opgeroepen, dan worden daartoe in de 
eerste plaats aangewezen de _ manschappen die 
indertijd niet tot samenstelling van het blijvend 
gedeelte hebben gestrekt; terwijl voorts, zoo noo
dig, zooveel van de overige miliciens dier lichting 
tot de opkomst in werkelijken dienst worden be
stemd, als vereischt worden om aan de bataljons, 
eskadrooe of compagnieën de bepaalde sterkte te 
genu, een en ander met inachtneming van het 
bepaalde bij het slot van het vorig artikel. 

29. Wanneer de militie, behij in haar geheel, 
hetzij voor een gedeelte, met ,poetl onder de wa
penen moet komen, worden de bnrgemeeatere in 
de onderscheidene gemeenten van hel Rijk recbt• 
streek■ door het Departement van Oorlog p,r 
telegrt1'11 (•militietelegram") nitgenoodigd, onver
wijld de verlof11angere van de aangeweun lioh
tingen ÏD werkelijken dienat op te roepen. 

Gelijktijdig met de nitnoodiginit tot oproeping 
aan de bur~emeesters worden de Commissarisaen 
der Koningin in onderscbeideoe provinciën, aJ,. 
mede de plaatselijke• en garnizoens-commandanten 
door het Departement van Oorlog op dezelfde 
wijze van die oproeping onderricht. 

De plaatselijke- en garnizoeus-commandanteii 
dl'af!en zorg, dat onmiddellijk na ontva~t van 
het bericht der oproeping, al de militaire autori
teiten in hunne standplaats daarmede in kennis 
worden ge.teld. 

Voornoemde commandanten treffen daartoe de 
vereiechte voorbereidende maatregelen. Op bon 
bureel i1 eene lijst voorhanden, vermeldende aan 
welke antoriteiten de mededeeling moet worden 
gedaan, alsmede door hoeveel ordonnansen dit 
moet geschieden, tenr\jl de kennisgeYingen reeds 

van te voren zooveel mogellj k gereed moeten wor• 
den gemaakt. 

De oproeping geschiedt volgene het regiater der 
verlofgangen, model 11•. 26, in de gemeenten 
voorhanden, althans indien zij niet bij algemeene 
aanwijzing van de op te roepen lichtingen wordt 
bewerkstelligil. 

Voor de oproeping is afkondiging bij Ojlllfl~llf', 

UMÛglt1Ï"!J rechtens voldoende. 
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Ofschoon derhalve de openbare kennis!(evîng den 
verlofganger bij niet-opkomst in verzuim stelt, eo 

deze kennisgeving dient als uitsluitend rechtsgeldig 
bewijs, dat de oproeping behoorlijk is geschied, 
wordt den burgemeesters niettemin dringend a_an
bevolen, alle zoodaoige maatre!(elen te nemen , 
waardoor de oproeping op de snelste en· zekerste 
wijze ter kennis komt . van den opgeroepene, bij_. 

voorbeeld: 
a. door het alarmeeren van de bevolking door 

het doen lniàen der klokken van alle torens; 

ll. door omroeping in de kom der gemeente; 
c. door waarschuwing van de op te roepen ver

lofgangers door boden, die te voet gaan, te paard 
zijn gezeten of wel gebrnik maken van rijtuigen 

of andere middelen van versneld vervoer. Het 
..-erdient daarbij aanbeveling het ~nr van oproe
ping schriftelijk aan de boden op te geven, ten 
einde vergissing te voorkomen. 

De openbare kennisgeving , waarvan aan de 
burgemeesters .door het Departement van Oorlog 
een voldoend aantal exemplaren is verstr~kt, wor
den ingevuld overeenkomstig het militietelegram. 

Als 11ur van oproeping wordt in de openbare 
kennisgeving aangegeven het, in het militietelegram 
aangeduide nor, waarop dit telegram te 'a Gra

denliage aan het Rijkstelegraafkantoor is aange
boden. 

30. De commandeerende officieren van ko'rj,sen 
doen van al de op te roepen miliciens nominatieve 
staten opmaken, in dubbel, voor elke provincie 
afzonderlijk en, voor zooveel de korpsen der 

infanterie betreft, bataljonsgewijze ingericht, waarin 
in het algemeen behoort te worden aangeduid 
naar welke standplaats die manschappen moeten 
worden opgezonden. 

Met deze staten wordt op gelijke wijze gehan
deld als bij art. 12, tweede zinsnede, van dit 

voorschrift is bepaald. 
Bij eene oproeping evenw~l als in art. 29 

van dit voorschrift bedoeld, blijft het opmaken 
dezer staten achterwege, 

31 . De oproeping van verlofgangers die inge
volge art. 137 of art. 144 der militiewet onder 
de wapenen moelen komen, geschiedt door de 
korpscommandanten, na daartoe bekomen mach
tiging, door tusschenkomst van de Commissarissen 
der Koningin. 

32. De manschappen die op grond van art. 137 
der militiewet onder de wapenen komen, worden, 
in overeenstemming met gezegd artikel, gedurende 
drie maanden in werkelijken dienst gebonden. 

Ten aanzien van degenen die ingevolge art. 144 

dier wet moeten worden opgeroepen, wordt door 
het Departement van Oorlog telkens bepaald boe 
lang zij onder de wapenen moeten blijven. 

33. Aan de miliciens die bij de opkomst onder 
de wapenen bevonden worden hunne kleeding en 
uitrusting te hebben verwaarloosd of zoek gemaakt 
wordt eene disciplinaire straf opgelegd, althans 
voor zooveel zij , op grond van art. l 44, ~er 
militiewet opgerot pen, daarvoor door den militie
commissaris niet zijn gestraft. 

Ten opzichte van de ingevolge laatstbedoeld 
wetsartikel opgeroepen verlofgangers wordt overi
gens in acht genomen : 

1 •. dat aan hen die door den militie-commis
saris met provoostarrest zijn gestraft, docll,, dat 
arrest niet hebben ondergaan, de bedoelde straf 
dadelijk na hunne opkomst bij het korps ten uitvoer 
gelegd worde; 

2°. dat zij die bij de opkomst uitrustingsstukken 
missen, of van wie deze onbruikbaar worden ge
acht, van andere voorwerpen van uitrusting, 
echter van i(eene dan de volstrekt noodige, wor
den voorzien ; 

3°. dat zij die in eyengemeld geval verkeeren, 
tot aanzuivering zooveel mogelijk van de schuld , 
uit de voormelde verstrekking voortgevloeid, zoo 
noodig tot zes maanden toe of lot de expiratie 
van bunnen diensttijd, zoo deze vroeger invalt, 
in werkelijken dienst worden gehouden. 

34. IJe artt. 13 tot en met 16 van dit voor
schrift, betrekking hebbende op manschappen die 
tot de eerste oefening in werkelij ken dienst worden 

gesteld, zijn mede van toepassing op alle miliciens, 
die van verlof weder onder de wapenen zijn ge
roepen, met dien verstande, dat bij opkomst met 
,poed, de termijn , bij art. 15 vastgesteld , lot op 
eene maand moet worden bekort. 

35. De milicien die, krachtens art. 125 der 

militiewet opgeroepen om in den wapenhandel te 
worden geoefend, zonder geldige reden - ter 
beoordeeling _van den commandeerende officier van 

het korps - niet op den bepaalden tijd onder 
de wapenen komt, wordt, zoo bij later opkomt, 
gedurende zes weken in werkelijken dienst ge, 

houden. 
36. De bepalingen van dit voorschrift, welke 

betrekking hebben op de oproeping en de opkomst 
iu werkelijkeu dienst, voor het geval dat de verlof
gangers met spoed onder de wapenen moeten komen, 
met name derhalve ook de daartoe betrekkelijke 
bepalingen, vervat in de artt. 21}, 34, 42•, 46, 
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4,7 en 4.8, gelden, immers voor zooverre toepas

selijk, eveneeus voor de verlofganp;ers der zee
militie. In verband hiermede worden ook de 
directeuren en commandanten der marine te H'il
lnn,oord, .dm1terdam en Hellevoetsluis op de in 

de tweede zinsnede van artikel 29 medegedeelde 
wijze van de oproeping onderricht. 

Voormelde directeuren en commandanten der 

muine zijn door den Minister van Marine nit
genoodigd bij eene eventneele mobilisatie zich naar · 

bedoelde bepalingen te gedragen en de taak in 
de artt. 34,, 42 en 4,6 aan de korpscommaudanten 
opgedragen, voor zoo veel de zeemililie betreft, 
over te nemen, met dien verstande, dat, waarin 
deze drie artikelen sprake is van het doen van 
op&1ven aan het Departement van Oorlog, deze 
moeten geschieden aan het Departement van 
Marine. 

37. Indien een der ziekten, vermeld onder B, 
h en c, der beschikking van den Minister van 

Oorlog, d.d. 24, Mei 1882, I• afd., n•. 56, -
mazelen uitgezonderd - in eene gemeente epide
misch heerschende is verklaard, mogen verlof
gangers der militie te land, in die gemeente woon
achtig, niet onder de wil penen komen zoolang die 
epidemie aldaar blijft aanhouden, ook al mochten 
zij daartoe krachtens door het Departement van 

Oorlog gegeven bevel bereids zijn opgeroepen. 

Deze · bepaling geldt echter niet ingeval bij 
mobilisatie van het leger de militie met 1poed 
onder de wapenen moet komen. 

§ 5. Y er,tagen en verdere he1cheiden, wellte 
nopen, de i11deeling van de milicien, en hunne 

opltomst onder de wapenen door de ver,chil
lende militaire auturiteiten aa" Aet Depar

tement uan Oorlog moeten worm Ï"fle• 

zonden, alrmede kennugevi"fl dienaan
gaande aan burgerlijke autoriteitm. 

38. De bevelhebbers in de militaire afdeelingen 
zenden jaarlijks aan het Departement van Oorlog: 

1°. eeu onder dagteekcning van den laten Octo
ber door den provincialen-adjudant opgemaakt 
beknopt verslag , behelzende de opmerkingen en 
voorstellen waartoe de loop der indeeling van de 
miliciens, die als aandeel van elke provincie in 
de lichting van dat jaar zijn geleverd, aanleiding 
heeft gegeven; · 

2°. een onder dagteekeoing van den Slsten De
cember door den provincialen-adjudant opgemaakt 
tabellarisch overzicht, ingericht vol~ens het hierbij 

gevoegd rood~! litt. «, (1) aanduidende de indee
ling bij de korpsen van de manschappen, in het 
aandeel der provincie begrepen, verl(ezeld van een 
staat, opgemaakt volgens het hierbij gevoegd model 
litt. l, , vermeldende het beroep van de bij de 
militie ingelijfden. 

39. De commandeerende officieren der korpsen, 
'gedeeltelijk nit militie samengesteld, doen twee
maal 's jaars onder dagteekeoing van 1 Mei en 
van l October , staten opmaken, bevattende opga
ven der woonplaatsen van de verlofgangers der 
militie die, sedert de vorige opgave, voor de eer,te 
maal in het genot van groot-flerlof werden ge

gesteld en onder wie derhalve niet te begrijpen 
zijn de manscbappe.n die , bij de bereden korpsen 
ingedeeld, na ~unne inlijving tot nadere oproeping 
met verlof gezonden worden. 

40. De in het voorgaand artikel bedoelde staten 
worden ingericht volgens het hierbij gevoegd model 

.litt. c. 
Zij worden voor elk korps , elJc garnizoen en 

elke proviucie afzonderlijk opgemaakt, voor de 
infanterie bataljonsgewijze, voor de artillerie com
pagnies- of batterijsgewijze. 

Zij worden op de in gezegd artikel y,e~elde 
data gezonden aan den bevelhebber in de militaire 
afdeeling, waartoe het garnizoen behoort. 

Voor de volgorde van de invulling der kolom 

•woonpl«aû" moet gevolgd worden de alphabetische 
lijst der gemeenten van de inkwartieringstafelen, 
gevoegd ,geweest bij het B. M. van 1881. 

De bevelhebbers in de militaire afdeelingen doen 
van de ontvangen opgaven voor elk garnizoen 
één. verzamelinp;sstaat opmaken, met dien ver- · 
stande, dat van de numerieke opgaven, welke de 
woonplaatsen betreffen van miliciens-verlofgangers 
die bij mobilisatie onder de wapenen moeten 
komen in eene andere plaats, dan waarin het 
onderdeel van het korps, waartoe zij behooren, 
in gewone tijden jn garnizoen ligt, afzonderlijke 
verzamelingsstaten worden opgemaakt. 

Al de verzamelingsstaten van de ontvangen op
gaven vergezeld, worden respectievelijk op den 
5den Mei en den 5deo October daaraanvolgende 
aan het Departement van Oorlog ingezo1tden. 

41. Jaarlijks wordt onder dagteekening . van 
31 December door de commandeerende-officieren 

(1) Deze en de overige in dit voorschrift be. 
doelde modellen zijn hierna niet opgenomen, omdat 
zij tot de militaire administratie behooren en daar 
voorhanden zijn . (Bed.) 
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der corpsen rechtstreeks aan het Departement van 

Oorlog mededeeling gedaan van den uitslag van 
het onderzoek, bedoeld bij art. 10 van dit voor• 
schrift, ten aanzien van al de in den loop van 
het jaar in werkelijken dienst gestelde ingelijfden 
hij de militie, daaronder dus ook begrepeu de in 
dienst gestelde ingelijfden die inmiddels nit den 
dienst ontslagen zijn. 

De mededeeling geschiedt door middel van eenen 
numerieken staat, in~ericht naar het hierbij ge
voegd model litt. d. In dien staat worde~ voor 
elke provincie de gemeenten waar de miliciens, 
volgens hunne verklaring, de schooljaren of het 
grootste gedeelte dier jaren hebben doorgebracht, 
vermeld in de volgorde van de in het vorig ar
tikel bedoelde alphabetische lijst. 

Voor elk van de drie categorieën van inge
lijfden - lotelingen, nnmmerverwisselaar en 
plaatsvervangers - worden daarin de opgaven 
afzonderlijk verstrekt. 

42. Zes weken na den tijd , bepaald voor de 
opkomst in werkelijken dienst van de ingelijfden 
bij de militie, die bij bonne indeeling tot nadere 
oproeping met verlof Z\in gezonden: of die krachtens 
art. 123, art. 124 of art. 12 5. der- militiewet 
onder de wapenen worden geroepen, wordt door 
de commandeerende-ollicieren van de korpsen 
nopens de opkomst van de opgeroepen miliciens 
rechtstreeks aan het Departement van Oorlog een 
verslag ingezonden overeenkomsti11: het hierbij ge
voegd model litt. e. 

Bij dat verslag moeten aangaande de reden van 
het niet opkomen van miliciens volledige inlich
tingen worden gegeven, en zooveel noodig en 
mogelijk de stukken tot staving van de wettigheid 
van het achterblijven worden overgelegd. 

Bij opkomst met 8poed behoort gelijk verslag 
te worden ingezonden binnen eene maand na den 
tijd voor de opkomst in werkelijken dienst bepaald. 

43. Zijn de manschappen in art. 17 van dit 
voorschrift bedoeld, binnen drie dagen na den 
tijd, voor bonne opkomst vastgesteld, niet bij het 
korps aangekomen , dan wordt daarvan door den 
commandeerende-Óf!icicr van het korps rechtstreeks 
aan het Departement van Oorlog rapport gedaan. 

44. Gelijk rapport als in het voorgaande artikel 
bedoeld , wordt aan het Departement van Oorlog 
ingezonden , indien verlofgangers, krachtens art. 
137 of art: 144 der militiewet opgeroepen, binnen 
drie dagen na den tijd, voor hunne opkomst vast
gesteld, niet bij het korps zijn aangekomen. 

45. Komt een verlofganger der militie te land 

overeenkomstig art. 126 der militiewet vrijwillig 
onder de wapenen, dan wordt door den com
mandeerende-oflicier van het korps van zoodanige 
opkomst onmiddellijk en rechtstreeks kennis ge
geven aan den burgemeester der gemeente, welke 
blijkens den verlofpas van den opgekomen milicien 
als diens laatste woonplaats moet worden aan
gemerkt. 

46. Onverminderd het bepaalde bij de artt. 13 
en 34 van dit voorschrift, behoort door den 
commandeerende-oflicier van het korps, den derden 
daf!: na dien voor de opkomst in werkelijken dienst 
vastgesteld, van het niet voldoen aan de gedane 
oproeping door verlofgangers der militie te land 
mededeeling te geschieden aan den burgemeester der 
gemeente, voor 1'elke de verlofgaoger bij de militie 
is ingelijfd, 

4 7. Voor iederen verlofganger die, zonder 
geldige reden, aan de te ,:ij neo aanzien gedane 
oproeping voor den werkelijken dienst niet vol
daan heeft, behoort een afschrift van de openbare 
kennisgeving te worden aange~raagd bij den bnrge• 
meester van de laatste wettig erkende verblijf
plaats van den verlofganger, om het even of 
dez~ daar al dan niet verblijf houdt. 

Dit afschrift behoort te worden overgelegd , of 
bij het verslag bedoeld in art. 42, of hij het 
rapport vermeld in art. 44 van dit voorschrift. 

Als laatste wettig erkende verblijfplaats van 
eenen verlofganger moet. worden aangemerkt de 
gemeente, waarin _ het laatst door den burgemeester 
zijn verlofpas werd afgefeekend en hij derhalve 
het laatst ingeschreven werd op het register der 
verlofgangers, model nr. 26, voorgeschreven bij 
art. 76 van het Kooioklijk besluit van 8 Mei 
1862 (Staatablad n•. 46). 

Deze verblijfplaats behoort steeds bekend te zijn 
aan den burgemeester van de gemeente, waarvoor 
de verlofganger bij de militie i~ ingelijfd. 

48. Het afschrift in het voorgaand artikel be
doeld , -dat den commandeerende-oflicier van het 
korps wordt teruggezonden bij den last tot af. 
voering als deserteur van den nalatigen verlof
ganger, behoort in het archief van het korps te 
blijven berusten, ten einde te kunnen dienen hij 
de vervolging ter zake van desertie. 

Voorts worden betreffende den verlofganger die 
niet voldaan heeft aan eene te zij oen aanzien ge
dane oproeping voor den werkelijkeu dienst krach
tens art. 144 der militiewet bewerkstelligd, aan 
den commandeerende-oflicier van het korps door 
het Departement van Oorlog toegezonden de af-
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schriften der openbare kennisgevingen van de op
roepingen ter inspectie en ter na-inspectie ; deze 
stokken behooren eveneens te worden bewaard 
tot gelijk einde als in de vorige zinsnede is vermeld. 

Mij bekend, 

De Secr.-GeneraaZ van liet Departement van Oorlog, 

(get.) KRAXER, 

22 September 1892. BESLUIT, houdende vernie
tiging van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Goedereede, van 
29 Februari 1892, waarbij vergunning ie 

verleend aan F. C. Go ED KOOP aldaar tot 
verkoop van sterken drank in het klein. 
s. 220. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA. E/IZ, 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 12 Jnli 1892 , n•. 3272, 
afdeeling Biunenlandsch Bestuur , tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Goed,ertede, van 29 Februari 1892, 
waarbij aan F. C. GOEDKOOP aldaar , vergnnning 
tot nrkoop van sterken drank in het klein werd 
verleend voor het pakhuis, beboorende bij de 
woning, gemerkt n•. 183, in die gemeente; 

Overwegende, dat toen bedoelde vergunning 
werd verleend, het volgens de wet vastgestelde 
maximum der te Goedereede te verleenen ver
gunningen aldaar reeds was ovér.chreden; 

dat in de lokaliteit, waarvoor de bedoelde ver
gunning is verleend, wel op 1 Mei 1881 sterke 
drank in het klein werd verkocht, maar dat na 
de invoering der drankwet geene vergnnning is 
gevraagd om dien verkoop daarin voort te zetten, 
terwijl daarin met den verkoop van sterken drank 
bij hoeveelheden van meer · dan twee liter is 
voortgegaan; 

dat 1tlzoo art. 26 der drankwet hier niet van 
toepassin11: is ; 

dat voormeld besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Goedereede mitsdien is in 
strijd met art. 3, in . verband met art. 2 der 
drankwet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet ; 
Gehoord den Raad van State (advies van den 

23 Augustus 1892, n•. 18); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van 20 September 
1892, n•. 4,234, afdeeling Biunenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en ~erstaan, bovenver
meld beslait van burgemeester en wethouders der 
gemeente Goedereede, van 29 Februari 1892, 
te _vernietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

· in het Staaûblad geplaatst en in afschrift aan 
den Rand van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 22sten September 1892. 

(!let.) EMMA. 

De Miniater van Binnenlandse/ie Zaken, 

(!let .) TAK VAN l'0ORT\TLIEr. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1892.) 

22 September 1892. BESLUIT, tot vaststelling 
van een reglement voor den HoofJcursus. 
s. 221. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
en van Koloniën, dd. 9/23 Mei 1892, Kabinet, 
Litt. U 26 en O 7 ; 

Overwegende, dat, ingevolge art, 48 der wet 
van 21 Jnli 1890 (Staatsblad n•. 126), tot rege
ling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, 
voor zoover daarbij de opleiding voor den officiers
rang en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken , de reglementaire bepalingen bedoeld 
bij de artt. 7, 9, 35, S8 en 39 dier wet, voor 
zooveel den Hoofdcursus betreft, bij algemeenen 
maatregel van bestuur moeten worden vastgesteld 
en dat ingevolge art. 6 , eerste lid van voormelde 
wet, aan de vakken waarin aan genoemde in
richting onderwijs wordt gegeven, mede bij alge
meeaen maatregel van bestuur, andere vakken 
kunnen worden toegevoegd; 

Den Raad van Stat.e gehoord (advies van den 
23 Augustus 1892, u0 • 17); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, dd. 17 September 1892, Kabinet, 
Litt. o• • en 19 September 1892, Litt. C, N°. 22 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

Reglement voor den Hoofdcuraua; 
2°. te bepalen, dat dit Reglement in werking 

treedt op 1 November 1892. 
De Ministers van Oorlog en van Kolonië,i zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met het daar
bij behoorend Reitlement in het Staat,1blatl zal 
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worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeelJ. 

'a Gravenhage, den 22aten September ~ 892. 
(get.) E M M A. 

De Mmuter 1141' Oorlog, (get.) SxYl'UBDT, 

De Mmuter 041' Kolottié,,, (!Jet.) v. DKDBll. 

(Uitgeg. 24. Sept. 1892.) 

Behoort bij het Koninklijk Besluit 
van 22 September 1892 (Staat,-
blad n•. 221). 

REGLEMENT VOOR DEN HOOFDCUR
SUS, 1,oudende bep,zlingen tot t1it110eriltfl 

1141' iirl. 4,8 der toet 1141' 21 Juli 1890 
(Staalablad n•. l 26), tot regeling van liet 
Militair Ond~rwija bij de Landmacl,t, ooor 
zoo11er daarbij de opleiài,ag 11oor det& ojfi

cierariing m de lwogere "°"""'9 oa" det& 
officier rij" betroUen, tn8"8 1,oudmde 
bepalingen Ïlfge11olge art. 6 , eente lid, 
dier wet. 

E E R S T E H O O F D S T U K. 

INWENDIGE REGELING. 

I. A.lgemeene bepalingm. 

Art. 1. Hier te lande wordt het toelatings
examen tot den Hoofdcursus jaarlijks afgenomen 
ÎD de maanden Juli en Augustus ; het tijdatip 
waarop dit examen een aanvang neemt, wordt 
door den Minister van Oorlog bepaald. 

Volgens bij Koninklijk Besluit, in overeen
atemming met dit reglement vast te stellen be
palingen, kan voorts aan onderofficieren van het 
leger in Nederlandack-Indiä worden vergund, 
aldaar het toelatingsexamen tot den Hoofdcursus 

af Ml lewin. 
Het aantal ten behoeve van deze onderofficieren 

,cipen te stellen plaatsen, wordt door den Minister 
van Koloniën, in overleg met den Minister van 
Oorlog bepaald, rnet dien verstande, dat dit aan
tal in den regel niet meer dan zea per jaar zal 
bad ragen en dat, ingeval een of meer der open
gestelde plaatsen niet wordt of worden vervuld , 
dBH eventueel kan of knnnen worden inirenomen 
door onàeroflicieren welke hier te l'lnde aan het 
examen hebben voldaan. 

Het examen moet in [,tdië op zoodaoig tijd
stip aanva~gen dat de onderofficieren, die tot den 
.Hoofdcnntll8 worden toegelaten, oiterlij\ op l ~n
gnstus in Nederla..d aanwezig kunnen zijn. Zij 
worden alsdan tot het tijdstip van ho o oe plaatsing 

op den Hoofdcursus, hier te lande bij door den 
Minister van Oorlog aan te wijzen korpsen van 
het wapen der infanterie gedetacheerd, ten einde 
de voor dat wapen van kracht zijnde reglementen 
en voonichriften theoretisch en practisch te be
oefendn. 

2. De deelneming aan het toelatingsexam6n 
wordt slechts vergund aan onderofficieren die 
onp;ehnwd •Un, 

Ten aanzien van een onderofficier die aan dat 
examen wenscht deel te nemen , met het doel 
om voor den dienst hier te lande te worden op
geleid, doch die de hoedanigheid van Nederlander, 
volgens de ter zake bestaande wettelijke bepalingen 
niet bezit, moet eene gelegaliseerde verklaring 
worden overgelegd, waaruit blijkt, dat het die~ 
onderofficier bekend is, dat hij eventueel niet tot 
officier kan worden benoemd, dan nadat hij ge• 
natur4lÜeerd zal zijn 

Is een zoodanig onderofficier meerderjarig, dan 
moet de bedoelde verklaring door hem persoonlijk. 
is hij minderjarig, dan moet zij door zijnen vader, 
zijne moeJer of zijnen voogd zijn ooderteekeod. 

Het geneeskundig. onderzoek waaraan de ad
epiraoten, die aan het toelatingsexamen deelnemen, 
moeten worden onderworpen, heeft v66r den aan
vang van dat examen plaats. 

De samenstelling der commissiën met bovenbe
doeld geoeeskondig onderzoek te · belasten, als· 
mede de tijdstippen waarop e1:1 de plaatsen. waar 
dat onderzoek zal worden gehouden, worden door 
den Minister van .Oorlog bepaald. 

3. De toelating tot den Hoofdcorsne heeft 
jaarlijks plaats op den lsten October. 

Op dien datum begint . het leerjaar voor de 
beide studiejaren. 

4. Beha! ve _in de bij art. 33 der wet genoemde 
vakken, wordt 11&n den Hoofdcursns onderwijs 
gegeven in: 

de Enp;elsche taal, 
de scheiknnde, en 
het paardrijden. 
5. In het eerste studiejaar wordt aan de leer

lingen, behoudens het bepaalde bij art. 36, onder
wijs gegeven van 1 Octoher tot omstreeks 16 Juni 
d. a. v. 

Het overgangsexamen heeft in de maand Jooi 
plaats. 

·Gedurende de vier weken, die aan dat examen 
onmiddellijk voorafgaan , wordt door vermindering 
van het aantal lesuren de gelegenheid tot eigen 
stadie voor de leerlingeo uitgebreid. 
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Van 1 Juli tot 15 September worden de leer1 
lingen, behoudens het bepaalde bij art. 55, geile 
tacheerd in den zin van as der wet. Bijaldie11 
op laatstgenoemden datnm de najaarsoefeningen 
van het leger oog niet zijn geëindigd , kunne~ 
deze detach·eeringen doren tot na affoop van die 
oefeningen , mits niet langer dan tot 20 September. 

Voor zooveel · door hen, die niet in allen deele 
aan het overgangsexamen hebben voldaan, een 
nader examen in een vak of in meer vakken moet 
worden afgelegd, heeft dat nader examen plaats 
onmiddellijk v66r den aanvang van het nieuwe 
leerjaar. 

6. In het tweede studiejaar wordt aan de leer
lingen, behoudens het bepaalde bij art. 35, onder
wijs gegeven van I October tot omstreeks 15 Au
gustus d. a. v. 

Het eindexamen wordt af~eoomen in 1le maan

den A ugustos en September en neemt een aan
vang op een door den Minister van Oorlog te 

bepalen tijdstip, met dien verstande dat het v66r 
20 September moet zijn afgeloopen. 

Gedurende de vier weken die aan het examen 
onmiddellijk voorafgaan, wordt door het vermin

deren van het aantal lesuren, die relegenheid tot 
eigen studie voor de leerlingen uitgebreid. 

Het geneeskundig onderzoek waaraan de leer

lingen die aan. het eindexamen deelnemen, moeten 
worden onderworpen, heeft v66r den aanvang van 

dat examen plaats. De regeling geschiedt, voor 
zoo veel noodig, overeenkomstig het bepaalde in 
de laatste alinea van art. 2. 

Aan hen die bij dat onderzoek voor den mili

tairen dienst ongeschikt worden bevonden, kan 

niettemin word.en vergund het eindexamen af te 

leggen, indien zij het verlan!?en daartoe schriftelijk 
aan den directeur te kennen !?even. 

7 . Na affoop van het eindexamen worden aan 

de leerlingen van het tweede studiejaar de na
volgende bestemmingen gegeven : 

a. Zij · die volgens de uitspraak der examen• 

commissie aan de eischen van het eindexamen 
hebben voldaan en ook in verband met het be

paalde bij art. 39 der wet in alle andere opzich
ten voor eene benoeming tot officier in aanmer
king kunnen worden gebracht, keeren, in af. 
wachting van die benoeming , naar h nn korps 
terug, om daarbij in hunnen graad dienst te ver
richten, met dien verstande, dat zij die voor de 
militaire administratie zijn opgeleiil, met admi
nistratieve werkzaamheden worden belast. 

Desverlangd wordt aan de bij dit pont bedoelde 

onderolliciereo gednrende ten hoogste één maand 
verlof verleend. 

b. Zij, die aan de eischeo van het eindexamen 
hebben voldaan, doch wier practische gegchiktheid 
en bruikbaarheid on'.voldoeode zijn geoordeeld of 

die wegens hun gedrag niet voor eeoe benoeming 
tot tweede-luitenant kunnen worden voorgedragen 
worden gedurende een door den Minister van 
Oorlog te bepalen tijdperk, gedetacheerd op den 

. voet van art. 1i4, of van art. li5. 
c. Zij , die het eindexamen met onvoldoenden 

nitslag hebben afgelegd, worden desverlangd tot 
aan het begin van het nieuwe leerjaar in het 
genot van verlof gesteld , tenzij deze uitslag aan 

gebrek aan ijver is te wijten, in welk geval zij 
tot aan vermeld tijdstip op ~en voet van art. H 
of van art. 55 worden gedetacheerd. 

8 . Ten aanzien van de bij art. 7 onder b be
doelde leerlingen , wordt, tegen het einde van 
het aldaar bedoelde tijdperk, door den comman
dant van het korps , onder wiens ~velen zij zijn 

geplaatst, aan den Minister van Oorlog een rap• 
port uitgebracht aangaande hun gedrag en hunne 
practische geschiktheid en bruikbaarheid. 

Dit rapport wordt ingezonden door tusschen• 

komst en vergezeld van de adviezen van de mili

taire autoriteiten, onder wie dat korps is gesteld; 

voorts van den inspecteur van het Militair Onder
wijs- en - voor zooveel het leerlingen betreft, 
die voor den dienst der militaire aJministratie 

hier te lande zijn opgeleid - ook van ~én Hoofd. 
intendant. 

Naar aanleiding van de in bedoeld rapport uit
gebrachte beoordeeling en van de door vermelde 

autoriteiten uitgebrachte adviezen, wordt door den 
.Minister van Oorlog beslist of een leerling als 
hier bedoeld, al dan niet voor eene benoeming 
tot tweede-luitenant in aanmerking komt. 

Is die beslissing ontkennend, dan is de leer•. 
ling g~houden zijn nog loopend ·dienstverband te 

volbrengen. 1'eo aanzien van eerr leerling, die 
als onderofficier van het Nederlaodsch-Iodische 
leger, op den voet van het bepaalde bij art. 1 , 

tot den Hoofdcnrsns is toegelaten, beslist de Mi
nister van Oorlog, na overleg met den Minister 

van Koloniën, of hij al dan niet naar Indië zal 
worden terog!(ezonden. 

Aan leerlingen als in het vorig lid bedoeld, 

kan evenwel, op den voet van het bepaalde bij 
Jlrl. 20 en 21 , ontheffing van de dienstverbintenis 
worden verleend. 
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i 2. Werl:l&ring m /Jei,oegd!,eid van dm Directeur. 

9. De directeur van den Hoofdcorsus wordt bij 
Koninklijk Besluit als zoodaoig benoemd en ont-
slagen. • 

10. Hij staat onmiddellijk onder de bevelen 
van den inspecteur van het Militair Onderwijs, 
aan wien hij voor de behoorlijke vervulling van 
zijnen werkkring verantwoordelijk is. 

Hij zendt aan genoemden iuspectenr alle van 
hem uitgaande voorstellen, aanvragen, rapporten, 
verzoeken en voordrachten - ook die waaromtrent 
de beslissing niet tot diens bevoegdheid behoort -
zoomede de door den Minister van Oorlog aan 
te wijzen periodieke stukken. 

Van belangrijke buitengewone voorvallen bij 
den Hoofdcursus brengt hij onverwijld rapport 
oit aan den inspecteur. 

11. Hij oefent het gezag nit van korpscomman
. dant over het aan de inrichting verbonden militair 
personeel, voor zooveel het niet rechtstreeks onder 
de bevelen van eene andere militaire autoriteit 
is gesteld; met dien verstande evenwel, dat hij 
niet bevoegd is aan het personeel beneden den 
rang van officier een graad of hoogere graden toe 
te kennen of de straf van degradatie op te leggen. 

12. Hij regelt het onderwijs in overeenstemming 
met het vastgestelde leerplan. 

Hij zorgt voor den goeden gang van dat onder
wijs en bakent in verband ?aarmede, na de be
trokken leeraren te hebben gehoord, de f,!;renzen 
af van in elkander grijpende studievakken . . 

Hij stelt jaarlijks v66r den aanvang van den 
zomer- en v6ór den aanvang van den winterdienst, 
in overleg met de betrokken leeraren het tableau 
van werkzaamheden samen en onderwerpt dit tijdig 
aan de goedkeuring van den inspecteur van het 
Militair Onderwijs. 

Hij overtnigt zich of de officieren en de burger• 
leerareo zich naar behooren van honne verplich-

tingen kwijten. . 
Iu verband met de beschikbaar gestelde gelden, 

draagt hij zorg voor aanschaffing der benoodigde 
hulpmiddelen voor het onderwijs. 

13. Hij voert het administratief beheer van 
den Hoofdcursus. 

Hij waakt voor den goeden staat van het ge
bouw en van het materieel. 

Hij doet, in den regel bij de indiening van de 
jaarlijksche begrooting van kosten voor den Hoofd
cursus, aan den inspecteur van het Militair Onder-

wijs de ooodige voorstellen voor het onderhoud 
van een en ander. 

14. Hij kan zich in zijn persoonlijk belang ge
durende vier dagen van zijne standplaats ver, 
wijderen, mits binnenslands blijvende. 

Van zijne afwezigheid geeft hij vooraf kennis 
aan den iospecteor vau het Militair Onderwijs. 

Voor langer biuoenlandsch verlof behoeft hij de 
vergunniop; v"n dien inspecteur. 

Bij ziekte of afwezigheid van den directeur 
wordt in afwachting dat in zijnen dienst zal zijn 
voorzien, het bestuur van den Hoofdcursus waar
genomen en de dienstcorrespondentie •Op lut" 
gevoerd, door d~n hoogst en oudst in rang zijnden 
van de aan die inrichting verbonden officieren. 

; 3. Personeel aa11 dm Hoofdcuraua te ,erbi11• 
den of tl4arbij in ie deelett. 

15. De bij dit reglement gevoegde Tabel wijst aan: 
l•. de samenstelling van het aan den Hoofd

cursus verbonden onderwijzend personeel; 
2°. de in acht te nemen regelen bij de vast

stelling van : 
a. de toelagen van den directeur en de 

oflicieren-leerareo van h~t leger hier te lande ; 
IJ. de traktementen en de toelagen voor de 

ofticieren-leeraren van het Nederlandsch-In
dische leger ; 

c. de toelagen van gepensionneerde kapi
teins of luitenants , tijdelijke leeraren ; 

d. het aan de vaste borgerleeraren toe te 
kennen traktement, zoomede de geldelijke 
vergoedin!(en, te verleeoen aan de borger
leere,ren niet behooreode tot het vaste per• 
soneel en aan de borgerbeam bten die in het 
belang van het onderwijs bij den Hoofdcnrsus 
diensten bewijzen; 

e. de aan militaire onderwijzers beneden 
den rang van officier, niet behoorende tot 
het vaste personeel, te verleenen toelagen; 

3•. de bevoegdheid van den directeur tot het 
honden van een dienstpaard; 

4°. de samenstelling van het bij den Hoofd
corsns in te deelen vast militair personeel beneden 
den rang rnn officier, benernns de in acht te 
nemen regelen bij de aan dat personeel toe te 
kennen soldijverhoogingen. 

§ 4. Leerlingm, 

16. In verband met het bepaalde bij art. Il 
der wet worden de leerlingen , te rekenen van het 
tijdstip h onner toelating tot den Hoofdcursus en 
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voor den duur van han \'erblijf bij die iJ1riehting, 
bij hun korps boven de formatie gevoerd; met 
dien verstande , dat zij , die tot het vaste kader 
van het Instructie-Bataljon behooren, zoomeJe de 
leerlingen die als onderofficier van het Nederlandsch
Indische leger, op den voet van het bepaalde bij 
art. 1, tot den Hoofdcursus zijn toegelaten, bij 
de regimenten infanterie moeten worden overge
plaatst, of daarbij worden ingedeeld. 

Alle leerlingen worden itedarende hnnne aan
wezigheid bij den Hoofdcursus, daarbij als ge
iletaclieerd gevoerd. 

17. De dagelijksche soldij , zoomede de verdere 
-verstrekkingen en vergoedingen, worden door de 
leerlingen genoten, tot de bedragen en de hoeveel
heden bij Koninklijk besluit bepaald. 

18. Door den Minister van Oorlog kunnen, zoo
veel noodig in overleg met den Minister Koloniën, 
leerlingen van het lste studiejaar, van wie blijkt, 
dat zij de studiën voor het wapen of het dienst
vak waarvoor zij worden opgeleid, bezwaarlijk 
knnnen blijven volgen, worden aangewezen om 
voor eene andere bestemming te worden opgeleid, 
wanneer zij daarvoor geschikt worden geoordeeld 
en waarborgen aanwezig zijn dat zij alsdan den 
ufficiersrang zallen bereiken. 

Eene zoodanige verwisseling van bestemming 
kan aan leerlingen van het lste studiejaar op hun 
verzoek worden toegestaan , doch slechts om drin
gende redenen, ter beoordeeling van den Minister 
van Oorlog, zooveel noodig in overleg met den 
Minister Koloniën. 

19. Een onderofficier wordt als leerling van den 
Hoofdcursus ontslagen en naar zijn korps terug 
gezonden: 

a. op verzoek; 
b. indien hij het overgangs- of het eindeumen 

voor de tweede maal met ongnnstigen uitslag heeft 
afgelegd en die uitslag niet kan worden toege
schreven aan de omstandigheid, bedoeld bij de 
2de alinea van art. 9 der wet; 

c. indien hij door gemis van aanleg niet in 
staat blijkt de studiën te volgen. 

2~. Een leerling wordt van zijne dienstverbin
tenis ontheven: 

a. wegens lichaams- of zielsgebreken, die hem 
ongeschikt maken voor dea militairen dienst ; 

b. op verzoek, mits de door den Staat te zijnen 
behoeve gemaakte kosten, tot een door den -Minister 
van Oorlog, zooveel noodig in overleg mèt den 
Minister van Koloniën·, te bepalen bedrag, worden 
terugbetaald. 

21. Het ontslag van den Hoofdcursus en de 
opheffing van de dienstverbintenis, bedoeld bij de 
artt. 19 en 20, worden door den Minister van 
Oorlog, zooveel noodig in overleg met den Minister 
van Koloniën, verleend. 

Ten aanzien van een leerling die als onderofficier 
van het Nederlandsch-Indische leger, op den voet 
van het bepaalde bij art. 1, tot den Hoofdcarans 
is toegelaten, wordt, - ingeval hij van den 
Hoofdcursus wordt ontlllagen en hem niet, krach
tens art. 20 onder l, ontheffing van zijne dienst
verbinteois wordt verleend - door den Minister 
van Oorlog, in overleg met den Minister van 
Koloniën, bepaald, of hij naar Indië zal worden 
teruggezonden, dan wel of hij zijne dienstverbin
tenis hier te lande zal ten einde brengen. 

22. De directeur, alsmede de officieren en de 
burgerleeraren bij den Hoofdc11rsus werkzaàm, 
wijden bijzondere zorg aan de zedelijke en de 
karaktervorming der leerlingen. 

Gelijke verplichting rost, gedurende het tijdperk 
van de bij art. 5 vermelde detacheeringen , op de 
officieren onder wier bevelen de leerlingen alsdan 
zijn gesteld. 

Van handelingen of tekortkomingen der leer• 
lingen, die, nit een militair of een zedelijk oog
punt beschouwd, op hun gedrag of hnn karakter 
een minder gunstig licht doen vallen, wordt aan 
den directeur of ~ gedurende de bovenbedoelde 
detacheeringen - aan de betrokken militaire auto
riteit kennis gegeven. 

23. De leerlingen worden op Zon- en feestdagen 
in de. gelegenheid gesteld de godsdienstoefening 
van hnnne gezindte bij te wonen. 

De minderjarige leerlingen zijn verplicht deze 
godsdienstoefening bij te wonen, tenzij bonne 
ouders of voogden aan den directeur schriftelijk 
hebben te kennen gegeven, dat zij nitdrukkelijk 
verlangen, hnnne zonen of pupillen daarvan te 
zien vrijgesteld. 

24. Tot het doen geven van godsdienstonder
wijs, als bedoeld bij art. li der wet, treedt de 
directeur in overleg met de godsdienstleeraren der 
betrokken gezindte in de gemeente Kampen. 

Zij die met het geven van dat onderwijs wor• 
den belast, worden jaarlijks door den directeur 
bij den Minister van Oorlog in aanmerking ge
bracht voor eene vergoeding te dier zake. 

Het bedrag dier vergoedingen voor allen te 
zamen, mag een bij Koninklijk Be~lnit te bepalen 
som niet te boven gaan. 

25. In de cantinezaal van den Hoofdcursus wordt 
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aan de leerlingen gelegenheid tot uitspanning 
gegeven. 

Daarbij zijn evenwel alle hazardspelen ten streng
ste verboden. 

26. ·Aan de leerlingen kan worden vergund in 
hunnen vrijen . tijd voor eigen rekening Jes te 
nemen io de muziek. 

27 . De directeur kan aan leerlingen die zich 
gunstig onderscheiden, bijzondere voorrechten toe
kennen. 

Een leerling van het tweede studiejaar, die, 
gedurende zijn verblijf aan den Hoofdcursus zeer 
bijzonder boven alle anderen heeft nitgem unt, 
zoowel wat gedrag als studiën betreft, wordt, 
wanneer hij na voleindigde opleiding den Hoofd
cursus verlaat, door den directeur bij den Minister 
van Oorlog tot het bekomen van eenen eereprijs 
in aanmerking gebracht. 

De op de verstrekking van zoodanige eereprijzen 
vallende kosten, worden ten laaie van 's Rijks 
schatkist verrekend. 

28. Het opleggen van straffen aan de leer
lingen geschiedt overeenkomstig het reglement van 
krijgstncht. 

29. Een leerling die met provoost is gestraft, 
woont de lessen, de exercitiën en de inspectiën, 
zoomede de godsdienstoefeningen, niet bij. 

30. Een leerling wordt van den Hoofdcursus 
verwijderd en naar zijn korps teruggezonden: 

a. wegens zedenbederf en ondeugden die hem 
voor anderen gevaarlijk iouden knnnen doen 
worden; 

T,, wegens slecht gedrag; 
c. wanneer hij door den militairen of den bnr

gerlijken rechter is gevonnisd en zijne verwijdering 
in het belang van de overige leerlingen nood
zakelijk is; 

à. indien hij, wegens gemis aan ijver, de stu-. 
dien niet kan volgen; 

e. wanneer zulks in het belang van de hand
.having van de krijgstucht noodzakelijk is. 

Het bepaalde bij het laatste lid van art. 21 
is, ten aanzien van leerlingen die van den Hoo[d
cursus worden verwijderd , toepasselijk. 

31. Omtrent het verwijderen van leerlingen 
van den Hoofdcnrsus beslist de Minister van Oorlog. 

§ 5. Hulpmiddelen '/Jij Aet onderwij8, 

32. De aan den Hoofdcursus verbonden biblio
theek, zoomede de kaarten, de instrumenten , de 
modellen en de andere hulpmiddelen voor het 
onderwijs, daarbij voorhanden, zijn ten dienste 

van de )eeraren en de leerlingen, overeenkomstig 
de bepalingen, dienaangaande te stellen in het 
voorschrift op den inwendigen dienst bedoeld bij 
art. 37. 

Ingevolge bestaande of nader te treffen over
eenkomsten tusschen het Departement van Oorlog 
en de gemeente Kampen, kan worden gebruik 
gemaakt: 

a. voor het onderwijs n de natuurkunde, de 
scheikunde en de warenkennis: van de voor dat 
onderwijs bestemde lokalen in het hoogere burger
school- en gymnasiumgebouw ter plaatse, zoomede 
van de zich daarin bevindende instrumenten en 
andere hulpmiddelen; 
· l,, voor het onderwijs in de gymnastiek: van 
de aan genoemde gemeente toebehoorende e.n tot 
dat doeleinde ingerichte loods, alsmede van de 
zich daarin bevindeude werktuigen en toestellen. 

33. In den regel wordt bij het onderwijs van 
leerboeken of antographieën gebruik gemaakt, 
slechts bij uitzondering van dictaten. 

34. De leerlingen moeten zich op eigen keaten 
van de door den directeur te bepalen boeken, 
atlassen, schrijf- en tee ken behoeften voorzien. 

§ 6. 1" er loven. 

35. Binnenlandsch verlof kan worden verleend: 
a. Aan den directeur, de leeraren en de leer

lingen en, voor zooveel de belangen van den 
dienst het toelaten, aan het vaste personeel be
neden den rang van officier: 

l •. tegen het einde van het jaar voor den 
duur van 10 à 12 dagen; 

2°. van Go~den Vrijdag tot en met den dag 
na Paschen; 

3°. Op Zon- en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen ; 

4°. aan hen, die den :fsraëlietischen godsdienst 
belijden, o_ok op de voor dien godsdienst geldende 
feestdagen. 

r,_ Aan den directenr, zoomede aan officieren 
en vaste burgerleeraren, in het tijdperk van 
1 J nli tot 1 October, ieder voor den door van 
ten hoogste ééne maand. 

Gedurende de bij a en T, bedoelde dagen en 
tijdperken zal echter, bijaldien de directenr met 
verlof is, steeds ten minste één der officieren, 
als waarnemend directeur, te Kampen aanwezig 
moeten zijn. 

c . .Aan burgerleeraren, niet behoorende tot het 
vaste personeel, gedurende het tijdperk waarin, 
overeenkomstig het bepaalde bij de artt. 1: en 6, 



304 22 SEPTEMBER 1892. 

aan den Hoofdcursus geen onderwijs wordt ge• 
geven en het ov erganga- of eindexamen niet 
plaats heeft. 

it. Aan leerlingen: 
1 °. in het eerste studiejaar onmiddellijk na 

afloop der detacheering, bedoeld in de slotalinea 
van arl. ó, tot den aanvang van het nienwe 
leerjaar; 

2°. in het tweede studiejaar op den· voet als 
bij arl. 7 is bepaald. . 

e. Aan de onderofficieren en de korporaals van 
het vaste personeel: 

jaarlijks gednrende één maand, hetzij in eens, 
hetzij in twee termijnen. 

f. Aan de oppassers: 
Jaarlijks gedurende 14 dagen. 
De onderofficieren en de verdere militairen be

neden den rang van officier, behoorende tot het 
vaste personeel van den Hoofdcursus, blijven, 
gedurende een hun, krachtens dit artikel verleend 
verlof, gehandhaafd in het genot van soldij. 

In verband met het bepaalde bij art. 5 5, kan 
aan de leerlingen, die voor de militaire adminis
tratie van het Nederlaudsch-lndische leger worden 
opgeleid , ingeval zij niet worden gedetacheerd, 
het onder il bedoelde .-erlof, voor den tijd van 

14 dagen worden verleend en wel in het, met 
het oo~ op hunne practische vorming bij den 
Hoofdcursus meest geschikte tijdperk, vallende 
toaschen 15 Juli en ultimo September. 

Overigens mag alleen in dringende gevallen 
verlof verleend worden. 

§ 7. Àitminutratie. 

36. De Hoofdcursus wordt in administratie ge
voerd bij het korps, daartoe door den Minister 
van Oorlog aangewezen. 

§ 8. Inwendige dien8t. 

37. De inwendige dienst bij den Hoofdcursus 
wordt geregeld bij een afzonderlijk voorschrift, 
hetwelk aan de goedkeuring van den Minister 
van ·oorlog wordt onderworpen. 

§ 9. Kleedilf!I. 

38. Bij Koninklijk Besluit wordt de kleeding 
vastgesteld van het aan den Hoofdcursus verbonden 
of daarbij gedetacheerde militair personeel. 

T W E E D E H O OF D S T U K. 

TOELATINOSEXAlll!N. 

t I. Samemtellilf!I der ezamen-commûaie. 

39. De commissie, die met het aroemen van 
het toelatingsexamen tot den Hoofdcursus zal 
worden belast, wordt jaarlijks door den Minister 
van Oorlog benoemd. 

Deze commissie wordt samengesteld als volgt: 
Lid en voorzitter: een hoofdofficier van het 

wapen der infanterie; 
Leden: 
a. Een door den Minister van Oorlog te be

palen aantal kapiteins en luitenants van het wapen 
der infanterie, niet verbonden aan den Hoofd
cursus of aan eeoen Cursus hij een der korpsen 
van het wapen; 

6. Een door den Minister van Oorlog te bepalen 
aantal leeraars, verbonden aan den Hoofdcursus. 

Een van de onder a vermelde officieren of een 

officier-leeraar als onder li bedoeld, is tevens 

secretaris der commissie. 

t 2. Programma. 

40. Het programma van examen voor toelating 
tot den Hoofdcursus omvat het navolgende: 

a. Schrijven. 

Het schrift :van den adspirant moet duidelijk 
en goed leesbaar zijn. 

6. R e k e n k n n d e. 

De kennis van de getallen; de hoofdbewerkingen; 
de deelbaarheid ; de leer van de verhoudingen en 
van de evenredigheden; de vierkante- en derde
machtsworteltrekki og; de benoemde getallen; het 
oplossen van vraagstukken, waaronder eenvondijte 
·berekeningen in den handel en in het dagelljkach 
leven voorkomende; de samengestelde interest
rekening, ook met toep888ing van de logarithmen. 
(Beken,;lheid met de leer en de toepassing der 
verkorte bewerkingen wordt niet gevorderd.) 

c. S t e 1 k u n s t. 

De behandeling van geheele, gebroken en wortel -
vormen; de gebroken en de negatieve exponenten; 
de vergelijkingen van den eersten graad m·et één 

onbekende en met meer onbekenden ; de verge
lijkingen van den tweeden graad_ met één onbe
kende; de logarithmen; de reken- en de meet
kundige reeksen; de exponentiaal• en de onbe
paalde vergelijkingen. 
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d. V l a k k e m e e t k u n s t. 
De vlakke meetkunst in haar geheelen omvang 

(kennis van de leer der transversaleu en de har
monische anijdiug wordt niet gevorderd). 

"· N e der I an d s c h e t a a I. 
Kennis van de hoofdregels der spraakleer eu 

vaardigheid om zich, zoowel mondeling ale schrif
telijk, in zniver en beschaafd Nederlandsch nit 

te drukken. 

f. Fransche taal. 

Lezen met beschaafde uitapraak en mondeling 
vertalen van het gelezene; het schriftelijk vertal~n 
van een niet te gemakkelijk stuk proza van het 
Frans"h in het N ederlandsch en van een gemak- · 
kelijk stuk van het N ederlaudsch in het Fransch. 
(Bij eerstvermelde vertaling mag 1tiet, bij laatst
vermelde mag wel van een woordenboek worden 

gebruik gemaakt. 
g. A ar d rij k s k u u d e. 

De natnur- en de staatkundige aardrijksknnde 
van Nederla,w,, alsmede die zijner koloniën en 

bezittingen. 

Ji. Geschiedenis. 

1 o. De nieuwe geschiedenis van de vorming 

van het eerste FranKche Keizerrijk tot 1848; 
20. de vaderlandsche geschiedenis met inbegrip 

van die der N ederlandsche koloniën en bezittingen 
in andere werelddeelen van l 795 tot 1848. 

Bij het examen in de geschiedenis zal meer gelet 
worden op de kennia van de ontwikkeling der 
maatschappelijke en staatkundige toestanden en 
van het onderlinir verband der gebeurtenissen , 
dan op eene volledige bekendheid met de bijzonder

heden der gevoerde oorlogen. 

,. Dienst- en ex e rei tie-reg Ieme nte n en 
dienstvoorschriften. 

Voor zoover de kennis van die reglementen en 
voorschriften van een sergeant der Infanterie wordt 
gevorderd, met dien vers~nde, dat zij , die uit
slnitend voor eene opleiding tot tweede -luitenant 
bij de militaire administratie in aanmerking wen
schen te komen, van het afleggen van examen in 
deze reglementen en voorschriften zijn vrijgesteld. 

41. Voor adspiranten die het onderwijs op een 
Cursus niet hebben gevolgd, strekt het examen 
beha! ve over de hiervoren bij art. 40 omschreven 

vakken, zich uit over: 

a. A a r d r ij k s k u n d e. 
De natnur- en de staatknndige ae.rdrijksknnde 

van de vijf werelddeelen, doch slechts in hoofdzaken. 

1692. 

6. G e s c h i e d e n i s. 

I. Een zeer algemeen overzicht van de oude
en de middel-geschiedenis, als inleiding tot de 
nienwe geschiedenis; 

II. een algemeen overzicht van de nienwe ge
schiedenis tot aan de wording van het eerste 
Fransche Keizerrijk , waarbij voornamelijk zullen 
worden p;evorderd, voor zooveel betreft: 

1°. het tijdperk van 1492-1789 : 
de kennis van personen en gebeurtenissen, 

die, hetzij een overwegenden invloed op de 
ontwikkeling der volken hebben uitgeoefend, 
hetzij meer in het bijzonder op Nederla1td 
betrekking hebben gehad; 

2°. de Franscb.eStaataomwentelingvan 1789: 
een dnidelijk begrip van de oorzaken en 

het algemeen verloop dier staatsomwenteling, 
zoomede de gevolgen daarvan uit een maat
schappelijk oogpunt; 

8°. het tijdperk van 1789- 1804.: 
bekendheid met de voornaamste daarin 

voorgevallen i,cebeurtenisaen. 
lll. de vaderlandse he geschiedenis : 

l O• tot 1568 in groote trekken; 

2°. van 1668-1795 meer in bijzonder
heden, vooral wat de verhouding van Neder

land tot andere Europees~he Staten betreft; 
8°. overzicht van het ontstaan en de ont• 

wikkeling dèr koloniën en bezittingen vim 
Nttderla,w, in andere werelddeelen tot l 791i. 

42. Behalve in de bij artt. 40 ·en 41 bedoelde 

vakken kunnen de adspiranten, desverlangd, ook 
proeven van bekwaamheid afleirgen in de Dnitsche 
en in de Engelsche talen en in onderdeelen der 
wiskumle, welke ;niet in het programma zijn 
vermeld. 

§ S. Regelm /Jij Jiet toelati,,g,ezamers Mer ,14 
lande in acJit te nemen. 

A. .d.lgeineene 6epalinge-.. 

43. De adspiranten leggen zoowel schriftelijk 
als mondeling proeven van bekwaamheid af en wel: 

a. ,cAriftelijle en mondeling in: 
de rekenkunde ; 
de stelkunst; 
de meetknnst; 
de N ederlandsche taal; 
de Fransche taal; 
de aardrijkskunde; 
de geschiedenis; 

21 
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het voorschrift op den velddienst voor de 
onderofficieren en korporaals van het Leger; 

zoomede in de vakken of onderdeelen van vak
ken , bedoeld bij art. 42, waarin het examen niet 
verplichtend ja; 

IJ. mondeling: 
in de bij art. 40 vermelde exercitie- en dienst

reglementen en dieDstvoorschriften, met uitzonde
ring van het voorschrift op den velddienst onder 

a genoemd. 
Het bepaalde bij dit artikel kan door den 

Minister van Oorlog worden gewijzigd. 
44. Het schriftelijk gedeelte van het examen 

heeft gelijktijdig plaats in alle garnizoenen waar 
een Cursus gevestigd is. 

Het mondeling gedeelte van het examen wordt 
te Kampen afgenomen. 

45. In verband met den uitslag van het schrif
telijk gedeelte van het examen, wordt, naar door 
den Minister van Oorlog te stellen bepalingen, 
door de examen-commissie beslist, wie der adspi
ranten tot het lnondeling gedeelte van het examen 

worden toegelaten. 
46. De examen-commissie verdeelt zich voor 

het afnemen van het examen, in sob-commissiën 
voor elk der onderscheidene vakken; elk dezer 
sub-commissiën bestaat ten minste nit twee leden. 

B. Wijze van heoorrleeling rkr ad.!piranten. 

47. De beoordeeling der adspi'ranten geschiedt 
door middel van de cijfers 10-1, welke daarbij 
de beteekenis hebben , hieronder naast elk dier 
'êijfers aangedoid: 

10 uitmuntend; ó even vol~oende; 
9 zeer goed; 4 onvoldoende; 
8 goed; 
7 ruim voldoende ; 

3 gering; 
2 slecht; 

6 voldoende; 1 zeer slecht. 
8. De leden van de bij art. 46 vermelde suh

flo issiën beoordeelen ieder voor zich, welk cijfer 
den adspirant voor elk door hem schriftelijk of 
mondeling gegeven antwoord naar billijkheid toe
komt. 

Daarna wordt door die leden in onderlin11: over
leg bepaald, welk cijfer aan den adspirant voor 
J:lk antwoord wordt toegekend. Oordeelen zij daar
omtrent niet eenstemmig, dan wordt het gemid
delde van de door ieder hunner toegekende cijfers 
aan den adspirant toegewezen. 

49. Het gemiddelde van de beoordeelingscijfers, 
overeenkomstig het · bepaalde bij art. 48 toege
kend, voor de onderscheidene antwoorden in eenigs 

vak , wordt tot in één decimaal nau wkenrig be
rekend. Daarbij worden de cijfers, toegekend voor 
de gedeelten van vakken, bedoeld bij art. 41 , 
beschonwd als voor een afzonderlijk vak te gelden. 

Het bedoelde gemiddelde wordt met 10 ver
menigvuldigd ; het daarbij gevonden geheele getal 
is het eindcijfer voor dat vak. 

C. Be1tunng omtrent den uit,lag van !tet ezamen. 

50. Aan het examen worden geacht te voldoen: 
a. de adspiranten die voor alle vak keu als eind

c\jfer óll of meer hebben behaald; 
/J. de adspiranten die één of meer der vakken 

het eindcijfer 50 wel is waar niet hebben bereikt, 
doch van wie de commissie het examen, over het 
geheel genomen, niettemin als voldoende beschouwt. 

Alvorens omtrent den uitslag van het examen 
van de onder h bedoelde adspiranten te beslissen, 
overwee,n de commissie de beteekenis van het vak 
of van de vakken, waarin zij niet aan de eischen 
van het programma hebben voldaan, voor het 
on:lerwijs aan den Hoofdcursus; voorts neemt 
zij in aanmerking den uitslag van het examen in 
de overige vakken en - voor zooveel de leer
lingen van een Cursus betreft - de cijfers welke 
hunne studielij sten over het afgeloopen leerjaar 
aanwijzen. 

De hiervoren bedoelde beali~sing wordt bij meer
derheid van stemmen genomen; bij staking van 
stemmen wordt de uitslag van het examen als 
onvoldoende beschouwd. 

D. RangacltiUing der ad~piranten. Opmaleen 
van !tet ver8lag. 

51. De rangschikking van de adspiranten die, 
in verband met het bepaalde bij art. 50, aan het 
examen hebben voldaan, geschiedt naar de som 
van de door hen behaalde eindcijfers in de bij 
art. 4,0 bedoelde ukken. 

Is deze som voor twee of meer adspiranten 
gelijk, dan is bonne plaats op de ranglijst opvol
genderwijs afhankelijk van: 

a. het totaal aantlll punten door hen behaald, 
vooreerst in de in art. 4,2 bedoelde vakken; daarna 
in de exercitie- en dienstreglementen en de dienst
voorschriften ; 

b. den door hen hekleeden graad en hun ouder
dom in dien graad ; 

c. het lot. 
De volgorde van de niet geslaagde adspiranten 

wordt op overeenkomstige wijze bepaald. 
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Van de rangschikking worden voor de geslaagde 

en voor de niet geslaagde adspiranten afzonderlijke 

lijsten in tweevoud opgemaakt, waaruit, in ver

band met het bepaalde bij art. 40 onder i moet 
kunnen worden nagegaan wie der adspiranten zich 
voor opleiding, al dan niet oitsluitend tot tweede

loiteoant bij de militaire administratie hebben 
aangemeld. 

In deze lijsten wordt tevens Vllrmeld wie van 
de geslaagde adspiranten in de omstandigheid ver

keereo, bedoeld in de slotziosnede van art. 36 
der wet. 

52. Dadelijk nadat de in art. 51 bedoelde lijsten 

en het ver&lag bedoeld bij art. 8 der wet door 

de commissie zijn vastgesteld , wordt een en ander 
toegezonden aan den inspecteur van het Militair 
Onderwijs, die van de lijsten onmiddellijk één 
exemplaar aan den Minister van Oorlog doet toe
komen. 

In het verslag, hetwelk door genoemden inspec
teur later aan den Minister van Oorlog wordt 

gezonden, worden door de commissie de opmer

kingen en de voorstellen opgenomen , waartoe zij 
i o het belang van het onderwijs op de Cursneseo 
aanleiding mocht vinden, 

Al de hier~enoemde be!!Cheiden worden, namens 

de commissie, door den voorzitter en den secre
taris der commissie onderteekend. 

53. De bepalingen bij het afnemen zoowel van 
het schriftelijk als van het mondeling gedeelte 
van het toelatingsexamen op te volgen, worden, 
voor zoo~er de voorgaande artikelen daarin niet 

voorzien, door den Minister van Oorlog vastgesteld. 

DER D E H O O F D S T U K. 

PRACTISCHE VORMING. 

§ l. Eer8te atudiejaar. 

54. De detacheeringeo bedoeld bij art. 5, 
hebben plaats : 

a. voor de leerlingen die worden opgeleid voor 
den officiersrang bij de infanterie: 

bij één of meer der regimenten van dat wapen; 
deze leerlingen nemen gedurende die detacbee

ringen deel aan alle dienstverrichtingen der onder
officieren van hoooeo graad; 

ll. voor de leerlingen die worden opgeleid voor 
den officiersrang bij de administratie van het leger 
hier te lande: 

bij één of meer der korpsen van het leger, ten 
einde zich daarbij in administratieve werkzaam
heden te bekwamen. 

De onder a en onder '1 bedoelde detacbeeriogen 

worden geregeld door den inspecteur van het 
Militair Onderwijs, in overleg met den inspecteur 

van het betrokken wapen en wat de onder h ver

melde leerlingen betreft, ook met den Hoofd
ioteodant. 

Bij voorkeur geschieden de detacheeriogen bij 
korpsen, die bestemd zijn om deel te nemen aan 
oefeningen op groote schaal. 

55. De Minister van Oorlog bepaalt, zoo noodig 

jaarlijks, in overleic met den Minister van Kolo

niën, of leerlingen, die voor de militaire ad min is• 
tratie van het Nederlandsch -lodische le!(er worden 

opgeleid, gedurende het bij art. 5 vermelde tijd
perk zullen worden gedetacheerd, dan wel of die 
leerlingen, gedurende dat tijdperk aan den Hoofd
cursus zullen verblijven, ten einde daarbij, hoofd
zakelijk practisch, in militaire administratieve 
werkzaam heden te worden geoefend. 

56. Na afloop der detacheeringen wordt door 

den commandant der compagnie, waarhij een 

leerliug was ingedeeld, of door den officier, onder 
wiens leiding hij admiuistratieve werkzaamheden 

heeft verricht, te zijnen aanzien een rapport 
uitgebracht. 

Dit rapport wordt vergezeld van de opmerkingen 
of beschou wiogeo van de autoriteiten onder wier 
gezag deze onnerofflcier tijdelijk was gesteld, door 
tosschenkomst van den inspecteur van het be
trokken wapen aan den inspecteur van het Militair 
Onderwijs gezonden. 

§ 2. Tweede studiejaar. 

5 7. De leerlingen van het tweede studiejaar, 
die voor tweede-luitenant der infanterie worden 

opgeleid, wonen, gednreode een door den Minister 
van Oorlog te bepalen tijd, de practiache oefeningen 

bij van het wapen der artillerie en van het Korps 

Genietroepen. 
Voorts wordt aan deze leerlinp:eu gelegenh 

gegeven, eeoige duurzame verdedigingswerken en 

eenige voor hunne opleiding van belang zijnde 
buricerlijke of militaire inrichtingen te bezichtigen. 

V IE R D E H O O F D S T U K. 

ElNDEXA:MEN. 

§ l. Samenstelli"g der Commiaaie. 

58. De commiasie voor het afnemen van het 

eindexamen aau den Hoofdcursus wordt jaarlijks 
bij Koninklijk Besluit benoemd. 

21• 
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Zij wordt samengesteld als volgt : 

a. Lid en voorzitter: de inspecteur van het 

Militair Onderwijs of een ander opper- of hoofd
officier; 

b. Leden: 

l 0 • de directeur van den Hoofdeursus en twee 

of meer der officieren van deze inrichting, die 

aan het tweede studiejaar onderricht ,teven; 

2°. vier of meer officieren, niet tot het personeel 
van den Hoofdcursus behoorend onder wie ten 
minste twee van het Nederlaudsch-Indische leger. 

Een der onder /J, bij 2°., bedoelde officieren, 

is tevens Eecretaris der commissie. 
Aan de commissie kunnen door den Minister 

van Oorlog leeraren van den Hoofdcursus, die 
niet als lid der commissie optreden, worden toe

gevoll!'d, ten einde de leden bij het nazien en de 

beoordeeling van het schriftelijk werk of bij het 
afnemen van het · mondeling examen ter zijde 

te staan. 

i 2. Programma. 

59. Het programma van het eindexamen aan 

den Hoofdcursus omvat het navolgende: 

.,/.. Infanterie van net leger lt:ier te lande. 

a. N a t 11 n r k n n d e. 

Een jnist begrip van de hoofdzaken uit de leer 

Jan de warmte, de electriciteit en het licht, 

zonder dat daarbij de kennis van formules wordt 

geëischt. 

fJ. Landmeten en waterpassen. 

Kennis van de inrichting, de regeling en het 

gebruik der voornaamste meetinstrumenten , be
nevens die van een der waterpasinstrumenten in 

het leerplan omschreven; de wijze waarop een 
terrein moet worden opgemeten en in teekening 

(!!lbracht. 

c. N ederlandsche taal. 

Vaardigheid om zich, zoowel mondeling als 

schriftelijk, volgens de regelen der spraakkun~t 
en van den stijl, in zuiver en beschaafd Neder• 
laodsch uit te drukken, waarvan o. a. uit een 
te vervaardigen opstel moet blijken. 

d. Fransche taal. 

Lezen met beschaafde uitspraak en voor de 
vuist vertalen van Fransch proza; schriftelijk ver
talen van het Fransch in het N ederlandsch en 
omgekeerd. Alleen bij laatstbedoelde vertaling 
mag van een woordenboek worden gebruik gemaakt. 

e. H o o g d u i t s c he t a a 1. 
Lezen met beschaafde uitspraak en voor de vnist 

vertalen van Hoogduitsch proza; voldoende bekend

beid met die taal om een Hoogduitsch prozastuk 
schriftelijk te kunnen vertalen in het Nederlaoilsch, 

zonder behulp van een woordenboek ; het schriftelijk 

vertalen van eenvoudige volzinnen uit het Neder

landsch in het Hoogduitsch, met behulp van een 
woordenboek. 

/. Aardrijkskunde. 

1°. Kennis van de militaire aardrijkskunde van 
Nederlanrl: geographische toestanden uit een mili

tair oogpunt beschonwd; algemeen overzicht van 
het verdedigingsstelsel van Nederland; 

2°. de staatsinrichting van Nederland: in 
hoofdtrekken; 

3°. de natuur en de staatkundige aardrijkskunde 

van de N ederlandsche koloniën en bezittingen in 
andere werelddeelen ; · 

4°. de wiskundige aardrijkskunde : algemeene 
bekendheid met ons zonneatelsel en de voornaamste 

wereldlichamen daarbuiten; de gedaante en de 

bewegingen der aarde ; de verschijnselen, welke 
nit die bewegingen en uit de beweging van de 
maan om de aarde ontstaan; ue bepaling van 
plaatsen op aarde; het oplossen van vraagstukken 
met behulp van de aardglobe. 

g. Tactiek. 

Kennis van de elementaire tactiek, de gevechtsleer 
en de toegepaste taktiek. 

n. O o r I o g s g e b r u i k e n . 
.Een beknopt overzicht van het recht en de 

gebruiken in den oorlog te land en ter zee, als

mede van de rechten en de plichten der neutralen. 

i. Militair strafrecht. 

Kennis van het reglement van krijgstucht v.oor 
het krij11:avolk te lande; het crimineel wetboek 
voor het krijgsvolk te lande; de rechtspleging bij 
de landmacht. 

k. W a p e n I e er. 
I. GrÓndige kennis van de blanke wapenen, 

zoomede van de inrichting, de munitie en het 
schot der handvunrwapenen bij het Nederlandsche 
leger en bet Nederlandsch-Indische leger in gebruik; 

II. bekendheid met: 
1°. de inrichting en de uitwerking van de 

voornaamste der overige tegenwoordig in ge
bruik zijnde. geweren; 

20. de inrichting van het geschut der Neder
landsohe landmacht en van de daarbij be
hoorende projectielen en ontstekingsmiddelen, 



22 SEPTEMBER 1892. 309 

de wijze van vuren uit dat geschnt en de 
uitwerking der projectielen ; · 

3°. de inrichting der affuiten en de wijze 
van bediening van .het onder 2°. vermelde 
geschut, zoomede de ont- en de verbranding 
van het bnskruit in vnormonden en draag
bare wapenen ; 

4°. het gebruik van het geschnt bij den 
aanval op en de verdediging van liniën en 
stelJingen, 

l. Pionier- en veraterkingsknnst. 

I. Pionierkunst : de door infanterie te verrichten 
pionierarbeid; 

II. Velnversterkingskunst: de dekkingen tegen 
front- en andere voren; het tracé; de inrichting 
en het opwerpen van vlnchtige versterkingen; de 
aanval op en het verdedigen van dergelijke ver
schansingen ; 

III. Tijdelijke en duurzame versterkingskunst: 
1 °. een algemeen overzicht van de inrich

ting der voornaamste tijdelijke, duurzame en 
knstversterkiogen, (meer nitvoerig de inrich
ting van een der voornaamste forten in 
Nederland) ; 

2°. het io staat van verdediging brengen 
dier versterkingen, zoomede een denkbeeld 
omtrent de wijze waarop de verdediging van 
en de aanval op duurzame werken worden 
gevoerd. 

m. Rechtlijnig en topographisch 
teek enen. 

Het vervaardigen van topographische teekenin
gen en van constructiën op het gebied van pionier
en versterkingskunst; het lezen v au eenvoudige 
fortificatieteekeningen en topographische kaarten. 

11. Dienst- en exercitie-reglemenhu 
benevens dienstvoorschriften. 

1 °. De dienst- en de exercitie-reglementen voor 
het wapen der Infanterie ; 

2°. de dienstvoorschriften: voor zoover de ken
nis dezer voorschriften van den luitenant der 
infanterie, bij de veITolling van de hem opge
dragen diensten moet gevorderd worden. 

o. M i I i t a i r e w e t t e n. 
Bekendheid met de voornaamste bepalingen uit 

de wetten, welke met de inrichting van het Neder
Jandsche krijgswezen verband houden. 

p. D i e n s t - c o r r e s p o n d e n t i e. 

fJ• M i I i t a i r e a d m i n i s t r a t i e. 
De administrati~ve voorschriften, waarvan de 

kennis van den luitenant der infanterie moet ge
vorderd worden. 

r. Exercitiën en ve lddi e ns toefen in gen. 

•· Gymastiek en schermen. 

t. P a a r d r ij d e n. 
De onder n bedoelde dienst- en exercitie-regle

menten en dienstvoorschrifhm, de onder o bedoelde 
militaire wetien, benevens de administratieve 
voorschriften, waarvan onder q sprake is, worden 
in het leerplan voor den Hoofdcosos nader om
schreven. 

B. Militaire atlminutratü """ liet leger liier 
te lande. 

a. Natuurkunde. 

Als bij A onder a. 

ll. N e d e r 1 a n d s c h e t a a l. 
Als bij A onder c. 

c. F r a n s c h e t a a 1. 
Als bij A onder d. 

tl. Hoogdoitsche taal. 
Als bij A onder e. 

e. Aardrijkskunde. 
Als bij A onder /. 

f. 0 o r I o g s g eb r n ik e n. 
Als bij A onder 1,, 

g. M i I i tai r strafrecht. 
Als bij A onder i. 

li. Warenkennis. 
10, De melk: hare verontreinigingen en ver

valschingen ; 
2°. kenmerken van ouderdom eo gezondheids

toestand van slachtvee ; de behandeling van het 
. vee v66r het slachten; de slachtwijzen; 

3°. de anatomie van het rund, voor zoover de 
kennis daarvan· noodig is ter onderscheiding van 
de verschillende deelen van het geslachte di!U'; 
de voornaamste kenmerken van gezond v leescb. 
en spek; 

4,0 • doelmatige oplegging en bewaring van 
voedingsmiddelen; 

1i 0 • de grondbeginselen der voedingsleer. 

i. Boekhouden. 

Grondbegrippen van het boekhouden; de in
richting en het gebruik van de hoofdboeken bij 
het enkel en het dobbel boekhouden; de behande
ling van de voornaamste rekeningen, voorkomende 
bij het dobbel boekhouden ; het jonmaliseeren; 
het afsluiten en heropenen van de rekeningen. 
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k. Dienstreglementen en dien11tv11>or-
schrirten. 

· Voor zoover de kennis van dele .reglementen 
en voorschriften van den ltmenant-kwartiermeester 
bij de vervulling van de hem opgedragen diensten 
moet gevorderd worden. 

l. M ·i I i t a i r e w e t t e n. 
Als bij A onder o. 

m. D i e n s t - c o r r e s p o n d e n t i e. 

n. Militaire admin i stratie. 
1°. Grondige kennis van alle reglementen en 

voorschriften betreffeooe de administratie bij de 

korpsen van het leger en vaardigheid in de toe
passing daarvan bij de uitvoering van schriftelijke 

opdrachten ; 
2°. grondige kennis van de werkzaamheden en 

de verplichtingen van den luitenant-kwartier

mdester, als secretaris eener garnizoensvoedings-
6ommissie; 

•. kennis van de te verrichten werkzaamheden 
è_ij de hoofdadministratie van korpsen · en van de 

Vli'"orschriften betreffende het beheer van militaire 
bakkerijen, het garoizoensnachtleger, de garni
zoens-kleedingmagazijnen en de weduwen- en 
weezenkas voor de officieren van de landmncht; 

4°. kennis van de verplichtingen van den lnitenant
kwartiermeester, als verplegingsofficier bij troepen 

( te velde en in versterkte plaatsen. 

~ o. G y m n as t ie k e n s c h e r m en. 

p. P a a r d r ij d e n. 
De onder k bedoeldé dienstreglementen en 

dienstvoorschriften en de onder l bedoelde mili

taire wetten , worden in het leerplan voor den 
Hoofdcursus nader omschreven. 

C. Infanterie 1JanketLeger in Nedertand,ack-Indië. 

a. N a t u n r k n n d e. 
Als bij A onder a. 
"IJ. L a n d m e t e n e n w a t e r p n s s e n. 
Als hij A onder b. 

c. N e d e r I a n d s c h e t a a 1. 
.AJs bij A onder c. 

d. F r a n s c h e t a a 1. 
ifs bij A onder d. 

e. M a I e i s c h e t a al. 
Het behoorlijk kunnen lezen van een eenvoudig, 

met Maleische karakters geschreven stuk; de 

kennis van de meest voorkomende regels der 
spraakkunst, blijkende uit het vertalen van het 

Maleisch in het N ede_rlandsch en omgekeerd van 
eenvoudige volzinnen , waarbij van latijnsehe 

karakters en van een woordenboek gebruik kan 
worden gemaakt. 

f. L a n d- e n v o I k e n k u n d e v an 
NederlandJJck-Indië. 

In hoofdtrekken: de land- en volkenkunde van 
Nederlandack-Indië; i~ bijzonderheden die van 
Jaoa en Sumatra. 

g. A ar d r ij k s k u n de. 

1°. De Koloniën van Nederland in Wed-Indië 
en van andere rijken in Ázië en Äuatralië; de 
aardrijkskunde van ..J.ckter-Indië, Ckina en Japan 
in algemeene trekken ; 

2°. ~e wiskundige aardrijkskunde: als bij A, 
onder / , bij 4°. 

k. T a k t i e k.
Als bij A onder g. 

i. 0 or I o g s fl. e b r n i k e n. 
Als bij A onder k. 

k. Mi I i t ai r s tra fr echt. 
1°. Als bij A onder i ; 
2°. algemeene kennis van het reglement op de 

2de klasse van militaire discipline en het regle
ment voor de strafdetachementen; zoo als een en 

ander voor het Indische leger van kracht is. 

l. W a p e n I e e r. 
I. Als bij A onder k, bij I en II, 1°. 

ll. Bekendheid met: 
1°. de inrichting van het geschut der 

Nederlandsch-Indische landmacht en de 
daarbij behoorende projectielen en ont
stekingsmiddelen; de wijze var, vuren met 
dat geschut en de uitwerking der projec

tielen; 
2°. de inrichting der affuiten van de 

onder I •. vermelde vuurmonden en van 
de wijze van bedienen dezer vuurmonden ; 

3°. de inrichting en de uitwerking der 

vuurmonden bij de Nederlandsche land
macht in gebrnik; 

4°. de oot- en de verbranding van het 
bnskrnit in vuurmonden en draagbare 
wapenen. 

m. Pionier- en versterkingskunst. 

1°. Pionierknnst: als bij A onder l bij I, doch 
in overeenstemming met de daaromtrent in Indië 
bestaande voorschriften; 

2°. veldversterkin11sk11nst: als bij A onder l 
bij II; bovendien de algemeene inrichting van 
versterkingen tegen inlandsche vijanden; 

3°. tijdelijke en duurzame versterkingsknnst: 
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een algemeen overzicht van de inrichting van 
tijdelijke en duurzame werken, inzonderheid van 

kostversterkingen, verder als bij A onder l, bij 
IJl onder 2°. · 

n. Recht I ij n i g e
0

n top o grap h is c h 
teek enen. 

Als bij A onder m. 

o. Dienst- en exercitie-reglementen 
benevens dienstvoorschriften. 

1°. De exercitie reglementen als bedoeld bij A 
onder n bij 1 o. ; 

2°. de dienstreglementen en dienstvoorschriften 

als bij A onder n bij 1°. en 2°., doch in over

eenstem min~ met hetgeen uitsluitend voor den 

Indischen dienst wordt gevorderd. 

p. Militaire administratie. 

De administratieve voorschriften, waarvan de 

kennis van den lnitenant der infanterie moet ge

vorderd worden. 

q. Uienst-correspondentie. 

r. Exercitiën en velddienstoefeningen. 

8. G y m n as t i e k e n s c h e r me n. 

t. Paard rij den. 

De onder o bedoelde dienst- en exercitie-regle

menten en dienstvoorschriften , benevens de ad

ministratieve voorschriften, waarvan onder p sprake 

is, worden in het leerplan voor den Hoofdcursus 

nader omschreven. 

D. Militaire admini8tr.atie van !,et leger 
in Nederlandsck-IndiiJ. 

a. N a t u u r k u n d e. 

Als hij A onder a. 
6. N e d e r I a n d s c h e t a a 1. 

Als bij A onder c. . 
c. F r a n s c h e t a a 1. 

Als bij A onder d. 
d. E n Il: e l s c h e t a a 1. 

Genoegzame bekendheid met die taal, om een 

eenvoudig werk te kunnen lezen en het gelezene 

met behulp van een woordenboek te kunnen ver

talen. 

e. M al e is c h e t a a 1. 
Als bij C onder s. 

/. Laud- en volkenkunde van 

Nederlandsen-Indië. 

Als bij C onder / . 

g. A ar d r ij k s k u n de. 

Ale bij C onder g. 

k. 0 o r I o g s g e b r n i k e n. 
Als bij A onder !,,. 

i. Militair strafrecht. 
Als bij C onder i. ' 

1'. W a r e n k e n n i s. 

Als bij B ondec h. 
l. ·:o o e k h o u d e n. 

Ala bij B onder i. 
m. Dienst regiem enten en dien at

vo or se hr ifte n. 
Voor zoover de kennie dezer reglementen en 

voorschriften van den luitenant-kwartiermeester 

moet gevorderd worden ; (in het leerplan voor 

den Hoofdcursus nader te omschrijven). 

n. M ili tai re ad mini stra tie. 
1°. Grondip;e kennis van alle instructiën en 

voorschriften, zoomede van de algemeene en bij• 

zondere legerorders betreifonde de administratie 

bij de compagnieën, korpaen en garnizoen , 

ziekeninrichtingen, garnizoens- en gewestelijke 

magazijnen van kleeding en uitrustin11: en va,lllig• 
heid in de toepassing daarvan bij het male!I "an 

schriftelijk werk; 

2°. !!:rondige kennis van de bepalingen omtrent 

de openbare aanbestedingen en van de alge!ffi!ene 

voorwaarden voor leveringen ten behoeve der 
militaire administratie, van de bepalingen betref

fende marcheerende troepen en alleen reizende 

militairen, zoo mede van die aangaande de uit

gaven voor l(eniewerken; 

3°. kennia van de reglementen op de militaire 

pensioenen en ga:i;ementen en van die betreffende 
de militaire en civiele weduwen• en weezenfondsen. 

o. D i e n s t - c o r r e s p o n d e n t i e. 

p. G y m n a s t i e k e n s c h e r m e n. 

q. Paard r ij de u. 

§ 3. Regelen voZgen8 welke !,et examen wortlt 
afgenomen. 

A. ..d.l,gemeene 6epalingen. 

60. Het eindexamen wordt afgenomen: 

a. nitsluiteud mondeling in: 

de exercitie- en de dienstreglementen en ÎII de 

toe[lepaste tactiek; Il: 

6. 8ckriftelij1' en mondeling in: 
de aardrijkskunde en de talen, voO,zooveel 

de adspirant-kwartiermeesters betreft, bo~n

in de militaire administratie; 

c. 1ckriftelij1' of mondeling in: 
de dienstvoorschriften ; 

d. practilck in _: 

de exercitiën, de gymnastiek, het schermen en 

het paardrijden; 
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e: nitslnitend acliriftelijl:: 
in alle overige vakken. 
De bedrevenheid der adspiranten in het teekenen 

wordt beoordeeld uit de door hen over te leggen 

lijn- en topographische teekeningen. Deze teeke
ningen moeten onder het toezicht van de betrokken 
leeraren zijn vervaardigd, waarvan uit eene daarop 
gestelde verklarin~ moet blijken. 

Het bepaalde hij dit artikel kan door · den 
Minister van Oorlog gewijzigd worden. 

61. De examen-commisRie verdeelt zich voor 
het afnemen van het examen, in suh-commissiën 
voor de onderscheidene vakken; ieder dier snh

commissiën bestaat ten minste ~it i11Jee leden. 

B. Wijze "an lJeoortleeling der atl4piranten. 

62. De heoordeeling der adspiranten geschiedt 

volgens· het bepaalde bij art. 47. 
63. De leden van de hij art. 61 bedoelde sub

commilisiën handelen bij de beoordeeling der adspi• 

ranten zooals in art. 48 voor de aldaar bedoelde 

sul, ommissiën is voorgeschreven. 
64. Het eindcijfer der beoordeeling in de onder

scheidene vakken wordt berekend op overeen· 

komstige wijze als bij art. 49 is bepaald. 

C. Beslissing omtrent den uit.Zag van liet e:eamen. 

65 . .Aan het examen worden geacht te voldoen : 
a. de adspiranten die voor alle vakken als eind

cijfer 60 of meer hebben behaald; 
lJ. de adspiranten die in een of meer der vakken 

het eindcijfer 60 wel is waar niet hebben bereikt~ 
doch van wie de commissie het! examen, over 
het algemeen genomen, niettemin als voldoende 
beschouwt. 

Alvorens omtrent den nitslag van het examen 

van de onder lJ bedoelde adspiranten te beslissen, 

oxrweegt de commissie de beteekenis van het 
vak of de vakken waarin zij een onvoldoend exa
men all.egden, met het oog op de eischen van 
den dienst hij het wapen of het dienstvak waer

voor 4le adspirant is opgeleid ; voorts wordt daarbij 
in aBDillfilking genomen, zoowel de stand van het 
door llem afgelegd examen in de overige vakken, 
als die van de driemaandelijksche studielijsten in 
het laatste leerjaar. 

De hiervoren bedoelde beslissing wordt hij meer

derheid van stemmen genomen; bij staking van 

stemmen wordt de uitslag van het examen als 
onvoldoende beschouwd. 

D. Ra'lfg&cliikl:ing der atl4piranten. 

66. De rángschikking van de adspiranten die, 
in verband met het bepaalde bij art. 65, aan 

het examen hebben voldaan, geschiedt near de 
som van de door hen behaalde eindcijfers, nadat 

vooraf de eindcijfers in de daarvoor aangewezen 
vakken, vermenigvuldigd zijn met de coëfficienten, 
vermeld bij art. 67. 

De vorenbedoelde som wordt vermeerderd met 
de som der gemiddelde beoordeelingscijfers, aan 
de leerlingen gedurende den loop van het laatste 
leerjaar op de studielijsten toegekend, nadat vooraf 

ook deze beoordeelingscijfers, voor zooveel noodig, 
met de voormelde coëfflcienten zijn vermenigvuldigd. 

Is dit totaal voor twee of meer adspiranten 
gelijk, dan is hunne plaats op de ranglijst opvol
genderwijs afhankelijk van: 

a. de som der gemiddelde beoordeelingscijfers, 

bedoeld in de 2de alinea van dit artikel; 
lJ. het totaal aantal ponten, bij het examen 

behaald in de vakkçn bedoeld in art. 60 onder d; 
c. den door hen hekleeden graad en hunnen 

ouderdom in dien graad; 
tl. het lot. 
De volgorde van de niet geslaagde adspiranten 

wordt op overeenkomstige wijze bepaald. 
67. De bij art. 66 bedoelde coëfficienten ziJD: 

a. voor alle adspiranten : 

gymnastiek en schermen 
paardrijden • ½, 
lJ. voor de adspiranten die voor het wapen der 

Infanterie zijn opgeleid : 
teekenen . 
c. voor de adspiranten 

administratie zijn opgeleid : 
boekhouden • 

{. 

die voor de militaire 

Bij Koninklijk Besluit kunnen de voormelde 
coëfficieoten worden gewijzigd en dan ook voor 
andere vakken een zoodanige coëfficient worden 
bepaald. 

E. Uit&praa/& lJefrejfentle de atl4piranten. Op• 
maken van liet 11eralag. 

68. Na aftoop van het examen stelt de com
missie de algemeene ranglijst vast, alsmede het 

ingevolge art. 8 der wet te maken verslag. 
In verband met het bepaalde bij art. 39 der 

wet beslist de commissie vervolgens of de leer

lingen voldoende practische geschiktheid en bruik
baarheid bezitten en van goed gedrag zijn. 

Afgescheiden van de door den directeur van den 
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Hoofdcursus nopens de hierbedoelde lee ·ogen te 
verstrekken mondelinge of schriftelijke inlichtingen, 
worden tot voorschreven einde de rapporten, be
doeld bij art. 56, tijdig door den inspecteur van 
het Militair Onderwijs aan de leden der com
missie ter inzage verstrekt. 

69. In het bij art. 68 bedoelde verslag ver
meldt de commissie voorts de opmerkingen en de 
voorstellen, waartoe zij in het belang van het 
onderwijs op den Hoofdcnrst:s aanleiding mocht 
vinden. 

Van de beslissing bedoeld bij het tweede lid 
van art. 68, wordt in een afzonderlijk met redenen 
omkleed rapport aan den Minister van Oorlog 
mededeeliog gedaan ; daarbij worden betreffende 
alle enminandi overgelegd : 

a. extracten-stamboek en 
ll. extracten-strafregister; 
voorts nopens die examinandi welke voor den 

dienst hier te lande zijn opgeleid: 
c de bewijzen van Nederlanderschap, dan wel 

de schriftelijke verklaring bedoeld bij art. 2. 
Vorenbedoeld verslag en rapport benevens -de 

ranglijst der adspiranten worden in tweevoud opge
maakt. en, wanneer de inspectenr van het Militair 
Onderwijs niet is voorzitt!lr der commissie, wor-

en de laatstbedoelde twee stokken ten spoedigste 
aan dien inspecteur gezonden. 

De inspecteur doet daarvan, evenals van het, 
eventueel later bij hem ingekomen verslag, onmid
dellijk een exemplaar aan den Minister van Oorlog 
toekomen. 

Treedt genoemde inspectenr op als voorzitter 
der commissie, dan handelt hij in laatstbedoel
den zin. 

Al de hiergenoemde bescheiden worden, namens 
de commissie door den voorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

70. Aan de leerlingen die aan het eindexamen 
hebben voldaan, doch om eenige reden - mits 
niet ter zake van minder gunstig gedrag - met 
voor eene benoeming tot officier in aa~merking 
kunnen worden gebracht, kan, desverlangd, op 
voordracht der examen-commiBBie en van den ioapee
tenr van het Militair Onderwijs, door den l\linister 
van Oorlog een lie111ij1 worden uitgereikt, vermel
dende dat zij bedoeld examen met voldoenden 
nitslag hebben afgelegd. 

71. De regelen bij bet afnemen van het eind
examen in acht te nemen, worden, voor zoover 
daarin bij de voorgaande artikelen niet is voorzien, 
door den Minister van Oorlog va3tgesteld. 

Ons bekend, 

De Minister van Oorlog, (.get.) SunABDT. 

De Minister uan Kol01Jiëts, (.get.) v. lJEDEM. 

Behoort bij het Bl!GLEMENT VOOR DEN HOOJ!'DCUBSUS, 

vastgesteld bii Koninklijk Besluit van 22 September 
1892 (Staatalil-ad no. 221). 

TABEL , aanduidende de aametuJtellino van het aan den Hoof dcuraua te verbinden 
peraoneel, zoomede de regelen voor de vaatatelling der traktementen , toel,a,gen 
en andere vergoe~inoen en aoldijverltoogingen van dat personeel. 

Rangen, graden, 
betrekkingen 

PERSONEEL. 
of 

bestemmingen. 

l
l Hoofdofficier of 

Directeur Kapitein van het 
• Wapen der 

Infanterie. ( 1 ) 

Leeraren in militaire en in 
niet militaire vak/een: 

Leger hier te lande ; Kapitein. ( 1 ) 

. . mtenants. • 
Leger hier te lande • • • , L . 1 
Leger m N ederlandsch-lndië. ( ) ( ) 

.; ... 
,-"I .. 
"' ... 

00 

l 

l 

8 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n . 

a. IJe toelagen van d11n directeur en van de 
olliciereo-leerareo, behoorende tot het leger 
hier te lande, worden , even ale de trakte
menten en de toelagen van de oflicieren
leeraren, behoorende tot het N ederlandech
Indische leger; de toelagen van gepension
neerde kapiteins en luitenants tijdelijke 
leeraren , als bedoeld onder 11; de trakte
menten van de vaste burgerleeraren en de 
eoldijverhoogingen van het vast militair 
personeel beneden den rang van officier, 
bij Koninklijk Besluit geregeld. 
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Rangen, graden, .; ... 
PERSONEEL. 

betrekkingen .... .. 
of ., B ij z o n d e re b e p a I i n ge n. 

bestemmingen. 
... 
00 ,_ 

l>. 
fllinutrati111Je oaUen: 

Lel!t'aren in de militaire ad-1 

Erger bier te lande . • • , Lnitenants. ( 1 )( 1 ) 

Leg_er in Nederlandsch-Indie. 
2 

De geldelijke vergoeding of de toelage, 
per jaar toe te kennen aan de niet tot 
het vaste personeel behoorende burger
leeraren en militaire onderwijzers beneden 
den rang van officier, zoomede aan de 
bur~rbeambten die in het belang van het 
onderwijs bij den Hoofdcursus diensten 
bewijzen, wordt, voor ieder hnnner, door 
den Minister van Oorlog, zooveel noodig, 
na overleg met den Minister van Koloniën, 
bepaald. 

~ inde Nederland8che, 
an.ache, de Duiüche 

,,. de Engekc~e talen. 

Ll!f!raara in de Ml11urweten-
'"WPen, de 10arenleennu 
en het lJoeHouden • 

Leeraar in het paardrijden. 

Militaireonderwijzera lJeneden 
fkn rang van offecier, niet 
lJel,oorende tot het oaat, 
peraont:el: 

Onderwijzer in de gymnastiek. 

O~ ij zer in het schermen. 

Onderwijzer in het zwemmen. 

'fT aal militair per11011eel be-
neden den rang van offi
cier (•): 

Adjndant-onderofficier, tevens 
werkzaam op het bureel 
van den directeur 

Administrateur • 

Menagemeester, concierge en 
bibliothecaris • 

Personeel voor huishoude
lijke diensten. 

Oppassers. • { 

Vaste bnrgerleer-
aren. (•) 

Barger-leeraren 
niet behoorende 

tot het vaste per-
soneel. (•) 

Burger-leeraren 
niet behooreode 

tot het vaste per-
soneel. (•) 

Onderofficier. 

Onderofficier, 

Onderofficier. 

Adjudaot
onderofficier. 

Sergeant-majoor. 

Sergeanten en 
fourier. (•) 

Korporaale. 

Tamboers of 
hoorn blazer,: 

Soldaten. 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

l 

a 

2 

2 

30 

c. 

d. 

De directeur van den Hoofdcursus is ge
rechtigd tot het houden van één dienstpaard. 
Naar gel:anp; van de behoefte kunnen 
worden verminderd of nitgebreid: 
bij Koninklijk Besluit: de aantallen offi

cieren-leeraren en de aantallen bnrger
leeraren onder lJ bedoelil ; 

bij Ministeriëele Beschikking: de aantallen 
militaire onderwijzers beneden den rang 
van officier, alsmede de aantallen onder
officieren eu manschappen, behoorende 
tot het vast militair personeel. 

e. Het onderwijs in niet militaire vakken 
kan ook aan gepensionneerde kapiteins of 
luitenants worden opgedl'agen, terwijl zoo
danige officieren bij oitzonderiuir en voor 
een l>epaalden tijd, met het oaderwijs in 
militaire vakken knnnea worden belast. 

( 1 ) De directeur en de officieren-leeraren worden 
in hunnen rang overcompleet gevoerd bij 
het wapen of het dienstvak waartoe zij 
behooren. 

(•) Knnnen bij uitzondering en tijdelijk kapi
tein zijn. 

(•) Aan deze burgerleeraren kan ook het onder
wijs in andere niet mi1itaire vakken dan 
de hiergenoemde, worden opgedra!(en. 

( •) De aan dezen leeraar toe te kennen gelde• 
Jij ke vergoeding per les en per leerling, 
wol'dt door den Minister van Oorlog bepaald. 

( •) lle tot dit personeel behoorende militairen 
worden gedetacheerd bij den Hoofdcursus 
en bij het korps waartoe zij behooren, 
boven de formatie gevoerd. 

(•) Zijn ook bestemd tot het verrirhten van 
andere administratieve en huishoudelijke 
diensten, dan die, verbonden aan de in 
de lste kolom vermelde betrekkingen. 

Ons bekend: 
De Mini1ter van Oorlog, 

De Minister oan Koloniën, 
(.geteel:end) Sl!:YFFARDT. 

VAN DEDEll. 
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22 September 1892. BxsLUJT, tot nwijziog 
van de korpsen van het Wapen -d'er Infante
rie, waarbij een Cnrsns wordt ingesteld. 
s. 222. 

IN IU.,U,l VAN H. M. WILHELMINA, INZ. 

W1;r EM1\1A, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
van 21 Juni H,92, Kabinet, Litt. Gu; 

Overwej(ende, dat, ingevolge art. 4, der wet 
van 21 Juli 1890 (Staat,blad n°.126), bondende 
regeling van het Militair Onderwijs bij de Land 
macht, voor zoover daarbij de opleiding voor den 
officiersrang en de hoogere vorming van den ol!l
cier zijn betrokken, de korpsen van het Wapen 
der Infanterie waarbij een Cursus wordt ingesteld, 
als bedoeld onder 6 van art. 2 dier wet, bij al
gemeenen maatregel van bestuur moeten worden 
aangewezen ; 

Deo Raad van State gehoord, (advies van 2 Au
gustus 1892, n°. 7); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 19 September 1892, Kabinet, 
Litt. G"; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. . 1 . Een Cnrens, als bedoeld onder 6 van 

van art. 2 der wet van 21 Jnli 1890 (Staat,blarl, 
n°. 126), wordt ingesteld bij het Regiment Gre
nadiers en Jagers, bij elk der acht overige regi
menten van de Infanterie en bij het lostructie
Baialjon. 

2. Dit Besluit treedt in werking op 1 No
vember 1892. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in het Staat,. 
blad zal worden geplaatet en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenha11:e, den 2llsten .September 1892. 
($st.) E M M A. 

De Min. oan Oorlog, ($et.) SEYrrARDT. 
(Uitgeg. 24. Sept. 1892.) 

24. September 1892. M1ss1vE [van den Commis
saris der Koningin in de provincie Over
ijssel, aan de burgemeesters in die provincie, 
houdende mededeeliug van het formnlier der 

• verklaring te stellen op declaratiën wegens 
gedane voorschotten in zake onteigening van 
besmette goederen. 

Ingevolge opdracht van Z. E. den Min~ter van 
Binnenlandsche Zaken, gedaan bij schrijven van 
22 dezer n°. 6300, afd. A.Z.C., heb ik de eer 

U te verzoeken voortaan de verklaring op decla
ratiën wegens gedane voorschotten in zake ont
eigening van goederen wegens ei,idemisc~e en be
smettelijke ziekten onder IUllliChen aan te vullen 
en die te doen luiden als volgt : 

• De on~efj?eleekeode, bur11:emees der ge-
meente •.. . ...•• , verklaart op 'iijo ambts
eed, dat deze declaratie is deugdelijk en onver
golden tot een bedrBJI: van (in scbrijflett rs) en 
dat wegens schadeloosstelling voor outei~de 
goederen en voor verdere ko,ten van de ont
eigening niets wordt in rekening ge~I dan 
hetgeen werkelijk verschuldigd is en 4ns het 
bij artikel 6 der wet van 4, December 1872 
(Staat,btad n°. 134.) toepasselijk verklaarde n:rt. 72 
der wet van 28 Augustus 1851 (Staat,blad u•. 
125) betaald is of geconsiKneerd." 

Voorts is gelijke verklaring te stellen op decla
ratiën wegens vorderingen, voortgevloeid uit de 
wet van 26 April 1884, (Staat,61ad n°. 80) en 
de op die wet gegronde algemeene maatregelen 
van bestunr, voor zoover die vorderingen ten 
l1111te van het Rijk komen. 

De Comm. dsr Koningin in de proo. Ooerijs,el, 
<!Jet.) GEERTSEMA. 

26 September 1892. M1ss1vE van den Minister 
van Justitie aan de procnr~nn-~1>raal te 
'a Gravenhage, Amsterdam en Lee den , 
betreffende aanmonsterin~ van schepelinge 
ter koopvaardij. 

Het is mij gebleken, dat bij moosteri1Jg van 
schepelingen ter koopvaardij, het veelal gebeurt 
dat deze onkundig blijv~u ten deele van datgene 
waartoe zij zich verbinden, meer bepaaldelij lr van 
den door !ten bij de monsterrol gedanen afstand 
van enkele rechten, o. a. vermeld in art. 4.4.0 
van het Wetboek van Koophandel. 

Ter vermijding van deze verkeerdheid, die 
later niet zelden tot teleurstelling , ongerief en 
desertie aanleiding geeft, is het mijn verlao11;en: 

1°. dat voortaan wanneer schepelingen bij de 
monsterrol afstand doen van eenig recht, hun bij 
het Wetboek van Koophandel toegekend, niet 
slechts naar het betrekkelijk wetsartikel worde 
verwezen, maar de inbond van jde bepalingen , 
waarvan afstand geschiedt, woordelijk in de mon
sterrol worde iogelascht; 

2'>. dat door den waterschout of anderen amb
tenaar, te wiens overstaan de monsterrolJwordt 
opgemaakt, de te monsteren schepelingen uit
drukkelijk worden opmerkzaam gemaakt o·p de 
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hoofdbepalingen der overeenkomst en inzonderheid, 
op elk beding, waarbij zij van eenig recht afstand 
doen, en op de gevolgen daarvan te hunnen op
zichte, en dat do IUD btenaar zir.h vergewisse dat 
de te monsteren pel'80nen de strekking van die
bepalingev. en bedin11en begrijpen; 

3°. dat van de voldoening aan het sub 2°. be
paalde, uit de monsterrol zelve blijke door de op-
nelll.Ïng aan het slot der akte van eene desbe
treffende verklaring. 

Dat niet van elk recht afstand kan worden 
ged~, echijnt ook niet overal in het oog te 
worde11, gllhouden. Een bedinit b. v. houdende 
afstand van het bij n•. 7 van art. 440, Wetboek 
van Koophandel bepaalde , hetwelk in sommige 
monsterrollen voorkomt, zou als niet verbindend 
moeten "'orden beschon wd, als zijnde die bepaling 
van pn~lieke orde. 

Ik heb de eer UW.E.G. te verzoeken de amb
tenaren in Uw ressort met de monstering van 
scheepsvolk belast, met een en ander in kennis 
te stellen en hen aan te schrijven, dat zij zich 
aan de hierboven gegeven voorschriften stipt hebben 
te honden. 

Een voldoend aantal exemplaren dezer circn
laire gaat te dien einde hiernevens. 

De Mi11uter ~a11 Jiutitie, (!let.) SHIDT. 

27 ~t"'ember 1892. · Wr:r, op de vermogens
belasting. S. 223. 

Bijlagm Ha'llàel. 2• Kamer 1891/92, n°. 126, 
1-H. 

Ha11del. idem - 1891/92, bladz. 1047-1065, 
1068-1135, 1187-1150, 1152-1180, 1182-124.8, 
1250-13~8, 1322-1353, 1S67-IS67, 1389. 

Handeli11gen l • Kamer l 891/9ll, IJ!adz. 266, 
268-280; 1892/93 IJ!adz. 6-19, llg-66. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1,1 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodig is eeue vermogensbelasting te heffen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

ALOEHEENE BEPALINGEN. 

Art. 1 . Onder den naam van • vermogens
belasting" wordt eene directe belasting geheven 
van ieder, die binne11 het Rijk woont, of die 
zich in deu loop van het jaar binnen het Rijk 
metterwoon vestigt. 

Of en waar iemand binnen het Rijk woont 
wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Ieder is belastingplichtig uaar de waarde 

' van zijn irermogen, opgevat en berekend naar de 
bepalingen dezer wet. 

Tot grondslag der berekening van het vermogen 
wordt genomen de toestand bij den aanvang van 

· het belastingjaar of, voor hen, die zich eerst in 
den loop van het jaar binnen het Rijk metter
woon gevestigd hebben, het tijdatip van vestiging. 

Hij, die zich eerst in den loop van het be
lastingjaar binnen het Rijk vestigt, is belast ing
plichtig voor zooveel twaalfde gedeelten van het 
belastingjaar als het aantal geheele maanden be
loopt, die tijdens zijne vestiging nog niet zijn 
ingetreden. 

3. Onroerend goed wordt geacht vermogen te 
zijn van hem, die daarop recht van opstal of 
er!pacht uitoefent of het in dusgenaamde vaste 
hour of pacht bezit. 

W egena ander vruch !genot van vermogen ie 
bij, die het vruchtgenot heeft, belastingplichtig 
ale ware hij voor vier vijfde gedeelten de eigenaar 
van dat vermogen. 

Voorts wordt ale vermogen beschouwd een bij 
deze wet vast te ,tellen veelvond van het bedrag 
of de geldswaarde der jearlijksche ontvangsten 
ter zake van in opstal, erfpacht en dusgenaamde 
vaste hoor of pacht uitgegeven goederen; ter zake 
vau tiend, grondrente of andere op onroerende 
goederen gevestigde ach uldplichtigheid ; en ter 
zake van gevestigde of altijddurende renten en 
nitkeeringen van polderkaasen. 

4. Het vermogen der vrouw wordt, behouden, 
de uitzonderingen , in de voorlaatste zinanede van 
dit artikel omschreven , geacht een geheel uit te 
maken met dat van den man. 

De man is, behoudens verhaal, naar de waarde 
van dat geheele vermogen belastingecholdiit. 

In de gevallen van scheiding van tafel en bed, 
van scheiding van goederen, en in het geval dat 
de vrouw krachtens art. lllll Burgerlijk Wetboek 
zich het beheer van hare roerende en onroerende 
goederen en het vrije genot van bare inkomsten 
bedongen heeft, ia de vrouw naar de waarde van 
haar eigen verm"!<eo zebe bela.stin11:plicbtig. 

Niettemin wordt in de twee laatste gevallen 
bij de berekening van de verschuldigde belasting 
geene aplitsing van de vermogens van man en 
vronw toegelaten, maar de uitkomst der berekening 
wordt dan in evenredigheid tot" het batig bedrag 
van ieders vermogen over beide omgeslagen. 

5. Het belastingjaar begint den laten Mei en 
eindigt den 30sten April. 

6 . Onder . vermogen wordt niet begrepen : 
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a. meobelen, kleedereo, levensmiddelen, voor

werpen van koost of wetenschap, goud- en zilver

werk, paarlen en edelgesteenten, geen handels
voorraad zijnde ; 

6. poliHen van nog loopende levensverzekeringen; 
c. het recht op lijfrenten en pensioenen; 
d. goederen, waarvan anderen het vruchtgenot 

hebben; 

e. nog niet vorderbare termijnen van renten, 

van uitkeeringen, van bezoldigingen en van andere 
inkomsten. 

7. Voor de regelio!( der belasting wordt de 
waarde van het vermogen bepaald als volgt: 

A. Voor !(ebouwde en ongebouwde eigendommen 

op het twiotigvood h uoner belastbare opbrengst 

naar de jonitate schatting, tenzij de belasting
plichtige mocht verkiezen zijne goederen dezer 
BOOrt, geene oitgezonderd, naar hunne verkoop

waarde te schatten. Maakt hij van die bevoegd

heid gebruik, dan vermeldt hij.dit bij de aangifte, 
onder overlegging van een staat, aanwijzende 

welke waarde hij aan zijne gezamenlijke goederq,11 

heeft toegekend. 
Indien de waarde wordt bepaald op het twintig

voud van de belastbare opbrenp:st, wordt die op-

brengst vooraf verminderd : • 

1°. met de Rijksgroodbelasting en de daarvan 
geheven opcenten over het loopeode jaar; 

2°. met de polder- en waterschapslasten volgens 
den laatstbekeoden jaarlijksehen omslag, voor zoover 
deze de som te boven gaat, welke bij de regeling 
der belastbare opbrengst is afgetrokken; 

3°. met het bedrag of de geldswaarde der jaar
lijksche uitkeeriogeo ter zake van opstal, erf
pacht, dns11enaamde vaste ho or of pacht, tiend, 

grondrente of andere op de goederen gevestigde 
scholdplichtigheid. Is de uitkeeriog afwisselend, 

dan wordt het gemiddeld per jaar van de drie 
laatste belastingjaren gerekend, of indien de uit
keeriog nog geen drie jaren is geschied, het ge
middeld per jaar sedert zij een aanvang nam. 

De bedragen of geldswaarden der af te trekken 

uitkeeriogen worden verhoogd met vijf ten honderd, 
indien buitengewone uitkeering bij overgang of 
andere gebeortenis verschuldigd ie. 

Bij schatting van de waarde wordt met de bij 
1°.-3°. bedoelde lasten, oitkeeringen, horen eo 
pachten rekening gehouden. 

B. Voor: 
bouwterreinen, daaronder niet begrepen erven 

en tuinen, aaohoorigheden zijnde van gebouwde 
eigendommen , gronden aangelegd tot parken , 

zoomede gronden, die minder 'ferkoopwaarde 

hebben dan één golden de centiare; 

gebouwde en ongebouwde eigendommen, waarvan 
vrijdom van grond belasting genoten wordt; 

ongebouwde eigendommen in veeopolde waar-
voor bij de laatste schatting de oude belastbare 
opbrengst behouden is ; 

gebouwde eigendommen, waarvoor de belastbare 

opbrengst wegens stichting, herbouw of verandering 

nog moet worden iteregeld of opnieuw geregeld; 
als zoodanig waarde hebbende venen, terpen, 

steengroeven en groeven van andere delfstoffen; 
onroerende goederen buiten het Rijk gelegen 

en rechten op die goederen gevestigd, 

wordt de waarde bepaald ~aar de bekende 

verkoopwaarde van soortgelijke of daarmede het 
meest overeenkomende eigendommen, goederen 
of rechten. 

C. Het bij het derde lid van art. 3 bedoelde 
veelvoud wordt gesteld op het twintigvoud van 
het bedrag of de geldswaarde der jaarlijksehe ont

vangsten. Zijn deze afwiHelend, dan wordt het 
gemiddeld per jaar van de drie laatste belasting
jaren gerekend , of indien ,de ontvangst oog geen 

drie jaren heeft plaats gevonden, het gemiddeld 

per jaar sedert zij eeu aanvang nam. 
Het bedrag, waarvan het twintigvoud wordt 

berekend, wordt met vijf ten honderd verhoogd, 

indien bij overgang of andere gebeurtenis boiten

gewooe uilkeeriog wordt genoten. 
D. Effecten worden geschat op -hunne gelds

waarde naar de laatst bekende gegevens. 

Onder effecten worden verstaan inschrijvingen 
in Grootboeken van Nationale en buitenlaodsehe 

Staatssehuld • aandeelbewijzen en obligatiëo, ook 
die, welke in den vorm van certificaten of rece

pissen zijn opgemaakt. 
E. Hypothecaire en andere schuld vorderingen 

niet reeds onder D begrepen worden• geschat op 

het bedrag van het kapitaal. 
Schuldvorderingen op tijd, waarover geen rente 

wordt berekend, wissels en ander haodelspapii9r 
worden op hunne contante waarde geschat. 

Indien de schuld vordering of de betaling der 
rente niet voldoende verzekerd is, wordt de waarde 
begroot. 

F. Schepen , vaartuigen en schuiten met toe

behooren; 
vaste en losse werktuigen en gereedschappen in 

fabrieken en werkplaatsen ; 
paarden en voertuigen, tot welke doeleinden 

ook gebezigd; 
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vee en voorwerpen van het landbouw bedrijf; 
handelsvoorraden en alle overige zaken, 
worden geschat naar hunne geldswaarde in ver-

band met hunne bestemming. 
8. U&t vermogen, overeenkomstig de bepa

lingen dezer wet, berekend, wordt verminderd met: 
1°. het bedrag der schuldvorderingen ten laste van 

den belasti~gplicbtige. 
Scb uldvorderingen op tijd, waarover geen rente 

wordt berekend, wissels en ander handelspapier 
worden op bonne contante waarde geschat: 

2°. het twintigvo11di~ jaarlijkscb bedrag der 
verschuldigde lijfrenten, pensioenen en l(evestigde 
of altijddurende renten; benevens het twintig
voudiit jaarlijkscb bedrag der uitgaven van den 
belastingplichtige voor vc,rschuldigde ver$trekkingen 
van levensonderhoud, huisvestinl( of andere zaken. 

Is het bedrag van dit een en ander afwisse
lend, dan wordt het gemiddeld per jaar van de 
drie laatste belastingjaren gerekend, of, indien de 
schuld nog g~n drie jaren bestaat, het l(emiddel.i 
per jaar sedert baar bestaan. 

Wegens premiën voor levensverzekering, voor 
pensioen of voor lijfrente, wegens onverschuldigde 
uitkeeringen en wegens uitgaven voor onderbond 
\ID opvoeding van kinderen wordt niets in minde
ring gebracht. 

9. Zij wier vermogen geheel of ten deele be
legd is in een of meer ondernemingen, hetzij 
door hen zelven, al of niet in nreeniging met 
antleren, hetzij door anderen geheel of ten deele 
voor bonne rekeninl( gedreven, kunnen, indien zij 
gee11 verhandelbare aandeelbewijzen daarvan be
zlltln, het aldus belegd vermogen schatten over
e mstig de laatste door of namens hen vast
geste Ie of j!:oedgekeurde balans; mila deze balans 
den 'srand van zaken aanwijze, op een tijdstip 
ten vr nit het afgeloopen belastingjaar, en 
mits aes _gevorderd blijke, dat bij hare opmaking 
de baten en lasten geschat zijn naar regels, 
welker toepassing geen lager kapitaalsaldo oplevert, 
dan ,erkregen zou zijn bij toepassing der regels 
in de twee vorige artikelen vermeld. 

Het aldus geschatte bedrag wordt vermeerderd 
of verminderd met de kapitalen, welke door den 
belastingplichtige aan de onderneming of onder
nemi;gen sedert het tijdstip der balans zijn toe
gevoegd of onttrokken. 

10. Indien de waarde van het nrmogen, over
eenkömstig de vorige artikelen bepaald, minder 
bedraagt dan f l 8,000 , ia geen belasting ver
schuldigd. Is zij / 18,000 of meer, doch min-

der dan / 14,000, dan is verschuldigd f 2. Ia 
zij/ 14,000 of meer, doch minder dan/ ló,000, 
dan is verschuldigd / 4. Is zij f ló,000 of 
meer , doch niet meer dan f 200,000, dan ia 
verscbaldigd / 1.25 van elke geheele som van 
/ 1000, waarmede zij het bedrag van / 10,000 
te boven gaat, Is zij grooter dan / 200,000, 
zoo is een vast bedrag van /237.60 verschuldigd, 
benevens/ 2 van elke geheele som van / 1000, 
waarmede de waarde van het vermogen het bedrag 
van f 200,000 te boven gaat. 

11 . Vau de belasting zijn vrijgesteld vreemde
lingen hier te lande als consuls of consulaire 
agenten toegelaten, mits zij onderdanen zijn van 
den Staat die ben benoemde en geen ander be• 
roep of bedrijf uitoefenen en wederkeerig in de 
door hen vertegenwoorrligde landen, aan Neder
landers aldaar op gelijken voet ttJegelaten, vrij
stelling van belasting naar vermogen of inkom!ten 
worde gegeven. 

12. De belastingplichtige wordt aangeslagen in 
de. gemeente, waar hij woont bij het begin zijner 
belastingplichtigheid in het loopend belastingjaar. 

De woonplaats van den man wordt geacht ook 
de woonplaats te zijn van zijne vrouw, van wie 
hij niet van tafel en bed gescheiden is. 

Minderjarigen, onder curateele gestelden of 
krankzinnigen, aan wie een aanslag moet worden 
opgelegd , worden aangeslagen in de gemeente 
waar hunne wettelijke vertegenwoordigers wonen. 

Wonen deze buitenslands, zoo geschiedt de 
aanslag in de gemeente waar de minderjarige, 
onder curatee)e gestelde of krankzinnige gewoon
lijk verblijf bondt. 

Bij verschil van gevoelen over de plaats waar 
een belastingplichtige moet worden aangeslagen, 
beslist de Minister van Financiën. 

AANSLAG, 

13. De aanslag in de belasting is opgedragen aan 
de inspectenrs der registratie, ieder in den kring 
van zijne divisie. 

De gemeeutebeetoreu zijn 1tehoudeu tlao de in

spectenn op hun verzoek kosteloos inzage van 
de kohieren der hoofdelijke omslagen naar het 
inkomen te geven , e~ toe te laten dat zij daar
van uittreksels of afschrtft nemen of doen nemen. 

De ambtenaren, ressorteerende onder het De
partement van Financiën, geven aan die inspec
teurs, voor zooveel noodig, inlichtingen uit de 
archieven van hunne kantoren, volgens regelen 
door den Minister van Financiën te stellen. 
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14. Jaarlijks v66r den ló Mei doet de inspec• 

tenr der registratie voor elke gemeente of voor 

elk 11:edeelte een er gemeente van zijne divisie, na 
overleg met den burgemeester of die hem ver
vangt, eene lijst opmaken van de namen der 
personen, die aldaar, naar zij vermoeden, volgens 
deze wet moeten worden aangeslagen, en hunner 
wettelijke vertegenwoordigers. 

De inlichtingen, welke de burgemeester of die 
hem vervangt en de ambtenaren belast met de 

regeling van de plaatselijke directe belasting 
nopens het vermogen van ieder kunnen geven, 
worden daarbij tevens aangeteekend. 

Meent de inspecteur in den loop van het jaar, 
dat iemands naam nog op de lijst moet worden 
gebracht, dan wordt de lijst op deielfde wijze 
aangevuld. 

De burgemeester doet telkens opgaaf aan den 
inspecteur van de namen der ingezetenen, die, 
naar zijn oordeel, nog op de lijst moeten worden 

gebracht. 
15. Aan ieder wiens naam op de lijst is ver

meld of aan ziju wettelijken vertegenwoordiger 
doet de inPpectenr v66r het einde van Mei een 
biljet toekomen, ingericht volgens formulier door 
Ons vastgesteld, bevattende summiere aanwijzing 

van de bestanddeelen van het vermogen. 
Aan hen, die zich in den loop van het be

lastingjaar metterwoon binnen het Rijk vestigen, 
wordt zoo spoedig mogelijk een biljet gezonden. 

De lijst ; aangevuld met eene ambtelijke ver
klaring dat de biljetten uitgereikt zijn, geldt als 
bewijs van uitreiking op den daarbij genoemden dag. 

16. Hij, aan wien blijkens de lijst een biljet 

is gezonden, is verplicht, binnen twintig dagen 
na de uitreiking, op dat biljet en volgens de 
daarop gedrukte aanwijzingen aangifte van zijn 
vermogen te doen. 

Deze termijn kan door den inspecteur verlengd 

worden. 
Indien het vermogen van hem, aan wien een 

biljet is gezonden, minder dan f 13,000 bedraagt, 
of indien hij geen vermogen heeft, verklaart hij 
dit een of ander op het biljet, dat aldus als aan-
gifte onderteekend wordt. · 

Indien de vrouw krachtens art. 195 of art. 241 
Burgerlijk Wetboek zelve het beheer over hare 
roerende en onroerende goederen en het vrije 
genot van hare inkomsten heeft, is elk der echte
lieden verplicht aangifte te doen van zijn ver
mogen, al bedraagt dat minder dan f 13,000. 

Hij , aan wien een biljet is gezonden, en die 

over het loopend jaar in eene andere gemeente 

van het Rijk is aangeslagen of dáár reeds aan

, gifte heeft gedaan, vermeldt dit op het biljet 
· met opgaaf van den naam dier gemeente. 

Het biljet wordt onderteekend. 
Hij die , hoewel naar deze wet belastingplichtig, 

11een biljet heeft ontvangen , is verplicht v66r den 
vijftienden Juni van het belastingjaar of wel, bij 

vestiging binnen het Rijk in den loop van het 
belastingjaar, binnen twee maanden na die vesti
ging aangifte te doen , op de wijze bij dit artikel 
bepaald. 

Tot dat einde worden biljetten kosteloos ver
krijgbaar gesteld, zoowel op de kantoren van de 
registratie en successierechten als op de secretarieën 

der gemeenten. 
De namen van hen, aan wie op verzoek bil

jetten zijn gegeven, worden door den inspecteur 
op de lijst ingeschreven. 

17. Indien de man verhinderd is aangifte te 
doen, is de vrouw gehouden namens hem aan
gifte te doen. 

Wettige vertegenwoordigers van minderjarigen, 
onder cnrateele gestelden of krankzinnigen , aan 
wie een aanslag moet worden opgelegd, zijn ver
plicht voor deze aangifte te doen. De hoedanig
heid wordt bij de onderteekening der aangifte 

vermeld. 
Voor een overleden belastingplichtige kan de 

aangifte onderteekend worden door één der erf
genamen, den executeur-testamentair of den be. 
windvoerder over de nalatenschap. 

VQOr hem, die niet in staat is aangifte te dow. 
kan de aangifte door een ander, namens hen1'1!1 
worden gedaan , mits onder bij voeging eeOM' 
schriftelijke vergunning van den inspecte11r. 

18. De aangifte wordt door of van wege 
aangever bezorgd in een der bussen in ~lgel¾d 
artikel bedoeld, of · rechtstreeks, kost:- aan:, 
geteekend per post, toegezonden aan den ontvanger 
der sncceeeierechten, tot wiens kantoor, of aan 
den inspecteur, tot wiens divisie de gemew 
behoort. 

19. In de kantoren van de registratie• en suc
cessierechten en in de secretarie van elke gemeente, 
door den Minister van :Financiën aan te wijzen, 
worden van Rijkswege vaststaande, gesloten bus
sen geplaatst, voor de ontvangst der aangiften 
bestemd. 

De sleutel van de bus wordt bewaard door den 
inspecteur der registratie of op zijn last door 
den ontvanger der successierechten. 
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De burgemeester zorgt dat de bos, io de secre
tarie zij oer gemeente geplaatst, p;edurende de kantoor
uren tot ontvangst van aangiften toegankelijk is. 

Hij, die zich met eene aangifte aanmeldt, wordt 
oitgeQQPdigd die persoonlijk in de bns te doen. 

20. De inspecteur der registratie of de ambte
naar die hem vervangt, verzamelt de aaugiften. 

De namen der aangevera en het bedrag van 
het aangegeven vermogen worden vermeld in een 
proces-verbaal, dat door den ambtenaar op zijn 
ambtseed wordt opgemaakt. 

Aangiften welke in behandeling behooren te 
komen bij een der ambtgenooten van den inspecteur 
worden door hem aan dien ambtgenoot gezonden. 

Aan hem wiens naam op de lijst is vermeld 
en van wien geen aangifte is _ingekomen , kan de 
inspecteur kosteloos eene verzegelde uitnoodiging 
doen toekomen om de aangifte alsnog, binnen 
een door den inspecteur te bepalen termijn, bij 
hem zelf te bezorgen. 

Indien de inspecteur nadere toelichting der aan• 
gifte noodig acht, kan hij den aangever daartoe 
in de gelegenheid stellen. 

21. Indien de inspecteur geen bedenking tegen 
de aangifte van het vermogen heeft, wordt de 
aanslag door hem in overeenstemming met die 

aangifte bepaald. 
Aan aangiften van hen , wien naar ,le meening 

van den inspecteur geen aanslag moet worden 
opgelegd, wordt geen verdere behandeling ![egeven. 

De inspecteur is bevoegd den aanslag te be
palen naar een grooter vermogen of naar een 
hoogere waarde van vermogen dan aangegeven 
ü, indien de aangifte hem te laag voorkomt of 
Ïá<lien de waarde naar de regels dezer wet, 
volens zijn .oordeel, te laag is bepaald. 

Indien de aangever gebruik heeft gemaakt van 
de bij l(t. 7, A, verleende bevoegdheid tot 
eehatting, kan b\j den aanslag aan het totaal 
zijner onroerende goederen geene hoogere waar.Ie 
worden toegekend dan waarop zij bij toepassing 
van den regel der wet zouden zijn te bepalen. 

Rij, die geene aangifte heeft gedaan, wordt 
door den inspecteur ambtshalve aangeslagen. 

22. De inspecteur, naar deze wet zelf tot aan
gifte verplicht , zendt die aan ztjn door den Minister 
van Financiën aan te wijzen ambtgenoot. 

Deze bepaalt zijn aanslag volgens de regelen 
dezer wet en doet daarvan opgaaf aan den ont
vanger der successierechten, onder wiens kantoor 
de aanslag op het hierna vermelde register moet 
worden gebracht. 

23. De aanslagen in de belasting worden voor
den kring vau elk kantoor van succeSBierechten 
opgenomen in een gemeentesgewijs aan te leggen 
register, dat door den inspecteur voor elke groep 
van gelijktijdig bepaalde aanslagen wordt vast
gesteld. 

Terstond na de vast.stelling zendt de ontvanger, 
tot wiens kring van kantoor het register behoort, 
kosteloos voor de aangeslagenen, aan ieder hunner 
eene verzegelde nitnoodiging om te zijnen kantore 
het bedrag te betalen, waarvoor hij in de belas
ting is aangesl111ten. 

Aan hen, wier aanslag hooger is p;esteld dan 
hunne aangifte of die bij gebreke van aangifte 
ambtshalve zijn aangeslagen, wordt de nitnoodi
ging tot betaling aangeteekend per post gezonden. 

Het volgnommer van het register wordt op de 
uitnoodiging vermeld ; op de keerzijde worden de 
bepalingen dezer wet nopens betaling, invordering, 
bezwaren, ontheffing en beroep gedrukt. 

BEZWAREN TEGEN DE AANSLAGEN, 

Otlt Jieffi"!I· 

24. Hij , wiens aanslag hooger is gesteld dan 
zijne aangifte, kan, in geval van beZl\'aar tegen 
zijn aanslag , zelf of door een gemachtigde binnen 
dertig dagen na de aanteekening van de uitnoodi
ging tot betaling een gemotiveerd bezwaarschrift 
in gesloten omslag per post aangeteekénd zenden, 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs bezorgen bij 
den ontvanger, die de uitnoodiging tot betaling 
heeft p;edaan. 

Indien de aangeslagene of zijn gemachtigde het 
verlangen daartoe heeft te kennen gegeven, wordt 
hij, te zijner kens, door den inspecteur of den 
ontvanger in peraoon nopens zijne bezwaren gehoord. 

25. Aan hem, die in den loop van het belas
tio:rjaar het Rijk metterwoon verlaat, wordt op 
zijn verzoekschrift ontheffing verleend voor zooveel 
twaalfde gedeelten van zijn aanslag als het aantal 
geheele maanden van het jaar beloopt, die tijdens 
zijn vertrek of - indien het verzoekschrift eerst 
na het vertrek is ingediend - tijdens de indie
ning nog niet zijn ingetreden, 

Aan hem, die aangeslagen is wegens een vrucht
~not, dat in den loop van het belastingjaar 
eindigt, wordt ontheffing verleend voor zoovele 
geheele maanden als bij het indienen van zijn 
verzoekschrift niet verstreken zijn. 

De verzoeksehriften worden ingediend op de 
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wijze en bij den ambtenaar in het vorig artikel 

bepaald. 
26. Op de b~zwaarschriften en verzoekschriften 

wordt uitspraak gedaan door den inspecteur, voor 

iooveel noodig op den voet van het volgend 
artikel gemachtigd. 

Hij Eendt de uitspraak in gesloten omslag, 
aangeteekend per post of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs, kosteloos, aan den aangeslagene. 

27. Op machtii:ing van een door Ons aan te 
wijzen hoofdambtenaar der registratie, kan de 
inspe<:tenr, overschillig of al dan niet een bezwaar• 

schrift is ingediend, ontheffing van belasting ver• 
leenen, indien hem in den loop van het belasting• 
jaar blijkt dat hij den aanslag van een belasting• 
plichtige, die aangifte heeft gedaan, te hoog 

heeft bepaald. 
Gelijke machtiging heeft de inspectenr noodig 

voor ontheffing op bezwaar- en verzoekschriften. 

Beroep. 

28. De aangeslagene, die bezwaar heeft tegen 
ie nitspraak van den iospecleur omtrent den aau• 
slag of tegen den aanslag hein ambtshalve op
gelegd, kan in beroep komen bij den Raad , 
krachtens het volgend artikel ingesteld. 

Het beroep geschiedt door indiening bij dien 
Raad van een bezwaarschrift, dat tegen gedag· 
teekend ontvangbewijs bezorgd moet worden bij 

den voorzitter of bij den ontvanger der successie
rechten, of wel aan een van hen aangeteekend 
per post moet worden toegezonden. 

Hij , die aangifte heeft gedaan , doch wiens 
aanslaic krachtens eene uitspraak van den inspecteur 
honger dan de aangifte is gesteld, kan het be

zwaarschrift indienen uiterlijk dertig da11en nadat 
hem de •uitspraak van den inspecteur is toegezonden. 

Als datnm va.n toezending geldt die der aan• 
teekening per post of die van het gedagteekend 
ontvangbewijs bedoeld bij art. 26 tweede· lid. 

Bij de indiening van het bezwaarschrift moet 
tevens de nitspraak van den inspecteur worden 

overgelegd. 
Hij , die geene aangifte heeft gedaan , kan het 

bezwaarschrift indienen uiterlijk dertig dagen nadat 
hem de nitnoodiging tot betaling, bedoeld bij 
artikel 23 derde lid, is toegezonden. Als datum 
van toezending p;eldt die der aanteekening per post. 

29. In elke provincie of in elk gedeelte eener 
provincie, door Ons aan te wijzen, wordt voor 
de uitspraak op de bezwaarschr_iften , bedoeld bij 

1892. 

het vorig artikel, een Raad van l,eroep ingesteld, 

welks stan"dplaats door Ons wordt aangewezen. 

De Raad bestaat uit drie leden, van wie één 
wordt benoemd door Gedepnteerde Staten der 
provincie, één door de rechtbank, lot wier rechts

gebied de stand plaats van den Raad behoort , en 
één door den Minister van Financiën. 

Op dezelfde wijze wordt voor ieder lid een 
plaatsvervanger benoemd, en bij ontslag of over
lijden in eene vacature voorzien. 

Om de twee jaren treedt een der leden en een 
der plaatsvervangers af volgens rooster door den 

Raad op te maken. 
De aftredenden zijn herbenoembaar. Zoowel 

genoemde collegien als de Minister kunnen ieder 
het door hen benoemde ~id of den plaatsvervanger 
ook tnsschentijds ontslaan. 

De voorzitter van den Raad wordt door Ons 
benoemd en ontslagen. Hij heeft alleen raad
gevende stem. 

Rijksambtenaren, ressorteerende onder het De
partement van Financiën , zijn niet tot voorzitt~r, 
lid of plaatsvervanger benoembaar. 

De Raad kiest uit zijn midden een secrehris, 
vergadert op plaats en tijd door den voor
zitter te bepalen en beslist bij meerderheid van 
stemmen. 

Op verzoek van dèn Raad kan de Minister 
van Financiën een ambtenaar aanwijzen om den 
secretaris bij te staan. 

De Raad beslist bij meerderheid van stemmen 
der drie tegenwoordige leden of plaatsvervangers. 

30. De voorzitter, de leden en de plaats
vervangende leden van den Raad leggen alvorens 
hn~ne betrekking te aanvaarden ten overstaan 
van Onzen Commissaris in de provincie den 
volgeuden eed of belofte af: 

• Ik zweer (beloof) dat ik als voorzitter (lid, 
plaatsvervangend lid) van den Raad van beroep 
voor de vermogensbelasting, overeenkomstig de 
bepalingen der wet met nanwgezetheid en onpar
tijdigheid en volgens mijn geweten zal handelen, 
en dat ik hetgeen mij in mijn ambt nopens den 
aanslag van een ingezetene of diens vermogen 
blijkt of medegedeeld wordt, zal geheim honden. 

•Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 1 (Dat 
beloof ik!)". 

Van de handeling wordt proces-verbaal opge
maakt. 

Wegens het afleggen van den eed of belofte 
en het opmaken van het proces-verbaal zijn geen 
kosten verschuldigd. 

22 
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31. Alvorens op een bezwaarschrift uitspraak 
te doen hoort de Raad lnondeling den aangeslagene 
die het mocht verlangen , als ook den inspecteur 

of den Rijksambtenaar die hem vervangt. 
Elk bezwaarschrift wordt ten minste twintig 

dageu vó6r de behandeling aan den inspecteur 

ter beoordeeling gezonden. 
Zoowel de aangeslagene als de inspecteur worden 

door den voorzitter ten minste vijf dagen v66r 
de vergadering schriftelij k opgeroepen. 

Bij verhindering van den aangesla11:ene om zelf 
in de veriraderi ng van den Raad te verschij uen 
kan diens gemachtigde worden toegelaten , indien 
de redenen van verhindering aan den voorzitter 

gegrond voorkomen. 
De behandeling der zaak wordt, zoo noodig, 

door den voorzitter verdaagd. 
De aan11:eslageue en de inspecteur kunnen schrif

telijke toelichtingen aan den Raad overleggen. 
32. De inspecteur, of de rijksambtenaar die 

hem vervangt, is bevoegd zijn ad vies op het 
bezwaarschrift toe te lichten nit memoriën van 
aangifte voor het recht van successie of uit andere 
gegevens, waaromtrent hem geheimhouding is 

opgelegd. 
33. De Raad is bevoegd bij zijne uitspraak 

een aanslag op te leggen, afwijkende zoowel van 
de aangifte als van den ambtshalve opge)egden 
aanslag en van het advies van den inspecteur. 

De Raad is echter onbevoegd den aanslag, op
gelegd aan hem, die geene aangifte heeft gedaan, 
te verlagen, tenzij de aangeslagene heb be aange
toond dat de aanslag te hoog was. 

Bij de behandeling zijner zaak kan den aange
slagene worden toegestaan om zijne aangifte...te 

ver beteren. 
Indien omtrent de juistheid der aangifte twijfel 

overblijft en beiwaar is tegen toepassing van het 
eerste Jid van dit artikel, kan de Raad den aan• 
gealagene, die bij zijne aangifte volhardt, uit
iloodiicen om die in de vergadering van den Raad 
door een der volgende verklaringen te bevestigen : 

,, Ik verklaar dat het vermogen bij de aangifte, 
die hier voor mij ligt, te goeder trouw, naar 
mijn beste weten, zonder iets te verzwijgen is 
opgegeven, en dat de waarde van dat vermogen 
overeenkomstig de wet te goeder trouw, naar 
mijn beste weten, berekend is." 

,, Ik verklaar dat ik te goeder tronw vermeen, 
dat ik geen vermogen had aan te geven, waar
voor naar de wet belasting verschuldigd is." 

Van de handeling wordt proces-verbaal opge-

maakt, waarin de verklaring opgenomen en door 
den aangever onderteekend wordt. 

Het proces-verbaal wordt door den voorzitter 
en de leden van den Raad onderteekeod. 

In de bevestigde aangifte wordt bernst. 
De aanslag van hem, die weigert of, daartoe 

overeenkomstig het in alinea 3 van art. 31 be
paalde opgeroepen, in gebreke blijft de verklaring 
af te leg!(en en te onderteekenen, wordt ge
handhaafd. 

In geval van ziekte, afwezigheid buiten het 
Rijk of andere wettige reden van verhindering, 
kan de verklaring met toelating van den Minis
ter van Financiën , krachtens eene bijzondere vol
macht, worden afgelegd. Het verzoekschri ft om 
toelating wordt door tusschenkomst van den voor
zitter van den Raad aa~ den Minister gezonden. 

Op het persoonlijk of iloor eeu bijzonder daar
toe gemachtigde opzettelijk afleggen eener valsche 
verklaring is de straf, bepaald bij art. 207, 
eerste en laatste lid, Wetboek van Strafrecht, 
van toepassing. 

34. De aanslag bij de uitspraak van dèo Raad 
vastgesteld of gehandhaafd, wordt verhoogd met: 

vijf en twintig ten honderd van de hoofdsom 
van den aanslag, indien de aangeslagene geene 
aangifte heeft gedaan; 

_vijf en twintig tea honderd van de verhooging 
der belasting in hoofdsom , • indien de aangifte te 
Jaag. is gedaan. 

35. Bij twijfel nopens de waarde van goederen 
die als maatstaf ter bepaling van een aanslag 
moet dienen, kan de Raad zich doen voorlichten 
door een of meer door hem aan te wijzen des
kundigen. 

36. De uitspraak van den Raad, door den 
voorzitter en den secretaris onderteekeod, wordt 
aan den belanghebbende gezonden en in afschrift 
medegedeeld aan den inspecteur, die voor zoo
veel noodig voor de uitvoering zorgt. 

37. Aan den voorzitter en de leden van den 
Raad wordt door Ons, boven vergoeding van 
reis- en verblijfkosten, vacatiegeld en aan den 
secretaris bovendien vergoeding voor bureaukosten 
toegekend. 

Aan de deskundigen die den Raad hebben 
voorgelicht wordt door den voorzitter vergoeding_ 
toegekend volgens de artikelen 6 1 , 63 en 66 van 
het tarief van justitiekosten en · salarissen in bur
gerlijke zaken, met · dien verstande, dat zijne 
beoordeeling in de plaats treedt van die van den 
rechter. 
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De aan de deskundigen toegekende vergoeding 
en de kosten van huur, verwarming, verlichting 
en schoonhouden van het lokaal , waarin de Raad 

vergadert, en van bediening komen ten laste van 
het Rijk. 

38. Hij, die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
van den inspecteur op een verzoekschrift krachtens 
art. 25 dezer wet ingediend, kan binnen dertig 
dagen, nadat hem die uitspraak is toegezonden , 
daarvan bij ons in beroep komen. 

Als datnm van • toezending geldt die der aau
teekening per post of die van het p:edagteekend 

ontvangbewijs, bedoeld bij art. 26, tweede lid. 
Door One wordt beslist, den Raad van State 

gehoord. 

INVORDERING. 

39. De aanslag ift de belasting moet worden 
betaald, de helft v66r den eersten November, 
de wederhelft vó6r den eersten April van het 
belastingjaar , beide helften, indien de aan geslagene 
het verlangt, ia twee gedeelten. 

Aanslagen , die eerst na den laten November 
van het belastingjaar zijn opgeleyd, moeten worden 
betaald v66r den lsten April van dat jaar. Des
verkiezende kan de aangeslagene ook deze bP.taling 
.in twee gedeelten doen. 

Zoodra een ap.ngeslagene het Rijk metterwoon 
verlaat is zijn aanslag invorderbaar, onverminderd 
1ijne aanspraak op ontheffing. 

40. Voor de betaling van belasting door middel 

HD postwissels, kosteloos voor aangeslagenen, 
wonende buiten de gemeente waar het ontvang
kantoor gevestigd ia, worden door Ons regelen 
gesteld. 

De strook van den wissel, in overeenstemming 
met dezen ingevuld, door een ambtenaar der 
posterijen onderteekend en op de uitnoodiging tot 
betaling vastgehecht, geldt als bewijs van betaling. 

41. Indien de aangeslagene de verschuldigde 

belasting niet v66r of op den verschijndag aan
zuivert ,' zendt de ontvanger hem eene geslote.n 

waarschuwing om binnen drie dagen aan zijne 
verplichting tot betaling te voldoen. 

Indien op de waarschnwing de betaling niet 
volgt, doet de ontvanger hem eene gesloten aan
lD&ning toekomen om binnen een nieuwen termijn 
van drie dagen het versch uldip:de te betalen, onder 
mededeeliug, dat hij andere daartoe zal worden 
gedwongen door het middel bij het volgend artikel 
bepaald. 

42. Tegen den aangeslagene die geen gevolg 

heeft gegeven aan de aanmaning bij het vorig 
artikel bedoeld, wordt door den ontyanger een 
dwangbevel uitgevaardigd• medebrengende het recht 
van parate executie. 

Het dwangbevel wordt executoir verklaard door 
den kantonrechter in wiens kanton het kantoor 
der successierechten is gevestigd. 

Het wordt beteekend en ten uitvoer gelegd op 
den voet en de wijze bij het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering ten aanzien van de tenuit

voerlegging van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven. 

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan 
niet worden geschorst dan door een verzet met 
redenen bekleed. 

Het verzet wordt beteekeod aan den ontvanger 
die het, dwangbevel heeft uitgevaardigd en· moet 
op straffe van nietigheid bevatten ,keuze van 
domicilie binnen het arrondissement waarin het 
kantoor van ontvangst is gevestigd, en dagvaar

ding voor de rechtbank van dat arrondissement 
tegen een bepaaldèn reehtedag, invallande binnen 
fien veertienden dag na de beteekening der dag
vaarding. 

De terngvordering van betaalde belasting heeft 
plaala bij dagvaarding van den M inieter van Fi
nanciën voor de arrondiesements-rechtbank tot 
welker gebied het ontvangkantoor behoort. De 
dagvaarding wordt beteekend aan den ontvanger 
van dit kantoor. 

Verzet en terugvordering knnnen niet het be
drag van den aanslag of de bepaling van het 

vermogen van den aangeelu11:ene betreffen, noch 
gegrond zijn op het niet ontvangen van waar
achnwing en aanmaning. 

De rechtsgedingen worden als summiere zaken 
behandeld. 

43. De belasting is verhaalbaar op de goederen 

van den aangeelagene, zoomede op die der vrouw, 
wier vermogen voor de regeling der belasting 

geacht ia met dat van den aangeslagene één ge
heel uit te maken. 

44. Bij overlijden van den aangeslagene zijn 
de erven in al bonne goederen voor het niet aan• 
gezuiverde gedeelte van diene aanslag aansprake
lijk, voor zoo ver schulden van den boedel van 
den aangeslagene ten hunnen laste komen. 

De vo.rderingen tot betaling en tol teruggaaf 
van belasting verjaren na verloop van t:wee jaar 

na de vaststelling van den aanslag. 
45. Wij behouden One voor om io bijzondere 

gevallen vanwege dwaling of onwillig verzuim 
. 22• 
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kwijtschelding, vermindering of teruggave van d6 
hoofdsom • en van de · ingevolge art. ll4 opgelegde 
verhooging te verleeneo. 

BI.JZONDEBE BEPALINGEN. 

46. Ieder erfgenaam, de execotenr-testameotair 
of de bewindvoerder over de nalatenschap is be
voegd bezwaarschriften in te dienen en in beroep 
te komen omtrent den wmslag van een overledene, 
alsof hij zelf de aaogeslagene ware. 

4 7. Het is aan ieder verboden om hetgeen 
hem 11it hoofde van zijn hetzij tegenwoordig hetzij 
vroeger ambt, nopen• den aanalag van een iuge• 
zetene in deze belasting of diens vermogen ge
bleken of medegedeeld is, verder bekend te maken 
dan voor de uitoefening van zijn ambt gevorderd 

wordt. 
Hij , die opzette! ijk de bij het vorig lid opge• 

legde geheimhoudi11g schendt, wordt gestraft met, 
gevangenisstraf van ten hoop:ste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste zeshonderd golden, met 
of zonder ontzetting van liet recht om ambten 
te bekleedeo. 

Hij, aan wiens schold schending van die ge• 
heimhouding te wijten ia, wordt gestraft . met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geen vervolging wordt ingesteld dan op klachte 
van hem, ten aanzien van wien de geheimhouding 
is geschonden. 

48. Oe ontvanger der soccessÏJlrechten zendt 
een afschrift van het register van aanslagen aan 
zijn ambtgenoot der directe belastingen. 

Voor de samenstelling der lijat van de hoogst
aangeslagenen geldt het afschrift als een kohier 
der directe belasting. 

49. De atukken krachtens deze wet op te 
maken en uit te vaardigen, qnitantiën van be
taalde belasting, zoomede de processtukken, von• 
nissen en afschriften van vonnissen betreffende de 
toepassing van deze wet, daaronder begrepen, 
zijn vrij van zegel en worden, voor zoover aan 
de formaliteit van registratie onderworpen, koste

loos geregistreerd. 

OV.IIBOANOS· EN SLOTBEPALINGEN. 

50. In afwachting van nadere wettelijke rege• 
ling worden op de vermogensbelasting geen op• 
centen ten behoeve van gemeenten of provinciën 
geheven. 

51 • Zoolang de belastbare opbrengst der ge
bouwde eigendommen niet algemeen is herzien en 
de uitkomsten in de kadast~le leggers zijn opge-

nomen, wordt bonne waarde, bij afwijking van 
art. 7 dezer wet, voor de regeling der vermogens• 
belasting bepaald op het vijfüenvoud hunner be· 
lastbare opbrengst. 

Tot dien tijd wordt het bedng der verminde• 
ringen wegens nitkeeringen , welke gebouwde en 
ongebouwde eigendommen gezamenlijk betreffen. 
voor elke soort in verhouding van de belastbare 
opbrengst der eigendommen berekend. 

52. Onder vroegere belastinp:jareo worden in 
deze wet ook verstaan tijdperken van twaalf maan• 
den, beginnende 1 Mei en eindigende 80 April, 
voorafgeicaan aan het tijdstip waarop deze wet in 
werking treedt. 

53. De wet van 22 Mei 1846 (Slaat8/Jlad 
n•. ~2) op de invordering van 's Rijks directe 
bel1111tingeo is niet van toepassing op de invorde
ring van de vermogeosbe1allini.r. 

54. · Deze wet treedt in werking den eersten 
Mei 1893. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 27sten September 1892. 

(get.) Jil MM A. 
De Mittitter 11a11 FittaftCÏ81t , (get.) P1.11ssoN. 

(Uitgeg. 11 Oct. 1892.) 

27 September· 1892. Wu, tot vermindering van 
sommige evenredige registratie- 'en hypotheek
rechten. S. l!24. 

Bijl. Hattd. 2• Kamer 1891/92, n•. 127, 1-7. 
Ha,ad. id. 1891/92, /Jlaàz. 1047-1055, 101i8-

l 135, 1137-1160, 1162--1180, 1367-1389. 
Hattd. 1 • Kamer 1891/92, /Jl,a<k. 266; 1892/98 

blatk. ó-19. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ .•••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, in afwachting eener algebeele 
herziening der wetgeving op de registratie, som• 
mige evenredige registratie- en hypotheekrechten 
te verminderen ; 
. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. De rechten van registratie van f7Ïer ten 
honderd, bepaald bij art. 69, S VII, n°•. 1, 2, 
8, 4 en 6 der wet van den 22 Frimaire an VII 
(Bulletitt de Loil, n•. 248) en bij art. 13 der 
wet van den 16 Jnni 1882 (Staah/Jl,ad n°. 29), 
worden tot op twee· ten honderd verminderd. 

Het l1111tste lid van art. 6!! , § VII, n°. 1, 
der voormelde wet van den 22 Frimaire an VII 
en het laatste lid van art. 13 , n°. 1 , iler voor• 
melde wet van den 16 Juni 1832 vervallen. 
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2. De rechten, vastgesteld bij art. 69, § V, 
n°•. 1 , 2, 4, , 6 en 6 der voormelde wet van den 
22 Frimaire an VII en bij -art. 12 der voormelde 
wet van den 16 Juni 1832, die, ten gevolge van 
de verhooging bepaald bij art. 19 der wet van 
den 11 Joli 1882 (Sfaatablad n°. 92), thana 
drie ten honderd bedragen, worden op twee ten 
honderd ternggebracht. 

3. De woorden : wflier guldm van de lumdt!rd 

gultlert", voorkomende in art. 14, der voormelde 
wet vaol den 11 Juli 1882, worden vervangen door 
de woorden w twee gultle,s van de llo1ulerd gulde,," . 

4. Het aantal der jaren, waarvan de nitkeering 
volgens artikel 11, n°. 3 der wet van den 16d~n 
Jnni 1832 (Staatablaà n°. 29) tot grondslag strekt 
voor de heffing van het recht wege1_1s uitgiften 
in erfpachtsrecht of opstal, mitsgaders afstand of 
terngneming, overdracht en subrogatie van erf
pachtsrecht of opstal, wordt tot twintig beperkt. 

5. Het recht van overschrijving, bij art. 22 
der wet van den 16 Juni 1832 (StaatabladnO. 29) 
op een half ten honderd bepaald en bij art. 19 
der wet van den 11 Jnli 1882 (Staatrblad n°. 92) 
tot drie-vierde ten honderd ver hooitd, wordt ver
minderd tot op rij ftiffl centen van de lwtUlerd 

gulden. 
6. Op de rechten en boeten van registratie en 

van hypotheek worden p;een opcenten geheven. 
7. Ueze wet treedt in werking den l Mei l 898. 
Zij is toepasselijk op alle akten , die na dat 

tijdstip geregistreerd worden. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 27sten September 1892. 

(get.) EMMA. 
De MitJuter van FitJatJcim . (get.) PIEBSON. 

(Uitgeg. 1 Oct. 1892.) 

21 September 1892. WET, tot afschaffing van 
den accijus en wijziging van het invoerrecht 
op zeep. S. 226. 

Bijl. HafJd. 2• Kamer 1801/92, n°. 127, 1-JS. 
Hand. id. 1891/92, bladz. 1047-1066, 1068-

1136, 1137-1160, 1162-1180, 1367-Ia69, 1389. 
HafJd. I • Kamer 1891/92, blatb. 266 ; 1892/93 

bladz. 6-19, 28-66. 
lN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, l!lNZ. 

WrJ" EMMA, ENZ • • • •• •• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ia den accijns op de zeep af te 
schaffen en het invoerrecht op zeep te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De wetten omtrent den accijns op de 

zeep van 4, Mei 1832 (Staaub/adn°.1S) en 111 De
eember 18114 (Staaublall n•. 611), alsmede artikel 1, 
onderdeel g, der wet van 16 Mei 1859 (Staat.
blad n°. 88) worden ingetrokken, onverminderd 
de betaling van nog versobuldigden accijns en de 
toepanelijkheid dier wetten• voor zoo veel die noo• 
dig is tot het beëindigen van - aanhangige zaken. 

2. De accijns wordt niet ingevorderd voor zeep, 
tijdens het in werking komen dezer wet bij fabri
kanten en handelaars onder doorloopend krediet 
voorhanden. 

3. In de tabel van art. 1 der wet van 15 Au
gnetua 1862 (Staatablad n°. 170) wordt de poat 
Zeep gelezen ale volgt: 

•Zeep. 
geparfumeerde zeep en transparentzeep 

100 kilogram / 11.00 
andere harde. . • • 100 • 2.00 
andere zachte • , • 100 • 1.00. 
Zeeppoeder wordt gelijk gesteld met harde zeep." 
4. Deze wet komt in werking op den eer1t1111 

Mei 1893. -

Lasten en bevelen , enz. 
Gege~en op het Loo,_den 27aten September 1892. 

(get.) EMMA. 
De Miniater van Financim, (get.) PrERSON, 

( Uitg,g. 7 Oct. 1891!'f 

27 September 1892. Wrr, tot verhooging van 
den accijns op het gedistilleerd. S. 226. 

Bijl. HatJd 2• Kamer 1891/92, n°. 128, 1-11. 
Hand. id. 1891/92, 6/atb. 1·047-lOöö, 1058-

1186, llln-1160, 1162-1180, 1869-1877, 1389. 
HafJd. l• Kamer. 1891/92, blatb. 266; 1892/98 

blatb. 6-19. 
IN NAAJI VAN H. M. WIL HEL MINA , ENZ. 

WIJ EMMA, KNZ. • ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenscbelijk is den accijns op het gedistilleerd 
te verhoogen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. De accijna per hectoliter gedistilleerd• 

ad liO percent sterkte , bij artikel 1 der wet van 
23 December I 886 (Staatablatl- n°. 223) bepaald 
op 1ieatig gultle,s, wordt verhoogd met drie gultlm. 

2 .. Deze wet komt in werking op den eeratn 
Mei 1893. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 27aten September 1892. 

(get.) E M M A. 
De ,Hinilter van FitJanciën, (9et.) PrERSON. 

(Uitgeg. 1 Oct, 1892.) 



326 27 SEPTEMBER 1892. 

27 SeptemfJer 1892. Wl!l'r, hondende bepalingen 
omtrent den aceljos op het zout. S. 227. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, no. 146, 1-21. 
Hand. id. 1891/92, bladz. 1093-113f;, 1187-

1150; 1152-1180, 1379- 1389, 1390- 1395, 
1404. 

Hand. 1• Kamerl891/92, bladz. 267; 1892/98, 
6ladz. 5-19. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is, de wettelijke bPpalingen omtrent 
den accijns op het zout te herzien; 

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

HOOFDSTUK I. 

Bedrag en r,eracAuldigdAeid r,an den accij1'8. · 

Art. 1. Er wordt een accijns op het ruwe zout 
geheven ten bedrage van drie gulden per 100 kilo
gram, en voor kleinere of grootere hoeveelheden 
naar evenredigheid. 

Bij invoer van zouthoudend water is die accijns 
mede verschuldigd voor het daarin aanwezige zont. 

2. Zont, fijner en blanker dan het door den 
~ter van }'inanciën vast te stellen standmonster, 
wo~ bij invoer als geraffineerd zont aangemerkt 
en belast, 

Voor niet geraffineerd zont , bestemd voor vrij• 
domgenietenden, kan die Minister onder de noodige 
voorwaarden uitzondering hierop toelaten. 

3. De accijns is verschuldigd bij den invoer en 
wordt berekend over het gewieht van het zont, 
bevonden bij de wegiujl' door ambtenaren over• 
eenkomstig de verdere bepalingen dezer wet. 

Art. 148 , eerste zinsnede der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (StaatafJlad n°. 38), be
treffende. het bepalen van het gewicht van zout 
naar de maat, vervalt. 

4. De accijns wordt betaald hij den invoer, 
tenzij , volgens de verdere bepalingen dezer wet, 
doorvoer, entreposeeriug of opslag met krediet 

of met vrijdom plaats hebbe. 

HOOFDSTUK II. 

Louiffg; verificatie. 

6. Lossing •an rnw zont of zouthoudend water 
uit het vervoermiddel, waarmede de invoer plaats 
heeft, is alléén toegelaten op eene der daarvoor door 
Ons in het bijzonder aangewezen losplaatsen en 
nadat aldaar zekerheid is gesteld voor den accijns. 

Voor zont geschiedt die lossing steeds door over
lading in afgezonderde en ledige bergplaatsen of 
in ledige vaartnigen of wagens, door den belang• 
hebbende te verstrekken. 

Zouthoudend water wordt ingevoerd . in fnsten, 
behoudens nitzondenng, in bijzondere gevallen 
door· den Minister van Financiën toe te laten. 

De lioeveelheid water wordt geaclit gelijk te 
staan met de geheele inhoudsruimte der fusten. 
De belanghebbende kan echter de juiste hoeveel• 
heid op zijn kosten door ambtenaren doen opnemen. 

6. Bij de overlading , bedoeld bij art. 5, wordt 
het zout door ambtenaren gewogen. 

Voor zont, aangevoerd met schepen, heeft de 
weging aan den wal of op het bovendek van het 
sehip plaats. 

7. De bevoegdheid tot herweging, volgens art. 150 
der voormelde Algemeene Wet, is den ambtenaren
voorbehouden, niet alleen ten aanzien van de ge
heele partij aa voleindigde lossing, maar ook ge
durende de lossing ten aanzien van zoodanige 
gedeelten , waaromtrent vermoed wordt dat de 
eerste weging onnanwkenrig is geschied. 

8. Verlanst de lielanghebbende herweging vol
gen_s art. 150 der voormelde Algemeene Wet, dan 
moet hij die aanvragen binnen twee uren na afloop 
van de weging en in elk geval v6ór dat het zout 
van de plaats van lossing weggevoerd wordt. 

9. In het geval, bedoeld bij art. 8 , zorgt de 
belanghebbende dat voor de herweging ledige berg
plaatsen , vaartuigen of wagens beschikbaar zijn. 

Voldoet hij hieraan niet binnen twaalf uren 
na de aanvraag der herwegin1e, dan vervalt die 
aanvraag. 

Indien de herweging niet geregeld kan worden 
voortgezet door het ontbreken van voorwerpen of 
van hulp, waarvoor de belanghebbende heeft te 
zorgen , dan wordt het werk 11:estaakt en de uit
komst der eerste weging als jnist aangenomen. 

10. Bestaat een verscliil van meer dan twee 
ten Twttderd tnsschen de uitkomst eener door den 
belaogbehbeode gevraagde herweging en die der 

eerste we,ring, dan heeft hij, onverminderd het 
bepaalde bij art. 152 der voormelde AI11emeene 
Wet, aanspraak op vergoeding van de buitenge
wone uitgaven, die hij heeft moeten doen voor 
het verstrekken van de bij art. 9 bedoelde berg• 
plaatsen, vaartnigen of wagens. 

11. Nadat Ier losplaats het gewicht van het 
zont door weging en, zoo noodig, door herweging 
bepaald is, kan de belanghebbende dat gedeelte 
der partij, 't welk door zand of op andere wijs 
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verontreinigd is, met toestemming van den contro

leur of - bij ontstentenis - van den eerslaan
wezenden ambtenaar der accijnzen, na weginp;, 
doen vernietigen. De vernietiging geschiedt over

eenkomstig de aanwijzingen vu.n den ambtenaar 
• die de toestemming geeft. 

Behalve voor de vraag of dè lading of partij 
zout behoorlijk ingeklaard en ter losplaats aan
gegeven is, blijft het alzoo vernietigde zout verder 
buiten aanmerking als ware het niet aanwezig 
geweest. 

12. Is het geloste zout bestemd tot opslag in 
entrepot, met krediet voor of vrijdom van den 

accijns, dan wordt door den ontvanger, op aan
gifte van den belanghebbende, voor ieder geladen 
vaartuig of iederen geladen wagen een vol11brief 
afgegeven, waarmede het zout naar de plaats van 
bestemming moet worden overgebracht. Is Jeze 
aangifte niet gedaan v66r of op den eersten werkdag, 
volgende op dien, waarop de loseing van het zout 

ewdigt, du.n wordt de accijns daarvan ingevorderd, 
zoo noodig na herweging volgens art. 160 der 
voormelde Algemeeue Wet. De controleur kan 
echter op verzoek van den belanghebbende verlen
ging .-an de~en termijn toeslaan. 

13. De Minister van Financiën kan onder de 
noodige voorzieningen toestaan dat, ,rnooeer de 
losplaats en de bestemmingsplaats op korten afstand 
van elkander gelegen zijn en het zout wordt over
gebracht met vaartuigen of wagens, waarin steeds 
dezelfde hoeveelheid geladen wordt, de volg
brieven, bedoeld bij art, 12, namens den ont
vanger worden afgegeven door de ambtenaren , 

belast met het toezicht bij de lossing. 
14. Bij de loasing van het zout ter bestem

mingsplaats kan de ontbieder eene nieuwe weging 
door andere ambtenaren vragen. Zoodanige weging 
kan ook worden gelast door den controleur of 
den ambtenaar die hem ve"aogt. 

15. Na weging volgens het vorig artikel kan 
de ontbieder herweging volgens art. 150 der Alge• 
meeoe Wet vragen indien de loasiog ter bestem• 
mingsplaats is geschied overeenkomstig art. 6, 
tweede zin,nede. 

De artt. 8, 9 en 10 zijn ten dezen toepasselijk. 
Geschiedt zoodaoige herweging ambtshalve dan 

geldt art. 7. 
16. Voor een ter bestemmingsplaats hevoodea 

tekort wordt de accijns verhaald op de zekerheid, 
bedoeld bij art. 5. 

Is echter het zont naar de bestemmingsplaats 
overp;ebracht in vaartuigen of wagens, ingerieht 

voor verr.egeling of sluiting volgens de voorschriften 

tan deu Minister van Financiën, en blijkt de 
sluiting of verzegelin11: ongeschonden, dan wo.rdt 
t>oor dat te kort tot een tm lumderd van bat in 

den volgbrief yermelde gewicht do accijns niet 
ingevorderd. 

17. Bij invoer van hoeveell,eden ruw zout be
neden 1000 kilogram langs gewone landwegen 
heeft de verificatie .plaats overeenkomstig de voor
schriften v11n den Minister van Financiën. 

HOOFDSTUK III. 

Entrepou va11 ruw zout. 

18. Iu de gemeenten, waar een of meer zout
ziederijen in werking zijn, kan ruw zout, bij 
aanvoer van het buitenland, worden opgeslagen 
in particulier entrepot. 

Wij beh_onden Ons voor, wano~er het belang 
van handel of nijverheid dit vordert, ook andere 
plaatsen voor zoodaoigen opslag aan te wijzen. 

19. De voor particulier entrepot te bezigen 
lokalen moeten daartoe vooraf door den contro
leur zijn p;oedgekeurd. 

Zij moeten gewelfd of geplafonneerd zijn of wel 
een met geploep;de deelen beschoten dak hebben. 
De in- en uitgangen mogen niet aan het water 
maar moeten aan den openbaren weg zijn. "Buizen 
of openingen, waardoor pekel buiten het lokaal 
kan vloeien, zijn niet toegelaten. 

20. Wanneer een entrepot bestemd is tot op
slag van meer dan 100,000 kilogram zout moet 
het inwendig verdeeld zijn in afdeelingen , die 
echter niet vatbaar behoeven te zijn voor af.zon• 
derlijke afsluiting. 

In elke afdeeling mag niet meer dan 100,000 
kilogram opgeslagen worden, 

De opslag geschiedt derwijze dat genoeg ruimte 
overblijft om, bij opneming van den voorraad, 
het zont voor zooveel noodig te kunnen ver
plaatsen. De belanghebbende gedraagt zich ten 
dezen naar de aanwijzingen van den hoogslell. 
ambtenaar, belast met het toezicht, behoudens 
beroep· op den controleur. 

Bij het niet nakomen der voorschriften van 
dit artikel worden geen nienwe inslagen in het 
entrepot toegelaten. 

21. Op de rekening· van het entrepot worden 
gebraeht de hoeveelheden zont, op den voel van 
hoofdstuk II daarin opgelllagen. 

De uitkomst van de laatste weg.i11g strekt 
daarbij tot grondslag. 
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De rekening wordt aangezuiverd. door 11itsla1t.- , 
van zout: 

a. met quitantie van betaalden accijns; 
'1. met volp:brief tot opslag onder krediet voor 

den accijns door een zonbieder or handelaar; 
c. tot inslag met vrijdom van den accijns 

overeenkomstig de voorschriften, door Oua inge
Yolge art. 7, vastgesteld. 

Elke uitslag volgens Ir. a of Ir. '1 bedraagt ten 
minste 5000 kilogram, elke uitslag volgens Ir. ,: 
ten minste 2500 kilogram. Het overschot van 
den voorraad is hiervan uitgezonderd, mits dit 
in ééns worde uitgeslagen met betaling van den 
accijns. 

Voor den uitslag van pekel worden voorschrif
ten gegeven door den Minister van Financiën. 

22. Bij den uitslag wordt h~t zont door amb
tenaren gewol(en. 

23. Documenten voor uitslagen volgens Ir. '1 
of Ir. c van art. 21 worden niet afgegeven dan 
onder zekerheid voor den accijns van het zont. 

K"omeo die documenten niet binnen den daarin 
bepaalden termijn aan het kantoor van afgifte 
terug, voorzien van het bewijs dat de aanzuive
ring ter bestemmingsplaats ia" geschied, da·n wordt 
de accijns no het nitgeslaj!en zont of van dat 
gedetll,e daarvan waarvoor het bewijs ontbreekt 
van ifèn afleveraar ingevorderd. 

24. Voor zoover dit bij aanpeil van het entrepot 
noodig blijkt wordt op het opgeslagen zout eene 
korting verleend van een twde tn Aonderd per 
maand. 

Deze korting wordt berekend over de hoeveel
heid zont, die bij het einde der maand volgens 
de rekening in het entrepot voorhanden moest zijn. 

Pekel wordt bij den aanpeil voor het daarin 
aanwezige zout in rekening gebracht. 

25. De bij art. IOli der meergenoemde Alge
meene Wet voorgeschreven opneming van den 
voorraad goederen in de maand Januari van elk 
jaar iij niet verplichtend voor de particuliere 
entrepots van rnw zout. 

HOOFDSTUK IV. 

&mtziet.ldijen. 

(A. Aattgifie oan pa,tde,t.} 

26. Hij, die eene zonbiederij drijft, levert 
binnen acht dagen na het in werking komen dezer 
wet ten kantore van den onhanger, tegen bewijs, 
eene onderteekende-aangifte in, vermeldende: 

a. den naam der plaats waar en den dag waar• 
op de aangifte wordt gedaan; 

'1. · den naam en de woonplaats van den fabri
kant, of, voor eene vennootschap of vereeniging, 
de namen 1:n woonplaatsen der vennooten onder 
de firma, der hoofdelijk voor het geheel aan• 
sprakelijke vennooten, of der bestunrders, en den 
naam en de woonplaats van den beheerder der 
fabriek; 

c. den naam der zoutziederij en der gemeente, 
straat, grarht, enz., waar zij gelegen ia, alsmede 
de kadastrale omschrijving; 

d. de gebouwen en erven, welke de fabriek 
uitmak'en, bonne ingan~n en de bestaande ge• 
meenachap met andere panden; 

e. de verschillende werkplaatsen, vertrekken en 
andere gedeelten der fäbriek, met opgaaf der 
ligging en bestemminJt. 

Wanneer ~n of meer van die gedeelten door 
den openbaren weg van de hoofdgeboowen ge• 
acheiden zijn, wordt dit in de aangifte opgegeven. 

27. Hij, die na het in werking komen dezer 
wet eene bestaande zoutziederij in gebruik neemt 
of eene nieuwe in werking wil brengen, levert 
daarvan vooraf eene gelijke aangift,e in als bij 
het vorig artikel is voorgeschreven. 

28. De fabrikant, die verandering wil brengen 
in hetgeen volgens Ir. · c, tl of e van art. 26 is 
aangegeven, levert daarvan vooraf eene aanvul
lingsaangifte in bij den ontvanger. 

Op gelijke wijs wordt door den fabrikant of 
zijn rechtverkrijgenden mededeeling gedaan van 
wijzigingen iu het.geen volgens Ir. !, van hetzelfde 
artikel _is aangegeven. 

29. Boven den hoofdinp;ang der zoutziederij 
moet met duidelijk zichtbare letters in olieverf 
een opschrift geplaatst worden, inhoudende het 
woord • zoutziederij" , den naam der fabriek, den 
naam van den fabrikant of der vennootachap of 
vereeniging, al1111ede de kadastrale omschrijving. 

Voor zoutziederijen , nà het in werking komen 
dezer wet op te richten, moet de hoofdingang 
gelegen zijn aan den openbaren weg, berijdbaar 
met paard en wagen. 

(B. 1111/ag r,an -t; krediet.} 

30. Inslag van rnw zout in eene zoutziederlj heeft 
plaats : . 

a. van het buitenland, met volgbrief op den 
voet van hoofdstuk Il ; 

'1. uit entrepot, met volgbrief op den voet van 
hoofdstuk lil; 



27 SEPTEMBER 1892. 329 

c. uit eene andere zoutziederij , met vervoer

biljet op den voet van art. 6 7 ; 
een en ander bij hoeveelheden van ten minste 

5000 kilogram. 
Inslag op andere wijs is verboden. 
3 1. Bij inslag volgens Ir. a van het vorig artikel 

wordt als hoeveelheid aangenomen die, bevonden 
bij de laatste weging. 

In de gevallen , bedoeld bij lrs. 6 en c van 

het vorig artikel, wordt het zout ter bestemmings• 
plaats gelost en ingeslagen onder toezicht van 

ambtenaren. 
32. lle zoutzieder geniet krediet voor den accijns 

van hèt ruwe zont dat hij inslaat. 
Dit krediet loopt af in drie ·termijnen, telkens 

voor een derde van het bedrag. 
De eerste termijn vervalt den 20sten dag der 

tweede maand, volgende op die waarin het zont 
werd ingeslagen, de tweede eene maand na den 
eersten, cle derde eene maand na den tweeden. 

33. De zoutzieder kan langer krediet voor den 
accijns verkrijgen dan bij het vorig artikel is 
bepaald door het zout dadelijk bij de aankomst 
op te slaan in daarvoor door den controleur 
goedgekeurde bijzondere bergplaatsen, welke in deze 
wet en voor de toepassing daarvan, ter onder• 
ECheiding van andere berglaatsen ,·deoaen" ge• 

noemd worden. 
De dennen moeten z6ó zijn ingericht dat zij 

door de ambtenaren afgesloten kunnen worden. 
Zij hebben een doorloopeod nummer, dat met 

het woord •den" op of boven de toegangen met 
duidelijk zichtbare letters in olieverf wordt vermeld. 

In de aangifte bedoeld bij art. 26 wordt onder 

Ir. e de ligging van elke den duidelijk aange• 
wezen. 

Is eene den door den openbaren weg van de 
overige fabrieks11;ebouwen gescheiden, dan moet 
het opschrift óók vermelden tot welke zoutziederij 
de den behoort. 

34. Wil de zontzieder zout in een of meer 
dennen opslaan, dan geeft hij v66r den aanvang 
der lossing van het zout ter bestemmingsplaats 
daarvan schriftelijk kennis aan de ambtenaren, 
belast met het toezicht bij den inalag, met opgaaf 
van de volgnummers der te 11ebruiken dennen. 

35. Een partij zout kan niet gedeeltelijk in en 
gedeeltelijk buiten dennen worden opgeslagen, 
tenzij dit in de bij het vorig artikel bedoelde 
keuoisgeving is vermeld en een der twee deelen 
op kosten van den zoutzieder wordt afgewogen. 

Door ,partij" wordt verstaan al het zont, dat 

met een en denzelfden volgbrief of met een en het
zelfde vervoerbiljet in de fabriek wordt ingeslagen. 

36. Een partij zout of een overeenkomstig het 
vorig artikel bepaald gedeelte daarvan mag in 
verschillende dennen worden opgeslagen. 

Voor de toepassing der verdere bepalingen wor
den dan deze dennen, zoo)ang die opslag dnnrt, 
te zamen als ééne den beschouwd, tenzij de fabri
kant het zout op zijn kosten door de ambtenaren 
heeft doen wegen, zoodat bekend is hoeveel in 
elke den is gebracht. 

37. · Wanneer de fabrikant wil beschikken over 
zout, dat in een of meer dennen is opgeslagen, 
geeft hij hiervan minsten! twee daJ!6n te voren 
schriftelijk kennis aan den ontvanger, met opgaaf 
van de volgnummers dier dennen en van den daF, 
waarop het zout ter beschikking zal worden ge
nomen. 

Deze kennisgeving wordt overigena ingericht 
overeenkomstig de voorschriften van den Minister 
van Financiën. 

De ontvanger zorgt, dat de in de kennigeving 
vermelde dennen tijdig door de ambtenaren worden 
ontsloten. 

Door deze ontsluiting wordt het in de dennen 

aanwezige zont ter beschikki~g v~n den fabrikant 
geateld. • 

Deze is echter niet verplicht het zont dadelijk 
uit de deunen te verwijderen, doch zoolang zij 
niet ledig zijn mag daarin geee nieuwe opslag met 
krediet Yolgens art. 33 plaats hebben. 

38. De bij het vorig artikel bedoelde kennis
geving moet voor elke den worden gedaan binnen 

een jaar nadat het zout daarin werd opgeslagen. 
Geschiedde die opslag bij gedeelten dan wordt 

voor al het in de den voorhanden zout de voor
melde termijn van een jaar berekend naar het 
tijdstip van den eer..ten opslag. 

Bij verzuim van de kennisgeving wordt, zoodra 
het jaar verstreken is, het zout op laat van den 
ontvanger door ontslniting van de den ter beschik
king van den fabrikant gesteld. 

39. Het zout, op den voet van de artt. 33 

tot en met 36 in dennen upgeslagen, wordt voor 
het berekenen van den duur van het bij art. 32 
bepaalde krediet, geacht eerst in de zoutziederij 
te zijn ingeslagen op den dag , waarop het volgens 
art. 37 of art. 38 ter beschikking van den fabri
kant komt. 

40. Bij Yermoeden dat zout uit eene den is 
genomen v66r dat de daari o aanwezige voorraad 
volgen■ art. 3 7 of art. 38 ter beschikking van 
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den zoutzieder is gekomen, kan de ontvanger een 

aanpeil van de den gel1111ten. 
De fabrikant moet alsdan zorgen voor voldoende 

rnimte om het zout voor de weging te verplaatsen. 
Wordt bij den aanpeil een tekort van meer dan 

l!ij f ten honderd bevonden op de hoeveelheid , 

welke in de den voorbanden moet zijn, dau wordt 

de accijns van het ontbrekende dadelijk ingernrderd. 
41. Indien dennen gelegen zijn bniten de zout

ziederij waartoe zij behooren kan de Minister van 
Financiën voorschriften geven omtrent het over

brengen van zout daaruit naar de zoutzieJe~ij. 

(C. .&,uulag voor het gelmsik van zefllOater.) 

42. Behoudens het gebruik van het water waar• 

aan de zoutziederij ia gelegen overeenkomstig de 
artt. 49, 50 en 51, mag de zoutzieder geen zee
water in zijne fabriek inslaan anders dan op den 
voet van de artt. 43 en 48. 

43. De irulag van het zeewater geschiedt met 
vaartuigen, daarvoor door den zoutzieder bij den 

ontvanger aao~geven en op diene last door ambte
naren gemeten. 

Indien de meting wordt verricht door water

ijking verstrekt de zoutzieder overeenkomstig de 
aaovraaic der ambtenaren kosteloos het daarvoor 
benoodigde water, alsmede de vereischte werklieden. 

44. Bij de meting wordt het vaartuig door den 
1ontzieder overeenkomstig de aaowljziogeo der 

ambtenaren inwendig voorzien van drie eo, roo 
noodig, meer vaste peilschalen, aanwijzende den 
afstand van den bodem in centimeters. Het vaar
tuig moet overigens z66 zijn ingericht dat van 
iedere schaal het gedeelte hoven het ingeladen water 

steeds dadelijk voor de ambtenaren zichtbaar zij. 
De ambtenaren vervaardigen eeoe tafel, welke 

voor elke hoogte het getal hectoliters water aan
geeft dat in het vaartuig aanwezig is. 

45. Van de ui!komst der metinic wordt een 
procee-verbaal opgemaakt, waarin ook de peil
achalen en hare plaatsing omschreven en de voor
melde tafel opgenomen worden. 

Het proces-verbaal wordt door den zoutzieder 
m!!de onderteekend. 

Bij weigering kan het vaartuig niet voor den 
inslag van water gebruikt worden. In het andere 
geval ontvangt hij een door de ambtenaren gewaar
merkt afschrift van het proces-verbaal. 

46. De zoutzieder zorgt dat de peilschalen niet 
worden verplaatst en dat de daarop voorkomendP 
cijfers en teekens niet worden veranderd of onzicht-r 
baar gemaakt. 

Hij mag het laadruim van het vaartuig geene 

verandering doen ondergaan zonder schriftelijke 
toestemming van den ontvanger. 

4 7. De rontrolenr kan een reeds gemeten vaar• 

tuig opnieuw doen meten. 

Hetzelfde kan door den zoutzieder gevr.aagd 

worden. 

Na iedere verandering van het laadrni111 is de 
nienwe meting verplichtend en mag het vaartnig 

niet gebruikt worden vó6r dat deze heeft plaats 
gehad. 

48. Lossing van een vaartuig met zeewater 
mag .niet plaats hebben zonder een biljet van den 

ontvanger, en nadat de met het toezicht belaste 

ambtenaren de hoeveelheid water, in het vaartuig 

aanwezig, hebben bepaald eu daarvan de noodig 
proeven hebben genomen voor het ooddrzoek van 
het gehalte. 

Na den inslag van het water en de bepaling 

van het gehalte teekenen de ambtenaren het biljet 
af en leveren dit weder in bij den ontvanger, 

die alsdan de hoeveelheid zont, in het water 
aanwezig, in de bij art. 55 bedoelde rekening hoekt. 

49. Ontvangt de fabrikant geen zeewater met 
vaartuigen, doch is de fabriek gelegen aan water, 

dat altijd of wel alléén bij vloed zout is, dan ' 
wordt wegens het gebruik, 't welk hij geacht 

wordt daarvan tot het oplossen van het ruwe zont 

te maken, op zijne bij art. 56 bedoelde rekening 
eene hoeveelheid van 4 kilogram zont gebracht 

voor elke lûO _ kilogram ruw zout, in een drie

maandelg kséh tijdperk ingeslagen. 

De driemaandelijksche tijdperken gaan io op 

1°. Januari, 1°. April, 1°. Juli en l•. October. 
Voor de toepassing van dH artikel en van de 

artt. 50 en 61 wordt door het ruwe zont, in een 
driemaandelijksch tijdperk ingeslagen, verstaan 
het totaal der hoeveelheden, die: 

a. in het tijdperk op de bij art. 55 bedoelde 

rekening werden gebracht, voor zoo ver zij niet 

tot het einde daarvan in deunen bleven; 
· /J. van vroegere inslagen met opslag in dennen 

eerst in het tijdperk ter beschikking van den zont• 
zieder kwamen. 

Voo_rmeld totaal wordt echter ten dezen ver• 
minderd met de hoeveelhe.den ruw zout, blijkens 
de rekening in het tijdperk uit de zontziedèrij 
afgeleverd. 

50. Heeft een zoutzieder voor eene aan zont 
water gelegen fabriek in een driemaandelijbch 
tijdperk minder zeewater met vaartuigen ontvan

gen dan in de verhouding van 8¼ hectoliter per 
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100 kilogram ingeslagen rnw zout, dan wordt hij 
geacht ook van het zout water bij de fabriek ge
bruik te hebben gemaakt. 

Wegens dit gebruik wordt op de bij art. óó 

bedoelde rekening gebracht 4 kilogn.m zout voor 
elke 100 kilogram ingeslagen rnw zont, waarvoor 
geen 3½ hectoliter zeewater met vaartuigen werd 
aangebracht 

51. De Minister van Financiën en ook de zont
zieder kan den bij de artt. 411 en 60 bedoelden 
aanslag wegens het gebruik van het water, waar- · 
aan de fabriek gelegen is, doen vervangen door 
een aan~lag , berekend naar het gemiddeld iout
gehalte van dat water en naar een gebruik van 
3½ hectoliter per 100 kilogram ingeslagen rnw zont. 

In het geval van het vorig artikel wordt ook 
deze aaoalag alléén berekend over het ingeslagen 
zont, waarvoor per 100 kilogra,o geen 3½ hecto
liter zeewater met vaartuigen werd ontvangen • . 

52. Het !(emiddeld zoutgehalte, bedoeld bij 
het vorig artikel , wordt voor iedere zoutziederij 
door den Minister van Financiën bepaald naar 
proeven van het water, volgens zijne voorschrif
ten gedurende een jaar op verschillende tijd
stippen genomen. 

Hij en ook de zoutzieder kunnen ten allen 
tijde een nieaw onderzoek naar het gemiddelde 
zoutgehalte van het water vorderen, mits niet 
vroeger dan vijf jaren nadat dit gehalte de laatste 
maal werd vastgesteld. In bijzondere gevallen 
kan , de Minister echter van dezen termijn af

wijken. 
53. Voor zoutziederijen, waarin eene wijs van 

werken gevolgd wordt, welke het gebrnik van 
zouthoudend water voor de oplossing van het 
ruwe zont uitsluit, wordt door Ons vrijstelling 
verleend van den aanslag we.geus het water in de 
nabijheid der fabriek. 

54. De zoutzieder geniet voor den accijns van 
het zout, dat wll!liens het gebruik van zeewater 
op zijne rekening is gebracht, krediet tot den 
20sten dag der maand, volgende op het drie
maandelij.ksch tijdperk, waarover die aanslag 

loopt. 

(D. Rde11inge11; uitalage11; . tm11; ) 

55. Voor iedere zoutziederij wordt ten kan
iiore van den ontvanger met den zoutzieder eene 
rekening voor den accijns gebonden. 

Daarop worden in debet gebracht , 
a. de hoeveelheden rnw zont, met docnment 

in de zoutziederij ingeslagen; 

ll. de hoeveelheden zout in het zeewater, dat 
geacht wordt gebruikt te zijn, bepaald overeen
komstig de artt. 48 tot en met 62 en art. 69. 

Op de rekening worden in crediet gebracht: 
a. de boemel heden geraffineerd zont, overe~n

komstig de artt. 67 en 66 met overschrijving 
, van den accijns geleverd aan handelaars; 

ó. de hoeveelheden ruw zout, met overschrij-
111ing van den '.accijns geleverd aan andere zont
zieders; 

c. de hoeveel beden geraffineerd zont, uitge
voerd naar het buitenland; 

tl,. de hoeveelheden ruw of ireraffineerd zont, 
uitgeslagen met bestemming tot inslag onder Yrij• 
dom van den accijns, overeenkomstig de door 
Ons ingevolge art 74 .vastgestelde bepalingen; 

e. de hoeveelheden zont, waarvoor <le 1ont
zieder den accijns aan den ontvanger betaald. 

• De orediteering strekt altijd tot aanauivering 
vàn de oudste openstaande aanslagen. 

Zij geschiedt dadelijk na den uitslag van het 
zont nit de zoutziederij, doch de zoutzieder blijft 
aansprakelijk en °de door hem gestelde zekerheid 
blijft verbonden voor den accijns van het nitge
slagen zont, waarvoor het doen ment niet binnen 
den daarin bepaalden tijd behoorlijk afgeteekend 
aan het kantoor van afgifte terugkomt. 

56. Voor zoover op den vervaldag van het 
krediet het debet der rekening niet is aangezniverd, 
wordt de accijns van het zont, waarvoor de aan-
1nivering niet heeft plaats gehad, dadelijk door 
den ontvanger van ~en zontzieder in!!:evorderd. 

5 7. Uitslag van zout volgens art. 5 5, derde 
zinsnede, Ir. a of Ir. ó geschiedt met vervoer
biljet. 

De ontvanger kan in het biljet voorschrijven 
dat het zout bij den nitslag door ambtenaren 
zal worden gewogen of dat de uitslag onder toe
zicht van ambtenaren zal plaats hebben. 

58. Uitslag van geraffineerd zout tot uitvoer 
naar het bnitenland geschiedt bij hoeveelheden 
van ten minste 60 kilogram en met inachtneming 
der bepalingen van het llde hoofdstn k der voor
melde Aljremeene Wet. 

Wij bebonden Ons voor, onder de noodige 
Yoonieningen afschrijving toe te kennen voor bot 

llOllt, gebruikt tot ~erpnkking in dubbel fn1t 

van boter, bestemd voor het buitenland. 
59. Uitslag van geraffineerd zont volgens 

art. 66, derde zinsnede, Ir. c of Ïr. d is alléén 
toegelaten wanneer het zout behoorlijk afgewerkt 
en droog is. Zont, dat meer dan r,ijf peronl 
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water bevat, wordt ten dezen als niet droog 
beachonwd. 

· Het gewicht van het aldus nitgeslagen zout 
wordt voor de afschrijving op de rekening van 
den zontzieder verminderd in de verhouding van 
100: 97. Deze vermiudering blijft bniteu toe
passing bij den nitvoer van sont, dat, wat zuiver
heid en kristallisatie betreft, minstens voldoet 
aan de door den Minister van .Pinauciën voor de 
uitvoering dezer bepaling vastgestelde etandmon• 
sten, en dat door den zontzieder ale zoodanig 
ia aangegeven. Nadat het zout in dien staat aan 
de ambtenaren ie vertoond kan de zontzieder het 
onder hun toezicht doen malen. Het blijft daar• 
na tot den nitvoer onder verzegeling. 

60. Het is verbodeu in. eene zontziederij , be

halve ruw en geraffineerd zout, pekel en zeewater, 
stoffen in te slaan of voorhanden te hebben, 
waaruit chloornatrium te vervaardigen of af te 
seheiden ia. 

De Minister van .Financiën kan, onder de 
noodige voorzieningen ter verzekering van den 
accijns, uitzondering op dit verbod toelaten voor 
stoffen, die voor de werkzaamheden in de zont
ziederijen noodig zijn. 

61 . Het is verboden in eene zoutziederij zont
hondend water, dat miniler dan 26 kilogram zc,mt 
per hectoliter bevat, in pannen of andere tot 
verwarming ingerichte toestellen over te brengen 
of voorbanden te hebben. 

HOOFDSTUK V. 

Handelaars. 

62. Handelaars in ruw zont kunnen dit bij 
hoeveelheden van minstens 6000 kilogram met 
krediet voor den accijns inslaan: 

a. van het buitenland, met volgbrief op den 
voet van hoofdstuk II ; 

6. uit entrepot, met volgbrief op den voet van 
hoofdetnk III. 

In het geval van Ir. 6 levert de handelaar den 
volgbrief, voorzien van zijne verklaring dat hij 
het daarin vermelde zont heeft iniceslagen, in 
bij den ontvanger, onder wiena kantoor de berg
plaats van opslag behoort, en zulke v66r dat de 
bij het biljet bepaalde tijd voor het vervoer van 
het zont verstreken ie. 

63. De tweede en derde zinsnede van art. 32 
zijn toepasselijk op het krediet voor het ruwe 
zout, dat door handelaars wordt ingeslagen. 

64. De ontvanger hondt met den handelaar 

ééne rekening voor den accijns van al het rnwe 
zont, door dezen Öp den voet van dit hoofd. 
stok onder zijn kantoor ingeslagen. 

Die rekening kau worden aangezniverd: 
a. door aflevering van ruw zont met bestem• 

ming tot inslag onder vrijdom van den accijns, 
overeenkomstig de daaromtrent door Ons inge• 
volge art. 74. vastgestelde bepalingen; 

6. door betaling van den accijns. 
De laatste twee zinsneden van art. 66 alsmede 

art. 66 zijn ten dezen toepasselijk. 
65. Handelaars iu geraffineerd zont knnnen 

dit bij hoeveelheden van ten minste 2000 kilo• 
gram met overschrijving van den accijns nit zont• 
ziederijen inalaan. 

Ten opzichte van het bij art. 5 7 bedoelde 
vervoerbiljet woràt gehandeld overeenkomstig 
art. 62, laatste zinsnede. 

66. De ontvanger houdt met den handelaar 
ééne rekening voor den accijna van al het geralB• 
neerde sout, door dezen onder zijn kantoor ÎD• 

p;eslageo. 
-Die rekening wordt aangezni verd op de wijzen, 

vermeld onder lre. a en 6 van art. M. 
De tweede zinsnede van art. 58 is ook ten 

dezen toepasselijk. 
67. De handelaar geniet voor den accijns van 

het ingeslagen geraffineerd zout krediet tot het 
tijdstip, waarop de termijn of de termijnen ver• 
vallen, van welke de afschrijving heeft plaats 
gehad in de rekening van den· zontzieder die het 
zont heeft afgeleverd. 

De laatste twee zinsneden van art. 66 alsmede 
art. 56 zijn toepasselijk op de rekening van den 
handelaar. 

HOOFDSTUK Vl. 

.il l g e m u tt ~ 6 e p a l i tt g e tt. 

68. Alvorens zont met krediet voor den accijns 
te k nonen inslaan moet de zontzieder of handelaar 
voor dien accijns zekerheid stellen. 

Deze bepaling betreft ook het zont in zeewater, 
69. De hoeveelheid zont in pekel, zeewater of 

ander zoothondend water wordt bepaald door acbei• 
kundig ouderioek. 

De wija waarop dit geschiedt en hetgeen ver• 
der voor de uitvoering van dit artikel noodig ia, 
worden door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestnnr (Cllrege)d. 

70. Voor alle wegingen van zout , welke de 
ambtenaren volgens de wet te verrichten hebben, 



27 SEPTEMBER 1892. 333 

moet de invoerder, zonhieder, handelaar of ander 

belanghebbende ten hnnnen genoegen werklieden, 

alsmede zakken, manden of andere voorwerpen 

verstrekken om het zo ut op en van de schaal te 
brengen. 

Bij gebreke van het een of ander wordt hierin 

door de ambtenaren op kosten van den belang• 
hebbende voorzien. 

71. Zoutzieders, handelaars en neringdoenden 
in zout zijn bovendien verplicht, voor de wegingen, 

welke ambtenaren volgens de wet in hunne panden 
hebben te verrichten, des gevraagd, de benoodigde 

weegschalen en t(ewicbten te verstrekken.· 
Bij gebreke hieraan is de tweede zinsnede van 

het vorig ·artikel toepasselijk. 

72. Behoudens het bepaalde bij de artt. 70 eri 

71 worden voor ambtelijke weging van zout geen 

kosten gevorderd , tenzij de weging door den be• 
langhebbeode is gevraagd. 

73. In het geval eener aangevangen doch niet 
afgeloopen weging iu eene zoutziederij kan de ont
vanger des nachts ambtenaren in die fabriek doen 
verblijven. 

De zoutzieder zorgt dan dat de in• en uitgangen 
onbelemmerd zijn. 

74. Wij behouden Ons voor, bij algemeeoen 

maatregel van bestuur, onder de ooodige voor• 
1ieoingen tegen misbruik, vrijdom van accijns toe 

te staan voor het zont, beooodigd voor: 
a. de zeevisscherlj; 

1,. vischzonterijen aan den wal; 

c. fabrieken en trafieken; 

d. het bemesten van landerijen ; 

e. de voeding van vee; 
f. het ontdooid houden van spoorwegrails en 

het reinigen van openbare wegen; 
g. herzoutiog van goederen , die worden door• 

gevoerd. 
Bij voormelden maatregel kan, zoo noodig , 

voor het ruwe zout, bestemd voor de g~noêmde 

doeleinden , eeu langer krediet voor den accijns 

worden toegestaan dan dat, 't welk door 10ot• 
zieders en handelaara voor ander ruw zout wordt 
genoten, en tevens de aflevering door . 10ntziedera 
aan handelaars of omgekeerd en door den eeoen 

handelaar aan den anderen met overschrijving van 
den accij os worden vergund. 

75. Wij behouden Ons voor, bij algemeeoen 
maatregel van bestunr, bijzondere voorschriften 
vast te stellen omtrent den doorvoer van zout. 

76. Voor de toepassing van de artt; 288 en 
289 der voormelde Algemeeoe Wet wordt het 

soat, aanwezig in dennen van zoutziederijen, be

achouwd als opgeslagen onder krediet op termijnen. 

77. Gradeer huizen worden niet Op!(ericht zonder 

Onze toestemming. Alvorens deze te verleenen, 
worden bij de wet de noodige bepalingeR ten op• 

zichte van die inrichtingen vastgesteld. 

78. Het is verboden elders dan in zoutziede
rijen zouthoudend water uit te dampen of uit 

andere grondstoffen chloornatrium te vervaardigen. 

Wij behouden Ons voor, onder de noodige 

voorzieningen ter verzekering van den accijns, 
bij algemeenen maatregel van bestuur uitzondering 
op dit verbod toe te laten voor fabrieken, waarin 

chloornatrium wordt verkregen als bijproduct. 

79. De ambtenaren zijn bevoegd, bij hunne 

verifiçatiën of visitatiën voor de .uitvoering dezer 

wet, proeven te nemen van • voor handen zout, 

zouthoudend water of andere zelfstandigheden, in 

verband staande met de vervaardiging of bewer
king van zont. Zij geven den belanghebbende 
een bewijs van de proeven , die zij verlangen 
mede te nemen. 

Het nemen van proeven kan ook door den be
langhebbende gevorderd worden, mits hij flesscheo 

of andere voorwerpen levere, geschikt lot berging 

van de hoeveelheid, welke de ambtenaren voor de 

proeven noodig achten. In iceval van bekeuring 

worden de proeven in dubbel genomen. 

De proeven worden dadelijk verzegeld. De be
lal,lghelM!ende wordt uit5enoocligd zijn cachet naast 

dat der ambtenaren op de proeven te plaatsen of 

het papier, waarop het cachet gesteld word(, door 

zijne handteekening te waarmerken. 

80. De bepalingen dezer wet ten aanzien van 

zoutzieders, handelaars óf andere personen zijn in 

de daartoe leidende gevallen ook van toepassing 

op vennootschappen van koophandel en op ver• 
eenigingen, die rechtsper~oonlijkheid bezitten. 

81 . Wanneer aan een ,beiaugbebbende ter nit
voerilljl: van deze wet eenige aanzeggi og of 

0

nit

noodigiog moet worden gedaan of stukken moeten 
worden uitgereikt, kan dit bij zijne afwezigheid 
geschieden aan zijn gemachtigde, zijn meester
knecht of, in het algemeen, aan deogene die 
namens of vanwege hem tegenwoordi!( is. 

82. § 1. De bepalingen van de artt. 166 en 167 
der meergenoemde Algemeene Wet omtrent het 
afgeven van geleibiljetten voor het vervoer van 
zont iu het terrein van toezicht aan de landzijde, 
omschreven bij art. 17 7 dier wet, zijn, behoudens 
de door Ons toegelaten afwijkingen, óók toe
passelijk voor de geleibiljetten , vereischt in het-
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zelfde terrein aan de zeezijde en in de volgens 

de wet van 7 December 1880 (Staat8',lad n°. 1!21) 
aangewezen gedeelten van het terrein, omschreven 
bij art. 162 der Algemeene Wet. 

§ 2. ·Wij behouden Ons voor, bij ali(emcenen 

maatregel van bestuur, in die gedeelten van het 
Rijk, buiten het terrein van toe1icht, waarvoor 

dit tot bestrijding van heimelijlrnn invoer van 
zont noodig mocht blijken, het vervoer van zont 

te onderwerpen aan de bepalingen omtrent dek

king door document, welke daaromtrent vcS6r het 
in werking komen dezer wet beatooden. 

§ 3. Biljetten tot vervoer, afge!(even onder 
voorwaarde van visitatie van het zout bij den 

uitslag of bij den inslag, verlieaen hunne kracbt, 

wanneer zij niet ,voorzien zijn van de ambtelijke 
verklaring dat die visitatie heeft plaats gehad. 

§ 4. De tijd, voor het vervoer toegestaan, 
kan io de biljetten gesplitst worden, z66 dat een 
of meer gedeelten van dien tijd worden aange• 
wezen, binnen welke het vervoer over zekere 

afstanden zal moeten volbracht zijn . 
Het biljet verliest djne kracht wanneer de tijd, 

die voor een bepaalden afstand afzonderlijk ia 
aangewezen, wordt overschreden. 

83. Wanneer dit in het belang van handel of 

nijverheid wensehelijk blijkt, kunnen door Ons, 
bij algemeenen maatregel van bestuor, onder de 

noodige voorzieningen tegen miabrnik , af wij ki ogen 
van de voorschriften dezer wet worden toegestaan. 
llie afwijkingen betrdfen noch het beginsel der 

heffing, noch het bedrag of de grondslagen van 
den accijns. 

84. In de tabel, vastg6steld bij art. l der 

wet van ló Augoatus 1862 (Staaûblad o0. 170), 

wordt de post • zont" gelezen als Yolgt : •zout, 
geraffineerd en keetspek, 100 pond / 4." 

Deze bepaling wordt eerst twee maanden na 

het. in werking komen dezer wet toepasselijk. 
85. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 

maatregel vao besluor, andere dao de in art. 84, 
genoemde stoffen, die chloornatrium bevatten, 
bij invoer uit hei buitenland te onderwerpen aan 
een recht in verhouding tot de belasting van de 
hoeveelheid zout, die daaruit ia te verkrijgen. 

HOOFD S 'I' UK Vil. 

Slra fbepali71!Jen. 

86. Ue hierna vermelde !eiten worden gestraft 

ala volgt: 
§ 1. Het niet overeenkomstig art. 9 of art. lli, 

tweede ainanede zorgen voor ledige bergplaatsen, 

.-aartnigen of wagens voor het OHrladen van 

zout, met eene boete van ten minste f 26 en 

ten hoogste f 200, tea laste van hem, die de 

herweging van het zout heeft gevorderd. 
§ 2. Het niet gezoiverd ten kantore van af

gifte terugkomen van een volg brief, afgegeven 
vol1ten1 art. 12 of art. 18 , binnen den in dat 

document bepaalden tijd , met eene boete, ten 
laste van hem die de aangifte tot verkrijging van 

den vol1tbrief heeft gedaan , ten bedrage van een
maal den accijns van het daarin vermelde zont, 

doch niet minder dan f 10, onverminderd het 
verhaal van den accijns overeenkomstig art. 281 

der meergenoemde Algemeene Wet va·n 26 An
gustns 1822 ( Slaat&blad n°. 38) op de volgens 
art. 6 dezer wet gestelde zekerheid. 

§ 3. Het niet inleveren van de aanpfte , voor
geschreven bij art. 26, 117 of 28, met eeoe 
boete van ten minste / 1100 en ten hoogste 
/ 500, ten laste van hem die tot de aangifte 

verplicht ie. Het inleveren van eeoe valsche of 

onjuiste aan1zifte wordt ten dezen met het niet 

inleveren gelijkgesteld. 

§ 4. Het niet plaatsen van het opschrift, 

voorgeschreven bij art. 29, met. eene boete, ten 
laste van den zoutzieder, van ten minste / IS 
en ten hoogste / 20 voor elke week verzuim na 

ontvangen waarschuwing van den ontvanger. 
§ IS. Insl~ van ruw zout in eene zoutziederij, 

in strijd met art. 80, laatste zinsnede, met eene 

boete, ten Jaste van den zoutzieder, ten bedrage 

van vijfmaal den accijns van het alzoo ingeslagen 
zout, doch niet minder dan f' li0. 

§ 6. Het niet zorgen voor voldoende ruimte 
toi verplaatsing no het in eeoe den voorhanden 

zont in het geval, bedoeld bij art. 40, met eene 
boete van ten minste f 60 en teu hoogste f li00, 
ten laste van den zoutzieder. 

7. Het bestaan van een tekort boven ~ijf 
tm limukrd, bij aanpeil van eene den volgens 
art. 4,0, laatste zinsnede, met eene boete, ten 
laste van den zoutzieder, van tweemaal den 

accijns VO<!r het boven die speling ontbrekende 
■out, doch niet miuder dan f 21i. 

§ 8. Het niet nakomen der voorschriften om
treoi het overbrengen van zont, bedoeld bij art. 41, 
met eene boete van ten minste / 25 en ten 
hoogate / 200, ten laate van den zoutzieder. 

§ 9. Inslag no zeewater in eeoe zoutziederij, 
in strijd met art. 4,2, met eeoe boete, ten laste 
van den zoutzieder, ten bedrage vao tienmaal 
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den accijns van het zont, in het alzoo ingeslagen 

zeewater bevat , doch niet minder dan / 200. 
§ 10. Het nalaten van hetgeen bij art. 46 

voorgeschreven of het doen van hetgeen bij dat 
artikel verboden is, met eeoe boete van ten 
minste f 211 en ten hoogste f 1000 , ten laste 
van den zoutzieder. 

§ 11. Het aanbieden ter verificatie voor uitslag 
volgens art. 59, eerste zinsnede van zont, dat 
niet aan de daarbij bepaalde vereischten voldoet, 
met eeoe boete van vijfmaal den accijns van het 
zout, doch niet minder dan f 110, ten laste van 
den zoutzieder. Een verschil van twee percent 
op het watergehalte wordt niet als overtreding 
beschouwd. 

Dezelfde boete is verbeurd wanneer zont, aan• 
gegeven als voldoende aan de vereischteo vermeld 
in art. 69, tweede zioanede, die vereischten 
niet bezit. 

§ 12. Het in eene zoutziederij inslaan of voor• 
handen hebben van stofl"eo, in strijd met art. 60, 
eerste zinsnede, met eeoe boete van ten minste 
/ 200 en ten hoogste / 1000, ten laste van den 
zoutzieder , en verbeurte van die stoft'eo. 

§ 13. Het in eene zoutziederij in pannen of 
andere tot verwarming ingerichte toestellen over• 
brengen of vQorhanden hebben van zouthoudend 
water, in strijd met art. 61, met eene boete 
van ten minste f 200 en ten hoogste f 1000; 
ten Jaste van den· zoutzieder. 

§ 14. Het niet voldoen aan art.' 70, eerste 
zinsnede, art. 71 , eerste zinsnede of art. 73, 
tweede zinsnede met eene boete van ten minste 
f 25 en ten hoogste / 200, ten laste van hem, 
aan wieo de daarbij bedoelde verplichting is op

gelegd. 
§ 15. Het oprichten van een gradeerhuis, in 

strijd met art. 77, met eeoe boete van ten minste 
f 1000 en ten hoogste f 8000, ten laste van 
den bezitter. 

Bovendien kan het gradeerhnia overeenkomstig 
Onze voorschriften bniten werking worden ge• 
houden of gesteld. 

f 16. Het uitdampen van zontbondeud water 
of het vervaardigen van chloor natrium , in 11trijd 
met art. 78, met eene boete ,•an ten minete 
f 1000 en ten hoogste f 3000, ten laste vnn 
den gebruiker van het pand waarin dit geschiedt. 

f 17. Het verrner van zout in strijd met de 
bepalingen, vastgesteld ingevolge art. 82, § 2 of 
wel met de wet van 7 December 1880 ( Staat,-
6lad n°. 221), met eene boete ten bod.rage van 

tienmàal den accijns van het alzoo vervoerde 
zont, doch niet minder dan f 26, ten laste van 
den vervoerder, onverminderd de verbeurte van 
dat :root. 

f 18. Het doen van hetgeen bij algemeenen 
maatregel van bestuur, uitgevaardigd krachtens 
art. 83, is verboden of het niet doen van het
~een bij dien maatregel is voorgeschreven, met 
eene boete van ten minste / 60 en ten hoogste 
f 400 , ten laste van den overtreder. Bovendien 
kan dezen, bij veroordeeling, door Ons het recht 
op toegelaten afwijkingen van bepalingen dezer 
wet worden ontzegd. 

87. Met wijziging van de laatste zinsnede van 
art. 216 der meerl(enoemde Algemeene Wet is de 
boete in het geval van de tweede zinsnede van 
dat artikel verbeurd wanneer het tekort twee ten 
J,Oflilerd van de uitgeslagen hoeveelheid zout te 
boven gaat. 

Deze bepaling geldt ook .-oor de toepassing 
van art. 4 der wet vau 11 December 1857 (Sla,aû-

6lad n°. 123). In dat artikel vervallen de woorden: 
,in verband met art. 24 der wet van den 26sten 
April 18112 (Staail6lad u0 • 118)". 

88. De laatste zinsnede van art. 7 der wet 
van 16 April 1886 (Staai8blad n•. 64) is ook 
toepasselij k op de feiten, strafbaar gesteld bij 
deze wet. 

HO ÓFDSTUK VIII. 

Overgangsbepalingen. 

89. Op den laatsten werkdag v66r het in 
werking komen dezer wet worden de rekeningen 
met zontziedera, handelaars en gro1&iera Wejl;ens 
in- en uitgeslagen zont en zeewater vereffend 
overeenkomstig art. 33 der wet van 21 Angn1tus 
1822 (Staatt!Jlad n°. 36) of art. 61 der wet van 
26 April 1862 (Staatsblad n°. 118). 

90. De hoeveelheid zout, die alsdan volgens 
de rekening in eene zoutziederij voorhanden moet 
zijn, wordt ~ht voor flijf en znentig tm 
lumderd uit ruw zout en voor tJijf . en tllJintig 

ten lwttdertl. uit geraffineerd zout te bestaan. 
De Minister van Financiën kan·, op verzoek 

ven deu zoutzieder" eeue andere verhouding be1. 
palen wanneer de juistheid daarvan ten zijnen 
genoegen wordt aangetoond. 

91. Voor het zoot, dat volgens de vereft'ende 
rekening voorhanden moet zijn, is nog de accijns 
van negen gulden per 100 kilogram verschuldigd , 
behoudens het bepaalde bij art. 112. 
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Dat zout kan, op schriflelijke aangifte van 

den belaughebbende aan den ontvanger, van die 
rekening worden overgebracht in · heL debet eener 

rekeninll' voor krediet- op termijnen overeenkomstig 

deze wet, mits behoorlijke zekerheid voor den 

accijns gesteld zij. 
Het ruwe zont wordt voor den duur van het 

afl.oopenn krediet en voor zooveel uoodig, ook 
voor de berekening van aanslag voor zeewater 

geacht te zijn iuv;eslagen op den dag van het in 

werking komen dezer wet. 
Voor het geraffineerde zout geschieJt de aaq• 

zuivering voor de eene helft binnén eene maaqd 

eu voor de andere helft binnen twee maand~n 

daarna. 
92. § l. Voor het nog onbewerkte ruwe e11 

voor het geraffi nee rde zont, bij het in werking 

komen dezer wet in zoutziederijen of bergplaatsen 

onder doorloopend krediet voorhanden, kan de 

belanghebbende vermindering van den accijns tot 

tlrie guldl!ft per 100 kilogram verkrijgen. 
Hij heeft daartoe den voorraad bij den ont

vanger aan te geven eo, des gevraagd, de aan• 
wezigheid van het zout door voorwegeo te he• 

wijzen, een en ander overeenkomstig de voor
achriften van den Minister van Financiën. 

§ 2. Zont, dat met zand, steen of andere 

vreemde stoffen vermengd i1, met de kennelijke 
bedoeling het gewicht te vergrooten , wordt als 

niet aanweiig beschouwd. • 

§ 3. Is de aangegeven hoeveelheid zont grooter 

dan die, waarvan de aanweiigheid op aanvraag 

bewezen wordt, en overschrijdt het verschil voor 

ruw zout vijf t1111 ltontlerd, of voor geraffineerd 

zout znen tl!ft lw,td,rd van eerstgenoemde hoeveel• 
heid , dan verbeurt de aangever eene boete van 

ten minste / 20 en ten hoogste f 40 per 100 
kilogram , berekend over het tekort. 

§ 4. Wordt slechts voorweging van een of meer 

partijen gevraagd, die overeenkomstig de voormelde 

voorschriften io de aangifte afzonderlijk zijn opge

geven , dan wordt die boete berekend over die 
partij of partijen. 

§ 6. In het geval van art. 91 vervalt het 
krediet het eent voor het sout, waarvoor de 

·accijns van negn guldn versch uldigd ia, 
93. De Minister van Financiën kan, onder 

de noodige voorzieningen, toelaten d1tt het bij 
het in werking komen dezer wet in eene zout
ziederij voorhanden ruwe zout geheel of gedeeltelijk 
wordt opgeslagen in dennen , ten einde daarvoor 
het langer krediet, bedoeld bij art. 33; te genieten, 

94. Wanneer voor zout, volgens de overeen
komatig art. 89 vereffende rekening onder door
loopend krediet aanwezig, de aangifte tot over

dracht volgens art. 91, tweede zinsnede niet 

binnen drie dagen na _het in werking komen 

dezer wet is gedaan, of wanneer geeoe behoorlijke 
zekerheid voor d~n accijns onder het nieuwe 

krediet ia gesteld, wordt de accijns van dat zout 
dadelijk ingevorderd. 

95. Voor IODt, vóór bet in werking komen 

dezer wet verzonden met volgbrief, vervoerbiljet 

of concent, is, hij het niet gezuiverd terugkomen 

van het document, de accijna van negen gulden 
per 100 kilogram verschuldigd. 

96: De bepalingen dezer wet omtrent de lossing 

en de verificatie van het ingevoerde rawe zout 
zijn niet toepasselijk voor partijen waarvan de 

lossing uit het van het buitenland komende ver

voermiddel v.S.Sr het in werking komen dier wet 

is aangevangen. 

Voor Jie partijen gelden in dit opzicht nog de 

wettelijke bepalingen, van kracht hij den aanvang 
ner lossing. 

97. De proce89en-verbaal, bedoeld bij art. S 
der wet van 26 April 1862 (Staatdlad n°. 93), 
geldig op den .lag v.S.Sr het in werking komen 
dezer wet, blijven geldig totdat de vaartuigen , 
waartoe zij betrekking hebben, opnieuw zijn ge
meten. 

98. Het gemiddeld zoutgehalte van het water 

bij zoutziederijen, bepaald vóór het in werking 

komen dezer wet, verminderd met tlDintig t1111 
honderd, geldt voor de toepassing van art. 61 
der tegenwoordige wet, zoolang geene nieuwe 

bepaling van dat gehalte beeft plaats gehad. 
99. De vrijdom van accijns voor zout, waar

voor op den dag vóór het in werking komen 

dezer wet aampraak beat.at, wordt ook verder 

op denzelfden voet verleend, totdat naaromtrent 

door Om ingevolge art. 7 4 der tegenwoordige 
wet nadere bepalingen zijn vastgesteld. 

Slotbepali"fl. 

100. Deze wet komt in werking op den eersten 
Mei 1893, bebondens de voorschriften van de 
artt. 89 en 90. 

Op dat tijdstip vervallen de wet van 21 AD· 
gostns 1822 (Staau!Jlad n°. 86), de wet van 
26 April 18é2 (Staau!Jlad n°. 93) - met uit
zondering van art. 49 - en de artt. 1, 2 en 
3 der wet van 11 December 1867 (Staau!Jlad 
n°. 123), een en ander onverminderd de betaling 
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van nog verschaldigden accijns en de toepa.saelijk• 
heid dier wetten, voor zooveel die noodig is tot 
het beëindigen van aanhangige zaken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op betLoo, den 27ste!)_Septemberl892. 

(get.) E M M A. 
TJe Mi11. van Financii111, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 13 Oei. 1892.) 

29 Septem6er 1892. BESLUIT, houdende nadere 
bepaling van het maximum · van het getal 
notarissen in ieder arrondissement. S. 228. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ • . 
Gelet op artikel 3 , tweede lid, der wet op het 

notarisambt, van den 9den Jnli 1842 (St.aata-

6lad n°. 20) en op het Koninklijk beslnit van 
den laten September 1877 (Staata6lad n°. 176); 

Op de voordra~ht van den Minister van J nstitie, 
van den 23sten Angostns 1892, Algemeen Secre
tariaat, n°. 107; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
13 September 1892, n°. 40); 

Gezien het nade~ rapport van den Minister van 
J nstitie, van den 24sten September 1892, Alge
meen Seretariaat, n°. 80; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het maximnm van het getal notarissen, 

die voor ieder arrondissement kannen worden aan
geateld, wordt bepaald als volgt: 

Re111ort van liet Gereclitdof te 's Hertogenbosch. 

In het arrondissement: 
'11 Hertogen6011cli 

Breàa • 

Maa11triclit. 

Roermond • 

ó9 notarissen. 
42 
29 
30 

Re88ort van liet Gereclit11liof te Arnhem. 

In het arrondissement: 
Àrnllem. 
Zutplim 
Tiel. 
Zwolle • 
Àlmelo . 

49 notarissen. 
34 
25 
33 
23 

Re88ort van liet Gerecltt11liof te 's Gravenhage. 

In het arrondissement: 
'11 Gr@enhage. 

Rotteràam. 

Dordrecht • 
Middel6urg 

Zierikzee 
1892. 

6 6 notarissen. 
82 
34 
34 

9 

Re11ao1·t van liet Gereclit,liof te Amsterdam. 

In het arrondissement: 
Àmaterdam 
Àlkmaar 

98 notarissen 

Haarlem 
Dtreclit. 

36 
46 

Re111ort van liet Gereclit11/tof f,e Leeuwarden. 

In het . arrondissement : 
Leeuwarden 54 notarissen. 
Heerenveen. 24 
Groningen . 33 

- 1fTinaclioten. 21 
À1111en 26 

2. Het Koninklijk besluit van den ]sten Septem
ber 1877 (Staat116lad n°. 176) wordt ingetrokken. 

De Minister van J astitie is belast met de nit
voering v:an het tegenwoordig beslnit, dat in het 
Staat116lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten September 1892. 
(get.) E M M A. 

De Minister van Ju11titie, (qet.) SKIDT. 

(Uitgeg. 11 Oct. 1892.) 

29 Septem6er 1892. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk beslnit 
van den 15den Juli 1891 (Staata6lad n°. 
147), . tot vaststelling van eeuen algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij art. 4 
der wet van 5 Mei 1889 (Staatllhlad n°. 48), 
zooals dit Koninklijk besluit is gewijzigil en 
aangevuld bij dat van den llden Angns
tns 1892 (Staata6laà n°. 199). S. 229. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van J ns

titie, van den 21sten September 1892, afdeeling 
2Á, n°. 122, en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, van den 24sten September 1892, 
n°. 166, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op de Konioklijke besluiten van 15 Juli 
1891 (Staat86lad n°. 147) en 11 Angustns 1892 
(Staata6lad n°. 199); 

Hebben goedgevonden en verstaan, Jen tekst 
van het Koninklijk beslnit van 15 Jnli 1891 
(Staata6lad n°. 147), zooals dit bij het Konink
lijk bealuit van 11 Angnstns 1892 (Staata6lad 

n°. 199) is gewijzigd en aangevnld, algemeen 
bekend te maken, door bijvoeging van dien ge
wijzigden en aangevulden tekst in zijn geheel bij 
dit beslnit. 

23 



338 29 SEPTEMBE R 189 2. 

De Ministers van Justitie en van Waterslaat, 
Handel en Nijverheid zijn belast met de uitvoe
ring van di:t besluit, hetwelk in het Staaûblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29elen September 1892. 
(!Jet.) EMMA. 

De Minuter t>an Ju,titie, (!Jet.) Sll!ur._ 
De Min. t>an l/7ater8 faat, Handelen NijverAeid, 

(!Jet.) C. LELY. 

( Uitge!J. 11 Oct. -1892.) 

TEKST t>an Aet Koninklijk be8luit t>an den 
l6den Juli 18111 (Slaat.blad n•. 147), 

tot paat8telling oan tienen a/.gemefflffl 
maatregel van /Jeatuur, ala bedeeld bij art. 4, 

der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad 
n•. 4.8), :zooala dit Koni'llklijk bealuit Î8 

gewijzigd en aa"!lePUld bij dat van den 
llde,a .J.ugmtm 1892 (Staatsblad n•. 199). 

Art. 1. Het is verboden in fabrieken en werk

plaatsen: 
A. een persoon beneden zeatien jaren of eene 

vrouw: 
a. arbeid te doen verrichten aan drijfwerk dat 

in bew~ng is, als : 
1 °. smeren, reinigen, onderzoeken, herstellen; 
2°. drijf-riemen , touwen of kettin!(en inkorten 

of herstellen; 
3°. drijf-riemen, touwen of kettingen _ opleggen 

of afnemen, tenzij voor w&t drijfriemen betreft, 
deze niet breeder dan 55 m.M. zijn en het op
leggen en afnemen geschiedt zonder dat de daar
aan werkzame persoon den vloer verlaat; 

IJ. arbeid te doen verrichten in een werk lokaal, 

waarin niet voldoende beschut gevaarlijk drijfwerk 
aanwezig is; 

Als niet voldoende beschut gevaarlijk drijfwerk 
wordt beschouwd hetgeen ale zoodani~ door den 
bevoegden inspecteur van den arbeid ie aange• 
wezen. 

c. aan in g&ng zijnde werktuigen arbeid te 
doen verrichten , welke gevaar kan veroorzaken , 
ale: smeren, reinigen, onderzoeken, herstellen; 

Ale arbeid, welke geYaar kan veroorzaken , 
wordt beschouwd: 

1°. die, welke al11 zoodanig door den bevoegden 

inspecteur ie aangewezen; 
2°. die, welke verricht wordt door personen 

beneden zestien jaren of door vrouwen, dragende 
wijde mouwen, bale• of hoofddoeken met los
hangende slippen , mutsen met loshangende slippen 

of banden of losse boezelaars; 

d. aau in rust zijnde werktuigen arbeid te doen 
verrichten, welke gevaar kan veroorzaken, ale : 
smeren, reinigen, onderzoeken , herstellen, zoo
lang het drijfwerk, waardoor die werktuigen 
plegen te worden in beweginiÇ gebracbL, nog in 
gang ie ; 

Dit verbod geldt evenwel niet, indien de werk
tuigen behoorlijk afgekoppeld of zoodanig vaatge• 
zet zijn, dat zij alleen do<>r eene onvoorziene 
omstandigheid in beweging kunnen komen. 

Ten aanzien van het afkoppelen en het vast
zetten kan de bevoegde inapeetenr voorschriften 
geven, welker niet- inachtneming met niet behoor• 
l{ik afkoppelen_ or niet op de boven omschreven 
wijze vastzetlen wordt gelijk gesteld. 

e. arbeid te doen verrichten bij werktuigen , 
waarvan sommige deelen gevaar kunnen veroor
zaken, zooale: ta~dr11deren , spieën, stelschroeven, 
krukken, nitstekende zuigerstangen, vliegwielen, 
laag liggende riemschijven en drijf-riemen en 
-touwen ; bij waterraderen; bij dr ijfwerken , waar• 
van de onderkant minder dan 1.60 M. van den 
werkvloer ie verwijderd; bij weefgetouwen, waar• 
van de spoelen kunnen nitschieten ; tenzij een 
eu an1er behoorlijk beschut is, voor zoover het 
bedrijf znlke toelaat, volgens het oordeel van den 

bevoegden inspecteur; 
/. bij werktuigen, waarvan snijdende, enel

loopende of plettende deelen gevaar kunnen ver• 
oorzaken, arbeid te doen verrichten, · die hem of 
baar met de gevaar veroorzàkende deelen in aan
raking kan doen .komen , tenzij die deelen volgens 
het oordeel van den bevoegt!e_n inspecteu r zooveel 
mogelijk van veiligheidsmiddelen voorzien zijn; 

Tot deze werktnigen behooren in de eerste 
plaats cirkel• en lintzageu, frees-, steek•, schaaf. 
en snijmachines der houtbewerking; voorts etroo
snijwerktuigen, lompensnijders, papierenijwerktui
gen, hak meewerktuigen, metaalscharen, duivels 
(wolven) der spinnerijen, kalanders en walsen en 
verder die, welke door den bevoegden inspecteur 
worden aangewezen. 

g. arbeid te doen verrichten in een werklokaal, 
waarin "l\"erktuigen worden in beweging gebracht 
door een krarhtwerktuig, tenzij telkens v6ór het 
in gang zetten van dit laatste een in dat werk• 
lokaal duidelijk waarneembaar eein worde gegeven; 

A. arbeid te doen verrichten in een werklokaal, 
waar aanwezig is een onder drnk werkend en 
volgena het oordeel van den bevoegden inepectenr 

bij ontploffing gevaar opleverend kook- of ander 
toestel of droogcilinder, tenzij een of ander op 
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verzoek van het hoofd of den bestn order van 
het bedrijf of de onderneming volgens art. 10 • 
eerste lid, der wet van 28 Mei 1869 {Staats
!Jlaà n•. 97) door de ambtenaren van het stoom
wezen is onderzocht en goedgekenrd en voorts 
telkens · na eene belangrijke herstelling eo in elk 
geval niet langer dan twee jaren nadat het laatste 
onderzoek heeft plaats gehad, inwendig of op 
andere wijze onderzocht en opnieuw goedgekeurd 
is• steeds vao de vereischte • goed werkende veilig
heidsmiddelen voorzien is eo de belasting van de 
veiligheidskleppen in overeenatemmiog is met de 
gegeven voorschriften ; 

Omtrent de wijze van onderzoek, het bewijs 
van de toegeAtane werkelijke drukking, de ver
eischte veiligheidsmiddelen en de belasting van 
veiligheidskleppen worden voorschriften gegeven 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

i~ arbeid te doen verrichten bij vaste kuipen 
of bakken, met heete vloeistof of gesmolten metaal 
gevuld, en bij onbedekte grondkuipen, die gevaar 
kunnen veroorzaken en niet door voldoende heinin
ge_n of gordingen omscb ut zijn, alles volgens het 
oordeel van den bevoegden inspectenr; 

.t. arbeid te doen verrichten in overdekte ovens 
of andere besloten rnimten, waarin de tempera
tuur meer dan 32° Celsius bedraagt; 

l. arbeid te Il.oen verrichten bij, volgens het 
oordeel van den bevoegden inspecteur, onvoldoende 
verlichting van het werklokaal; 

Als onvoldoende verlichting van een werklokaal 
wordt ook beschouwd die door middel van kunst
licht gedurende den tijd tusschen 9 oren des voor
middags en a uren des namiddags, tenzij de 
bijzondere weersgesteldheid het gebruik van kunst
licht noodzakelijk make. 

Door of van wege den Minister met de uit
voering mu dit besluit belast, kan voor fabrieken 
en werkplaatsen, in werking zijnde v6ór 1 No
vember 1891, vrijstelling van een of meer der 
sub e, )1 en l gestelde voorwaardelijke verbods
bepalingen worden verleend, uiterlijk tot den laten 
Mei 1896. 

B. een persoon beneden ze,tien jaren: 
a. als zel!staudige machinist of stoker arbeid te 

doen verrichten bij krachtwerktuigen of stoomketels ; 
6. arbeid te doen Hrrichten bij het vervaar

digen of verwerken van ontplofbare stoffen, tenzij 
volgens het oordeel van den bevoegden inspecteur 
zooveel mogelijk maatregelea tegen ontploffing 
genomen zijn. 

II. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren of eene vrouw onderaardschen arbeid te doen 
verrichten in mij oen. 

III. Het is verboden• tenzij met inachtneming 
van de na te melden voorwaarden , een persoon 
beneden zestien jaren of eeue vrouw arbeid te 
doen verrichten : 

A. in die gedeelten van fabrieken of werk
plaatsen waarin : 

· l. Kwik-verfoeliesel verwerkt wordt -of snbli
maat of kwikhondende verfstoffen bereid worden; 

2. Arsenicnmverbindingen bereid worden; 

8. Loodwit, loodsuiker, menie of chromaat
verfstoffen bereid worden ; 

4. Ziukwil bereid wordt; 
11. Spaansch-groen of Schweinfnrter-groen be

reid wordt; 
6. Witte Phosphorns verwerkt wordt; 
7. Zwaveligznnr, zwavelkoolstof, koolo!ljd, 

nitreuse dampen, vrije ammoniak, chloor of ftuor• 
waterstof gebruikt wordt of ontstaat; 

B. in fabrieken en werkplaatsen of gede~lten 
daarvan• waarin de dampkringslucht verontreimgd 
wordt met stof. 

Deze fabrieken of werkplaatsen of gedeelten 
daarvan zijn de volgende: 

1. Vlaszwingelarijen. 
2. Henuephekelarijen. 
8. J utekaarderijen. 
4. Lompensorteerderijen. 
5. Ruwmolens. 
6. Viltmakerijen. 
7. Schorsmolens. 
8. Kalk-, cement-• tras, krljtmalerijen en 

-zeefterijen. 
9. Specerijmalerijen en -zeefterijen. 

10. Slijperijen• langs den drogen weg, van 
metalen• glas of aardewerk. 

11. Bronserijen in letter• en steendrukkerijen. 
12. Sigarenmakerijen. 
18. Lettergieterijen. 
14,. LetteMetlerijen. 
IV. De io artikel III bedoelde voorwaarden zijn~ 
a. voor alle in artikel III bedoelde bedrijven: 
dat het hoofd of de bestuurder van het bedrijf 

of de onderneming binnen vier weken · na eene 
daartoe strekkende schriftelijke en gedagteekende 
vordering van den bevoegden inspecteur, dezen 
eene geneeskundige verklaring vertoone • waaruit 
blijkt, dat de lichamelijke gesteldheid van den 
jeugdigen persoon of van de vrouw• bij die vor
dering aangewezen• niet vao dien aard is, dat 

23* 
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de arbeid voor hem of voor haar bijzonder gevaar 
oplevert. 

~- voor de enb A van artikel lll bedoelde 
11edrij ven : 

dat , volgens het oordeel vau den [ bevoegden 
i nepectenr , zoo noodig na overleg met iien genees

kondigen ambtenaar, geen gevaar vln ver~fti
ging bestaat of, indien dit bestaat, daartegen 
voldoende maatregelen genomen zijn. 

c. voor de sub B, ni•. l tot en mlt 12, van 
artikel III ll(enoemde fabrieken of we kplaatsen : 

dat, vollt"n• het oordeel van den bevoep:deo 

inspecteur, voldoende maatregelen zlj genomen 

tot verwijdering of tegen het verspreid~ van stof. 
d, voor de enb B , ni•. 12 tot en et 14, van 

artikel III genoemde fabrieken of wc kplaat,en: 
1°. dat de werklokalen voor iederen al aar arbeid 

veu,icbtenden peraoon ten minste 7 M •. vrije 

luchtruimte opleveren ; • 
2°. dat de hoogte dezer werklokalen t sschen den 

vloer en de zoldering ten minste 3 . . bedrage; 
JAP. dat in deze werklokalen door pe eonen be

neden zestien jaren of door vrouwen met geschaft 

worde; 
4°. dat de vloeren d-,zer werklokalenJ ten minste 

éénmaal per week geschrobd worden. 
11. voor de snb B, oi•. 4, 11, 13 n 14,, van 

artikel III genoemde fabrieken of we kplaatsen , 
dat aldaar binnenshuis , in of zeer nabi de werk
lokalen, eene volgens het oordeel v n den be
voegden inspecteur goPde gelep;enhei aanwezig 
zij, waar de arbeid verrichtende perso en zich de 

handen kunnen wasachen en afdrogen. 

Door of van we11e den Minister let de nit• 
""8ring van dit be•lnit belast, kan voo fabrieken 
of werkplaatsen, in werking 1ijnde v 6r 1 No

'fember 1891, vr ijstelling van een o\meer der 
sub c en sub d , ni•. 1, 2 en 3, ges e!de voor
waarden worden verleend, voor wat etreft die 
anb c en sub d, no. 3, uiterlijk tot den laten 

!,lei 1895. t. 
V. Het ia verboden een persoon bene en zestien 

ijren als zeirstaudige machinist of stok r arbeid te 
doen verrichten op een locomotief of een stoomschip. 

VJ. Het ie verboden een persoon bene en ze•tien 
j&ren arbeid te doen verrichten, bestaa de in het 
trekken, duwen of dragen van een Ir5t, welke 
kennelijk de krachten van dien persoon te !loven gaat. 

V ll. Het ia verboden een peraoo~ beneden 

zestien jaren arbeid te doen verrichten] bestaande 
in werkzaamheden tot het uitoefenen v n gevaar

lijke kunstverricht ingen. 

VIII. Indien het hoofd of de hestuurcler van 
een bedrijf of eene onderneming aan den be
voegden inepectenr verklaart, bezwaar te hebben 
tegen een door dezen ingevolge artikel I of IV 
gedane aanwij zing, gegeven voorschrift of uitge
sproken oordeel, geeft die inapecteur van die aan
wijzing, dat voorschrift of dat oordeel eene schrif
telijke en gedagteekende mededeeling aan dat 
hoofd of dien beatunrder. 

Dat hoofd of die beatnnrder kan zijne bezwaren 
binnen veertien dagen schriftelijk inbrengen bij 
den Miniater van Waterotaat, Handel en Nijver

heid. Deze st"elt het bezwaarschrift met het 
daarop ingewonnen rapport van den bevoegden 
inspecteur om advies in handen van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken in de gemeente 
waar de fabriek of werkplaats is gelegen, en bij 
gebreke van zoodanig college in handen van burge
meester en wethonder dier gemeente. 

lle Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid beslist daarna of en in hoever de ingebrachte 

bezwaren gegrond zijn. Worden zij geheel of 
gedeeltelijk gegrond bevonden, dan treedt 'a Mi
nisters beslissing in de plaats van de aanwijzing, 
het voorschrift of het oordeel van den inspecteur. 

Van 's Ministers beslissing wordt afschrift ge
zonden aan het hoofd of den beatnurder van het 
bedrijf of de onderneming. 

Gedurende den termijn van veertien dagen, 
gesteld in het tweede ,lid van dit artikel, en, 
indien een bezw&arschrift, als daar bedoeld, ia 
ingebracht, zoolang niet aan het vorige lid van 
dit artikel i, voldun, volgt uit cle aanwijzing, 
het voorschrift of het oordeel van den inspecteur 
geenerlei verplichting voor hPt hoofd of den be
Ptuurder van het bedrijf of de onderneming. 

IX. Voor de toepassing van dit besluit ten 
aanzien van de Rijke werkplaatsen en -fabrieken 
wordt hetgeen daarbij is opgedragen of over
gelaten aan den bevoegden inspecteur, geacht te 
zijn opgedragen of overgelaten aan den ingevolge 
het laatste lid van artikel 18 der wet van 
5 Mei 1889 (Staatahlad n°. 48) door het hoofd 
van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur aangewezen ambtenaar. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 29 Sep
tember 1892 (Sta.aûhlaà n•. 229). 

Ons bekend, 

De .ffi1tuter oa11 Juatitie, (get.) SHIDT. 

D11 Min. t1an Water,taat, Handel en Nijt1erlteitl, 
(J/et.) C. LELY. 
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30 Septem!JtJT 1892. BESLUIT, waarbij wordt 
bepaald dat de wet van 18 April 187 4 
(Staata!Jl,ad n°. 65) tot regeling der consnlaat
rechten, zooals die bij latere wetten is ge
wijzigd, in haar geheel in hel Staat1'1lad 

zal worden geplaatst. S. 230. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r .EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landsche Zaken, van 14 September 1892, n°. 9111 ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 27 September 1892, n°. 10550, 
tweede afdeeling; 

Gelet op de wetten van 18 April 1876(Staat,
!Jlad n°. 65), 14 April 1890 (Staata!Jlad n• 42) 
en Hi Augustus 1892 (Staatsblad n°. 201); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te gelasten 
dat eerstgenoemde wet, zooals die bij de twee 
overige hierbovengenoemde wetten is gewijzigd, 
door bijvoeging in haar geheel bij dit besluit i11 
het Staata!Jlad zal worden geplaatst. 

De Minister voornoemd is belast met' de nit
voering yan dit besluit, hetwelk in het Staat,!Jlad 

zal worden geplaatst. 

Hel Loo, den 30sten September 1892. 

(.get.) EMMA. 

De MiniattJT van Buitenlandsclie Zaken, 

(.get.) VAN •ru.:NHOVEN, 

(Uitgeg. 20 Oct. 18112.) 

TEKST der 10et van dim 18dim .Jprill874 
(Staatsblad n•. 65) tot regding der con
,ulaatrecliten, zooala die ia herzien tm 

ge,aijteigd !Jij de ,aetten van 14 Ápril 1890 
(Staatsblad n°. 42) en lli Á.uguatua 1892 
(Staatsblad n•. 201). 

Art. 1. ·Voor de expeditie ve,n een schip, 
waaronder te verstaan is het gebet>! der formali
teiten door den consulairen ambtenaar te vervnllen 
bij aankomst en vertrek van een schip, het op
nemen der scheepsverklaring, bedoeld bij art. 379 
Wetboek van Koophandel, de viseeriug van scheeps
papieren, de afgüt.e en viaeering des gevorderd 
van een gezondheidspatent en van manifesten van 
in- en nitklaring, znllen Onze consulaire ambte
naren aan de scheepsgezagvoerders in rekening 
brengen eene som van / 2,li0 bij schepen met 
een netto inhoud van meer dan 300 M • en van 
/ 1 bij kleinere schepen, met dien verstande dat 
schepen, die niet meer meten dan 170 M • netto, 
geheel znllen zijn vrijgesteld en de,t eenzelfde 

srhip in dezelfde haven niet meer dan / 21i per 
jaar zal behoeven te voldoen. 

2. Van deze betaling zijn vrijgesteld schepen 
in rechtstreeksche vaart van Nederlandsche havens 
op de rivieren de Eems, den Rijn, de Maas en 
de Schelde met hare neven wateren, benevens op 
de kanalen tnsschen Nederland en Dnitschland en 
België en vise versa. 

3. Onze consnlaire ambtenaren zullen in reke
ning brengen : 

11. voor eene tijdelijke verg11nning tot 
het voeren der Nederlandsche vlag, inge
volgo, art. 12 der wet van 28 Mei 1869 
( Staatsblad n°. 9 6) : 

voor eene eerste vergunning • • / 10,00; 
in geval van vernieuwing . • 5,00 ; 
'1. voor aan- en afmonsteringen {de 

aanteekening op de monsterrol daaronder 
begrepen) , per hoofd • • r;ti0 ; 

c. voor het opmaken eener scheepa-
monaterrol . • 1,00; 

d. voor hunne verrichtingen ter zake 
der opsporing en aan houding van detlllr-
tenrs van koopvaardijschepen, per hoofd • 2,li0 ; 

11. voor adsistentie ter plaatse eener 
achipbrenk, tot reddin~ van schip en 
manschap en berging der lading {behalve 
de reiskosten)_. per dag • 10,00; 

/. voor het opnemen der scheep► 

verklaring, bedoeld bij art. 383 van 
het Wetboek van Koophandel • 10,00; 

en voor elke bladzijde schrift van 
minstens 20 regels • • 1,00 ; 

g. voor eene consnlaire beschikking 
in scheepvaartzaken, als: benoeming en 
beëediging v11n experts, machtiging tot 
scheepsreparatie, tot opneming van bode
merij of tot verkoop van bet geheel of 
een deel der lading. • li,00; 

A. voor certificaten van oorsprong ea 
andere certificaten of verklaringen van 
soortgelijken aard 2,li0. 

4. Onze consulaire ambtenaren zullen voo~ 
in rekening brengen: 

a. voor beëedigde akten of processen
verbae,I, in gevallen bij dit tarief niet 
voorzien: 

per stnk of per bladzijde van minstens 
20 regels . • / 2,00; 

'1. voor verzegeling, ontzegeling, in• 
ventarisatie, adsistentie bij openbaren 
verkoop 
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per vacatie van drie uren of minder / 4,00 ; 
en voor elk volgend uur • • • 1,00 ; 
c. voor dep&t, bewaring en over-

making van gelden en goederen uit 
onbeheerde nalatenschappen • • 2 pet. der waarde ; 

d. voor een paspoort • • / 5,00 ; 
(gratis aan zeelieden en onvermogenden) 

e. voor het viseeren van een pupoort / 2, 50 ; 
(gratis voor onvermogenden) 

/. voor eene attestatie de vita • • 1,00; 
(gratis voor onvermogenden) 

g. voor eene legalisatie. • 1,00 ; 
(gratis voor onvermogenden) 

De legalisatie van meerdere hand
teekeningen op hetzelfde stuk wordt 
alechts als . ééne legalisatie beachonwd. 

A. voor geauthentiseerde afschriften 
van stukken, hoe ook genaamd : 

per stok of per bladzijde van minstens 
20 ygels • 1,00; 

i. voor geauthentiseerde vertalingen 
van stukken, hoe ook genaamd, per stuk 
of per bladzijde van minstens 20 regels • 2,00. 

5. Onze consulaire ambtenaren mogen van alle 
rechten, door hen krachtens deze wet te heffen, 
vooruitbetaling vorderen. 

Voor alle bedragen, door hen te heffen, zullen 
zij eene gedetailleerde q uitantie, . onderteekend, 
aan de belanghebbenden uitreiken. 

Op alle bescheiden, door hen tegen betaling af 
te geven , zal het bedrag der betaalde som worden 
uitgedrukt, met verwijzing naar het desbetreffend 
artikel en onderdeel dezer wet. 

6. De consnlaire ambtenaren, die voortaan door 
Ons aangeateld worden en eene vute bezoldiging 
uit '• Rijks schatkist genieten, verantwoorden het 
bedrag der door hen krachtens deze wet geheven 
conaolaatrechteo op de door Ons vut te stellen 
wijze aan Onzen Minister van Buitenlandscbe 
Zaken en brengen dat bedrag in 's Rijks schat
kist over. 

Onze overige consnlaire ambtenaren heffen de 
in deze wet bepaalde rechten ten eigen bate. 

7. I11 tDer/n119 tredi,,g. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 30sten8ep
tember 1892 (StMtllJlad no. 2,'10). 

Mij bekend, 

De Mi11i,,ter van Buite11l.andscAe Zam, 
VAN TIENHOV.KN. 

4 Octolur 1892. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 4, Mei 
1890 (StMta6laà nO. 77), gewijzigd en aan-
11=evnld bij Koninklijk besluit van 27 Nonm• 
her 1891 (Staata6laà n°. 178), strekkende 
ter uitvoering van art. 1 der wet van 25 J nli 
1871 (StMt1!Jl,atl n°. 91), houdende regeling 
van de bevoegdheid der consulaire ambte
naren tot het opmaken nn burgerlijke akten, 
en van de consulaire regtsm1111;t. S. 231. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Buiten• 
landsche Zaken van den 24sten Juni 1892, n°. 6726, 
late afdeeling-, en van Jnstitie van den 28sten J uni 
1892, n°. 127, late afdeeling; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit van 
4 Mei 1890 (SfMtl!Jl.aà n°. 77), gewijzigd en 
aangevuld bij Koninklijk besluit van 27 Novem
ber 1891 (StMt1!Jlad n°. 178), nadere wijziging 
en &&n vulling behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 Jnli 1892, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van de Ministers 
voornoemd, van den 22sten September 1892, 
n°. 9889, late atdeeling en den 28 September 1892, 
n°. 113, lste atdeelinit; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Emig artiiel. 

Het Koninklijk besluit van 4, Mei 1890 (Staaû• 
!Jlaà n°. 77), gewijzigd en aangevuld bij dat van 
27 November 1891 (Staat,!Jl.aà n°, 178) wordt 
nader gewijsigd en aangev nld als volgt: 

a. In de artikelen 2, n°. 3, 3 n•. 18 en 4, 

n°. 9, wordt in plaats van •Consul-Generaal te 
Beyruth" !l;elezen •Consul te Beyruth". 

6. n°. 22 van art. 3 luidende: &&n den Consnl 
te Aden (ressort Aden), vervalt. 

c. In art. 2 wordt na n•. 12, in art. 3 na 
n°. 36 en in art. 4, na n°. 27 ingelascht onder 
de nnmmers 12a, 36a en 27a.: 

•aan den consul te Bender-Bushir (ressort: de 
provinciën Arabistan , Fars, Ben der• B nshir met de 
havena aan de Perzische Golf en Beloedsjistan" 
en onder de nummers 126, 366 en 276 •aan den 
Consul• Generaal te Teheran (ressort de overige 
provinciën van Perzië)", en wordt in margine van 
die lste inlusching geateld de aanwijzing •Perzië". 

De Ministers van Bnitenlandsehe Zaken en van 
Justitie zijn, ieder voor zoovelll hem betreft, be· 
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
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Staatsblad zal worden ~eplaatst en waarvan af• 

schrift zal worden 11ezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Weimar, den 4den October 1892. 
(get.) EMMA. 

De Hinüter van JJuitmlandaclie Zal:tm, 
(get.) VAN T!KNHOVBN. 

De Minister 11an Juatitie, (get.) SllUllT. 

(Uitgeg. 22 Oet. 1892.) 

6 October 1892. BKSLDIT, tot instelling van de 
Centrale Commissie voor de StaLiatiek. S. 232. 

lN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, x11z. 

W11 EMMA, BNZ. 

Op de voordraeht van den Minister van Binnen• 
landscbe Zaken, van 10 Angnstus 1892, n°. 4009, 
afdeeling Medische Politie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6 September 1892, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport vau den Minister 
van Bin nenlandsche Zaken, van 23 September 
1892, n•. 5138, afdeeling Medische Politie; en 
van 1 October 1892, n°. r.604, Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. Er wordt ingesteld eene Centrale Com

missie voor de Statistiek, die haar zetel heeft te 

'• Gravenhage. 
2. De Centrale Commissie voor de Statistiek is 

belast met: 
a. het geven van advies en het maken van 

ontwerpen betreffende de statistiek ten behoeve 
van de Depai,tementen van Algemeen Bestnur en, 
op verzoek van zoodanig Departement, ten be
hoeve van andere openbare besturen en autoriteiten; 

ll. het verzamelen, bewerken en publiceeren van 
statistische opgaven , die zij voor practijk of weten
schap nottig• acht, voor zoover de te harer be
schikking gestelde middelen het toelaten. 

3. Zij dient van bericht en raad op alle stokken 
betreffende de statistiek, die door de Hoofden van 
de Oepartementen van Algemeen bestuur in hare 
handen worden gesteld. Zij vestigt ook harerzijds de 
aandacht op hetgeen strekken kan tot bevordering 
van de nauwkeurigheid eu volledigheid der van 
Regeeringswege gepubliceerde statistische opgaven. 

Zij overweegt daarbij steeds in het bijzonder 
de wijze, waarop het zekerst de meest betrouw
bare gegevens voor de statistiek worden verkregen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 
van Regeeringswege omtrent een nieuw onderwerp 
van statistiek geen onderzoek ingeeteld, noch in 
een onderzoek, dat reeda pleegt te geschieden, 

veranderinp; gebracht, dan nadat de Centrale Com• 
missie ia gehoord. 

4. Zij beataat uit niet minder dan twaalf leden, 
die benoemd en ontslagen worden door de Koningin. 
De Koningin wijst nit de te 's Gravenhage ge• 
vestigde leden een als voorzitter en een als onder• 
voorzitter aan. 

De Commissie heeft een secretaris, die even
eens benoemd en on1slagen wordt door de Ko
ningin en woonplaats heeft te 's Gravenhage. 

Ter beschikking van de Commissie worden de 
ambtenaren en bedienden gesteld die zij voor de 
uitvoering van hare taak behoeft, en die werk
zaam zijn onder den secretaris. 

Dezen worden, na voordracht van de Commisaie 
benoemd en ontslagen door den Minister van 
Binoenlandsche Zaken. 

5. De leden worden benoemd voor zes jaren. 
De helft treedt, volgens een door den Minister 
van Binnenlan<lsche Zaken goedgekeurden l'008ter, 
om de drie jaren af. 

De aftredenden zijn dadelijk wt'der benoembaar. 
De eerste aftreding heeft plaataop 1 Januari 1895. 
Oie ter vervulling eener plaate, . bniten den bij 

den rooster bepaalden tijd opengevallen, tot lid be• 
noemd is, treedt af op het tijdstip waarop degene, 
in wiens plaats hij is benoemd , moest aftreden. 

Bij aftreding, ontslag of overlijden van een der 
leden zendt de Centrale Commissie, ter vervulling 
van diens plaats, eene aanbeveling aan aen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

6. De leden en de secretaris genieten reis- ·en 
verblijfkosten. 

Oe secretaris geniet eene vaste jaarwedde. 
7. De Commissie legt jaarlijks v66r 1 Jnni 

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken eene 
begrootiog voor, behelzende de jaarwedden of be
looningen der ouder den secretaris werkzaam zijnde 
ambtenaren en bedienden, de reis• en verblijf• 
kosten, de kosten van burean• en lokaalbehoeften 
en drol,;werk, schrijtloonen, de kosten d~r biblio• 
theek en verdere uit,aven voor.het volgend dienstjaar. 

8. De Commissie correspondeert ter zake van 
het geven of vragen van adviezen of inlichtingen 
rechtstreeks met openbare besturen en antoriteiten 
en bijzondere vereenigingen en personen. 

9. Zij verzamelt zooveel dornlijk alle stukken 
betreffende de statistiek van Nederland en zijne 
koloniën en overzeesche bezittingen. 

Zij ontvangt een exemplaar van alle statistische 
bescheiden door openbare besturen en autoriteiten 
uitgegeven. 
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10. Onder goedkeurj,ng van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken stelt zij een reglement van 
orde vaal voor hare werkzaamheden. 

11. Zij· houdt jaarlijks te '• Gravenhage drie 
gewone vergaderingen, die geopend worden op de 
dagen, in het reglement van orde te bepalen. 

Buitengewone vergaderingen knnnen worden ge
bonden op uitnoodiginp: of met goedkeuring van 
den Minister van l:linnenlandsche Zaken. · 

12. De dagelljksche leiding en _nitvoering van 
zaken behoort aan den voorzitter of, bij diens 
ontstentenis, aan den onder-voorzitter, die daarin 
worden bijgestaan door den secretarie. 

Stukken van of namens de Commissie uitgaande, 
M!rden door den voorzitter en den secretarie 
onderteekend. 

In elke vergadering der Commiesie doet de 
voorzitter mededeeling van hetgeen door hem sinds 

de laatste vergadering ie verricht. 
13. De Commissie kan de voorbereiding van 

hetgeen, waarover zij heeft te beeluiten, aan sub
commissiën opdragen. 

De vergaderingen der sn bcommissiën kunnen op 
hare nilnoodiging door andere desknndigen worden 

blfEwoond. 
Met goedvinden van den Minister van Binnen

Jandsche Zaken kunnen leden eener subcommissie 
ook elders dan te 'e Gravenhage vergaderen of op 

andere wijze werkzaam zijn ten behoeve van de 
uitvoering van de. haar door de Centrale Com

missie opgedragen taak. 
14. Jaarlijks v66r 1 Maart doet de Centrale 

Commissie aan deu Minister van Binnenlandscbe 

Zaken verslag van hare werkzaamheden in het af. 
geloopen kalenderjaar, welk verslag in de Staats
coura'/Jt wordt geplnatst. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat,blad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Weimar, den 6de!1 October 18112. 
(git.) E M M A. 

De 1,/iniater van Bin!Sffllandscke Zak1111, 
(get.) TAK V~N POORTVLIET. 

(Uitgeg •. 14, Oct. 1892.) 

17 October ] 892. ARREST van den Hoogen Raad, 
houdende beslissing dat het met het begrip 
der nitdrukking commiasie van den Raad èn 

in het algemeen èn in art. 101 der gemeente

wet in het bijzonder, niet ie bestaanbaar als 

zoodanig te beschouwen de ambtenaren van 
den burgerlijken stand. 

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

req. voorgeeteld bij memorie, luidende: 

Schending van de artt. 366 j0 • 380 Strafrecht 

door verkeerde toepaasing van de artt. 247 j 0
• 

216 Strafvord.; 
ÜD11NDegettde dat de gereq. ia gedagvaard ter 

zake dat hij op 11 Mei 1889 in de Werken en 
Sleeswijk, in de uit.oefening zijner bediening als 
secretarie dier gemeente, ter gemeentesecretarie 

aldaar van zekeren F. P. R., toen deze aldaar 
aangifte kwam doen van zijn voorgenomen hnwe

lijk met M. B. H., als verschuldigd wef!:ens de 
voor dat hnwelijk benoodigde bescheiden, immen 
als verseh uldigd ter zake van dat hnwelijk, aan 
hem secretaris, aan den ambtenaar van den bur
gerlijken stand der gemeente de Werken en Slees
wijk, aan de Staatskas en aan de kaasen der 
gemeenten de Werken en Sleeswijk en Werken

dam, eene som van ruim / 5 heeft gevorderd 

en ontvangen, niettegenstaande dat hij (gereq.) 
wist dat gezegde B. ter zake als voorschreven 
slechts / 2.50, in allen gevalle niet meer dan 
f a.50 verschuldigd was en het meerdere door 

hem {gereq.) gevorderd en ontvangen ruim. /2.50, 
1althans ruim / 1.50 bedragende, deswege niet 
verschuldigd was; 

0. dat bij het bekrachtigde vonnis is bewezen 

!

verklaard al wat bij de dagvaarding is gesteld, 

doch niet is aangenomen dat de gereq. de geïn

crimineerde feiten als ambtenaar in de uitoefening 
zijner bediening heeft bedreven, en hij diens
vol11:ene ie ontslagen van alle recht.svervolgiog; 

dat dit ontslag hierop ia gegrond dat tot den 
werkkrinic van een gemeenteeecretarls, volgeoe de 

wet, niet behoort zegelrechten en legee door ge
administreerden aan den bnrgerlijken stand ver
achuldigd te innen, want dat zijne bevoegdheid 
daartoe niet volgt uit de artt. 101 en 102 der 

gemeentewet, waarin de werkkring van den ge

meentesecretaris wordt omschreven, en dat tot de 

commiasien bt>noemd krachtens de artt. 54 tot 57 
dier wet zeker niet behooren de krachtens art. 149 
dierzelfde wet benoemde ambtenaren van den 
burgerlijken atand, terwijl verder bij hetzelfde 

vonnis als feit is uitgemaakt dat ook bij zijne 

instructie die bevoegdheid aan den gereq. ale ge

meente-secretaris niet ie verleend, en te allen 

overvloede, dat ook niet blijkt dat hij die be

voegdheid in eene andere hoedanigheid bezat; 
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0. dat tot staving van het middel is aange
voerd, dat, al behooren de ambtenaren van den 
bnrgerlijken stand niet tot de commissien bedoeld 
in de artt. 64 tot ö7 der gemeentewet, zij niet
temin begrepen zijn onder "de commissien van 
den raad" in art. 101 der gemeentewet in bet 
algemeen en zonder eenige beperking genoemd; 
dat die ambtenaren, door en uit den raad benoemd, 
zijn •gecommitteerden, alias commissie uit den 
raad tot de zaken van den burgerlijken stand" , 
en de secretaris mitsdien als zoodanig gehouden 
hen behulpzaam te zijn in alles wat het hun op• 
gedragen bestuur aangaat; 

0. dienaangaande, dat· het met het begrip der 
uitdrukking commissie van den raad èn in het 
algemeen èn in art. 1 Ol der gemeentewet in 
het bijzonder niet bestaanbaar is als zoodanig te 
beschouwen de ambtenaren van den burgerlijken 
stand, die wel door den raad uit zijn midden 
worden benoemd, doch als zoodanig niet gebonden 
zijn aan eenige door den raad vastgestelde in
structie, die niet namens of als vertegenwoordigers 
of ten behoeve van den raad handelen, die einde
lijk geheel zelfstandig en onafhankelijk van den 
raad hunne bediening uitoefenen, terwijl de raad 
zelf niet met het bestuur der zaken van den 
burgerlijken stand is belast en te dien aanzien 
all~ bevoegdheid mist: 

dat mitsdien het voorgestelde middel is onge

grond; 
Gezien art. 370 Strafvord.; 
Verwerpt het beroep, de kosten te dragen door 

den Staat. 

18 October 1692. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
der izemeente Ruinen van 22 April 1891, 
waarbij aan H. HARENS aldaar vergunning 
is verleend tot verkoop van sterken drank 
in het klein . S. 2311. 

lN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WI.J EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 9 September 189.2, n°. 4104, 
afdeeling Binnenlandscb Bestuur, tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Ruinen van 22 April 1891, waarbij 
aan H. HARENS aldaar vergunning is verleend 
tot verkoop çan sterken drank in het klein; 

Overwegende, dat tijdens het verleenen der 
vergunning bij H. HARENS als kostganger inwoonde 
F. HABXNS, sluis- en brugwachter; 

dat volgens art 3, n°. il, der drankwet (bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1885, 
(Staaublad n°. IIS) de vergunning moet gewei
gerd worden , wanneer een bewoner van het hnis, 
waarin de sterke drank in het klein zal worden 
verkocht, sluis- of brugwachter is; 

dat derhalve het verleenen van bovenbedoelde 
vergnnning ia geschied in strijd met art. a, n°. 9, 
dier wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Gehoord den Raad van State (advies van den 

4 October 1892 , n°. 22); 
Gezien het. nader rapport van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, van 13 October 1892, 
nq. 4898, afdeeling Binoenlandsch Bestnnr; 

Hebben goedgevonden en verstaan, het voormeld 
besluit van burgemeester en wethouders der ge
meente Ruinen, d.d. 22 April 1891, te ver
nietigen, wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de nihoering van dit besluit, dat in het 
Staat8bla-d geplaatst en in afschrift aan den Raad 
çan State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den l Sden October 1892. 
(get. ) EMMA. 

De Minister 
(get.) 

•·an Binnenlanrlacke Zaken, 
TAK VAN Poou.TVL!El'. 

(Uitgeg. 24 Oct. 1892.) 

18 October 1892. BESLUIT, houdende WIJZigmg 
en aaovolling van het Reglement voor ge
meenschappelijke militaire en burgerlijke Iele• 
graafdiçnst in tijden van oorlog en van voor

bereiding tot oorlog, goedgekeurd hij het 
Koninklijk besluit van lO A ugustns 1880 
(Staatablad n°. ló8). S. 234. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Oorlog en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, dd. 10 October 1892, Kabinet, 
Litt. O••, en van 13 Octoher 1892, n°. 70, 
Kabinet; 

Overwegende , dat het noodig is eeoige wijziging 
en aanvulling te brengen in het • Reglement voor 
•gemeenschappelijke militaire _en burgerlijke tele
•graafdienst in lijden van oorlog en van oorlogs
•gevaar", zooals dat • Reglement" werd vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 10 Au
gnstns 1880 (StaataMad n•. löS); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
l 0 • aan het slot van Art. Il van voorschreven 
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• Reglement" wordt opgenomen de hierna volgende 
bepaling: 

•Tot het aanbieden van militaire diensttele
•grammen, welke als Regeeringstelegramm~n 
•moeten worden behandeld, ook al zijn zij niet 
•geschreven op gestempelde formulieren , zijn 
•eveneens gemachtigd: a\le commandanten van 
•troepenafdeelingen en patrouilles, onverschillig 
•van welken rang of graad, zoomede het personeel 
,van het Wapen der Koninklijke Marechaussee." 

2°. aan meerbedoeld •Reglement" wordt als 
Art. 20 een nieuw Artikel toegevoegd, luidende 
als vol1tt: 

•Art. 20. Reeds in tijd van vrede wordt door 
•den Minister van Waterstaat, Hand~! en Nijver
•heid, aan de beambten rnn telegrjafkantoren, 
•aan of nabij de grenzen gelegen, eene Instructie 
"verstrekt, houdende bepalingen , hoeFe handelen 
• wanneer de vijand e,entueel de ~ rens heeft 

•overschreden en hoe wanneer zij aldan hunne 
•post moeten verlaten." 

De voornoemde Ministers zijn belas met de nit
voering van dit besluit, hetwelk in he Staats'/Jlad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den Ootober 189 . 

(gei.) E M ~ A. 

lJe Mi11i.8ier van Oorlog, (get.) $EYPPARDT. 

De Min. van Water1iaai, Handel en Nijverheid, 
(gei.) C. L!l:LY. 

( Uitgeg. 8 No~. 1892.) 

20 Ocio'/Jer 1892. BESLUIT, betreffende de nit• 
loting en aflossing van 3! percents schnld
bekentenissen van het voormalig Amortisatie
Syndicaat voor 189:f. S. 235. 

Van de sclrnldbekentenissen van het voormalig 
Amortisatie-Syndicaat, rentendP. 3! ten honderd, 
uitgegeven krachtens de wet van 27 Mei 1830 ·, 
S. 10, en het Koninklijk besluit van 1 Juni 1830, 

S. 18, wordt met den tweeden JanuaJ 1893 een 
kapitaal van / 1,850,000, na vooraf aande uit
loting, tegen pari aflosbaar gesteld. 

21 Octo'/Jer 1892. Mrss1n: van den Cf mmissaris 
der Koningin in de provincie Ove ijssel, aan 
de burgemeesters in die provincie, etreffende 
uitvoering der wet van 5 Mei 18 9 (Staau
'/Jlad n•. 48). 

Sedert de invoering der wet, houdende bepa• 
lingen tot het tegengaan van overmatigen en ge
vaarlij ken arbeid van jeugdige personen en van 

vrouwen, zijn thans twee en een half jaar ver
loopen. Het valt op te merken, dat hare voor
schriften nog niet overal dermate woril.en nage
leefd als naar rle bedoeling van wetgever en regee
ring, ter bereiking van hetgeen zij kennelijk be
oogt, uoodig is te achten. 

Het spreekt wel van zelf dat bij eene wet als 
deze, die hier meer, daar minder in de wijze 
van exploitatie van fabrieken en werkplaatsen 
ingrijpt, de daarop gebaseerde toestanden niet overal 
even snel tot ontwikkeling geraken, en dit maakt 
dat de uitvoering en handhaving dezer wet hare 
eigenaardige moeilijkheden met zich brengen; maar 
die nieuwe toestonden · moeten er komen en zij 
moeten 011eral intreden. Het zou toch niet aan
gaan, dat het hoofd eener onderneming in de 
eene gemeente ongemoeid kon voortp;aan te doen 
wat het hoofd eener soortgelijke onderneming in 
eene andere gemeente nit krachte der wet werd 
verboden. Daarmede echter wordt van U, als 
hoofd der politie, tot bevordering van eene be
hoorlijke naleving der wet, van allen gelijkelijk 
groote toewijdinp: en niet minder tact geëischt. 
Het ligt in de eerste plaats op uwen weg om 
door een beleidvol optreil.en zorg te dragen, dat 
de onder de wet vallende werkgevers zicli aan 
hare bepalingen honden; dat de prikkel om .die 
bepalingen na te komen niet verslapt. Dat optreden 
behoort tevens zoodaoig te zijn, dat de onder• 
nemers niet noodeloos in hun bedrijf worden lastig 
gevallen. Hun moet liet zoo gemakkelijk mogelijk 
worden gemaakt, zonder dat evenwel aan het 
doel en de strekking der wet wordt te kort ge
daan. Het zij uw streven hen aan de wet te 
binden, zoodat zij naast, niet tegenover deze 
staan. Ik meen dat eene zoo nu en dan te ver
richten inspectie, liefst in persoon en uitgevoerd 
zonder opzien te wekken, hier veel goeds kan 
doen. Wat dit betreft, is het mij gebleken, dat 
wel hier en daar inrichtingen, welke onder deze 
wet vallen, door de politie zijn bezocht geworden, 
maar in vele gemeenten, waar zulk eene inspectie 
evenzeer noodig ia, geschiedde zulks in het ge
heel niet. Ik noodig U daarom uit hieraan voortaan 
meer bijzonder nwe aandacht te wijden, opdat 
als gevolg daarvan . eene goede naleving der wet 
verzekerd worde. 

Een uitstekend middel voorts om die naleving 
bevorderlijk te zijn, bestaat, naar bevonden is, 
hierin dat in elke gemeente een register aanwezig 
zij , waarin het voornaamste, dat met betrekking 
tot fabrieken en werkplaatsen in verband met de 
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onderwerpelijke wet voorvalt, kan worden aan
geteekend. 

Door het aanleggen van een zoodanig register 
moge aanvankelijk eenige meerdere arbeid ge
vorderd worden; ia er eenmaal znlk een re,rister, 
dan zal het gemak daarvan, ook waar het nwe 
bemoeiingen in deze geldt, gevoeld worden. Hier 
achter wordt het model van zoodanig register 
aangetroffen. 

Ik heb aboo de eer U te verzoeken znlk een 
register te doen aanleggen en bijwerken en voor 
de behoorlijke bij houding zorg te dragen. 

Het register worde zoo ingericht, dat op een 
blad niet meer vermeld wordt dan wat ten aan
zien van ééne fabriek of werkplaats voorvalt. 

De eerate helft van het blad geeft niets meer 
dan wat op de arbeidskanrten wordt ingeschreven 
en kan dus gemakkelijk worden bijgehouden tege
lijk met de nitgifte dier kaarten. 

De tweede heirt zal in de eerete plaats aan
teekening behelzen aangaande de lijst van art. 11 
der wet. Wat die lijst betreft, vertrouw ik, dat 
thans allengs daarvan overal het model in gebruik 
ia genomen, hetwelk gevoegd was bij de ministrieele 
circnlaire van 2 Juni 1892, n•. 184, welke mijne 
aanschrijving van den 24sten dier maand , 
no. u••/1101 vergezelde. Het is in afwijking 
van de vroegere modellen te gemakkelijk om niet 
de invoering daarvan in alle daarvoor in aanmer
king komende fabrieken en werkplaatsen aan te 
bevelen. Immers , naar dat model ingericht, be

hoeft de lijet alleen dan op nieuw te worden ge
waarmerkt, wanneer men in de regeling van den 
arbeid van zekere groep, zooals die daarop is ver
meld, eenige verandering wenscht te brengen of 
wanneer een nieuwe groep moet worden bijgl!voegil. 
Bij gebruik van elk ander model daarentegen zal 
telkens waarmerking uwerzijda noodip: zijn, wan
neer na de eerste waarmerking een persoon be
neden ] 6 jaren of eene vrouw in • dienst wordt 
genomen. Gemakshalve wordt hierachter het boven
bedoelde model voor die lijat nog eens opge
nomen. (1) 

In de tweede plaats zullen aanteekeniogen be
treffende eventneele ongelukken zijn op te nemen. 
Te dien aanzien moge ik verwachten, dat bij 
voorkomende gevallen steeds door U overeenkomstig 
de bepalingen van art. 15 der wet gehandeld 

(1) Deze modellen zijn opgenomen achter de 
circulaire van den Minister van J uetttie van 
2 Jnni 1892. 

wordt. Het on,lerzoek, hetwelk door U op grond 
van de laatste alinea van dat artikel wordt inge
steld, moet altijd met de grootste nanwkenrigheid 
geschieden, opdat het daarvan aan den bevoegden 
inspecteur van den arbeid uit te brengen verslag 
omtrent oorzaak en gevolg aan dezen een zoo 
volledig mogelijk beeld ,•an het gebeurde geve. 

In de derde plaats zal, waar het bepaalde in 
het eerste gedeelte van de voorlaatste zinsnede 
van art. 6 der wet toepassing vindt, daarvan in 
de betreffende kolom melding zijn te maken. 

In de laatste plaats worde dan -op het register 
aanteekeuing gebonden van de plaats gehan heb
bende iospectiën. De bedoeling hier is dat het
geen daarbij omtrent de naleving der wet is be
vonden, telkens met een paar woorden wordt 
medegedeeld. 

Ik merk eindelijk op, dat de bruikbaarheid van 
het register zeer kan worden verhoogd, wanneer 
daaraan een alphabetische klapper voorafgaat, in 
welken de namen der op de bladzijden ingeschreven 
werkgevers opgenomen worden. 

Omtrent het daar straks in de derde plaats 
genoemde onderwerp vinde hier nog het volgende 
eene plaats. Terwijl voor het geval door U ver
'gnnning tot overwerken wordt verleend, daarvan 
telkeH aan mij mededeeling behoort te worden 
gedaan, verzoek ik U voortaan tegelijkertijd de
zelfde mededeeliog te doen toekomen aan den 
bevoegden inspecteur van den arbeid. In den 
brief aan mij zal dan met korte woorden zijn te 
vermelden dat die kennisgeving heeft plaats gehad. 

Ten slotte komt het mij niet ondienstig voor 
U er op te wijzen, dat bij de zorg voor de na
leviog der onderwerpelijke wet bijzondere aan
dacht behoort te worden geschonken aan de daar
nit voortgevloeide, hoogst belangrijke Koninklijke 
besluiten , met name het Koninklijk bealuit van 
9 December 18811 (Staat,'/Jlad n°. I 76), aange• 
vold bij de Koninklijke besluiten van 30 Octo
ber 1890 ( Staatsblad n•. 158), vao 17 October 
1891 (Staatsblad n•. 172) en van 10 Juni 1892 
(Staaublad n•. 186), en vooral het Koninklijk 
beslnit van 16 Juli 1891 (Staaublatl n•. 147), 
zooals dat thans gewijzigd en aange-rnld is opge
nomen in het jongst verschenen Staat,blad no. 229.. 
Hier komt dan in aanmerking de U vroeger ge
worden circulaires van den Minister van J nstitie 
van 28 Juli 1891 en van 30 Augustus 1892, 
resp. n°•. 113 .en 189, 2• afd. A. 

Ik vertrouw, wat de laatste betreft, dat de 
hoofden of bestuurders van bedrijven of onder-
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24 Octo6er 1892. BKBLUIT, houdende nadere 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering 
van artikel 3 der wet van 26 Mei 1880 
(Staata6/,ad n°. 89) tot bescherming van 
diersoorten , nutti@' voor lan<lbouw of hout
teelt. S. 236. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, llNZ. 

WIJ' EMMA' ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de bepa• 
lingen van het Koninklijk besluit van den 26sten 
Augnstus 1880 (Staata!Jlarl n°. 164) ter uitvoering 
van artikel 3 der wet van 26 °Mei 1880 (Staata

!Jlad n°. 89) tot bescherming van diersoorten, 
nnttig voor landbouw of hontteelt, te herzien; 

Op de voordracht van deu Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid vau 13 Augnstns 1892, 

l,&. B afdeeling Handel en Nijverheid en van den 
Minister van Justitie van den la Augustus 1892, 
n°. 60, 2de afd. C; 

Den Raad van State [!ehoord (advies van den 
19 September 1892, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van de voornoemde 
·Ministers, van 7 October 1892, n°. 138, af. 
dee!ing Handel en Nijverheid en van den 17 Oc
tober 1892, n°. 172, 2de afd. C; 

Hebben p.oedgevonden en verstaan, met intrek
king van het Koninklijk besl,ait van 25 Augustus 
1880 (Staatsblad n°. 164),· te bepalen: 

Art. 1. Te allen tijde worden geacht voor land
bouw of houtteelt nuttig te zijn : 

A. da uolgende insectenetende zoogdieren. 
1. de egel (Erinaceus Europaeus), 
2. de gewone veldspitsmuia of molmuis (Sorex 

vul,:aris), • 

8. alle soorten van v leermuizeu. 

B. da ioelwei (cocolns cauorns'. 

C. alle tewatullJ1)ogel,, namelijk : 
l. de boerenzwaluw, het zwaalfje (Hiruudo 

rustica), 
2. de huiszwaluw , het melkstaartje (Hirundo 

urbica), 
3. de oeverzwaluw, aard-, tuin-, zand- of water

zwaluw (Hirundo riparia), 
4. de gierzwaluw, steen- of torenzwaluw, haker, 

steenkrijter, scheer (Cypeelus apos), 
5. de uachtzwaluw , geitemelker , dagslaper, 

vliegende pad, vliegende kikvorsch, nachtratel, 
ratelaar (Caprimolgus europaeus) . 

D. da l;l,auteruogel,, namelijk: 
1. het boomkruipertje, klampvogeltje (Certhia 

familiaris) , 

2. de boomklever, blauwspecht, het brabaotertje 
(Sitta eaesia). 

E. da volgende 1pits6eUige ·zangvogel&: 
1. het winterkoninkje , kleinduimpje (Troglo• 

dytes europaeus), 
2. de zwartkop · (Sylvia atricapilla), 
3. de tuin11uiter, groote hofzanger, kersenpikker 

(Sylvia hortensis), 
4. de grasm usch, het erwtenpikkertje of koe• 

wachtertje (Sylvia cinerea), 
5. de braamsluiper, het molenaartje, babbe

laartje, garendiefje, brummeldiefje, de ken.en-• 
pikker (Sylvia corrucca), 

6. de 11uit~r (Phylloscopus sibilatrix), 
7. de fitis of kleine gele hofzanger (Phyllos

copus trochilns), 
8. de tjiftjaf of tierentijn (Phylloscopns ruf11), 

9. de spotvogel, het geelborstje, geelbuikje. of 
citroentje, de groote gele hofzaoger (Phylloscopua 
hypolaïa), 

10. het roodstRartje, de gekraagde roodstaart 
of mnornachtegaal (Lnscinia phoenicura), 

11. het zwarte roodstaartje (Luscinia thytia) , 
12. het roodborstje (Luscinia rnbecula), 
13. de graspieper of piepleeuwerik (Anthus 

pratensis), 
14. de boompieper (Anthus arboreus), 
16. de gele· kwikstaart, het koevinkje of gele 

akkermannetje (Motacilla 11ava), 
16. de witte kwikstaart, het akkermannetje, 

bonwmeestertje, paardenwachtertje (Motacilla alba), 
17. de bastaardnachtegaal, winterzanger, boeren

nachtegaal, doorn kruiper (Accentor modularia), 
18. de goudhaantjes (Regulus cristalos en 

Regolus ignicapillns). 
F. de meezen , namelijk : 

l. de koolmees, bijmees , plakker, het blok

vinkje (Parus major), 
2. de pimpel- of blauwmees (Parns coeruleus), 
3. de zwartkopmees, het ossekopje, het korstje-

kaas (Paros palnstris), 
4. de kuifmees (Paris criatatus), 
6. de zwarte mees (Parua ater), 
6. de staartmees, het langstaartje, pijlstaartje 

of doodshoofJje, de ijsbeer (Parue caudatus). 
2. Behoudens de uitzondering in het tweede 

Jid van dit artikel worden mede te allen tijde 
geacht voor landbouw of houtteelt nuttig te zijn: 

1. de kokmeeuw, kapmeeuw, laehmeeuw, koh 
(Larus rudibundus), 

2. de zilvermeeuw, kaap of kobbe (Laros ar
gentatus), 
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8. de mantelmeeuw of zeekaag (Larne marinoe), 
4,. de kleine zeemeeuw, stormmeenw of winter

meeuw (Larne canna), 
ll. de kleine mantelmeeuw (Larne fnecns). 

Ten aanzien van deze vogels kan overeenkomstig 
artikel a der wet van 25 Mei 1860 (Sfaatlólatl 

n°. 89} de verbowbepaling van artikel" 2 der wet 
tijdelijk en onder zekere voorwaarden door Onze 
Commissarissen in de provinciën worden opgeheven. 

3. Gedurende de eerste negen maanden des 
jaars worden geacht voor landbouw of houtteelt 
nuttig te zijn: 

l. de zwarte lijeter, meer! of gieteling (Tnrdns 
merula), • 

2. de zanglijster of granvre lijste~ (Tnrdns 
mnsicus), 

8. de veldleeuwerik (Alanda arvensie). 
De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver• 

heid en van J ostitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, d.i.t in het Staatlólatl, zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24.sten October 1892. 

(f/et:) EMMA. 

De .Min. oan Water,taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LIILI. 

De Minuter van JU11titie, (get.) SHIDT. 

(Uitgeg. 7 Nov. 1892.) 

24, Octoów 1892. BESLUIT, tot onteigening van 
gronden iu de gemeente Mijdrecht, welker 
bezit, ten behoeve van den vestingbouw, 
vereischt wordt tot het maken van eene 
damsluis in de DrecM en eene inlaatsluis 
voor den polder Blo'/uand. S. 287. 

28 OctolJer 1892. BESLUIT, houdende nadere 
wuz1gmg van het Koninklijk besluit van 
9 Juli 1876 (Staatlólarl n°. 169} tot rege• 
ling van het algemeen toezicht .op de spoor
wegdiensten. S. 238. 

IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA • .ENZ. 

Wi.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 27 J.uli 1892, 
litt. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat wijgjging noodig ia van som
mige bepalingen van het Koninklijk bealuit van 
9 Jnli 1876 (Staataólad n°. 169) tot regeling 
van het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten, 
gelijk dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 

van 30 Joli 1876 (Staat,lJlad n°. 166) en 24 Oc
tober 1886 (St.uzt,lJlad o0

• 190); 
Gelet op paragraaf 1 V van het Koninklijk be

sluit van 1 J nli 1890 (StaatllJlad n°. 104,) tot 
nadere wijziging en aanvulling van het Algemeen 
Reglement voor den dienst op de spoorwegen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 Octo• 
her 1875 (Staat.lJlatl, n°. 188); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 Sep

tember 1892, n°. 10); 
Gezien het nader rapport van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 
21 October 1892, n°. 164, afdeeling Handel en 
Nij verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen dat , met wijziging van de artikelen 

8 en 81 en van f 4, van het Koninklijk besluit 

van 9 Jnli 1876 (Staa'8lJlad n°. 169), gelijk dit 
is gewijgjgd bij de Koninklijke besluiten van 
30 Juli 1876 (SlaatllJlarl n°. 166) en van 
2, October 18811 (StaaûlJlad n°. 190), die arti• 
kelen en die paragraaf zullen luiden als volgt: 

Arl. 8. Zij behoeven , om zich bniten de uit
oefening hnnner betrekking van hunne vaste 
woonplaats te verwijderen, de toestemming van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid. 

· Art. 81. Voor den laten Mei van elk jaar 
doet de Raad een a'mstandig verslag aan den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
omtrent den toestand vau de spoorwegen en de 
daartoe behoorende werken en gebouwen en om
trent de uitoefening der spoorwegdiensten in hun 
ganschén oIRvang , alsmede omtrent het oi~e
oefende toezicht in het afgeloopen jaar. 

De Raad doet daarbij de voorstellen, welke 
hij noodig aeht. 

Het verslag wordt ingericht in den vorm , 
door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid te bepalen. 

De voornoemde Minister legt dit verslag aau 
Ons over en bericht Ons omtrent den inhoud. 

f 4,. Yan de am/Jtenaren met ltet dagelijk.rcli 
toezit:At lJ~laat en van de operige am6tenaren 

!Jij den Raad oan ToezicAt. 

Arl. SS. Met het dagelijksch toezicht op het 
rollend materieel en op -telegraaf en seinen zijn 
belaa_t ingenieurs, onderscheidenlijk voor het 
stoomwezen en het aeinwezen der spoorwegdiensten. 

Art. Si. Met het dagelijksch toezicht op de 
uitoefening der spoorwegdiensten in hun 11eheelen 
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omvang, op het- onderhoud van de spoorwegen 
en van wat daartoe behoort, alsmede op de nit
voering van werken op in exploitatie zijnde spoor
wegen, zijn belast district-inspecteurs der spoor• 
wegdiensten. 

Art. 36. Met het dagelijksch toezicht op de 
middelen, om de eerste hulp aau gekwetsten te 
verleenen en hen te vervoeren, zijn belast (Ze
neesknndige inspectenrs der spoorwegdiensten. 

Art. 36. Behalve de ambtenaren met het dage• 
lijkech toezicht belast, worden onder den Raad 
Rijksingenieurs voor de spoorwegen aangesteld, 
alamede de noodige bureelambtenaren. 

De Rijksingenieurs zijn belast met het opmaken 
en onderzoeken van ontwerpen tot wijziging, ver
beteriu11: en uitbreiding der spoorwegwerken en 
met het beproeven der groote spoorwegbruggen. 
De instrnctiën voor die ambtenaren worden door 
·den Raad, ouder goedkeuring van den Mini~ter, 
vastgesteld. 

Art. 37. Op de ambtenaren, in de artikelen 
83 en 84 bedoeld, alsmede op de Rijksiogenieurs 
voor de spoorwegen, is van toepassing hetgeen 
bij artikel 5 ten aanzien ,•an de leden van den 
Raad en bij artikel 13 ten aanzien van den 
secretaris i1 bepaald. 

Op de ambtenaren, in de artikelen 88, 84 en 
86 bedoeld , is van toepassing hetgeAn bij art. 15 
ten aanzien van den secretaris ia bepaald. 

De stand plaatsen van de .ambtenaren, in de 
artikelen 38, 34 eu 35 bedoeld, en die van de 
ltijksingenieurs voor de spoorwegen, worden door 
den Raad, onder goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Haodef en Nijverheid, aange
wezen. 

Art. 38. De Raad kan aan de ambtenaren met 
het dagelijksch toezicht belast, de behandeling op• 
dragen van alle za~eo, welke daarmede verband 
houden. 

Art. 89. Aan de Rijksiugeoieurs voor de spoor
wegen, de ingenieurs en opzichters van den water
staat en aan de iogeoieors van het stoomwezen 
kan door den Minister van \\ aterstaat, Handel 
en Nijverheid een afzonderlijk gedeelte van het 
dagelijksch toezicht worden opgedragen. 

Art. 40. De wijze, waarop het dagelijkach toezicht 
zal zij n uit te oefenen, wordt geregeld bij in

structiën, door den Raad, oodM goedkeuring van 
den Minister van WaLerstaat, Handel en Nijver
heid vast te stellen, 

l)e districten, binnen welke de daarmede be
last.e ambtenaren dagelijksch toezicht· hebben te 

honden, worden door den Raad, onder goed• 
keuring van voorooemden Minister bepaald. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de nitvoeriog van dit be
sluit, hetwelk in het Staat1blaà zal worden 
geplaatst, 

Het Loo, den 28sten October 1892. 
(!lef..) EMMA. 

De Min. uan H'ater,taat, Hamlel m Nijuer1'eià, 
(!let.) C. L&LY. 

(Uitgeg. 11 N011. 1892.) 

28 October 1892. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 9 Juli 1876 
(Staat,blaà n°. 160) ter uitvoering van art. 
16 der wet van 9 April 1876 (Staat,blaà 
o0 • • 67) , tot regeling van den dienst en het 
gebruik van spoorwegen. S. 239. 

IN NUK VAN H. M. WILHELMINA, E!IZ. 

Wr.J EMMA, l!!IZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 27 Juli 1892, 
litt. 0, afdeeliog Handel en Nijverheid ; 

Overwegende, dat wijziging noodig ia van het 
Koninklijk besluit van 9 . Juli 1876 (Staat1blad 
o0 • 160) ter uitvoering van art. 16 der wet- van 
9 April 187ö (Staatsblaà o0 , 67), tot regeling 
van den dienst en het gebruik der spoorwegen; 

Deo Raad ,·an State gehoord (advies van 6 Sep
tember 1892, o0 • 10); 

Gezien het nader rapport van den M ioister van 
Watentaat, Handel en Nijverheid, van 21 Oc~ 

tober 1892, o0 • 154, afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Emig artikel. 

In art. 1 van het Koninklijk besluit van 
9 Juli 1876 (Staaublad n•. 160) worden de 
woorden: 

•de Rijksopzieners op de. spoorwegdiensten" 
vervangen door : 
•CUI district-inspectenrs der spoorwegdiensten." 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij ver-

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staaublaà zal '!rorden geplaatst. 

Het Loo, den 28eten October 1892. 

(!let.) EMMA. 
De Min. van HTater1taat, Hamlel m Nijverheid, 

v,et.) C. LELY. . 

(Uitgeg. 11 Nou. 1892.) 
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28 October 18112. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat Handel en Nijverhei , be
treffende vaststelling va11 het goedkenrings
merk voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 18113. 

De Minister van Waterstaat, Hani!el en Nij
verheid; 

Gelet op de Koninklijke bealuiten van 9 No
vember 18611 (Staatablad n•. 167) én 15 Octo
ber 1873 (StaataMaa. n°. 187), waarbij de stem
pelmerken en het afkenringsmerk voor den ijk 
der maten, gewichten en gasmeters zijn vastgesteld 
en op art. Il van het bij Koninklijk besluit van 
12 September 1874 (Staat,blad n•. 128) vast
gestelde reglement betreffende de samenstelling, 
het onderzoek en den ijk der gasmeters ; 

Heeft goedgevonden: 
1°. te bepalen, dat het goedkenringsmerk ge

durende het jaar 18113 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter d in gewonen schrijfyorm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de Konink

lijke Kr001'; 
2•. ter algemeene kennis te brenl(en, dat het 

merk van het ijkkantoor waar de eerste stempeling 
heeft plaats gehad '7olgens de Ministerieele be
schikkingen van 12 Januari 1873, n•. 174 en 
22 November 1878, n•. 47 (afdeeling Handel en 
Nijverheid), voor elk der nagenoemde ijkkantoren 
bestaat uit het cijfer achter den naam van elk 

kantoor nitgedrukt; 
's Hertogenbosch 1, Breda 2, Arnhem 3, Nij

megen 4, 's Gravenhage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amsterdam Il, Alkmaar 10, Hoorn 11, 
Middelbnrg 12, Utrecht 14, Leeuwarden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, Maastricht 111. 

' Gravenhage, 28 October 1892. 
Voor den Mioister , 

De Secretaril-Gmeraal, (.get.) DE BosCH KE:MPER. 

29 October 18112. WET, hondende voorloopige 
maatregelen tot behoud van vicariegoederen. 
s. 24.0. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ •••••• •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegfog genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is, om, in afwachting van nadere 
wettelijke regeling, voorloopige maatregelen te 
nemen tot behoud van vicariegoederen. 

Zoó is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ten aanzien van goederen van kerke

lijken oorsprong, eertijds hoofdzakelijk voor kerke-

lijke diensteo en tot opleidinl( eu ooderhond vao 
de daartoe geroepen geestelijke beneficianten be
stemd , voor zoover die thans niet van Staatswege 
of 9anwege eenig kerkgenootschap beheerd worden, 
en die onder de beoamingen van vicarie)!:oederen , 
capellaniegoederen, memoriegoederen of praebeoden 
bekend staan , gelden de volgende voorschriften. 

2. ·Het venreemdeo of bezwaren van onroerende 
zaken en van inschrijvingen op een der Groot- . 
boeken van de Nationale Schuld en van andere 
op naam staande effecten en inscbnlden, voor 
zoover dez~ onroerende zaken, inschrijvin[len , 
effecten en inschulden staan ten name van de 
in het vorig artikel aangeduide goederen, mag . 
slecht_s plaats hebben met Onze toestemming, 
die. zod noodig, eerst verleend wordt oa het 
vervullen van de voorwaarden voor elk bijzonder 
geval door Oos te stellen. 

3. Alle handelingen en overeenkomsten in strijd 
met het voorgaand artikel, worden, behalve op 
de vorderiog van belaoghebbendeo, ook op de 
vordering van het openbaar ministerie nietig ver• 
klaard of ontbonden door de rechtbank onder 
wier rechtsgebied de handeling is gepleegd of de 
overeenkomst is aangegaan. 

Het ei od vonnis, waarbij een handeling is nietig 
verkl~rd of eene overeenkomst ia ontbonden, 
wordt, wanneer het onroerende zaken betreft, 
ingeschreven in de registen van de bewaarders 
der hypotheken in de arrondissementen, waarin 
de gronden zijn gelegen, of, wanneer het in
schrijvingen betreft op een der Grootboeken van 
de Nationale Schold, aan de directie dier Groot
boeken beteekend. 

De inschrijving in de registers en de beteeke
ning geschieden door de zorg van het openbaar 
ministerie binnen 3 maanden _nadat het vonnis iu 
_kracht van gewijsde is gegaan. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging en geldt gedurende een tijdvak 
van niet langer dan Jrie jaren. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo. den 29sten Oelober 18112. 

(!let.) E M M A. 
De Minilter van Ju,titie, (!let.) SKIDT. 

(Uitgeg. 31 Oct. 1892.) 

29 October 1892. W .n, houdende aanvulling der 
wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad n•. 8), 
tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij 
gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt onder
gaan, en van aanverwante gestichten. S. 241. 
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IN NA.lil VA.N IL M. WILHELMINA. ENZ. 
W 1.r EMMA, ENZ. . • . • . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de noodzakelijkheid is gebleken van e~ne aanvnl
ling der wet van 3 Januari 1884, (Staat,blad 
no, 3) tot aanwijzing der gestichten, waar hetztj 
gevangeniBStraf, hetzij hechteois wordt ondergaan, 
en van aanverwante gestichten, zooals die reeds 
is gewijzigd bij de wetten van 28 Augostns 1886 
(Staat,blad n•. 130), 10 December 1888 (Staaû• 
lJlad n°. 176) en 6 Mei 1889 (Suzat,blad n•. 61); 

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

Emig artil&el. 

Het derde lid van artikel 8 der voormelde wet 

wordt gelezen : 
• De Rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd: 

voor de jongens te .Jlhnaar, aan den Kruisberg 
bij I)oetinc!tem en te 'fTeldziclit, gemeente Jr,eree,t, 
voor de meisjes te Montfoort.·• 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 29sten October 1892 

(get.) EMMA. 
De Miniater r,an Ju,titie, (get.) SM!DT. 

( Vitgeg. 2 Nor,. 1892.) 

29 OctolJer 1892. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het vierde boofdstnk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1892. S. 242, 

Bij deze wet wordt het totaal der 7de Afd. 
van dit hoofdstuk nader vastgesteld op f 633,421 
en het eindcijfer op f ó,300, 774. 

29 OctolJer 1892. WET, tol wijziging van het 
r,ierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. 243. 

Bij deze wet wordt het totaal der 2de Afd. 
1 van dit hoofdstuk p;ebracht op / 1,644,686 ; dat 

der 4de Afd. op f 327,000 en dat der 9de Afd. 

op f 231,880. 

29 OctolJer 1892. WET, tot onteigening voor de 
afsluiting van de rivier de Maa, beneden 

Heu,àrm. S. 244. 

29 Oct()lJer 1892. WET, tot verbetering van de 

Berl&el, de ScliiplJeel& en de Regge. S. 246. 
IN NA.A.)[ VA..11 ll. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1.r EMMA, ENZ .••.•.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de verbetering van de rivieren 
de Berl&el, de ScniplJeel& en de Regge door eeoe 

1892. 

geldelijke bijdrage uit 's Rijke schatkist te be

vordëren. 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. t. Uit 's Rijke schatkist worden bijdragen 

verleend in de kosten van verbetering: 
van de Berl&el, van de Proi,,i,cl,e grens tot 

aan de uitmonding in de,, [J,1111; 

van de Sc!,ipbeel&, van de I'roia,i,cl,e grena 
tot de westelijke grens van het waterschap de 
&nipbeel:, de KoerhuialJeel: en de BolulJeel&, 

en van de Begge, van 11' e,terr,lier tot hare 
uitmonding in de 'fTecM, de Diep~heimclle 
MoletllJeel& en d,e Áa met die vertakkingen, welke 
bij hooge standen water uit de ScniplJeel& aanvoeren. 

2. De in art. 1 bedoelde bijdragen worden tot 
twee derden van die kosten verleend aan het 
waterschap van de Berl&el en aan de waterschappen 
de SeniplJeel& en de Regge en wel : 

aan het waterschap van •de Berl:eI" van twee 
derden van ten hoogste f 700,000; 

aan het waterschap •de SchiplJeel&" van twee 
derden van ten hoogste f 250,000; 

en aan het waterschap • de Regge" van twee 
derden van ten hoogste f 660,000. 

3. De in art. l bedoelde bijdragen worden 
verleend onder voorwaarde: 

a. dat het verbeteringsplan voor elk onderdeel 
van de bovengenoemde rivieren vooraf door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheia 
worde goedgekeurd ; 

lJ. dat de in art. 2 bedoelde waterschappen 
zich verbinden de verbeterde riviervakken voort• 
dnrend in goeden staat te onderhouden. 

4. Voor de betaling van de in art. 1 bedoelde 
bijdragen worden te zijner tijd de vermoedelijk 
uit te keeren gedeelten op de Staatsbe!!!rootivg 
beschikbaar gesteld. 

De aanspraak op die bijdragen ve"alt voor elk 
plan van verbetering, dat niet binnen 15 jaa na 
de afkondiging dezer wet is uitgevoerd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 29sten October 1892 

(get.) .E M M A. 
De Milf. van "1Yater1t11at, Ha'lt/UI en Nijoerneid, 

(get.) C. Lli:LY. 
(Uitgeg. 7 Nor,. 1892.) 

31 Octol,er 1892. Wr:r, tot wijziging van het 
r,ijfde hoofdstuk der Staatsbegrootiap; voor 
het dienstjaar 1891. S. 246. 

Bij deze wet worden de na volgende artikele11 
van dit hoofdstuk: 

24 
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a. 11rrlloogd: 

.bt. 3 met/ 2,000. .bt. 50 met/ 4,100. 
.bt. 68 met/ 2,400. .Jrt. 122 met f 3,600. 
M. 138 met/ 1'5,000. .bt. 142 met/ 7,000. 

l,. verminderd: 

.bt. 84 met / 19,000. 
Tengevolge van voorschreven verhoogingen en 

vermindering wordt het totaal der hte Afd. van 
dit hoofdetnk gebracht op f 163,047; dat der 
2de Afd. op/ 988,119.30 ; dat der 4.de Afd. op 
f 508,039; dat der 5de Afd. op / 8,649,626 en 
het eindcijfer nader vastgeeteld op/11,615,427.30. 

81 Ocfol,er 1892. W .ET, tot verhooging van het 
u1tk hoofdetuk der Staatsbegrootiug voor het 
dienatjaar 1891. S. 247. 

Bij deze wet wordt het totaal der lete Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 410,890,42; dat 
der 2de Afd. op / 5,318,705; dat der 3de Afd. op 
/ 5,087,885 ; dat der 4de Afd. op/2,125,894..60 
en dat der öde Afd. op / 1,349,917.20. 

81 Octol,61' 1892. WET, tot ooteigening voor vaart
verbetering in de gemeente Lnàm. S. 248. 

81 Octol,er 1892. Wrr, tot vaststelling van het 
slot der rekening van ontvangsten eu uitgaven 
voor Nedrrlantbcli-1,ulië over het dienetjaar 
1880. s. 249. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en nitgaven voor Nedrrland.,cli-Indiii voor 
het dienstjaar 1880 wordt vaatgesteld als volgt: 
' De onhanget bedraagt / 146,S88,108.0l. 

De nitgaaf bedraagt f 146,9:!6,103.39. 
Het nadeelig elot der rekening bedraagt alzoo 

f 97,995.38. 

31 Octo661' 1892. Wn, tot vaststelling vau het 
elot der rekening van de koloniale uitgaven 
en outvangsten voor Suritutme over het dienst
jaar 1887. S. 21i0. 

Het slot der rekening van de koloniale nitgaven 
en ootvaugsteu voor Suriname over het dienst
jaar 1887 wordt vastgesteld ale volgt: 

De uitgaaf bedraagt f 1,524,484.54. 
De ontvanget bedraagt f 1,401,9511.60•. 
Het nadeelig elot der rekening bedraagt alzoo 

f 122,531.03•, welk bedra,; dientengevolge tot 
aanvulling der koloniale middelen over het dienet
jaar 1887 ie noodig geweeat. 

1 NOPnwer 1892. Bl:SLUl't, betreffende de lich
ting der nationale militie van het jaar 1893 . 
s. 251. 

IN N.u.J( VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, JCNZ. 

Op de voordracht van de Minieters van Oor
log, van Binnenlandijche Zaken en van Marine, 
van 26 Oetober 1892, VIide Afd., N". 71, van 
28 October 1892, Afdeeliog Militie en Schutte
rijen, N°. 11>99 M en van 29 October 1892 
Boreau B, N•. 27; ' 

Gelet op de wet van 19 Aogustue 1861 (Sfaaû-
1,ü,,J n•. 72), betrekkelijk de nationale militie; 

Hebben goedgevonden en veretaan te bepalen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1893 bedraagt 11,000 man , waarvan 600 man 
voor den dienet ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provineie in die lichting te dragen, wordt aan
gewezen in de 4.de kolom van den etaat, bij dit 
besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor den dienst ter zee te 
bestemmen , worden daartoe gekozen uit degenen 
die zich overeenkomstig artikel 150 van vorenge: 
genoemde wet, zooals dat artikel ie gewijzigd bij 
de wet van 4 April 1892 (Siaat6hlad n•. 56), 
aangemeld hebben om bij de zeemilitie te dieoen. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt bepaald , immers voor zoover 
mogelijk, naar de verhouding welke bestaat 
t~e~hen· het itetal dergenen , die zich in de pro
Tinc1e voor den dienet bij de zeemilitie hebben 
aangemeld, en het gezamenlijk getal van hen 
die in het geheele Rijk zich daarvoor hebbe: 
opgegeven. 

4. Dit besloit treedt in werking op den vijfden 
dag na de dagteekening van het Staau6lad 
waarin het geplaatlt is. ' 

De Miniaters van Oorlog, van Binnenlandsche 
Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft , belaat met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet-Staau6lad zal worden gep!a6tst. 

Het Loo, den Jateu November 1892. 

(get.) EMMA. 

De Mittuter oatt 0'11'/og, (.get.) S.11:Yl'l!'ABDT. 

De Mittût61' oan Binnenland.te/ie Zam, 

(.ga.) TAlt VAN POORTVLIET. 

De Min. oan Maritte, (!Jet.) J. C. JANSJ:ll. 

(Uitge;. 29 Nov. 1892.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van l November 1892 (St(J,O,ta!Jlarl n°. 251). 

STAAT, aanwijzende het do_or elke provincie te dragen aandeel in de 
lichting der nationale militie van 1893, ten bedrage van 11,000 man. 
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SEYPPABnT, 
De Miniater 11an Binnenlandacl,,e Zaken, TAit VAN POORTVLIET, 

J. C. 1ANSIIN. De Miniater van MarÏ#e, 

2 November 1892. BESLUIT, tot af- en over
schrijving van het Ilde op het late hoofd

stuk" der begrooting van Nederlamhck-Indië 
voor het dienstjaar 1891. S. 252. 

De Hooge Raad enz. 

Gelet op de middelen van caasatie, door den 
req. voorgesteld bij pleidooi: 

I. Schending van art. 7 der Grondwet, door
dien het toegepaste artikel van de Haagijche politie

verordening preventieve maatregelen vooraohrijft 

die door bedoeld art. 7 der Grondwet uitdrukkelijk 
worden verboden , en zoo zij al mogen worden 
voorgeschreven , zulks door de wet alleen kon 
geschieden, en niet door den gemeenteraad ; 

7 Na11ember 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Ned., betrell'ende art. 7 der Grondwet 
en art. 11 a. der Haagaohe algemeene politie

verordening, hondende 11ol8trekt 11erbod om 
zonder vergunning van den burgemeester ge
drukte stukken op de openbare straat aan te 
kondigen , te venten, · te verspreiden of te 

koop aan te bieden. 

en snbsidiair: 
II. Sehending van de artt. 184 en 135 van de 

gemeentewet ·, doordien bij het toegepaste artikel der 
24• 
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Haagsche verordening aan den burgemeester eene be11 
voegdheid is toegekend, die bij bovenbedoelde artt, 
der gemeentewet alleen nan den raad zelf toekomt; 

0. dat den req. bij dagvaardinJ! was ten laste 
gelegd en bij het bestreden vonnis zoowel als b~ 
de door de rechtbank vernietigde nitspraak d~. 
kantonrechters bewezen is verklaard, dRt de req 
te 's Gravenhage op 8 Febr. 189~, des namiddags: 
te omstreeks half twee uur op de openbare straat, ' 
de Groote Murkt te 's Gravenhage, zonder ver
gunning van den burgemeedter dier gemeente, 
gedrukte biljetten aan de voorbijgangers beeft 
aangeboden; 

dat verder bij beide vonniseen is aangenomen, 
dat dit feit valt in ile verbodsbepaling van art. l 1tJ 
der algemeene politie-verordening voor 's Graven

hage, luidende : 
• Het is verboden, zonder vergunning van den 

burgemeester, geschre·veo of gedrnkte stukken op 
de openbare straat aan te kondigen, te ~enten, 
te verspreiden of te koop aan te bieden"; 

dat /!Chter de kantonrechter den req. van ·alle 
rechtsvervolging heeft ontslagen, op grond dat 
deze verbodsbepaling verbindende kracht mist, als 

in strijd met art. 7 der Grondwet; 
0. dat de rechtbank zich niet vereenigde met 

deze beslissing, den req. heeft schuldig verklaard 
aan en veroordeeld ter zake van overtreding van 
art. lla vermeld, oit overweging : 

dat dit voorschrift geèn inbreuk maakt .op het 
beginsel der vrijheid van drukpers, in art. 7 iler 
Grondwet gewaarborgd; 

dat daarbij geen censuur op de drukpers wordt 
, ingesteld , uonh de vrijheid om zonder voorafgaand 

verlof gedachten of gevoelens door de drukpers 
te openbaren, wordt aaogernnd; 

dat toch ieder vrij blijft zijne denkbeelden door 
de drukpers te verkondigen, doch hij alleen bij 
het venten en verspreiden van drukwerken op de 
openbare straat zich moet gedragen naar de maat
regelen en voorachriften door de bevoegde macht, 
den gemeeolewetgever, vastgesteld tot handhaving 
van het onbelemmerd verkeer en de openbare 

orde op de atraat, en de gemeeotewetgever be
voegd is de beoordeeli ng, of dat venten en ver
apreideo in het belang dP.r orde en van het ver
keer op straat kan worden toegelaten, in ieder 
gegeven geval aan den bul)(emeester over te laten 
en het gebruik der openbare straat totdatdoelvande 
vergunning des burgemeesters afhankelijk te stellen; 

dat art. 11a der algemeene politie-verordening 
voor 's Gravenhage derhalve niet is to strijd met 

art. 7 der Grondwet en, ala door de bevoegde 
macht geuitvaardigd, verbindende kracht heeft; 

0. dat tegen deze beschouwingen en de daarop 
gegronde veroordeeling dea req uirants ia gericht 
het eerste middel van cassatie ; 

Met betrekkin1t tot dit middel: 
0. dat de strafwetgevende bevoegdheid, den 

gemeenteraden in het algemeen toegekend bij art. 135 
in verband met de artt. 161 en 162 der gemeente
wet, eene noodwendige beperking vindt in de bij
zondere voorschriften der Grondwet, die bij alle 
strafwetten en strafverordeniugen, in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
vastgesteld, moeten worden in acht genomen; 

dat derhalve de vraag, of het door den kanton
rechter in deze zaak uitgesproken ontslag van 
rechtsvervolging al dan niet is gerechtvaardigd, 
haar antwoord moet vinden in de overweging, 
of art. lla der algemeeoe politie-verordening 
voor 's Gravenhage al dan niet is in strijd 
met art. 7 der Grondwet; 

0. dienaangaande, dat reeds in de inleiding 
der acte van staatsregêling voor het Bataafsche 
volk van 1798 de vrijheid van drukpers door een 
grondwettelijk voorschrift werd gewaarborgd; 

dat immers art. 16 dezer inleiding luidde: 
• leder bnrger mag zijne gevoelens uiten en ver
spreiden op zoodaoige wijze als hij goedvindt, 
des niet strijdig met het oogmerk der Maatachappij. 
De vrijheid van drukpers is heilig, mits de ge
schriften met den naam van uitgever, drukker 
of schrijver voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten 
allen tijde, aansprakel\j k voor alle zoodauige be
.drijven door middel der drukpers, ten aanzien 
van afzonderlijke personen of der gaosche maat
schappij, begaan, die door de wet als misdadig 
erkend zijn"; 

dat een voorschrift van gelijke strekking niet 
voorkwaru in de staatsregelingen der Bataafsche 
Republiek van 1801 en 1805 en in de constitutie 
van het Koninkrijk Holland van 1806; . 

dat na de inlijving van dit Koninkrijk in het 
Franoche Keizerrijk hier te lande ,.-erd executoir 

verklaard het Keizerlijk Decreet van 5 Febr. 1810, 
contf!1tllnt riglement .nw l'im.primerie et la li'1rairie 
(Bulletin des loia, n°. 264), dat, onder andere 
preventieve maatregelen ter beteugeling van de vrij
heid van drukpers, ook in de artt. 10 tot 20, 21, 23 
en volgende erkende en regelde de staatsceosnur; 

dat reeds spoedig na het her~tel van N ederlaods 
onafhankelijkheid bij beslnit van den Souvereinen 
Vorst vau 24 Jan. 1814, (Staatahlad o0 • 17), in 
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art. 4, erkennende ieders verantwoordelijkheid voor 
hetgeen hij schrijft, drukt of uitgeeft, gelijktijdig 
met voormeld decreet, in art. 1 werden afgeschaft 
alle andere Fmnsche wetten en reglementen, be
trekkelijk de boekdrukkerij en den boekhandel, 
daaronder begrepen die welke de nieuwspapieren 
betreffen, uit overweging dat die wetten en regle
menten ,niet alleen in den boekhandel eene zeer 
nadeelige stremming veroorzaakten , maar eene 

strekking hadden om de vrijheid van drukpers 
volkomen te onderdrukken, den voortgang van de 
verlichting te beletten en alles te onderwerpen 
aan eene willekeurige censuur, ten eenemale strijdig 
met de liberale denkwijze, waarop elk regtgeaard 
Nederlander ten hoogsten prijs stelt, en die steeds 
het gouvernement dezer lande heeft gekenschetst"; 

dat eehter deze vrijmaking der drukpers van 
alle preventieve maatregelen niet werd uitgedrukt 
in de Grond wet der Vereenigde Nederlanden van 

29 Maart 1814, maar dat zij voor het eerst na 
1 798 weder door de hoogste staatswet uitdrukke
lijk werd erkend in art. 227 der Grondwet voor 
het Koninkrijk der Nederlanden van 1815, in 
hoofdzaak bepalende, dat het · aan een elk geoor
loofd is zijne gedachten en ((evoelena door de 
drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding 
van kennis en voortgang van rerlichtinp;, te open• 

baren 1W11der eenig voorafgaaflll ,flerwf da_arto11 
r,oodig te Ae'/Jben, behoudens elks vexantwoorde
lijkheid voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft 
of verspreidt; 

dat dit voorschrift bij de grond wetsherziening 
van 1848 uit het lOde hoofdstuk: •van het 
onderwijs en het armbestuur" als art. 8 ia over
gep;aan in het late hoofdstuk: •van het rijk en 
zijne inwoners" in strekking tteheel onveranderd, 
maar in gewijzigden en beknopter vorm, omdat 
de regeering meende, ,dat wanneer het geldt de 
vestiging van een beginsel van vrijAeitl, !JeAoude,u 

verantwoordelijiAeid, zooala dit het geval is met 
de vrijheid van drnkpen, bij eene Grondwet het 
voorgestelde denkbeeld niet eenvoudig genoeg kan 

worden uitgedrukt, opdat bijvoegingen tot geene 
verkeerde gevolgtrekkio11:en leiden"; 

dat eindelijk art. 8 der herziene Grondwet 
van 1s,s (no art. 7) bij de herziening van 1887 
geheèl ongewijzigd bleef; 

0. dat kan worden toegegeven, dat dit grond
wettelijke voorschrift, beschouwd in het licht zijner 
geschiedenis, bepaaldelijk met het oog op de be
weegredenen van het besluit van 24 Jan. 1814 
(Staau!Jlad n•. 17), de staatscensnur, zooals deze 

met .het Fransche decfeet VRIJ 5 Febr. 1810 hier 
te lande was ingevoerd, in de eerste plaats wraakt, 
maar dat die geschiedenis - onmiskenbaar ge
tuigen<le van des wetgevers bedoeling om, be
houdens ieders verantwoordelijkheid voor hetgeen 
op zijn last of met zijn toedoen door middel van 
de drokpers is geopenbaard, die openbaring zelve 
niet door preventieve maatregelen te belemmeren -
geen grond geeft om het voorschrift tot die uit
sluiting te beperken, terwijl de woorden, waarin 
het is vervat, ongetwijfeld verd11r reiken; 

dat toch art. 7 der geldende Grondwet bepaalt, 
dat niemand voorafgaand verlof noodig heeft om 
door de drukpers gedachten of gevoelens te open
baren, behoudens ie.iers verantwoordelijkheid voor 
de wet, zoodat ook no nog geldt het in de staats
regeling van 1798 gehuldigde en in de oorspron
kelijke Grondwet van 1816 eveneens erkende be

ginsel, dat - terwijl all~n, die medewerken tot de 
openbaarmaking van gedrokte geschriften ol deze 
bevorderen, daarvoor verantwoordelijk zijn volgens 
door de strafwet en de burgerlijke wet te stellen 
regels - die openbaarmaking zelve niet door 
preventieve maatregelen mag worden belet; 

dat daardoor uiet alleen wordt uitgesloten de 
censuur, noodig ter verkrijging van het verlof 
om een tot openbaarmaking bestemd geschrift te 
drokken of te doen drukken, maar evenzeer het 
• voorafgaand verlor• van het openbaar gezag om 
een gedrukt geachrift, en bijgevolg wat daarin ia 
gedrukt, door het te verspreiden, openlijk ten 
toon te stellen of aan te slaan of wel door eenig 
ander middel, openbaar te maken; onverminderd 
de bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever 
om de verspreiding van een gedrokt geachrift op 
de open bare straat, zonder haar in het 'algemeen 
te verbieden of van een voorafgaand verlof der 
overheid afhankelijk te stellen, te onderwerpen 
aan voorschriften in het belang der open bare orde, 
bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer; 

dat derhalve met de Grondwet in strijd is art. lla 
der algemeene politie-verordening voor 's Graven

hage, houdende volstrekt verbod om, zonder ver
gunning van den burgemeester, gedrokte stukken 
op de openbare straat aan te kondigen, te ,:enten, te 
venpreiden ol te koop aan te bieden; soodat d.it 

artikel verbindende kracht mist; 
0. dat hiertegen te vergeefs zonde worden aange

voerd, dat, waar de politie-verordening de openbaar
making van gedrukte stokken door bepaalde mid
delen op de openbare straat afhankelijk stelt van 
voorafgaand verlof van den burgemeester, de open• 
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baarmakiog zonder zoodaoig verlof kan plaats 
hebben elders of wel door andere middelen, zoo
dat zij uit kracht der politie-verordening niet 
geheel kan worden belet; 

dat toch, waar de Grondwet io zeer algemeeoe 
termen verbiedt de openbaarmaking van gedachten 
of gevoel~os door de drnkpen afhankelijk te stellen 
van een voorafgaand verlof, dat verbod geldt voor 
alle middelen van open baarmakiog zoo wel op de 
Openbare, voor ieder toegankelijke straat als op 
alle andere plaa tseo ; 

dat dan ook,· nam men het tegendeel io strijd 
met de duidelijke eo algemeeoe woorden der Grond
wet aan, niets gemakkelijker zonde vallen dan het 
grondwettelijk voorschrift, door verschillende be-' 
palingen io rijkswetten eo gemeenteverordeningen 
ieder op zich zelve beperkt tot enkele daarbij aan
gewezen middelen van openbaarmaking, geheel te 
verijdelen ; . 

0. dat mitsdien het eente middel is gegrond, 
waardoor het onderzoek van het tweede vervalt ; 

Vernietigt het vonnis door de arondissemeots
rechtbaok te 's Gravenhage op 80 Mei 1892 in 
deze zaak gewezen ; 

Uit kracht van art. l 05 der wet op de R. O. 
en het beleid der jnstitie ten principale recht
doende op het bestaande hooger beroep; 

Gelet op de artt. 216, 247, 249, 256 eo 370 
Strafvordering; 

Bevestigt het vonnis van den kantonrechter te 
's Gravenhage op 17 Maart 1892 in deze zaak 
gewezen ; 

De kosten in hooger beroep eo in cassatie ge
vallen te dragen door den · Staat. 

7 NwemlJer 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Ned. , houdende besliBBiog dat de bepa
ling voorkomende io eene plaatselijke politie
verordening hondeode verbod om aan of op 
den openbaren weg eenig bedrijf uit te oefenen 
niet is overeen te brengen met arl 2 der 
wet op het recht van patent en derhalve 
zoodanig~ verbodsbepaling, voor zooverre zij 
ook het bedrijf van venter betreft, mist ver
bindeude kracht; dat de regeling bij art. 135 
der gemeentewet aan den raad opgedragen 
niet zoover kan gaan dat daardoor iets zou 
worden verboden, waartoe de wet uitdrukke
lijk de bevoegdheid geeft en hiertegen niets 
kan afdoen de toevoeging aan gemeld verbod, 
dat van de verbodsbepaling door hnrgemeester 
en wethonders ontheffing kan worden verleend. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van ca88Btie, door den req. 

voorgesteld bij memorie : 
Schending van art. 99a van de politie-verordening 

der gemeente Zwolle eo art. 216 Strafvord.; 
Overwegenrle, dat bij · het beklaagde vonnis be

wezen is verklaard, dat de req. ten tijde en ter 
plaatse in de dagvaarding vermeld, op den open 
baren weg te Zwolle door aldaar een nieuwsblad 
te koop aan te bieden en te verkoopen , het be
drijf van venter heeft nitgeoefend, zonder dat hem 
van de desbetreffende verbodsbepaling door bnr• 
gemeester en wethouders ontheffing was verleend; 

0. dat de kantonrechter heeft geoordeeld , dat 
daardoor overtreden was art. 99 der algemeene 
politie-verordening van genoemde gemeente, lni• 
dende: Htt is verboden: 

•a. aan of op den opeubaren weg eenig bedrijf 
oit te oefenen ; van deie verbodsbepaling kan door 
burgemeester eo wethouders ontheffing worden 
verleend"; 

0 . dat tol toelichting van het middel ia aan• 
gevoerd: 

1 °. dat het toegepast artikel ten onrechte is 
opgevat in dien zin, dat het verrichten van eene 
handeling, behooreode tot de uitoefenin!i van een 
bedrijf reeds op zich zelf als het uitoefenen van 
dat bedr(if zon zijn te beschonweo, terwijl boven
dien het woord lJ6rlrijj in dat artikel niet zon om• 
vatten elk bedrijf, maar, naar de bedoeling van 
het verbod, beperkt zon moeten worden tot het 
bedrijf van ambachts- eo handwerkslieden; 

2°. dat in twee van de processen-verbaal, die 
van de beweerde overtreding zijn opgemaakt, niet 
ia vermeld dat 11:eeo oothetli og van het verbod 
was verleend, zoodat bij die processen-verbaal 
geen strafbaar feit is gecoustateerd, en dit be• 
ataoddeel der overtreding niet is bewezen; 

0. ten aanzien van de tweede bewering, die 
den vorm betreft, dat het ten laste gelegde feit 
bij het vonnis bewezen is verklaard, niet door 
de bedoelde proceasen-verbaal alleen en op zich 
zelf, maar door die processen-verbaal •gesterkt 
door de ambtaeedige verklaring van den heer 
burgemeester van Zwolle dd. 22 i uni 1892 eo 
door de bekentenis van bek!." , en het derhalve 
onverschillig is, of door een of meer dier processeo
verbaal, die tot het bewijs slechts hehbeu mede
gewerkt, reeds op zich zelf het bewijs kon zijn 
geleverd ; . 

0. wat de zaak zelve betreft, ambtshalve, dat 
de toegepaste verbodsbepaling in hare algemeenheid 
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ook op zoodanig bedrijf van toepassing ia, dat, 
zooals het bedrijf van venter, uit zljn aard niet 
wel anders dan aan of op den openbaren weg 
kan worden nitgeoefend; 

O. dat het verbod in zoover niet ia overeen 
te brengen met art. 2 der wet op het recht van 
patent van 21 Mei 1819 (Staatahlatl n°. 34.); 

dat toch, volgens den regel in het eerste lid 
van dat artikel gesteld, het patent den persoon aan 
wien het ia verleend, bevoegdheid geeft om ge
durende den tijd waarover het ia nitgegeveo, het 
daarin · vermelde bedrijf allerwege nit te oefenen, 
met dit enkele voorbehond, dat patenten welke 
aan eenig persoon mochten zijn nitgereikt wegens 
beroepen of bedrijven , waarvan hem de uitoefening 
door of krachtens de wet of door den Koning 
goedgekeurde verordeningen - waartoe de hier toe
gepaste verordening niet behoort - ia of zou knnnen 
worden ver~en, van geen kracht znllen zijn; 

dat voorts het tweede lid van het artikel den ge
patenteerde wel verplicht zich in de uitoefening 
van zijn bedrijf te gedragen naar de verordeningen 
van algemeene en plaatselijke politie, en dat plaat.a&
lij ke verordeningen, krachtens art. 136 der ge
meentewet, omtrent de uitoefening van elk bedrijf 
regelen knm'..len stellen, die in het belang der 
openbare orde, zedelijkheid of gezondheid noodig 
worden geacht, maar dat deze regeling nooit zoo ver 
kan gaan dat daardoor iets zon worden verboden, 
waartoe de wet uitdrukkelijk de bevoegdheid verleent; 

O. dat hiertegen niet kan afdoen, dat aan het 
verbod van art. 99a der verordening is toegevoegd, 
dat aan de verbodsbepaling door burgemeester en 
wethouders ontheffing kan worden verleend; 

dat toch ook met dme oitzonderinp- het verbod 
blijft in strijd met de wet, terwijl bovendien de 
uitzondering op zich zelve niet is overeen te bren
gen met de aangehaalde wetsbepaling, die de be
voegdheid tot de vrije uitoefening van het beroep 
verleent, onafhankelijk van eene vergunning van 
het plaatselijk bestuur; 

0. dat derhalve de verbodsbepaling van art. 99a 
der algemeene politie-verordening voor de gemeente 
Zwolle, voor zoover zij ook het bedrijf van venter be
treft, als in strijd met de wet, verbindende kracht mist; 

dat dit artikel bij het beklaagde vonnis alzoo 
ten onrechte ia toegepast, en dat, vermits geen 
wet of wettige verordening het bewezen verklaarde 
feit strafbaar stelt, art. 1 Strafrecht is geschonden ; 

0. dat de eerste grond waarop het middel van 
cassatie berust, derhah-e niet behoeft te worden 
onderzocht; 

Vernietigt het beklaagde vonnis; 
Rechtnoende ingevolge art. lOli der wet op de 

.IJ. 0. en gezien art. 370 Strafvordering; 
Verklaart het bewezen verklaarde feit niet 

sirafbaar; 
Ontslaat den req. te dier zake van alle rechta

vervolging; 
De kosten van het geding te dragen door den 

Staat. 

10 NOPnnher 1892. BESLUIT, houdende vutstel
ling der reglementaire bepalingen ter uit
voering van de Wet betrekkelijk de inkwar• 
tieriogen en het onderbond van het krijgs• 
volk , en de transporten en leverantiën voor 
de legers of verdedigingswerken van het Rijk 
gevorderd, van den 14den September 1886 
(Staatshlatl n°. 188), zooals die Wet is ge• 
wijzigd bij de Wetten van 29 Maart 1877 
(Staatshlatl n•. iiS), van llS April 1886 
(Staatshlatl n°. 64) en van 10 Mei 1890 
(Staatshlatl n•. 83), en bepalende het tijd· 
stip, waarop de laatstvermelde Wet in wer
king trèedt. S. 263. 

IN NA.AH VA!I H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wt3 EMMA, EllZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oor
log van 8 Februari 1892, Kabinet litt. Q• ; 

van den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
van llS Februari 1892, n°. 818, afd. B B; 

van den Minister van Waterstaat, Handel en 
NlJverheid van 18 Febrnatj 1892, n•. 18, Kabinet; 

van den Minister van Marine van 25 Febrn• 
ari 1892, Bureau B., n°. 22; 

van den Minister van Financiën van 1 Maart 
18112, Directe belastingen, n•. 38; en 

van den Minister van Kolonir.n van 14 Maart 
1892, Litt. C, n•. 20; 

Den Raad van State gehoord (aolviea van 
19 April 1892, Geheim .L&. H•.); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 20 Juni 1892, litt. zao; 23 Juli 
1892, n°. 30:i6, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
1 Augustus 1892, n°. 18, Kabinet; 5 Aogns
tns 1892, Burean B, n°. 2; 13 Angnstns 1892, 
n•. 21 , Afdeelingen Directe Belastingen en Gene• 
rale Thesaurie en 18 Aogostns 1892, Kol., G • •; 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport 
van den Minister van Bionenlandsche Zaken dd. 
19 October 1892, n°. 49C6, Binnenlandsch Be
stuur; van Oorlog dd. 24 October 1892, Kabi
net, litt. N81 ; van Waterstaat, Handel en Nij-
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verheid dd. 26 October 1892, Kabinet no. 18; 
van Marine dd. 27 October 1892, Bureau B, 
n°. 2; van Financiën dd. 2 November 1892, 
Directe Belastingen en Generale Thesaurie, n•. 42 
en van Koloniën dd. 5 November V,92, litt. C, 
o0 • l ; 

Overwegende dat, ingevolge het bepaalde bij 

artikel 8 der Wet van 14 September 1866 (Staaû

fJlad n°. 188), betrekkelijk de inkwartieringen 
en het onderbood van het krijgsçoJk , en de 

transporlen en leverantiën voer de legers of ver
dedigingswerken van het Rijk gevorderd, zooalr 
die Wet is gewijzigd bij de Wetten van 29 Maart: 
1877 (Staatsblad n°. 58), van 15 April 1886 
(Staatablad n°. 64) eu van 10 Mei 1890 (Staat,, 

fJlad n°. 83), de nocdige reglementaire bepalingen 
ter nitvoerinir van die Wet behooren te worden 

vastgesteld bij Algemeeneo Maatregel 1 an Bestuur; 
Willende voorts het tijdstip bepalen , waarop 

de laatstvermelde Wet in werking zal treden; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Jo. iu te trekken het Koninklijk Besluit van 

29 Maart 1867 (StaatafJlad n°. 18), gewijzigd 
en aangevuld bij het Koninklijk ·Besluit van 
17 Februari 1875 (StaatafJlaà n°. 19); 

II•. vast te stellen de volgende bepalingen: 

Art. 1. Tot het doen der aat111Taag aan eeoe 
gemeente tot inkwartiering en onderhoud van 
het krijgsvolk, tot t ransporten en leverantiën , 
van welken aard ook , voor de legers of verde

digi ngswerken van· het Rijk, zijn bevoegd: 
1 °. voor krijgsvolk i11 gaf'tlizom of geit.111-

tmmeerd: 
de generaals of namens hen, de chefs van 

bonne staven en de bon toegevoegde officieren; 

de directeuren en commandanten der marine; 
de commandauteo van verdedigiogsliniëo of 

stellingen of van onderdeelen van zoodanige liniën 
of stellingen ; 

de bevelhebbers in de militaire afdeelingen; 

de commandanten in de artillerie-commaode-

menteo; 

de commandanten in de genie-eommandementen; 
de eerstaanwezend-iogeoieors ; 
de provinciale adjudanten ; 

de plaatselijke- en de garnizoeos-comman
danteo; 

de milfü,ire intendanten en de verdere offi
cieren, met den dienst der legerverpleging belast ; 

de dirigeerend-ollicieren van gezondheid, hoofden 

in de districten voor den militairen geneeskun
digen dienst; 

de hoefden van militaire siekeniorichtingeo; 
de ilirecteoreo en hoofden van inrichtingen en 

magazijnen van wapenen, kleediog, oitrnsting , 
geneesmiddelen, levensbehoeften of ander oorloga• 
materieel; 

de commandanten van korpaeo of van onder
deelen daarvan; 

de commandanten van of de eerste officieren 
op schepeu en vaartui1,?en van 's Rijke Zeemacht; 

2°. voor krijgsvolk op maracA, 
de commandanten van korpsen , van detache

menten en vao escorten of transporten , op ver
toon van een maraclwrtler, afgegeven door den 

Minister va9 Oorlog, door den Minister van 
Marine, door een generaal - of namens hem, 
door den chef van zijnen staf of een hem toege
voegd officier - door een .direetenr en comman
dant der marine, een provincialen adjudant, of 

een officier van de Zee- of de Landmacht, hooger 
in rang dan de commandant van den" troep; 

de afzonderlijk in dienst reizende officieren, 
voor zooveel de stalling der door hen medege
voerd wordende dienstpaarden betreft, op vertoon 

van de betrekkelijke lastgevi"{I; 
de alleen reizende militairen beneden den rang 

van officier, op vertoon van een reûwijzer, afge

geven door eene, ingevolge de bestaande voor

schriften, daartoe bevoegde militaire autoriteit. 
De marschorders en reiswijzers, ten behoeve 

van in detachement of afzonderlijk rei~eode man

schappen der nationale militie, die ter alleverinit 
opkomen of ter inlijving, tot het bijwonen van 

oefeningen of om andere redenen onder de wapenen 

komen, kunnen ook worden afgegeven door de 
burgemeesters van de gemeenten, waar zij ver
blijven. 

Eeoe maraclwrder moet de aanwijzing be
vatten van: 

a. de overheid, die het stok afgeeft; 

fJ. den troep, die zich in beweging moet stellen, 
met vermelding van de sterkte aan officieren, onder

officieren en verdere militairen, paarde>n en voertuigen; 

c. de plaats, waar de marsch aanvangt en die 
van bestemming; 

tl. de te volgen route, de pnblieke middelen 

van vervoer, waarvan moet worden gebruik ge

maakt, en de gemeenten , waarin nachtkwartier 
· moet worden gehouden; 

e. het aantal wagens en karren, dat tot het 
vervoer der bagage noodig is. Aan den com

mandant van den troep blijft evenwel het recht 
voorbehouden , om meer transportmiddelen te 
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vorderen, wanneer dit in het belang van den 
dienst , tot het vervoer van materieel of van zieke 
militairen , noodig is. 

Een rnnJijz:er moet de aanwijzing bevat.ten van : 
a. de overheid die het stok afgeeft ; 
IJ. de namen en de graden . der militairen, die 

zich moeten op reis begeven , en de korpsen 
waartoe zij bebooren, mitsgaders het aantal 
paarden en Rijksvoertnigen dat zij medevoereo; 

c. de plaats, waar de marscb aanvangt eu die 
van bestemming; 

d. de te volgen route, de publieke middelen 
van vervoer , waarvan moet worden gebruik ge
maakt, en de gemeenten, waarin nachtkwartier 
moet worden gebonden. 

Waooeel' een troep op marscb, tijdens den 
marseb, eene andere bestemming verkrijgt of 
door bijzondere omstandigheden van de voorge
schreven route moet afwijken, is de militaire 
overheid ter plaat.se waar de troep zich bevindt, 
of bij ontatenteois de comm11ndaot van den troep, 
bevoegd op de marschorder daarvan zoodaoige 
aaoteekening te stellen als noodig is. 

Wanneer alleen reizende militairen in voor
schreven geval verkeeren, wordt van de bedoelde 
omstandigheden door de plaatselijke militaire over
heid, of bij ontstentenis door den burgemeester, 
op den reiswijzer eene aanteekening gesteld. 

2. Alle aa1111Tagen worden schriftelijk gedaan 
en moeten eene e.anwijzing bevatten van: 

a. de overheid, die het stok afgeeft ; 
IJ. hetgeen wordt aangevraagd; 
c. de bestemming waartoe het aangevraa11;de 

moet dienen. 
Betreft de vordering middelen van vervoer, 

dan worden de plaats en het nor van beschik
baarstelling opgegeven, alsmede de plaal.a waar
heen het transport moet geschieden. 

Het bepaalde in dit artikel ia. niet toepaaselijk 
op alleen reizende militairen beneden den rang 
van officier en op de stalling van de door ben 
en door officieren, die afzonderlijk in dienst reizen 
medegevoerd wordende dienstpaarden; in de be
hoeften van die militairen en van hunne paarden 
wordt voorzien op mondelinf1;e aanvrage aan den 
bnrf(emeester met vertoon van den reiswijzer. 

In de stalling van dienstpaarden van de boven
bedoelde officieren wordt voorzien op mondelinge 
aanvrage, met vertoon van de lastgeving. 

3. In geval van in/noartüwing zonder f/Oedirtg 
moet worden verschaft: 

a. Yoor een ondero-tftcier of een 1oldaat : 

huisvesting, een zindelijk strooleger met twee 
bedlakens, één deken des zomers en twee des 
winters, eene tafel, een stoel of eene bank, ge
legenheid tot reiniging met waschgereedschap en, 
1ooveel noodig, vuur en licht of plaats bij vuur 
en licht, ter keuze van den inwoner. 

"· r opr een o.f!icier : 
eene kamer voorzien van de noodige meubelen. 

als: tafel, stoelen, een ledikant of bedstede, met 
een gevulden stroozak en een matras of een 
vederen bed, eene hoofdpeluw of een hoofdkussen, 
twee bedlakeos en één deken des zomers en twee 
des winters, alsmede het noodige waschgereed
sehap er, , zooveel noodifl;, vuur eu licht of plaats 
bij vunr en licht, ter keuze van den inwoner. 

Worden twee officieren in één hnis ingekwar
tierd, dan kan bun gezamenlijk één kamer, doçh 
alsdan met twee afzonderlijke slaapplaatsen, wor
den verschaft. 

Voor een opper- of een hoofdofficier behooren, 
zoo mogelü k, twee kamers te worden verschaft, 
waarvan één tot slaapvertrek is ingericht. 

Wanneer gereedschappen tot het gereedmaken 
van apijzen en dranken moeten worden verschaft, 
moeten de daartoe vereischte keukengereedschappen, 
alsmede de noodige kachels, fornuizen of andere 
tot het doel geschikte toestellen of inrichtingen, 
voor zooveel noodig met toebehooren, beschikbaar 
worden gesteld. 

4. In geval van inkwartiering met f/Oeding· 
moet, boven en behalve hetgeen in artikel S 
vermeld is, worden verschaft op den dag van 
aankomst en verder voor ie<leren dag van verblijf: 

a. Y oor een onderotftcier of een 1oldaat: 

een voedzame maaltijd, bestaande in aardappelen 
en groenten of droge peulvruchten, en voorts in 
vleesch, spek of viscb, en daarenhoven0.7óK.G. 
goed gebakken brood, tweemaal per dag thee of 
koffie, en verder het noodige drinkwater. 

IJ. Yoor een o-tftcier: 
alleen dan, wanneer binnen ten hoogste een 

half onr ·gaans van de bebouwde kom, waar hem 
huisvesting verleend is, geene gelegenheid voor 
hem bestaat om zich tegen betaling behoorlijke 
voeding te verschaffen: een voedzame maaltijd, 
bestaande in vleesch of visch, groenten en aard
appelen, benevens 0.76 K.G. tarwebrood en 0.20 
K.G. boter, tweemaal per dag thee, koffie of 
0.ó L. bier, en verder het noodip:e drinkwater. 

Wanneer het hoofd van het geziu mocht ver• 
langen dat de officier deelneme aan de gewone 
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maaltijden en ververschiogen van het gezin, be
hooren deze met bovenstaande omschrijvingen on• 
geveer overeen te komen en mag de officier geene 
afzonderlijke maaltijden en ververschingen eischen. 

5. Tot ,tallifffl van dienstpaarden moet eene 
daartoe geschikte ruimte van ten minste 1.6 M. 
breedte en 3 M. lengte per paard verschaft wor
den, in stallen, of in gebouwen of getimmerten 
daarvoor bruikbaar. Voorts moeten de noodige 
stalgereedschappen en middelen tot verlichting 
der localiteit beschikbaar worden gesteld. 

6. Tot het doen verschaffen van: 
a. ooeding z01'der ltuiave,ting, en 
6. 11oeding, ingeval de ltuilfJèating geschiedt 

overeenkomstig het bepaalde bij de slotzinsnede 
van art. 12 der Wet, 

treedt de commandant van den troep in overleg 
met den burgemeester. 

De voeding onder a bedoeld, wordt verschaft 
door de ingezetenen of door de gemeente; die 
onder IJ vermeld, wordt door de gemeente verstrekt. 

Wordt de onder a bedoelde voeding door de 
ingezetenen verschaft, dan geldt te dien aanzien 
het bepaalde bij art. 4. 

Ingeval de onder a vermelde voeding door de 
gemeente wordt verschaft, en ingeval de onder IJ 
vermelde voeding wordt ven trekt, wordt, zoo 
mogelijk, bij minnelijke schikking overeengekomen, 
welke spijs en drank of welke niet gereed ge
maakte levensmiddelen zullen worden verstrekt 
en welke prijs, gelet op den gewoneo of markt
prijs, deswege aan de gemeente zal worde~ vol
daan. Daarbij moet worden in acht genomen, 
dat per etmaal ongeveer de voeding behoort te 
worden verschaft, omschreven bij art. 4 voormeld. 

Indien de zaak niet bij minnelijke schikking 
kan worden geregeld, kan de aan vraap; zich 
voor iederen militair, per dag, uitstrekken tot 
hoogstens 

0.76 K.G. brood; 

{ 
0.25 • vleesch, of 
O. ló - • ham of spek; 
0.6 liter boonen of erwten, of 
0.20 K.G. gort met 0.2 L. melk en 0.06 K.G. 

siroop, of 
0.26 K.G. rijst met 0.2 L. melk en 0.02• 

K.G. sniker, of 
2.1!6 liter aardappelen; 

{ 
0.05 K.G. rijst (voor soep) en soepgroenten, o! 
0.026 • boter, met 0.10 K.G. kaas ; 

groenten, waar deze bij den middagmaaltijd te 
pas komen; 

koffie, 1 tot zood,1nige hoeveelheden, dat daar-
thee van tweemaal per dag kan worden 

Ik verstrekt, in den zin van art. oio van 
me ' dit Besluit. 

Worden niet gereedgemaakte levensmiddelen 
verschaft , dan moeten, zoo noodig, ook brand
atoffen, kenkengereedschappen en gelegenheid tot 
het gereedmaken van de spijzen en dranken, over• 
eenkomsrig het bepaalde bij art. 3, beschikbaar 
worden gesteld; met dien verstande dat, bijaldien 
in de ~bonwen , waarin de huisvesting overeen
komstig de slotzinsnede • van art. 12 de_r Wet 
plaats beeft, zoodanige gelegenheid ontbreekt, 
kan worden volstaan met het beschikbaar stellen 
van in de onmiddellijke nabijheid van die ge
bouwen gelegen terreinen tot het aanleggen van 
veldkeukens, met de voor het maken en inrichten 
-van zoodanige keukens vereiscbte gereedschappen 
en máterialen. 

7. De gebouwen waarin, overeenkomstig het 
bepaalde bij de elotzinsnede van art. 12 der Wet, 
het aldaar bedoelde krijgsvolk wordt gehuisvest, 
moeten van gemeentewege voorzien zijn van een 
in overleg met den commandant van den troep 
door den burgemeester te bepalen aantal : 

slnapplaatsen met bedlaken• en dekens , op den 
voet als bij art. 3 ia · voorgeschreven; 

tafels; 
stoelen of banken ; 
middelen tot verlichting, tot schoonhouden en -

indien het jaargetijde het medebrengt - tot ver
warming van de localiteit , en van 

het noodige waschgereedschap , waarbij ook de 
· verschaffing ran zeep kan worden gevorderd. 

Indien de gemeente niet in het bezit is van de 
voren vermelde benoodigdbeden , worden door het 
Gemeentebestnnr ~een andere voorwerpen gekocht 
of gehnurd dan die door den commandant van 
den troep uitdrukkelijk noodig worden geoordeeld. 

Voor zooveel, met inach\neming van het be
paalde bij de vorige zinsnede, in de behoefte aan 
nachtligging niet kan worden voorzien, kan de 
gemeente volstaan met hei verstrekken, in de bij 
dit artikel bedoelde gebonwen, van het noodige 
ligstroo tot het inrichten van stroolegers. 

In de stalling van de dienstpaarden , welke 
door krijgsvolk, ale in dit artikel bedoeld, worden 
medegevoerd, wordt voorzien overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 6 ; met dien verstande, dat die 
paarden , zoo eenigszins moitelijk, in of in de 
onmiddellijke nabijheid van de gebonwen , waarin 
de militairen worden ondergebracht , moeten wor-
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den gestald, en dat voor het aankoopen of horen 
var stalgereedschappen, het bepaalde in de tweede 
zinsnede van dit artikel van toepassing is. 

8. De navolgende schadeloosstellingen worden 
van Rijkswege betaald: 

1 °. voor l,uine&ting zonder voedittg, hetzij met 
of zonder verschaffing van hetgeen tot het gereed
maken van spijzen en dranken vereischt wordt: 

a. voor een onderofficier of een soldaat: twintig 
cent (f 0.20); 

ll. voor een officier : één gulden (f 1.00); 
c. voor een opper- of een hoofdofficier : één 

gulrJen en vijftig cent (f 1.50); 
2°. voor l,uiave1tittg met voeding van een onder

officier of een soldaat : tacl,tig cent (f 0.80) ; 
So. voor voeding zonder Àt1Ïlve1ting, door de 

ingezetenen, als bedoeld onder a van artikel 6 van 
een onderofficier of een soldaat: ze1tig cent (/0.60); 

4,0 • voor voeding van wege de gemeente, als 
bedoeld onder a en onder ll van art. 6 , met of 
zonder verschaffing van hetgeen tot het gereed
maken van spijzen en dranken vereischt wordt, 
voor zooveel niet, ingevolge het bepaalde bij dat 
artikel, bij minnelijke schikking, een andere prijs 
wordt overeengekomen: de in de &emeente geldende 
gewone of marktprijs; 

5°. voor de hoeveelheid spijs en drank of levens
middelen, bedoeld in de voorl&atste zinsnede van 
art. 6 , met of zonder verschaffing van hetgeen 
tot het gereedmaken daarvan vereischt wordt: per 
man zeltig cent (f 0.60). 

Wanneer in het bierbedoelde geval eene mindere 
hoeveelheid spijs en drank is aangevraagd, wordt 
eene in evenredigheid verminderde schadeloosatel• 
Jing betaald. 

Bij verschil ..-an gevoelen deswege, be1,aalt de 
Commissaris der Koningin in de Provincie het 
bedrag der schadeloosstelling; 

6°. voor het stallen van een dienstpaard: tien 
cent (j 0. 10). 

De meat der gestalde paarden blijft ter beschik
king van den inwoner, bij wien gestald wordt; 

De in de punten 1°., 2°., 3°., 5°. en 6°. van 
dit artikel vermelde schadeloosstellingen worden 
berekend per dag; de dag van aankomst wordt 
daarbij wel, die van vertrek wordt daarbij niet 
medegerekend; 

7°. voor het verschaffen of beschikbaar stellen 
van transportmiddelen te land : 

a. Tot het vervoeren der bagage van troepen 
op marsch, het overbrengen van zieke militairen 
en van personen met spoedvereischende militaire 

dienstverrichtingen belast, het vervoeren van ge
schut of ander krijgsmaterieel en verdere behoeften 
voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk, 
van de eene plaats naar de andere, de terugreis 
daaronder begrepen, voor eiken kilometer afstand: 

voor een wagen met twee paarden en den ge
leider: vijf en twintig cent (/ 0.25); 

voor een kar of wagen met een paard en den 
geleider : twintig cent (f 0.20) ; 

voor een voorspan, om geschnt, caissons, smids
wagens en dergelijken te vervoeren: 

Io. van twee paarden en den geleider: twintig 
cent (f 0.20); 

2°. van een paard en den geleider: vijftw 
cent (f 0.15). 

De schodeloosstelling voor een transport, als 
hier bedoeld, wordt vermeerderd met eene vaste 
som , overeenkomende met de vergoeding voor 
een nor dienat, volgens den ,maatstaf, vastgesteld 
voor een transport, bedoeld bij pont c hierna. 

Voor de terugreis worden voorts de te betalen 
tol-, brug- en veergelden vergoed. 

ll. Zijn bij aankomst op de plaats der bestem
ming, bij de vordering aangeduid, de vereischte 
middelen voor verder vervoer niet te bekomen en 
moet van de gebezigde middelen den volgenden 
dag gebruik worden gemaakt, dan wordt boven 
de vergoeding voor den verder af te leggen afstand 
naar vorenstaanden maatstaf, vergoeding voor nacht
verblijf betaald : 

voor een wagen met twee paarden en den ge
leider: een gulden lin vijftig cent (f 1.50); 

voor een kar of een wagen met een paard en 
den geleider: een gulden (f 1.00); 

voor een voorspan van twee paarden en den 
geleider: een gulden en vijftig cent (f 1.50); 

voor een voorspan van een paard en den ge
leider: een gt1lden <f 1.00). 

c. voor het verschaffen of beschikbaar atellen 
van voertuigen met paarden en geleiders of van 
spannen paarden en geleiders, tot het overbrengen 
van geschat of ander krijgsmaterieel en verdere 
behoeften voor de legers of verdedigingswerken 
van het Rijk, binnen den omtrek eeoer gemeente, 
voor elk onr, dat is dienst verricht of beschik
baar ie gesteld: 

voor een wagen met twee paarden en den ge
leider: een gulden (f 1.00}; 

voor een kar of een wagen met een paard en 
den geleider: vijf en tacl,tig cent (f 0.85); 

voor een voorspan van twee paarden en den ge
leider: vijf en tacMig cent (/ 0.86); 
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voor een voorspan van een paard en den ge• 
leider: ur,1ntig cent ( f 0. 70). 

Op de in dit artikel bedoelde wagens or karren 
moet als maximum kunnen worden geladen: 

op een wagen met twe11 paarden, 500 K.G. of 
8 man; 

op een kar of wagen met een paard, 350 K.G. 

of 5 man. 
9. Wanneer een officier in het geval verkeert, 

hiervoren in art. 4 bedoeld, zal hij aan den inwoner, 
bij wien hij ingekwartierd ia, voor zijne voeding 
betalen: een guldffl Pij/ ffl tlDi,atig cent (/L25). 

10. Ingeval er transportmiddelen te water noodig 
zijn, wordt de schadeloosstelling in billijkheid ge• 
regeld door den burgemeester der gemeente, waar 
de vordering geschiedt, 

Wanneer met de door den bnrgemeester be
paalde schadeloosstelling geen genoegen wordt ge-• 
nomen door de inwoners, die de verstrekking 
-gedaan hebben, of door de militaire overheid, 
wordt de zaak onderworpen aan de beslissing van 
den Commissaris der Koningin in de Provincie, 

die alsdan de schadelooastelling bepaalt. 
11. Het in het vorig artikel vermelde geldt 

evenzeer ten aanzien van de vergoeding der kosten, 
bedoeld in het laatste lid van art. 12 der Wet 
en van de leverantiën, welke krachtens artt. 28 
en a.i der Wet" worden gevorderd, behoudens het
geen in art. 40 van dit Besluit omtrent de leve
ring van paarden is bepaald. 

12. Wanneer er verstrekkingen overeenkomstig 
art. 33 der Wet hebben plaah gehad, en de in
woners geen ~enoegen nemen met de schadeloos
stelling, welke hun, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 34, der Wet, dadelijk of later, tegen in
wiBSeling van de afgegeven bewijzen van ontvangst, 
van wege de militaire overheid ia betaald, wor• 
den hunne deswege in te dienen bezwaren ge• 
zamenlij k door den burgeriieester en een door den 
Minister van Oorlog aan te wijzen militairen com• 
misaaria onderzocht en afgedaan. 

Bestaat er verschil van gevoelen tusschen den 
burgemeester en den militairen commissaris om• 
trent het bedrag van de schaoieloosstelling , dan 

voegen zij zich tot het verkrijgen van eene be
slissing eenen derden persoon toe. K nonen zij 
het onderling niet eens worden over de kenze van 
dezen persoon, dan wijzen zij ieder een persoon 
aan en besliet het lot, wie van deze beiden toe-

11:evoegd wordt. 
13. In verband met de verplichting tot het doen 

van leverantiën van paarden, overeenkomstig art. a2 

der Wet, wordt, krachtens het bepaalde bij art. 
32bi.r der Wet, telkens wanneer znlkt noodig is , 

bij Koninklijk Besluit, hetweik in de Staatscou• 
rant wordt geplaatst, eene keuring van paarden 

uitgeschreven. 
14. Binnen één maand, nadat eene nitachrij• 

ving als in art. 13 bedoeld is geschied , wordt , 
door de zorg van het bestnnr der gemeente, aan 
ieder in de gemeente metterwoon gevestigd eigenaar 
van een paard of van meer paarden, waarvan 
aangifte voor de kenring moet geschieden, totdat 

einde een formulier ter invnlling gezonden, iugericht 
volgens het bij dit Besluit gevoegde model litt • ..d.. 

De voor dit doel noodige opgaven van eigenaars 
van paarden worden zoo veel mogelijk door den 
ontvanger der directe belastingen, op aanvrage 
van het iiemeentebestunr verstrekt. 

Binnen acht dagen mi de da11teekening van het 
formnlier mott dit, behoorlijk en naar waarheid 
ingevuld, en door den geadresseerde onderteekend, 
door dezen worden ingeleverd aan het bestnnr der 

gemeente. 
15. Aangifte ten behoeve van de kenring be

doeld in art. 13 moet worden gedaan van alle 
paarden met uitzondering van: 

1 °, de paarden, . welke behooren aan Ons or aan 
een der leden van het Koninklijk Huis; 

2•. de paarden van de diplomatieke ap:enten 
van vreemde Mo11:endheden ; 

s•. de paarden, welke officieren en ambtenaren 
in dienst van den Staat, verplicht zijn te bonden. 

Het gemeentebeatunr doet de juistheid van de 

gedane opgaven controleeren. 
16. Het gemeentebeatnur vult de noodige op

gaven nopens de in IU't. 14 bedoelde aangiften in, 
op verzamellijsten voor rij• en voor trekpaarden; 
deze lijsten moeten zijn ingericht volgena de bij 
dit Bealuit gevoegde modellen litt. Br en Bu. 

Op de verzamellijsten worden nÏ/lt vermeld: 
1 •. de paarden, welke jonger zijn dan Pij/ of 

onder dan PeertÏffl jaar; 

2°. hengsten en klophengsten; 
8°. schimmels en bonte paarden; 
40, paarden, 11·elke bij eene vroegere kenring 

voor den militairen dienst voor altijd ongeach.ilt 
zijn bevonden ; 

5°. de paarden van niet-Nederlanders, behoo
rende tot een vreemden Staat, alwaar , ingevolge 
eene aoortgelij ke bepaling als deze , Nederlanders 
niet tot levering bij eventueele vordering ten be
hoeve van den krijgsdienst verplicht zijn; 

6°. de paarlen, welke geneesheeren, veeartsen 
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of geestelijken beiitten tot uitoefeuing van bunndl 

praktijk of bonnen dienst, doch niet meer da 

één paard voor iederen geneesheer, veearts o! 
geestelijke; 

7°. de paarden, welke onmisbaar zijn voor den 

Rijks-, den provincialen of den gemeentelijken dienst; 
8°. de paarden, welke onmisbaar zijn voor den 

geregelden dienst der publieke vervoermiddelen. 

Of een paard tot een der hiervoren bedoelde 
cate~rieën behoort, wordt door het gemeente

bestnur beslist. 
Vau elk der iu dit artikel bedoelde verzamel

lijden worden ten minste fJijf afschriften of af

drukken gemaakt en ingevnld. Een daarvan wordt 
binnen tien weken, nadat de in art. 13 bedoelde 
uitschrijving is geschied, aan den Commissaris 

der Koningin in de Provincie gezonden ; de overige 
worden door het gemeentebestuur bewaard om te 

djenen tol het doel in art. 23 vermeld. 
17. De volgorde, waarin de paarden op de in 

art. 16 bedoelde verzamellijsten worden gebracht, 

wordt bepaald bij l,oti,ag, ten overstaan van het 
gemeentebestnur in het openbaar te honden, en 
ten minste drie dagen te voren af te kondigen. 

De eigenaar van een in te schrijven paard is 
gerechtigd. in persoon voor dat paard te loten; 

is bij eigenaar van meer dan een in te schrijven 

paard, dan loot bij voor elk paard af1.onderlijk. 
Is de eigenaar niet bij de loting tegenwoordig, 

dan looi de burgemeester voor hem. 
18. Binnen dri4 maanden nadat de uitschrij

ving in art. 13 bedoeld, is geschied, zenden de 
Commissarissen der Koningin in de Provinciën 
aan den Minister van Oorlog eeue 11umerieie 
opgave, op~emaakt volgens het bij dit Besluit . 
,revoegde model litt. C. , betreffende de op de 
verzamellijsten ingeschreven paarden. 

19. Na ontvangst van de in art. 18 bedoelde 

numerieke opgaven, bepaalt de Minister van Oor
l<lg, in verband met de behoefte, de door elke 
provincie bij eventueele vordering ten behoeve van 

den krijgsdienst te leveren aantallen rij• en trek
paarden; en zulks in evenredigheid van de in 
die opp:aven vermelde hoeveelheden paarden van 
elk der beide categorieën. 

Met betrekking tot het aantal trekpaarden 
wordt daarbij tevens bepaald, het minimum aan
tal .lat daarvlLD gesd,ikt moet zijn om niet alleen 
als trllfflpaard , doch ook om als batterijpaard 
e dienen, 

Hij stelt den Commissaris der Koningin in 
ennis met de voor de Provincie bepaalde aan-

tallen en teveDB mei den dag waarop de keuring 

der paarden een aanvang zal nemen. 

20. De Commissaris der Koningin verdeelt de, 

blijkens de in art. 19 bedoelde keonisgeving , in 
het aldaar vermelde geval, door de Provincie te 
leveren aantallen rij - en trekpaarden over de 
verschilleode gemeenten, zuoveel mogelijk in even

redigheid van de op de verzamellijsten dier ge

meenten ingeschreven aantallen van elk dier beide 
categorieën . 

Voor de in de voorgaande zinsnede bedoelde 
verdeeling kan bij , . zoo noodig , twl'e of meer 
gemeenteo samenvoegen. 

Voorts stelt hij voor elke gemeeote of, inge• 
val van samenvoeging, voor elke ingevolge de 
voorgaande zinsnede gevormde groep van gemeenten, 

het minimum aantal der t,e leveren voor batterij
paard geschikte trekpaarden vast ; en zulke zoo

veel mogelijk in verhouding van het aantal batterij

paarden, dat onder het voor de provincie bepaalde 
aantal trdpaarden begrepen moet zijn. 

Hij zendt aan deu Minister van Oorlog eene 
opgave van de door hem vastgestelde verdeeling. 

Hij doet aan de betrokken gemeente besturen 
mededeeling van het aantal der bij eventueele 

vordering ten behoeve van den krijgsdienst, door 
de gemeente of door de samengevoegde gemeenten, 
te leveren rij- en treipaardeo, met vermelding 

van het minimnm aantal paarden der laatste cate

gorie die p:eschikt zullen moeten zijn om als 
batterijpaard te dienen; alsmede van den dag 
en het unr, waarop de keuring van de daarvoor 

aan te wijzen paarden voor den militairen dienst 
zal aanvangen. 

Bedoelde tijdstippen worden door den Commis
saris der Koningin vastgesteld in overleg met de 

voorzitten der voor de Provincie aangewezen 
keuring900mmissiën. 

21. Na ontvangst der in art. 20 bedoelde 
mededeeling - doch minstens veertien dagen 

v66r het tijdstip der keuring - wordt in elke 
gemeente in het openbaar afgekondigd , welke 
paarden op den bepaalden dag en op het bepaalde 
·uur op eene daarbij aan te duiden plaats ter 
keuring aanwezig moeten zijn. De hierbedoelde 
plaats wordt door het gemeentebest11ur vastge
steld, tenzij de Commissaris der Koningin, in 
overleg met den voorziiter der betrokken keurings
commi1111ie, ook in verband met de in art. 20 
bedoelde samenvoeging ,·an gemeeuten, eene plaat& 
beeft aangewezen, waar de keuring der paarden 
van twee of van meer gemeenten zal geschieden. 
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De aantallen rij• en trekpaarden, die ter kenring 
aanwezig moeten zijn, bedragen het riierooud van 
het door de gemeente of door de groep van ge• 
meenten eventneel te leveren aantal paarden van 
elk dier categorieën. 

In geval van samenvoeging van gemeenten, 
stelt de CommiSSBris der Koningin vast, hoeveel 
paarden van elk der beide categorieën nit elk 
der tot de" groep beboorende gemeenten ter ken• 
ring aanwezig moeten zijn, en znlks naar den 
maat.staf van het in elk dier gemeenten volgens 
de verzamellijst beschikbare aantal. Hij doet hier
van mededeeling aan de betrokken burgemeesters. 

De aanwij7.ing der paardllll, die aan de kenring 
moeten worden onderworpen; geschiedt in de 
volgorde, waarin zij op de verzamellijsten, be
doPld in art. 16 ,- zijn ingesehreven. 

In geval van samenvoepng van gemeenten, als 
bedoeld in art. 20, bepaalt de Commissaris der 
Koningin door middel van loting, de volgorde 
waarin de tot de groep behoorende gemeenten 
benrtelings , met inachtneming van het bepaalde 
in het vorig lid, telkens een paard Ier keuring 
znllen aanbieden. 

22. De kenringscommisaiën bestaan uit tf/Jee 

officieren, gepensionneerde officieren of eervol ont• 
slagen officieren, aan te wijzen door den Minister 
van Oorlop:, en een burgerlid - bij voorkenr 
een districtsvèearts - aan te wijzen door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Door den betrokken Minister wordt voor elk 
der leden eener kenringscommissie een plaatsver
vanger aangewezen. 

De Minister van Oorlog wijst voor elke keorings• 
commissie nit de leden een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter aan. 

De namen van den voorzitter, van den plaats• 
vervani;e.nden voorzitter, van de leden en van 
de plaatsvervangende leden der keuringscommis
siën worden aan de Commissarissen der Koningin 
door den Minister van Oorlog medegedeeld. 

Bijaldien het bnrgerlid of zijn plaatsvervanger 
geen ambtseed of belofte heeft afgelegd , moet 
hij , alvorens in de commisaie zitting te nemen, 
in handen van den Commi88Bris der Koningiu 
van de Provincie waarin hij gevestigd is , den eed 
of de belofte afleggen, volgens het bij dit Besluit 
gevoegd formnlier litt. D. 

Elke keuringscommissie wordt belast met hei 
keuren der paarden in eenige aan elkander: 
grenzende gemeenten of groepen van gemeenten, 
als bedoeld in art. 20. 

Voor elke commiasie worden door de zorg van 
den Minister van Oorlog eenige militairen als 
hulppersoneel bij de keuring beschikbaar gesteld. 

23. Op den vutgesteldèn dag worden de paar
den, welke aan de kenring moeten worden onder
worpen, door of van wege den eigenaar voor 
de commissie gebracht, in de in art. 21 bedoelde 
volgorde. 

De burgemeester neemt de noodige maatregelen, 
· opdat de keuring ~eregeld en zoo spoedig moge• 
lijk kan plaats hebben •. Hij moet bij de kenring 
tegenwoordig zijn en voorzien zijn van een exem
plaar van de beide verzamellijsten, bedoeld in 
art. 16, ten behoeve van den gemeentelijken 
dienst. Hij reikt voorts aan elk der leden van 
de commissie een exemplaar van deze beide ver
zamellijsten nit. 

De paarden moeten , elk onder geleide van 
een af.zonderlijken persoon, zijn opgesteld, in de 
volgorde waarin zij op de lijsten voorkomen; de 
rij- en de trtkpaarden afzonderlijk; bij samen
voeging als bedoeld in art. 20, gemeentesgewijze, 
met inachtneming van de volgorde in het laatste 
lid van art. 21 aangegeven, 

Elk paard moet voorzien zijn van eene door 
het gemeentebestnnr te verstrekken en aan de 
linkerzijde nn het hoofdstel of van den halster 
bevestigde kaart, waarop vermeld zijn : de naam 
der gemeente, de letter R (rijpaard), of T (trek
paard), en voorta het volgnnmmer op de ver
zamellijst. 

24. Vrijgesteld van de ken ring zijn: 
drachtige merriën in de laabte maand van 

haar drachttijd en venlenmerriën in de eerste 
• 11eertiert dagen , nadat zij hebben geworpen. Aan
gaande deze paarden, even als aangaande paarden, 
welke wegens ongesteldheid niet voor de commis
sie kunnen · worden gebracht, moet haar eene 
desbetreffende verklaring van den districts-veeart1 
of van een ander gediplomeerd veearts worden 
vertoond. 

De reden waarom een paard niet ter keuring 
aanw~zig is, wordt door de commissie en door 
den bnrgemeester op de verzamellijsten aange
teekeod. 

25. De Ministers van Oorlog en van Binnen
landsche Zaken stellen in onderling overleg de 
eischen vast , waaraan een paard moet voldoen 
om geschikt te zijn voor den militairen dienst, 
hetzij als riji,aard, hetzij als trdkpaard; en voor 
zooveel het een trekpaard betreft, bovendien om 
als batt.!rijpaard te knnnen dienen. 



10 NOVEMBER 1892. 367 

De commissie beslist - zoo zij niet eenparig 
oordeelt bij meerderheid - omtrent elk gekeurd 
paard: 

of het voor den militairen dienst geackil:t, 
tijdelijk on

ge,ênikt, 
of het voor den militairen dienst voor altijd, 

ongeackikt is bevonden. 
Omtrent elk voor den militairen dienst geschikt 

bevonden trekpaard beslist de commissie - zoo . 
ooodig eveneens bij meerderheid - of het al 
dan niet geschikt is om als batterij paard te dienen. • 

26. Met het keuren wordt voortgegaan totdat 
het voor de gemeente, of voor de groep v~o ge
meenten als bedoeld in art. 20, vastgestelde aan
tal rij- en trekpaarden en van de laatstbedoeldeo 
ook dat der batterijpaarden - voor elk der ver
eischte soorten vermeerderd met 50 pct. - ge
schikt voor den militairen dienst is bevonden. 

Ingeval uit de ter keuring aangewezen paarden 
geen voldoend aantal goedgekeurd wordt, moet 
van de paarden, die op de verzamellijsten met 
de volgende lotingsnummers zijn aangeduid, het 
vereischte aantal voor :le commissie verschijnen, 
en wordt de keuring zoo ooodig op een ander 
tijdstip voortgezet. 

27. Ue commissie teekeot bare beslissingen 
omtrent de gekeurde paarden op de baar inge
volge art. 23 uitgereikte verzamellijsten aan. De 
voorzitter stelt den burgemeester in de gelegen• 
heid die aanteekeniogeo zijnerzijds op de ver
zamellijsten over te nemen. 

Na afloop van de keuring zendt de voorzitter 
dé aan de commissie uitgereikte verzamellijsten 
aan het Departement van Oorlog. 

28. Aan den eigenaar van elk paard , hetwelk 
tot levering ten behoeve van den krijgsdienst bij 
eveutueele vordering , hetzij geackikt, hetzij tijde
lijk ongeackikt of . wel voor altijd onge,ckîlrt is 
bevonden, wordt door den burgemeester schrifte
lijk van den uitslag der keuring kennis gegeven. 
Daarbij wordt aan den eigenaar van een geschikt 
of tijdelijk ongeackikt bevonden paard, van een 
ingevolge art. 24 van de keuring vrijgesteld paard, 
alsmede van een paard, dat niet is behoeven ge
keurd te worden omdat het vereischte aantal, 
bedoeld bij art. 26 reeds bereikt was, medegedeeld 
dat de kaart bedoeld in art. 23 door hem moet 
worden bewaard, en bij aanbieding tot levering 
van het paard ten behoeve van den krijgsdienst, 
als bedoeld in art. 36, of bij eene suppletoire 
keuring als bedoeld in art. 31, weder e.án de 

linkerzijde van het hoofdstel of van den halster 
moet bevestigd zijn. 

29. Indien de eigenaar van een bij de keuring 
voor den militairen dienst geschikt bevonden paard 
verklaart, dat bij dit paard ingeval van vordering 
tot levering ten behoeve van den krijgsdienst 
wenscht te bebonden, kan door de commissie na 
afloop van de keuring worden toegestaan dat een 
ander, vooralsnog niet tot eventneele levering 
aangewezen paard van dezelfde soort (,V·, trek-, 
batterijpaard), in de plaats en op het volgnummer 
vau het eerstbedoelde paard op de verzamellijst 
wordt gebracht mits het andere paard geschikt 
bevonden is of wordt. Komt het ald os aangeboden 
paard reeds op de verzamellijst der gemeente voor, 
dan wisselen de beide paarden onderling van volg
nummer. Behoort het aangeboden paard niet aan 
denzelfdeo eigenaar als datgene in welks plaats 
het wordt ingeschreven, dan moet, tot het ver
krijgen· van de toestemming voor de ruiling, de 
schriftelijke toestemming van den betrokken eige
naar aan de commissie en aan den burgemeester 
worden vertoond. 

30. De eigenaar van een bij de kenriog over
eenkomstig art. 25 voor den militairen dienst 
geachil:t bevonden paard is verplicht, wanneer 
hij naar eene andere gemeente verhuist of wan
neer het paard, op welke wijze ook, uit zijn 
bezit is geraakt, daarvan binnen veertien dagen 

aangifte te doen aan het gemeentebestnn r; in 
voorkomend geval met opgave van den naam en 
de woonplaats van den persoon aan wien het 
paard in eigendom is overgegaan. 

Wanneer de eigenaar van een paard als in het 
eerste lid bedoeld, sterft, moet d1111rvan, eveneens 
binnen veertien dagen, aangifte worden gedaan 
door hem in wiens bezit het paard is gekomen. 

Het gemeentebestuur houdt van zoodanige aan
güten aanteekeoiog op de verzamellijsten. Is het 
paard overleden, afgemaakt of overgegaan in handen 
van een eigenaar, die niet in de gemeente woont, 

. dan wordt de aanduiding van dat paard op de 
vermmellijst, waarop het vermeld is, doorge
slagen, met vermelding van de reden waarom 
het van de lijst is afgevoerd. 

31. Zuodra ten gevolge van aangiften, als loe
doeld in art. 30, het aantal oog voor eventueele 
levering ten behoeve rno den krijgsdienst beschik
bare paarden op de verzamellijsten vermeld, van 
een of meer der soorten (,V· trek- of 6atterij
paarden), niet meer bedraagt dan taoktig percent 
van het aantal ·der betrokken soort, dat iogevolg1!' 
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het bepaalde bij art. 26 gescAiit is bevonden voel • 
den militairen dienst, geeft de bnrgemee11ter, 
door tus&chenkomst vau den Commissaris der 
Koningin, daarvan kennis aan den Minister van 
Oorlop:. 

Genoemde Minister kan in dat geval voor de 
gemeente of voor de groep van gemeenten eene 
suppletoire keuring uitschrijven, welke keuring 
alsdan wordt gehouden op gelijke wijze als in de 
voorgaande artikelen is voorgeschreven. 

32. Ingeval van suppletoire keuring overeen
komstig lll"t. S l, moeten de paarden, die krach
tens art. 24 als drachtige of venlenmerriën of 
wel om reden van ongesteldheid , van de keuring 
vrijgesteld zijn geweest, doch voor welke eene 
reden tot vrijstelling alsdan niet meer bestaat, 
benevens de bij de keuring tijtleliji 01tge1cAikt 
bevonden paarden, in de volgorde van de lotings
nnm mere, en , voor zooveel betreft eene groep 
van gemeenten , met inachtneming van de over
eenkomstig art. 21 voor de gemeenten bepaalde 
volgorde, voor de keuringscommissie versch ijnen. 

Bij de suppletoire keuring worden de bij de 
eerste keuring gebruikte verzamellijsten ,evolgd. 

33. De overneming voor het Rijk van ten be
hoeve van den krijgsdienst te leveren paarden, 
ingeval van vordering krachtens art. 32 der Wet, 
geschiedt door commiesiën, elk bestaande uit twee 
leden, namelijk één militair lid - zijnde een 
officier, een gepensionneerd officier of een eervol 
ontalagen officier - door den Minister van Oorlog 
en een burgerlid - bij voorkeur een dietricts
veearts - door den Minister van Binuenlandsche 
Zaken aan te wijzen. 

De aanwijzing •an de leden dezer commissiën, 
alsmede die nn een plaatsvanger voor elk der be
doelde leden, geschiedt zooveel mogelijk reeds in 
vredestijd. De leden eu hunne plaatsvervangers 
worden in den regel voor den tijd van drie jaren 
als zoodanip: benoemd. 

De Minister van Oorlog stelt de Commissarissen 
der Koningin met de samenstelling der commisaiën, 
voor hunne Provincie aangewezen, in kennis. 

Bijaldien het burgerlid der commissie of zijn 
plaatsvervanger geen ambtseed of belofte heeft 
afgelegd, legt hij bij zijne benoeming in handen 
van den Commissaris dei Koningin van de Pro
_,,.incie in welke hij geveatigd ie, den eed of de 
belofte af, volgens het als bijlage litt. E bij dit 
Besluit ·gevoegde formulier. 

34. Tot samenwerking met eene commissie van 
verneming, ale in art. 83 bedoeld, worden door 

het bestuur van elke l(emeente voor welke zij optreedt, 
vonr de schatting vau de eventueel door de gemeente 
te leveren paarden, drie taxateurs aangewezen. 

Deze taxateurs, beuevens voor ieder hunner een 
plaatsvervanger, worden , zooveel mogelijk reeds 
in vredestijd, in den regel voor den tijd •an drie 
jaren benoemd. 

Geene andere dan zaakkundige en te goeder 
naam bekend staande personen, mogen tot taxateur 
of tot plaatsvervangend taxateur worden benoemd. 

De taxateurs en hunne plaatsvervangers leggen, 
na hunne aanwijzing, in handen van den burge
meester den eed of de belofte af, volgena het als 
bijlage litt. F bij dit Besluit gevoegde formulier. 

35. De Minister van Oorlog stelt de Commis
eariesen der Koningin, reeds in vredestijd, in 
kennis met het tijdstip waarop, alsmede met de 
plaatsen, alwaar de paarden, die bij de keuringen 
bedoeld in de artt. 25 en 82 voor den militairen 
dienst geschikt zijn bevonden, ingeval van vorde
ring tot levering ten behoeve van den krijgsdienst, 
ter overneming door het Rijk moeten worden 
aangeboden. 

De Commissarissen der Koningin doen van die 
plaatsen, mede reeds in vredestijd, opgave aan 
de gemeentebesturen. 

36. Wanneer bij Koninklijk Besluit is bepaald, 
dat krachtens art. 82 der Wet eene levering van 
paarden ten behoeve van den krijgsdienst moet 
geschieden, geeft de Minister van Oorlog daarvan 
kennis aan den burgemeester van elke der be
trokken gemeenten. 

Na ontvangst van deze kennisgeving doet de 
burgemeester aan de eigenaars dier paarden on
verwijld eene lastgeving toekomen om hun paard 
of hunne paarden, voor zooveel mogelijk voorzien 
van goed hoefbeslag en in elk geval van een 
halster, op het aangegeven tijdstip te bepaalder 
plaatse aanwezig te doen zijn. 

Het gemeentebestuur draagt zorg dat de voor deze 
lastgevingen vereiscbte formulieren, ingericht vol
gens het bij dit Besluit gevoegde model Litt. G. 
te allen tijde voorhanden zijn, en dat steeds het 
noodige voor de uitreiking daarvan voorbereid zij 

opdat de levering, zoo noodig, uiterlijk 24 uur 
na de ontvangst van de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde kennisgeving kan plaats hebben. 

37. De paarden worden door of vanwege den 
eigenaar ter levering aangeboden in de volgorde, 
waarin zij vermeld zijn op de verzamellij~ten be
doeld in art. 16: in eene groep van gemeenten 
als bedoeld in artikel 20, met inachtneming van 
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de overeenkomstig art. 21 voor de gemeenten aan• 

gewezen volgorde. 

38. Vrijgesteld van aanbieding ter levering, in 

het geval bedoeld bii art. 36, zijn: drachtige en 

zoogende merriën , alsmede paarden , die ongesteld 
zijn in die mate dat zij niet voor de commissie 

knnnen verschijnen. 
Van een of anuer moet blijken door het ver

toonen van eene verklaring van àen districta

veearts of van een ander gediplomeerd veearts 
De eigenau, die op het tijdstip van levering 

der paarden de bedoelde verklaring niet kan ver• 

toonen, is gebonden haar binnen den tijd van 

twee dagen na dat tijdstip aan den betrokken 
burgemeester in te zenden. 

39. Op het daarvoor bepaalde tijdstip moeten 

de burgemeesters voorzien zijn van de mor den 

gemeentelijken dienst bestemde verzamellijsten, 
waarop de in de artt. 24, 27 en 30 bedoelde 
aanteekeningen moeten zijn gesteld, alsmede de 
in art. 34 bedoelde taxateurs of hunne plaatsver

vangers, op de plaats van aflevering aanwezig zijn. 

De leden der commissie van overuP.ming of 

hnnne plaatsvervangers ontvangen van den Minister 

van Oorlog de vereischte bevelen om zich , even

eens op dat tijdstip, op die plaats te bevinden. 

Zij zijn voorzien van de, ingevolge art. 23 aan 

de aldaar bedoelde kenringscommissie nitgereikte 
verzamellijsten. · 

Behondens het bepaalde in het 4de lid van 

art. 47, neemt de Minister van Oorlog maat

regelen, opdat de noodige geleiders voor de te 
leveren paarden mede op de plaats van aflevering 

tegenwoordig zijn. 
· 40. De commissie onderzoekt of de ter levering 

aangeboden paarden nog voor den militairen dienst 

geschikt zijn. 
Bij verschil van meening dienaangaande beslist 

het militaire lid. 
De eischen voor de geschiktheid zijn daarbij 

dezelfde als die, welke , krachtens art. 25, voor 
de daarbij bedoelde keuring zijn vastgesteld. 

De commissie neemt de geschikt geoordeelde 

paarden · over in de volgorde bedoeld bij art. 37. 
De prijs van overnP.ming wordt door de drie 

taxateurs of bonne plaatsvervangers bepaald. Hier
toe wordt bei gemiddelde genomen van de door 

ieder hnnner afzonderlijk aan de commissie en aan 
den burgemeester op te geven schatting der waarde 
van het paard. De schattingen en de leverings

prijzen worden door de commissie en door den 
burgemeester op de verzamellijsten aangeteekend. 

· 1892. 

De leveringsprijs wordt door den bnrgemeester 

·aan den eigenaar van het paard bekend gemaakt. 

De schattingen van de taxateurs mogen hem even
wel niet· worden medegedeeld. 

41. Een tanteur of een 11laatsvervangend taxa

tenr neemt geen deel aan het bepalen van den 

prijs van een paard, hetwelk hem in eigendom 
mocht toebehooren. Hij wordt daarbij door een 

plaatsvervangend taxateur vervangen. 

42. Gaat de voor een paard bepaalde leverings-

prijs een door den Minister van Oorlog v6ór de 
keuring vast te stellen som te boven, dan wordt 
het paard beschouwd als tijdelijk niet in aan
merking komende voor overneming door het Rijk; 

tenzij de eigenaar genegen mocht zijn het 600r 

de door den Minister van Oorlog vastgestelde 
som af te staan. 

43. Alle nog geschikt geoordeelde paard.wi 
worden getaxeerd, ook als het voor de leverini 
vastgestelde aantal van elke soort (rij-, trel:-, /Jat
tt!l"ij-paarden) reeds voltallig is. 

44. Kan, in het geval bedoeld bij art. 36, in 

eene gemeente of •in eene groep van gemeenten 

als bedoeld in art. 20, tengevolge van het afkeuren 

van ter levering aangeboden paarden, het door 

de gemeente of door de groep van gemeenten van 

een of meer der soorten (rij-, trel:-, batterij
paarden) te leveren aantal paarden, die aan' de 

eischen van geschiktheid voor den militairen dien• 

voldoen, niet worden verkregen, dan moeten nit 

de gemeente of uit de groep van gemeenten onmid" 
dellijk in de in art. 37 bedoelde volgorde zooveel 

nog niet gekeurde paarden voor de commissie 

worden gebracht, tot bedoeld aantal verkregen. is. 
De bdtrokken gemeentebestnren nemen alsdan 

onverwijld de vereischte maatregelen tot het doen 

opvolgen van deze bepaling door de betrokken 
eigenaars, 

45. Ingeval de eigenaar van een voor levering 

aangewezen paard verklaart dat hij dit paard 
wenscht te behouden, kan zulks door de commiasie 
worden toegestaan , mits hij in de plaats vim het 

eerstbedoelde een niet voor levering aangewezen 
paard van dezelfde soort, naar genoegen van de 

commiasie, tegen den te taxeeren prijs, aanbiedt. 
46. Voor den halster wordt, hoven den leveringat 

prijs van elk paard, eene door de taxatenrs te' 

bepalen billijke vergoeding toegekend. Het bedrag 
dier vergoedingen wordt door de commissie en 
door den bnrgemeeeter op de verzamellijsten aan
geteekend. 

4 7. Tot op het oogen blik van de overneming 

25 
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is de eigenaar aansprakelijk voor de ~oorlij ke 
bewakinf( en voeding van het paard; van dit 
oogenblik af geldt zulks voor de geleiders bedoeld 
in art. 39. • 

Onmiddellijk na de overneming door de com
missie, zijn de paarden voor rekening van het 
Rijk. De Minister van Oorlog draagt zorg dat 
zij gedirigeerd worden op de korpsen, waarvoor 
zij bestemd zijn. 

Zijn de in art. 39 bedoelde geleiders op het 
tijdstip der overneming nog niet tP-r plaatse aan- . 
we11ig, dao worden de paarden, in afwachting 
van hunne aankomst, bewaakt en gevoed door de• 
zorg van het emeentebestnnr. 

De. ,Minister van Oorlog kan aan het gemeente
beatnnr opdragen, de paardën, zonder de voren
bedoelde geleiders af te wachten, naar de stand
plaatsen der betrokken korpsen te doen over
br~ngen en ze tot het oogenblik van aflevering 
aan de militaire autoriteit te doen geleiden en 
voeden. Daartoe moet alsdan voor elk drietal 
paarden één geleider worden aangewezen. De op 
de overbren~ing en voeding vallende kosten worden 
dQ2r het Rijk aan het gemeentebestu nr vergoed. 

48. Aan den eigenaar van een overgenomen 
paard wordt door de commi88ie een bewijs in 
tweevoud afgegeven , ingericht overee'!komstig het 
bij lit Besluit izevoegde model, litt. H. 
i\leo der bewijzen wordt, na door den eigenaar 

voor gezie,a geteekend te zijn, door hem aan den 
111Prgemeester ter hand gesteld. 

De burgem.eester zendt deze bewijzen, van alle 
in de gemeente geleverde paarden, met een ver
zamelstaat , aan het Departement van Oorlog; de 
commissie iendt de door haar gebruikte exem
plaren van de verzamellijsten aan genoemd De

parte1J1ent. 
Dit Departement stelt daarop het geheele voor 

de gemeente verschuldigde bedrag ter beschikking 
van den burgemeester, door wiens tosscheokomst 
de belanghebbenden ten spoedigste worden nit
betaalà, tegen afgifte van het dnplicaatbewijs, 
waarop door den belanghebbende voor 1Jolàaan 
wordt geteekeod. 

De burgemeester zendt daarop deze quitaotiëo 
zamelijk aan het Departement van Oorlog. 

49. Is de oorlog geëindigd of oorlogsievaar 
niet langer aanwezig , dan kan de voormalige 
eigenaar van een ingevolge art. 40 aan het Rijk 
geleverd paard, dit paard terngkoopen , tegen den 
door het Rijk daarvoor betaalden prijs, vermiuderd 
met i indien een der beide genoemde toestanden 
korter dan zei maanden , en verminderd met ½ 
indien zulk een toestand zea maanden of langer 
heeft geduurd. 

50. De borgerleden en de plaatsvervangende 
burp;erledeo der commiS1iëo in de artt. 22 en 33 
bedoeld, de aldaar bedoelde gepensionoeerde offi
cieren , alsmede de taxateurs en plaatsverv8J1gende 
taxateurs , in art. 34 bedoeld, genieten, voor 
zoover zij niet zijn bezoldigd rijksambtenaar, 
behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
volgens de daaromtrent geldende bepalingen, een 
vac!ltiegeld van ze, golden per dag. 

52. De burgemeesters zijn bevoegd, met goed
keuring van den Commissaris der Koningin , de 
werkzaamheden hnn opgedragen bij art. 2:l, 2de 
lid en art. 39, late lid, te doen verrichten door 
een der leden vao den gemeenteraad of door den 
gemeent~-secretaris. 

52. De Wet van 10 Mei 1890 (Staaublad 
n°. 83) treedt in werking gelijktijdig met dit Besluit. 

De Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche 
Zaken, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van Marine , van Financiën en van Koloniën zijn, 
ieder vo~r zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staat,
l,l,ad zal worden geplaatat en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den !Oden November 1892. 

(g,t.) E M M A. 

De Mitt. van Oorlog, (get.) SEY.11.IIARDT. 

De Mini.tier van Binnenlanrllcn.e Zal:en, 
(qet.) TA.K VAN POORTVLIET. 

De Mitt. 1Jan ff' ater,taat, Handel en Nij1Jern.ei.tl. 
(g,t.) c. LKLY. 

De Mittuter van Marir,e, (get.) J. C. hNBEN. 

De Mittüter van FinaffCiëtt, (get.) P1ERSON. 

De Mittüter van Kolottiim, (get.) v. DKDEH. 

(Uitgeg. 8 N01J. 1892.) 
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4rt. 82hi.r der Wet van 14 Septem
ber 1866 (Staat,MatJ o0 • 188), 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (Staat,b'taà 
o0 • 63), van 16 April 1886 
(Staat,hlail o0 • 64) en no 10 Mei 
1890 (Staat1hlaà no. 88). 

MoDEL Lm. A. 

[ Vastgesteld bij Koninklijk Be1loit van 
10 November 1892 (Staat,hlaà o0 • 268),) 

bt. 14 van het Koninklijk Beslnit van 10 November 1892 (8taat,hlaà no. 263). 
PBOvurnui: 
GIKEENTE 

Áan 

Krachtens art. 32hi.r der Wet en art. 14 van het Bealoit, noodigt het bestuur der gemeente U 
nit, de onderstaande vragen te beantwoorden. 

Dit formnlier moet, binnen ac!,t dagen na de dagteekeoiog dezer nitnoodig\ng, behoorlijk en naar 
waarheid ingevuld en door U onderteekeod , aan het gemeentebestuur worden ingeleverd. 

Te •••••••• den •••. 

1°. Welke zijn: 
a. Uw naam en uwe voornaam? 
6. Uw woonplaats (straat en nummer) P 
c. Uw beroep of uwe betrekkinitP 

2°. Indien gij niet.Nederlander zijt, aan de 
wetten van welken Staat zijt gij onder
worpen P 

3°. Hoe groot is het aantal der U in eigen
dom toebehoorende paarden P 

(Indien gij zijt militair officier of bnrger
ambteoaar van den Staat, hieronder niet 
begrepen , de paarden, welke gij verplicht 
zijt als zoodanig te houden.) 

4°. Welke zijn van elk uwer paarden het ge,lacnt, 
de ileur en de ooderdom (iojareo)P Wordt 
het paard gebezigd als rijpaard of als trei• 
paard P Is het bij eeoe vroegere keuring 
ooor altijd onge,cliikt bevonden voor den 
militairen dienst, en zoo ja, in welk jaar P 

N.B. 
a. Het geslacht in te vullen met •l,eng1(', 

•ilo()Aeng,t", ,,nlffl" of •tnerrie". 
h. Paarden welke als rijpaard en als trekpaard 

tevens worden gebezigd, moeten als RIJPAARD 

worden ingeschreven. 

~ 
s 
s 
"' 
~ 
> 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
enz. 

Het heltuur ooornoemà, 

der paarden. 

l - r oor altijd 
~ ongeacltikt be. 
~ vonden voor -0 den militairen 

dienst bij 
de keu.ring in 

het jaar: 

25• 
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11°. Indien gij zijt genee,lleer of gee,telifl:e, 
wenseht gij, bij levering ten behoeve van 
den krijgsdienst in geval van oorlog of oor
logsgevaar, n w paard of één o wer paarden 
tot uitoefening van nwe praktijk of van 
nwen dienst te behouden P 

Indien gij eigenaar zijt van meer dan één 
paard, well: der onder 4°. genoemde paarden P 

(Aan te duiden door het nummer.) 

6°. Zijn er van de onder 4°. genoemde paar
de11, welke volstrekt noodig zijn voor den 
Bijl:,- , den provincialm of den gemefflt,
l(il:m dienst; of wel voor den geregelden 
dienst der pujliel:e f!errJoermiàdelen i' 

Zoo ja, welke P (aan te dniden door het 
nummer) en voor welken tak der hiervoren 
11enoemde diensten wordt elk hunner gebrniktP 

(1) Hier te stellen de 
handteekening van 
den geadresseerde. 

.Arl. 82hil der Wet van 14 Septem
ber 1886 (Staat1lJlad no. 138), ge
wijzigd bij de Wetten van 29 Maart 
18i7 (StaatslJfad n°. 63), van 
15 April 1886 (StaatllJlatln°. 64) 
en van 10 Mei 1890 (Staat,lJlad 

n°. 83). 

Vorenstaande opgaaf naar waarheid ingevnld. 
Te •••••• den ••• •• 

(1) 

MODEL Ll'l'I'. Bi. 

[Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
· 10 November 1892 (Staat,lJlaá n°. 263). ] 

Àrt. 16 van het Koninklijk Besluit van 10 November 1892 (StaaulJlad n•. 263). 

Pll.oVINCIB. 

611:JRKNTB. 

VERZAMELLIJST der Rijpaarden, 

opgemaakt naar de op den • • • • • • • • gehouden loting, voor de l:ewmsg uitgeschreven _ 
bij het Koninklijk Bealoit van • • • • en til' houden op den • • • . • . . . , 

vermeldende tevens den uitslag der keuring en het bedrag, in geval van levering overeenkomstig 

art. 32 der Wet, voor elk der over te nemen paarden en voor den halster aan den eigenaar uit 

te •etalen. 

NB. Ingeval van vordering krachtens art. 32 der Wet, moeten ten behoeve van den krijgs

dienst door de gemeente worden gelerJ,rd: 

Rijpaarden. 



., 
Signalement van Beeliesng van 

..!!P de keoriogscom-0 hei paard. ► missie. ~ NAAM Woon• Beroep .e .... .. Het paard is be-0 "' ll plaats of -5 " i vonden te zijn "2 BN "' 
i: ... 

" .'!l voor den 1 VOOR- (straat betrek• .'!l ., - militairen dienst en = ::a " " " 
., ... .. 

l ~ ,ê, -~ NAMEN nummer) king ,; " ' .. i .. " = = 
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OPMERKINGEN: 

(Hierin kunnen worden ver-
meld opmerkingen omtrent 
den stand, den bouw en 
den gang der paarden). 

Indien een paard niet 
ter keuring aanwezig is, 
wordt dit in deze kolom 
met vermeldini,t der reden 
van de afwezigheid aan-
geteekend. 

1 Vergoe-Leveringsprijs ding voor 
den halster 

(te bepalen ingeval van vordering krachtens 
Art. 32 der Wet). 

Schattingen van de drie 
taxatenrs . Gnnid-

àelde van 
de schat- Bedrag • 
tingen 

late. llde. 3de. derdrw 
taxateurs. 

I f f I f 

Gezamen-
lijk 

bedrag 
aan den 
eigenaar 
van het 

paard 
uit te 

betalen. 

f 

.... 
00 
C0 

~ 
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.d.rt. 8 26i.r der Wet yan 14 Septem
ber 1866 (Staatsólaà n°. · 188) 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (Staatsólaà 
n°. 68), van 16 April 1886 
(ötaataólaà no. 64,) en van 10 Mei 
1890 (Staataólaà n°. 88) . 

10 NOVEMBER 189~ 

Mon1:L L1TT. Bn. 

(Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
10 November 1892 (Staauólaà n°. 2118).] 

.d.rt, 16 van het Koninklijk Besluit van 10 November 1892 (Staatsólaà n°. 263). 

PROVINCIE 

GEMEENTE 

VERZAMELLIJST der Trekpaarden, 

opgemaakt naar de op den • • • 

bij het Koninklijk Besluit van , 

gebonden loting, voor de keuring, uitgeschreven 

• en _te honden op den • . . . 

vermeldende tevens den uitslag der keuring en het bedrag, ingeval van levering overeenkomstig 

art. 82 der Wet, voór elk der over te nemen paarden en voor den halster aan den eigenaar nit 

te betalen. 

NB. Ingeval van vordering krachtens ari. 82 der Wet moeten ten behoeve van den krijgs

dienst door de Gemeente worden geleverd: 

, Tre kpaa·rd en, waarvan ten minste 

• geschikt voor Batterijpaard. 
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0 het paard. > "" ., = 0(. NAAM Woon- :.si ·= .,; - Q 

= Ji 0 ., 
~ l!N plaats ., = ., ., .. .. .., -"' ... .. - ., 

2 .. 
VOOR- (straat 0 !l ., 

"" en = ;a -;;, 
=-, = " .[ .. ., 

.!: 
.,; ., 

J .g NAMEN nnmmer) ai ~ 
> " g ... = re 11 ., "' ,=- t 

S.!:i ... i > a a a" = 0 ::,..S 1t 
., ., 'O 

=., .. .., .. ., 
~re den eiitenaar. .; s i, 

::, 
0 "" van ., ., .. 

~ 
0 :, 

C!) ~ ;r:: 0 

1 1 1 

1 1 (. l 

Beslissing van de 
keuringscommissie. OPMERKINGEN : 

Het paard is bevonden (Hierin kunnen worden 
verme)d opmerkiogen te zijn voor den 
omtrent den stand, d~n militairen dienst 
bouw en den gang der 
paarden.) geschikt als 1 ;.; 

~ TREK• :a :a Indien een paard niet " .PAARD. 
" ij .. .., ter ken ring aanwezig is, 
" " Nll!TI W.l!L 
OI) wordt dit in deze kolom = 0 
0 ~ met vermelding der re-- -- :~ ... deu van de afwezigheid geschikt als ~ 

1 

:.::: 
,s 

aangetee.kend . BATTERIJ• ~ t 
PAARD. ~ "' .. 

1 

. 
' 

' 
' 

: 

[ 1 

1 Ver~oe-
Leveringsprijs ding voor 

den halster 
. Gezamen-

(te bepalen ingeval van vordering krachtens lijk bedrag 
Art. a2 der Wet.) aan den 

eigenaar 
Schatting van de drie van het taxateurs Gemitl-

tlelde van paard 
de schat- uit te 

Bedrag. t ingen betalen. 
lste. 2de. 3de . der drie 

taxateurs. 
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MODEL LITT. 0: 

.il.rt. 22/Ju der Wet van ] 4, Sep
tember 11:166 (Staat8/Jlad n°. 188) 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (StaatifJ!M, 

n•. 113), van 15 April 1886 
(StaatalJ/4d n°. 64,) en van den 
10 Mei 1890 (StaatafJ lad n°. 88). 

[V aatgeateld bij Koninklijk Be
alnit van 10 November 189 
(StaatafJlad n•. 963).] 

Árt. 18 van het Koninklijk Besluit van 10 No• 
vember 1892 (Staa'8blaá n•. 2118). 

PROVINCIE • • ••• ••• • 

NUMERIEKE OPGAAF ,an de paarden in 
eigendom toebehoorende aan personen in 
de provincie metterwoon gevestigd, welke 
ingevolge art. 32 van bovenvermelde Wet, 
ingeval van oorlog of oorlogsgevaar, in 
aanmerking komen voor levering ten be
hoeve van den krijgsdienst. 

Er zijn in de Provincie op de verzamellijaten , 
bedoeld in art. l 6 van het bovenvermeld Koninklijk 
Besluit, in het geheel ingeschreven: 

• • • • • • • • rijpaarden en 
• • . . . . • • trelpaartlera. 

Opgemaakt den • • • . • • • • • ~ 

De Ccm11,u8arÏI der Koningin, 

MODF..L LITT. D. 

ét. 32fJi8 der Wet van 14, Sep
tember 1866 ( Staauhlad n•. 188) 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (Staat8blad 

n°. 68), van lfi April 1886 
(StaaufJlaà n•. 64) en van den 
10 Mei 1890 (Staatabladn•. 83). 

[Vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit van 10 November 1892 
(StaaufJlad n•. 263).] 

Árt. 22 van het Koninklijk Besluit van 10 No
vember 1892 (Staaublad n•. 2öll). 

Ik zweer (verklaar) dat ik om tot lid der 

kenrin!™)Ommissie, bedoeld bij art. 22 van het 
Koninklijk Besluit van 10 November 1892 (Staat8• 

fJlaà n°. 2118), te worden benoemd, geene giften 
of geschenken heb beloofd of gegeven, of geven 
zal, directelijk of indirectelijk, aan wie ook. 

Ik zweer (beloof) dat ik de aan voormelde 
betrekking verbonden werkzaamheden met ijver 
en nanwgezetheid zal waarnemen en dat ik bij 
de te honden kearingen g,,heeJ onpartijdig zal te 
werk gaan, zonder mij door eenige invloeden 
van welken aard ook te laten beheerschen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik.) 

MODIL LJTT. E 

Árt. 32/Ju der Wet van 14 Sep· 
tember 1866 (Staat8fJlad n°. 138), 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (StaaufJlad 

n°. 68), van 16 April 1886 
(StaaufJlad n°. 64,) en van den 
10 Mei 18~0 (StaatafJlad n•. 88). 

[Vastgesteld bij Koninklij k Be
sluit van 10 Novemlier 1892 
(StaaufJlad n•. 258):j 

Árt. 33 van het Koninklijk Beslait van 10 No
November 1892 (StaaufJlad n°. 263). 

Ik zweer (verklaar) dat ik om tot lid der com
missie, bedoeld bij art. 33 van het Koninklijk 
Besluit van 10 November 1892 (Staa'8fJlad 

n°.- 253), te worden benoemd, geeoe giften, 
gaven of geschenken heb beloofd of gegeven, of 
geven zal, direetelijk of indirectelijk, aan wie ook. 

Ik zweer (beloof) dat ik de aan voormelde be
trekking verbonden werkzaamheden met ijver en 
nauwgezetheid zal waarnemen; dat ik bij de te 
honden keuringen geheel onpartijdig zal te werk 
gaan, zonder mij door eeoige invloeden van welken 
aard ook te laten beheerschen en dat ik datgene, 
waaromtrent mij in meergemelde betrekking ge• 
heimhoadiog is opgelegd, aan niemand zal mede• 
deelen, behalve aan degenen die daarmede ambts
halve moeten worden in kennis gesteld. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig l 
(Dat verklaar en beloof ik.) 
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MooEL Lll'T. F. 

Àrt. 32bi.r der Wet ve.n 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad n•. 138) 
gewijzigd bij de Wetten ve.n 
29 Me.art 1877 (Staat8blad 
n•. 53), ve.n 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) en van den 
10 Mei 1890 ( Staatsblad n•. 88). 

[Vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit ve.n JO November 1892 
(Staatsblad n•. 263).] 

.Art. 34, van het Koninklijk Be~luit van JO No

vember 1892 (Staatsblad n• •. 263). 

l k zweer (verklaar) dat ik, om tot taxateur, 

bedoeld bij art. 34 van het Koninklijk Besluit 

van 10 November 1892 (Staat8blad n•. 253), 

te worden benoemd, geene giften, gaven of ge

schenken heb beloofd of gegeven, of geven zal, 

direct~lijk of indirectelijk, ae.n wie ook. 

Ik zweer (beloof) dat ik de aan voormelde 

betrekking verbonden werkzaamheden met ijver 

eri nauwgezetheid zal waarnemen; dat ik datgene, 

waaromtrent mij in meergemelde betrekking ge

heimhouding is opgelegd, e.e.n niemand zal mede

deelen, behalve 1\/'Il degenen, die daarmede ambts

halve moeten worden in kennis gesteld.; 

dat ik mij zal onthouden van de taxatie van 

paarden e.e.n mij in eigendom toebehoorende; 

de.t ik bij de te houden taxatiën geheel on

partijdig zal te werk gaan, zonder mij door 

eenige invloeden van welken aard ook, te laten 

beheerschen en dat ik bij het bepalen van den 

prijs der paarden uitsluitend zal rekening houden 

met de werkelijke waarde van elk paard in 

vredestijd. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 

(Dat verklaar en_ beloof ik.) 

Mo»EL LIT'l' G. 

~t. 32 der Wet ve.n 14 Septem- • 
.ber lati6 (Staatsblad n•. 138), 
gewijzigd .~ij <ie Wetten van 
29 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 63); ve.n 15 April 1886 
(Staatsblad n•. 64) en van den 
10 Mei 1890 (Staatsblad o0 , 83). 

[Vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit ve.n 10 November 1892 
(Staatsblad no. 253).] 

.Art. 36 van het Koninklijk Besluit van 10 No

vember 1892 (Staatsblad nO, 253). 

PROVINCIE 

GEMEENTE .• 

Aangezien krachtens e.rt. 36 van bovenvermeld 

Koninklijk Besluit eene levering van paarden ten 

behoeve ve.n den krijgsdienst is bevolen , gelast 

het bestuur der gemeente aan .•••••.• (a), 

wonende te • . . . . • . . (b) • • • • • ••• om 

het paard , op de Y erzamellijat der ,'!,, paarden 

betreffende de op den 

gebonden keuring, aangeduid met: N°. 
en met het onderstaand signalement: 

geslacht: 
kleur: 

ouderdom: 

op den te 

ter overneming door het 
• • • • • (c) ..•••. te . 

uur v:~r middag 

Rijk aan te bieden 
••••• (d} ••.•• 

Het pe.e.rd moet door een afzonderlijken per
soon worden geleid, voor zooveel mogelijk voor

zien zijn van goed hoefbeslag en in elk geval van 
een halster, terwijl aan de linkerzijde van den 

halster de kaart bevestigd moet zijn, die ten be
hoe~e van de vorenbedoelde keuring destijds door 

het gemeentebestuur is verstrekt. 

Te den 18 
Het Beat1iur voornoemd: 

(a) Naam en voornamen van den eigenaar. 
(b) Woonplaats van den eigenaar. 
(c) Nauwkeurige aanduiding van de plaats van 

e.e.nbieding. 
(dJ Gemeente, waarin dje plaats is gelegen. 
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Mo L LrTT. H. 10 Nouember 1892. BESLUIT, betreffende vrij-

Àrt. 6 der Wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatablo.d n•. 138) 
gewijzigd bij de Wetten van 
29 Maart 1877 (Staatablad 
n•. 63), van 16 April 1886 
( Staatablaà n•. 64) en van den 
10 Mei 1890 (Staatsblad n•. 83). 

[Vastgesteld bij ninklijk Be-
sluit van 10 N vember 1892 
(Staaublad n°. 263).] 

Àrt. 48 van het Koninklijk Beslu t van 10 No
vember l892 (Staatsblad n•. 263). 

PROVINCIE . 
GEMEENTB . • 

Wij ondergeteekenden, uitmakende e commissie, 
aangewezen tot overneming van , i ng vol ge art. 32 
der genoemde wet, in de gemeente, ten behoeve 
van het Rijk, te leveren paarden, verklaren op 
heden Yan (a) wonende 
te ( b) ten behoeve an het Rijk 
te hebben overgenomen: 

het paard , op de verzamellij8t der ~jk paarden, 

betreffende de op den 
keuring, aangeduid met: 

gehouden 

N•. en met het onderstaan signalement, 
geslacht: 
kleur: 
ouderdom: 

De prijs , overeenkomstig artikel 4 van genoemd 
Koninklijk Besluit vastgesteld, bedr agt: 

voor het paard (e) / 
• den halster (el 

Samen . / 

Te den 18 

Gezien JJe Commissi voornoemd, 
(à) 

Ontvangen opgemeld bednig van 

Te den 
(e) 

(e) 

18 

(a) Naam en voornamen van den verkooper. 
(b) Woonplaats van den verkoope . 
(e) J n letters en cijfers. 
(à) Handteekening van den verko per (te stellen 

op een der bewijzen bij de levering 
(e) Handteekening van den verko per (te stellen 

op het andere bewijs bij de betalin 

dom van briefport. 
:aij Koninklijk besluit van 10 November 1892, 

n•. 22, is vrijdom van briefport verleend voor de 
briefwisseling over dienstzaken van de centrale 
commissie voor de statistiek met alle openbare be
storen, 1mtoriteiteo, ambtenaren en bijzondere 
verneoigingeo en personen. 

17 NoonlllJer 1892. BESLUIT, tot aan volling van 
het Koninklijk beoluit van 27 Maart 1888 
(S&aatablad n•. 67), waarbij nader wordt 
bepaald, welke ziekten van het vee voor be
smettelijk worden gehouden, en welke der 
in de wet van 20 Juli 1870 (Staatsbladn•.181) 
genoemde maatregelen bij het dreigen of 
heerschen van elke dier ziekt.en moeten toe
gepaot worden, gewijzigd door de Koninklijke 
beolniten van dea 12den Mei en den 9den 
October 1889 (Staatablad 0°1

• 62 en 128) en 
aangevuld door het Koninklijk besluit van den 
20sten Mei 1890 (Staatsblad Il". 92). S. 254. 

IN NAAM VAS H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ. 

Qyerwegende, dat aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 27 Maart 1888 (Staatsblad n°. 67), 
gewijzigd door die van _12 Mei 1889 (Staatsblad 
n•. 62) en van 9 October 1889 (Staat8b[ad 
n°. 128) en aangevnlu door dat van 2-0 Mei 1890 
(Staat,blad n•. 92) noodzakelijk is; 

Gezien de wet van 20 Juli 1870 (StaaublaiJ 
n•. 131) laatstelijk gewijzigd door die van 16 April 
1886 (Staaublad n•. 64); 

Op d~ voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 6 October 1892, n°. 5833, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van Statt gehoord {advies van den 
18 Octbber 18\12, n•. 18); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 14 November 1892, n°. 6370, 
afdeeling Medische Politie; 

Hebben 11oeJgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. Na art. 33 van het Koninklijk besluit 

van 27 Maart 1888 (Staatsblad n•. 67), ge
wijzigd door die 12 Mei 1889 (Staatsblad n•. 62) 
en van 9 October 1889 (Staatsblad n•. 128) en 
aangevnld door dat V!!,n 20 Mei 1890 (Staatsblad 
n•. 92), wordt het volgende artikel ingevoegd: 

Art. 33bi,. In bijzondere gevallen ter beoor
deelinir Yan den districtsveearts, kan afmaking 
van zieke of verdachte dieren worden bevolen. 
Ten aanzien van de uitoefening van deze bevoegd-
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heid volgt de districtsveearts de bevelen van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De huiden, hoornen, hoeven en klaauweu der 
afgemaakte zieke of_ verdachte dieren Qloeten 
worden ontsmet. .De borst- en buikingewanden 
en, wanneer dit door den districtsveearts noodig 
wordt geacht, ook de koppen der afgemaakte 
zieke of van ziekte verdachte dieren moeten 
worden verbrand of begraven. 

II. Dit besluit treedt in werking op den 
vijfden dag na dien der afkondiging in het Staat,
b!,ad en in de Staatscourant. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ie belast 
met de uitvoering un dit beslnit, dat in het 
Staatahl,ad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aau den Raad van State. 

Het Loo, den l 7den NoYember 1892. 

(ge_t.) EMMA. 
De Minilter van Binnenlamuche Zaken, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 
(Uitgeg . 24. Nov. 1892.) 

17 November 1892. BESLUIT, tot aanvnlling van 
het Koninklijk besluit . van 27 Juni 1892 
(Staatsblad n°. 167), waarbij nadere bepa• 
lingen worden vastgesteld tot het tegengaan 
van de verbreiding van het mond- en klauw
zeer onder het vee. S. 25~. 

IN NAAll,[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wu- EMMA, ENZ. 
Overwegende, •dat aauvulling van het Konink

lijk ~eeluit van 27 Juni 1892 (Staatsblad n•. 167) 
noodzakelijk is; 

Gezien artikel 15 der wet van 20 Juni 1870 
(Staatsblad n°. 131), laateMijk gewijzigd bij die 
van 16 April 1886 (Staatlb/,ad n•. 64); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zakeu, van 6 October 1892, litt. A, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
25 October 1892, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van voornocmden 
Minister, van l4 November 1892, n°. 6658, 
afdeeling medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. I. Na art. 3 van het Koninklijk beslnit 

van 27 J ani 1892 (Staatsblad n°. 167) wordt 
het volgende artikel ingevoegd: 

Art. 3bis. Waar dit door den district&veearts, 
ter voorkoming van de verbreiding van het' mond

en klauwzeer noodzakelijk wordt geacht, moeten 

de veehondere hun vee, dat zich in weiden of 
andere opene plaatsen bevindt, op last van den 
burgemeester opstallen of ophokken. 

Ten aanzien · van de uitoefening van deze be
voegd hei~ volgt de districtsveearts de bevelen van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

II. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging in het Staatabl,ad 
en in de Staahcoorant. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslnit, dat in het 
Staat,b!,ad en gelijktijdig in de Staatscourant zat' 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal wordeq 
itezo~den aan den Raad van State. 

Het Loo, den 17den November 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minilter van Binnenlandacke Zaleett, 
(get.) TAK VAN PooRTVL[ET. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1892.) 

17 November 1892. BESLUIT, betreffende de nit
loting en aftoseiog van de 3f percents schuld
bekentenissen uitgegeven krachtens de wet 
van den 28sten December 1891 (Staatsbl,ad 
n°. 230). S. 256. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WrJ EMMA, ENZ. 
Gezien de wet van den 28 December 1891 

(Staatsblad n•. 230); 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën, dd0 • 12 November 1892, o•. 32 (Gene
rale Thesanrie) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de volgende 
bepalinl(ell vast te stellen nopens de nitloting en 
de aftoesing der 'krachtens de wet van den 28sten 
December 1891 (Staatabl,ad n°. 230) uitgegeven 
schuldbekentenissen aan toonder: 

Art. 1. De schuldbekentenissen uitgegeven 
krachtens de wet van den 28sten December 1891 
(Staatablad n°. 230), tot een nominaal bedrag 
van / 44,700,000 worden, ten dienste van hare 
uitlotingen, naar de volgorde harer nommers ver
deeld in vier duizend vier honderd zeventig (4470) 
reeksen, ieder een • kapitaal van tien duizend 
gulden omvattende. 

De reeksen, van de nommers der schuldbe
kenteni88en die in onderdeelen van / 500 en 
van f 100 zijn uitgegeven I worden onderscheiden 
door bijvoeging op de eerste van de letters A en 
B en op de laatste van de letters a-k. 

2. De bij het voorgaande artikel bedoelde 
lotingsreeksen worden op kartonpapier l(edrukt, 
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door twee daartoe door den Minister van Fioao
eiëo aan te wijzen hoofdambtenaren nagezien en , 

na goed bevinding, gllStort in eeoe voor de oit
lotingen bestemde om een spil draaiende bus, 
welke wordt gesloten en verzegeld. 

Van die verrichtingen wordt een proces-verbaal 
in drievoud opgemaakt, waarvan een exemplaar 
bij de Algemeeoe Rekenkamer, he.t tweede bij 
het Departement van Fioa11ciëo en het derde bij 
het Agentschap van het Ministerie van Financiën 
te Amsterdam blijft berosteii. 

De sleutel van deze bue blijft onder bewaring 

van den Administrateur der Genera!; Tbesaorie 

bij het Departement van Pinanciëo. 

3. De uitlotingen dezer schuldbekentenissen 

geschieden eenmaal in het jaar in het openbaar 
in een lokaal van het Ministerie van Financiën 

te 's Gravenhage, ten overstaan van twee leden 
van de Algemeeoe Rekenkamer, door een daar
toe door deo Minister van Jl'ioanciëo aan te wijzen 
hoofdambtenaar. 

De dag der oitlotiog wordt minstens eene week 

te voren door middel van de Nederlanàsche 
Staafacourant bekend gemaakt. 

De Minister van Financiën stelt het aantal 
reeksen vast dat in een jaat zal uitgeloot worden. 

Van de loting wordt een procesverbaal opge
maakt, terwijl de uitgelote oommere zoo· spoedig 
mogelijk in de Staaucoura11t worden medegedeeld. 

4. De aflossing van de nl~elote schuldbekente
nissen geschiedt van den daarvoor bestemden dag 
af, ten kantore van de N ederlaodsche Bank te 

Amsterdam, tegen intrekking van die stukken, 

voorzien van al de daarbij behoorende nog niet 
verschenen coupons en · van het bewijs tot be

komiog van nieuwe coupoos. 

Indien een of meer coopons mochten ontbreken, 
kan de aflossing der schuldbekentenis, onder 

inhouding van het bedng der ontbrekende con

polis, door den Minister van Financiën worden 
toegestaan. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats

!Jlad en in de Staatscouran~ zal worden geplaatst 

en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 17deo Noyember 1892. 

<.get.) EMMA. 

De Minister van Financië,a, <.get.) P!EBSON. 

(Uitgeg. 29 N01'. 1892.) 

2 L N01'em6er 1892. ARK.EST van den Hoogen 
Raad der Ned. , houdtode besliBSing dat 
telephoonwerken moeten worden begrepen 

o_oder de in art. 361 van het Wetboek van 
Strafrecht genoemde telegraafwerken. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het mid<iel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie: 
Schending, door verkeerde toepassing, van arti

kel 226 j•. 234 Strafvordering en door oiet
toepauiog van art. 361 Strafrecht; 

Ooenoegn:de dat in het beetreden arrest wettiit 
en overtuigend bewezen is verklaard het den 

gereqoireerde bij dagvaarding te1_1 laste gelegde 

opzettelijk en wederrechtelijk beschadigen van een 
telephoonwerk behoorende tot eeoe ten algemeeneo 

nutte bestemde en aangelegde telephoon-lijo, door 
een aan een telephooo-paal bevestigd porseleinen 

potje met een steen stok te werpen; 
dat het Hof dit feit oostrafbaar heeft geoordeeld, 

uitsluitend op dezen grond, dat art. 351 Strafrecht 
betreffende telegraafwerk niet toepasselijk is op 
te!ephooowerk; 

dat het middel gericht ie tegen deze beslissing, 

en de req. tot ondersteuning van zijn middel heeft 

aangevoerd, dat de telephooo valt onder het 
algemeen begrip van telegraaf; 

0 . te dien aanzien: 

dat de telephoon is eeoe soort van electrischè 
telegraaf, en wel een klaoktelegraaf, in tegenstelling 

van de teekeo- of schrifttelegrafen, terwijl tusschen 

de inrichting van de telephodn en van de overige 
electrische telegrafen geen wezen! ijk verschil be

staat ten aanzien van het teweegbrengen van 

klanken of teekeos op andere plaatsen door middel 
van den electrischen stroom ; 

dat alzoo telephoonwerkeo begrepen moeten 
worden onder de in art. 361 Strafrecht genoemde 
telegraafwerken; 

dat ook de wetgever moet geacht worden dit 

te hebben bedoeld, omdat er geene reden denkbaar 

is, waarom hij de bijzondere bescherming van ten 

algemeenen nntte gebezigde telegraafwerken zou 

hebben onthouden aan de daarmede niterlijk over

eenkomende ten algemeenen nutte gebezigde tele
phooowerken; 

dat dan ook de Minister van Justitie, bij de 

beraadslaging over dit artikel iu de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, verklaarde van oordeel te 

zijn, dat •ooit: de telephooo onder de omschrijving 
telegráafwerken" valt, waarop het artikel zonder 
eeoige aanmerking werd aangenomen; 
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dat derhahe het !n1ddel ia gegrond; 
Vernietigt het voormelde 1>p 27 Juli 1892 door 

het Gerechtshof te Leeuwarden gewezen arrest, 
met instandboudiniz van de daarbij uitgesproken 
vernietiging van het vonnis in eersten aanleg; 

Eu rechtdoende ten principale krachten, art. 106 
R. O.; 

Gezien de art. 3111 Strafrecht, 214, 2111, 239 
en 370 Strafvordering; 

Verldaart dat het bij gemeld arrest bewezen 
verklaarde feit oplevert het opzettelijk en weder
rechtelijk beschadigen van een ten algemeenen 
nntte gebezigd telegraaf werk; 

Verklaart den p:ereq. daaraan schuldig; 
Veroordeelt hem tot eene gevangenisstraf van 

3 d~en en in de kosten der procednre; 
VMklaart de niet in casaatie gevallen kosten 

verhaalbaar ook bij lijfsdwang van ten hoogste 
3 dagen. 

28 Nwem6111' 1892. ARllEST van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat wanneer 
aan het slot vae een artikel eener plaatselijke 

verordening houdende verbod&• en atraf
bepalingen, eene bepaling voorkomt dat 
~urgemeester en wethouders met het oog op 
de plaatselijke gesteldheid de bevoegdheid 
hebben om hierin wijziging te brengen, dan 
moet niet alleen die slotbepaling voor niet 
geschreven woTden gebonden, maar mist het 
ge~eele artikel verbindende kracht. 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie: 

Schending en verkeerde toepassing van art. 14 
der algemeene politie-verordening van de gemeente 
Wieringen van 14 Aug. 1891 en van artt. 134, 
13(> in verband met 179 der gemeentewet; 

0o6"Degende dat de p:ereq. was gedagvaard ter 
zake van op den 23 Mei 1892, des namiddlll!s 
o'!'streeks te 6 uren OJ> den openbaren weg te 
Oosterklief op W ieri ogen gereden te hebben met 
een tweewielige kar, waarvoor twee ongemuilkorfde 
bonden waren gespannen, op welk voertuig hij 
ala bestuurder gezeten was; 

0. dat op deze bij het bestreden 't'Onnis ten 
laste van den gereq. wettig en overtnige·od be
wezen verklaarde feiten door het openbaar ministerie 
ia gevorderd de toepassing van den aanhef en van de 

letten Il~ 6 en' tl vali art. 14 der algemeene politie
verordening voor de gemeente Wieringen van 14 An

gustna 1891, afgekondigd den_ 7 September 1891, 

welk artikel in zijn geheel luidt als volgt: •Voor 
zoover hierin Liet ia voorzien bij art. 4ól> Straf• 
recht, wordt met boete van ten hoogate f ó 

gestraft de beatnurder van een hondenwagen: 
•ll. indien hij, terwijl de wagen in beweging 

ia, zich daarop bevindt ; 
~l>. indieu hij den ale trekkracht voor een 

tweewieligen WB!(en gebruikten boud of honden, 
niet onder den wagen heeft aangespannen; 

•tl. indien de honden op zoodanige wijze zijn 
aange•pennen, dat het gewicht van den wagen 
op de honden rust; 

•tl. indien de door hem als trekkracht ge
bruikte honden niet behoorlijk zijn voorzien van 
een muilkorf volgen• het vastgestelde model. 

• Met het oog op de plaatselijke gesteldheid, 
hebben burgemeester en wethouders de bevoegd
heid om hierin wijziging te brengen". 

0. dat door den kantonrechter een ontslag van 
reehtavervol~ing is uitgesproken, op grond dai 
art. 14 der algemeene politie-verordening voor Wie
ringen verbindende kracht miet, terwijl oot op de be
wezen ,erklaarde feilen bij geene andere wet of 
wettelijke verordening straf is gesteld; 

0. dat bij het bestreden vonnis aan art. 14. 
der verordening in zijn geheel verbindende kracht 
ia ontzegd op grond : 

dat door de slotbepaling van dit artikel reebta
onzekerheid be•taat en de wetgevende macht ten 
aanzien van de in het artikel behandelde materie 
van den gemeenteraad is overgebracht op burge
meester en wethouders, immers aan het oordeel 
en goedvindçn van dezen ia overgelaten, of de 
in het artikel vervatte verbodsbepalingen wet 
zullen zijn , al dan niet; 

dat bij art. 136 der gemeentewet aan den 
gemeenteraad het vaatatellen van verordeningen 
in het belang der openbare orde, veiligheid en 
gezondheid ia toegekend , en dat in strijd bi~ 
mede in art. 14, der verordening aan bur1,emeeater 
en wethouders wordt overgedragen wat aan den 
gemeenteraad behoort; 

O. dat tegen het op deze gronden uitgesproken 
ontslag van rechtsvervolging ia gericht het middel 
n.n cassatie; 

0. d"t in de ter verdediging van dit middel 
ingediende memorie wordt toegegeven, wat dan 
ook niet voor redelijke betwisting vatbaar ia, dat 

in de slotbepaling van art. 14 der verordening 

aan bnrgemeester en wethonden, door de opdracht 
der bevoegdheid om wijziging te brengen in door 
den gemeenteraad vastgestelde verbodsbepalingen, 
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in strijd met de artt. 134 en 135 in •band 
met art. 179 der gemeentewet, wetgevende, geen 
uitvoerende macht wordt toegekend; 

dat echter volgens de bewering des reqoiranta, 
het gevolg hiervan alléén is dat de slotbepaling 
van art. 14 der verordening als in strijd met de 
wet voor niet geschreven moet worden gehouden , 
maar dat dit niets te kort doet aan de geldigheid 
van den overigen inhoud van dit artikel ; 

0. dat deze bewering is onaannemelijk, vermits 
de plaatselijke wetgever, naast de strafbepaling 
en de verbodsbepalingen van voormeld artikel, 

erkennende de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders om daarin met het oog op de plaatse
lijke gesteldheid wijziging te brengen, deze bepa
ling niet dan onder dit voorbehoud beeft gewild 
en voorgeschreven , waarnit Yolgt, dat, indien -
wat werkelijk het geval ia - de slotbepaling van 
het artikel in strijd ia met de wet, niet alleen 
die slotbepaling, maar het geheele artikel, als be
vattende eene onsplitsbare wilsverklaring des wet
gevers, verbindende kracht mist; 

0. mitsdien, dat het voorgestelde middel is 
onp:egrond ; 

Verwerpt het beroep , de kosten te dragen door 
den Staat. 

29 Nor;ember 1892. BESLUIT, waarbij wordt 
bepaald dat de zorg voor de uitvoering van 
de wet van Il Mei 1889 (Staat,blad n°. 48), 
houdende bepalingen tot het tegengaan van 
overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeug
dige personen en van vrouwen, en van de 
daar nit voortvloeiende besluiten, van het 
Departement van J uatitie zal worden over
gebracht naar het Departement van Water
staat, Handel en Nijverheid. S. 257. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 ·EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Justitie, 
van den 22sten November 1892, 2de afdeeling A, 
n°. 140, en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, van den 26sten November 1892, litt. A; 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goed!(evondP.n en verstaan, te bepalen, . 
dat met ingang van 1 Januari 1893 de zorg voor 
de uitvoering van de wet van 5 Mei 1889 (Staala
/Jlail n°. 48), houdende bepalingen tot het tegen
gaan van overmatil(lln en gevaarlijken arbeid vau 
jeugdige pPrsonen en · van vrouwen" en van de 

daaruit voortvloeiende bes]o'ftllj, van het Departe
ment van Justitie z!ll worden overgebracht naar 
het Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, voorbehondens voon.ieoiog bij de wet 
tot vaststelling van het IX de hoofdstuk der Staata
begrooting voor het dienstjaar 1893. 

De voornoemde Ministers zljo, ieder voor zoo
veel hem aangaat. belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatablad en in de Staat1-
CQUTattt zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 29sten November 1892. 

EMMA. 

De Mini1ter uan Juatitie, (get.) SKIDT, 

De Min. oan lf' aterataat, Handel en Nij11er/l.eid, 

(.get.) C. LELY. 

(Uitgi,g. 10 Dec. 1892.) 

30 No,ember 1892. BESLUIT, bepalende de 
plaataing in het Staatablad van de op 14 Oc
tober 1890 te Ber,a gesloten internationale 
overeenkomst omtrent het goederenvervoer 
op spoorwegen. S. 2fi8. 

IN NAA~ VAN H. M. WILHELMINA,. ENZ. 

Wu EMMA ENZ. 

Gezien de op 14 October 1890 te Bern ge• 
sloten internationale overeenkomst omtrent het 
goederenvervoer op spoorwegen , van welke over
eenkomst een afdruk roet vertaling aan· dit be
sluit gehecht is en daarvan een onafscheidelijk 
deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 18 Jooi _1_892 (Slaatablad 
n°. 14.5), houdende goedkeuring van voornoemde 
overeenkomst ; 

Gelet dat meergenoemde overeenkomst door Ons, 
namens de Koningin, den 29steo Jnni 1892 ia 
bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging den 30steo September ,1892 te Bern 
in de archieven van het Zwitsersche Boodgenoo!
scbap is oedergelegd ; 

Op de voordracht van den Minister van Boiten
lanJsche Zaken van den 28sten November 1892, 
Algemeen Secretariaat, o0

• 11265; 
Hebben goedgevonden en verstaan de bekend

making van de bedoelde overeenkomst met de 
vertaling te bevelen door plaatsing van dit be
sluit in het Staat,blad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belaat, ieder voor zoo-
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veel hem betref~met de uitvoering der bepa
lingen in dit besluit vervat. 

's Gravenhage, den 30sten November 1892. 
(get.) EMMA. 

De Minüier van .Buitenlandsclze Zaken, 
(get.) VAN 'rIBNHOVEN. 

(Uitgeg. 6 Dec. 1892.) 

VERTALING, 

INTERNATIONALE OVEREEN
K O M S T omtrent !zet goederenvervoer op 
llf)OOf"D8gl!II. 

Zijne Majesteit de Koninic der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van 
Luxemburg enz. enz. enz. ; Zijne Majesteit de 
Koning cl.er Belgen; Zijne Ma,jesteit de Keizer 
van Duitscbland, Koning van Pruisseó, in naam 
van het Duitsche Keizerrijk; de President der 
Fransche Repnbliek; Zijne Majesteit de Koning 
van ltalië; Zijne Majesteit de Keizer van Oosten
rijk, Koning van Bohemen enz. enz. en Apostolisch 
Koning van Hongarije, evenzeer handelende in naam 
van Zijne Hoogheid den Prins van Lichtenstein; 
Zijne Majesteit de Keir.er aller Russen en de 
Bondsraad van het Zwitsersche Bondgenootschap, 

Hebben besloten : 
eene overeenkomst te sluitên omtrent het inter

nationaal goederenve~voer op spoorwegen, gegrond 
op het ontwerp dat zij met aller goedvinden 
hebben doen samenstellen en dat opgenomen is 
in het protokol van Bern, van 17 Juli 1886 , 
en zij hebben tot hnnne gevolmachtigen benoemd 
te weten: 

Zijne Msjest_eit de Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van 
Luxemburg enz. enz. 

Voor de Nederlanden: 
den heer Mr. T. M. C. Ass1;:a, Ridder der 

Orde van den Nederlandscben Leeuw, Comman-
• deur der Orde van de Eikenkroon, enz. raad
adviseur aan het Departement van Buitenland3che 
Zaken, hoogleeraar in de rechten aan de Uni
versiteit te Amsterdam , en 

den heer Jhr. Mr.' J. c·. M. VAN R1EHSDI1K, 
chef der o.lgemeene zaken van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

Voor Luxemburg: 
den heer W1LLE)[ LEIBPBIBD, doctor in de 

rechten, advocaat te Ln:i:emborg. 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den heer JosEPH Joo1r.1s, Commandeur der 

Ordfl van Leopold, Hoogstdeszelfs buitengewoon 
gezant en gevolmachtigd minister bij het Zwitsersche 
Bondgenootschap. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschlanil , 
' Koning van PruiBBen, 

den beer ÜTTO V0N Büww, werkelijk geheim
raad en kamerheer van Zijne Majesteit, Hoogst
deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister bij het Zwitsersche Bondgenootschap. 

De President der Franwche Republiek: 
den heer graaf DE DIESBACH, zaakgelastigde 

der Fransche Republiek bij het Zwitsersche Bond
genootschap , en 

den heer GBOBGJ:, lid van deo Senaat, conseiller 
maître in de Rekenkamer, lid van het adviseerend 
comité der spoorwegen. 

Zijne Majesteit de Koning van Italië : 
den heer AUGUST baron PEIROLEBI, Groot

Officier der orden van de HH. Mauritius en 
Lazarus en van de Kroon vau Italië, Hoogst
deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister bij het Zwitsersche Bondgenootschap. 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen , enz. enz. èn Apostolische 
Koning van Hongarije: 

den heer baron ALOÏB V0N SEILLEB, Hoogst
deszelfs buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister bij het Zwitsersche Bondgenootschap. 

Zijne Majesteit de Keizer aller Rossen: 
den heer ANDRÉ DE HAKBUBGEB, Hoogai

deszelfs staatssecretaris en buitengewoon gezant en 
gevolmachtigd minister bij het Zwihersche Bond
genootschap, en 

den heer lsN.A.BD, iogenienr, hofraad, afdeelings
chef aan het Ministerie der Spoorwegen. 

De .Bon~sraad van het Zwitsersche Bondge. 
nootschap: 

den heer EKILE WELTI, hoofd van het Depar-
tement der Posten en Spoorwegen , en • 

den heer GOTTLIBB FARNB&, administratief 
inspectenr der Zwitsersche spoorwegen; 

die, na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoorlijl.en 
vorm zijn bevonden, omtrent de volgende arti
kelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. Ue tegenwoordige internationale over• 
eenkomst ia toep888elijk op alle zendingen van 

· goederen, die op den l(rondslag van eenen recht
streekschen vrachtbrief van het grondgebied van 
eenen der contracteerende Staten met bestemming 
naar het grondgebied van eenen anderen contrac
teereuden Staat plaats hebben, op de spoorwegen 
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die vermeM zij o in Je hieraan geher.hte liJst, 
onder voorbehoud der wijzigirîgeo die overeen
komstig de bepalingen van art. 68 in die lijst 
zullen worden aangebracht. 

De reglementaire bepalingen welke met onder• 
ling goed vinden door de contracteerende Staten 
,vastgesteld worden tot uitvoering der tegenwoor
dige overeenkomst, zullen dezelfde kracht hebben 
als de overeenkomst zelve. 

2. De bepalingen der tegenwoordige overeen• 

komst zijn niet toepasselijk op het vervoer der 
volgende voorwerpen : 

10. de voorwerpen die, zij het ook slechts op 
het gebied van één der te doorloopen Staten aan 

het postmonopo!ie onderworpen zijn; 
2°. de voorwerpen, die door hnooe afmeting, 

hno gewicht of hunne gesteldheid niet vatbaar 

zij o om vervoerd te worden met het ooit op den 
111inleg en de exploitatie ook slechts van een der 

■poorwegen, welker medewerking voor het vervoer 

vereischt wordt; 
so. de Toorwerpeo waarvan het vervoer, op 

grond der openbare orde, verboden is op het grond• 

gebied van eenen der te doorloopen Staten • . 

3. Jle uitvoeringsbepalingen zullen de voor• 
werpen aaowijaen die wegens hunne groote waarde, 

bunnen aard of de gevaren die zij voor de regel
matigheid en de veiligheid der exploitatie op• 

leveren, zollen oitiresloten zijn van het door de 
tegenwoordige overeenkomst geregelde internationale 

ver voer of tot <lat vervoer slechts onder zekere 

voorwaarden zullen worden toegelaten. 

4. Ten· aanzien van het internationaal vervoer 

zijn de voorwaarden der gemeenschappelijke ta
rieven der spoorweg-vereenigingeo of verbonden, 
evenals ook die der tarieven van eiken spoorweg 
in het bijzonder, slechts in zoover van kracht, 
als zij niet met deze overeenkomst in strijd zijn; 

in. Jiet tegenovergestelde geval zijn zij zonder kracht. 
5 . Elke overeenkomstig art. 1 aangewezen spoor• 

weg is verplicht elke zending van goederen in het 

internationaal Yerkeer, met inachtneming der be
palingen en voorwaarden der tegenwoordige over• 
eenkomst te bewerkstelligen, ~its: 

1 ~. de afzender zich aan de voorschriften der 

overeenkomst onderwerpt; 

2°. het vervoer met de gewone middelen van . 

vervoer mogelijk zij ; 
3°. geene omstandigheden welke als overmacht 

zijn aan te merken, het vervoer beletten. 
De spoorwegen zijn slechts verplicht de goederen 

ten vervoer aan te nemen voorzoover dit on• 

middellijk kan worden bew~stelligd. De bij• 
zoodere voor het afzendingsatation geldende voor
schriften bepalen of dit station verplicht is de 
goederen, waarvan het vervoer niet onmiddellijk 
kan geschieden , voorloopig in bewaring te nemen. 

De verzending zal plaats hebben in de volgorde • 
waaria de goederen ten vervoer zijn aangenomen, 
voorzoover de spoorweg niet eene voldoende op 

de eischen der exploitatie of op het algemeen 
belang gegronde reden van afwijking kan doen 
gelden. • 

Elke overtreding der bepali11gen van dit artikel 
geeft recht op vergoeding der daardoor veroor• 

zaakte schade. 
6. Elke internationale zending (art. 1) moet 

vergeseltl gaan van eeoen vrachtbrief, behelzende: 

a. de plaats waar en den dag waarop hij is 
opgemaakt;' 

6. de aanwijzing van het afzending9statioo en 

va:i den spoorwe,;, waartoe dit behoort; 

c. de aanwijzing van het bestemmingsstation , 

den naam en de woonplaats van den geadreBBeerde; 

tl. de aanwijzing van den aard der goederen, 
de opgave van het gewicht of in plaats daarvan 

eene opgave in overeenstemming met de bijzondere 

voorschriften van den apoorweg door welken de 
verzending plaats I!eeft , bovendien bij stukgoed, 

het aantal, de wijze van verpakking, de merken 
en nummers der colli; 

e. het verlangen des afzenders tot toepassiog 

van de bijzondere tarieven, op de voorwaarden 

bij de artikelen 14 en 35 vêrgund; 

f. de vermelding van het bedrag , waarvoor 
het belang, bij de ailevering is aangegeven (artt. 38 
en 40); 

9. de vermelding of het vervoer als ijlgoed dan 
wel al■ vrachtgoed moet geschieden; 

A. de volledige opsomming der voor de ver• 

vulling der voorschriften der Rijks- en gemeente
belastingen en der politie vereischte bescheiden , 

die de goederen moeten vergezellen ; 

i. de vermelding dat de zending franco ge• 

achiedt, zoo dit het geval ia, hetzij de afzender 
het werkelijk bedrag der kosten van vervoer be
taald heeft, hetzij doo; hem· een bedrag tot dekking 

dier kosten gestort is (art. 12, 34e lid); 

i. de remboorsementen, waarmede het goed 

belast is, en wel de zoodanige, welke eerst na 

inkasseering bij den geadresseerde zollen worden 

uitbetaald, als ook de door den spoorweg gedane 
voorschotten (art. 13); 

l. de vermelding der te volgen route met 
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aanwl;) zmg der stations, waar de douane-formali
teiten te vervullen zijn_ 

Bij gebreke van deze aanduiding moet de 
spoorweg de ronte kiezen die hem het voordeeligst 
voor den afzender toeschijnt. De spoorweg is 
voor de • gevolgen dier keuze slechts dan aan
sprakelijk, indien hij zich hierbij aan grove 
nalatigheid beeft schuldig gemaakt_ 

Indien de afzender de te volgen route heeft 
aangewezen, kan de spoorweg slechts onder de 
volgende voorwaarden de zending langs eene andere 
route vervoeren : 

1 °. de douane-formaliteiten moeten in elk geval 
vervnld worden aan de door den afzender aan
gewezen stations; 

2°. er zal geen hoo11=ere vracht gevorderd worden 
dan die versch uldigd zou zijn geweest, indien de 
spoorweg zich aan de door den afzender aangewezen 
route gehouden had; 

8°. het goed zal worden afgeleverd binnen eenen 
niet langeren termijn dan het geval zou zijn ge
weest, indien de in den vrachtbrief aangewezen 
route gevolgd ware. 

m. de onderteekening door den afzender, met 
zijnen naam of zijne firma, en de opgave van 
zijn adres. De onderteekening kan gedrukt zijn 
of door den stem pel des afzenders vervangen 
worden, indien de wetten of reglementen der 
plaats van afzending dit veroorloven. 

De nadere bepalingen omtrent het opmaken en 
den inhoud van den vrachtbrief, en bepaaldelijk 
het te bezigen formulier, worden voor de uitvoerings
bepalingen dezer overeenkomst voorbehouden. 

Het is verboden in den vrachtbrief andere ver
klaringen op te nemen, den vrachtbrief door andere 
stukken te vervangen of daaraan andere bescheiden 
toe te voegen dan die door de tegenwoordige 
overeenkomst zijn toegelaten. 

Echter kan, indien de wetten of reglementen 
der plaats van afzending het voorschrijven, de 
spoorweg · van den · afzender, behalve den vracht
brief, de afgifte van een stuk verlangen, dat 
~temd is om in het bezit van den spoorweg te 
blijven om tot bewijs der overeenkomst van ver-

voer te strekken. • 
De spoorweg kan ook, voor de behoefte van 

den inwendigen dienst, eene souche aanleggen, 
bestemd om in het afzeudingsstatiou te blijven 
berusten en hetzelfde nummer dragende als de 
vrachtbrief en het duplicaat. 

7. De afzender is aansprakelijk voor de juist
heid der opgaven en verklaringen in den vracbt-
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brief vervat; hij draagt al de gevolgen uit onregel
matige, onnauwkeurige of onvolledige verklaringen 
voortvloeiende. 

De spoorweg beeft altijd het recht te onderzoeken 
of de inhoud der zendingen overeenstemt met de 
opgaven in den vrachtbrief. Dit onderzoek ge
schiedt overeenkomstig de wetten en reglementen 
van het land, waar het plaats heeft. De recht
hebbende wordt behoorlijk opgeroepen om bij dit 
onderzoek tegenwoordig te zijn, behalve ingeval 
het geschiedt krachtens de politiemaatregelen, die 
elke regeering het recht heeft in het belang der 
openbare veiligheid en der openbare orde te nemen, 

De wetten en reglementen van eiken Staat 
regelen evenzeer hetgeen betrekking heeft op het 
recht en de verplichting om het gewicht der 
goederen of het aantal der colli te onderzoeken 
of te controleeren. 

, De nitvoeringsbepalingen zullen de vrachtver
hooging vaststellen die, ingeval van onjuiste op
gave van den inhoud alsmede bij overbelasting 
van eenen door den afzender beladen wagen 
waarvan hij niet de weging heeft verlangd, moet 
betaald worden aan dr spoorwegen die aan het 
vervoer hebben deelgenomen, behoudens, zoo daartoe 
termen zijn, de bijbetaling van het verschil tusschen 
de vrachtprijzen en van de vergoeding der ver
oorzaakte schade, alsmede de krachtens de straf
wetten of politiereglementen toepasselijke straffen. 

8. De overeenkomst van vervoer is gesloten 
zoodra het afzendin!?sstation het goed met den 
vrachtbrief ten rnrvoer heeft aangenomen. Het 
afzendingsstation constateert de aanneming door 
op den vrachtbrief zijn stempel te plaatsen, waarop 
de dato m der aanneming voorkomt. 

l1e stempeling moet- plaats hebben onmiddellijk 
nadat alle in eenen zelfden vrachtbrief aangeduide 
goederen aan den spoorweg zijn overgegeven. De 
afzender kan vorderen dat die stempeling in zijne 
tegenwoordigheid geschiede. 

Na de stempeling strekt de vrachtbrief ten 
bewijze der overeenkomst van vervoer. 

Echter leveren ten aanzien der goederen die 
overeenkomstig de tarieven of de bijzondere overeen
komsten, voorzoover deze op het gebied van den 
Staat, waar zij toegepast worden, geoorloofd zijn, 
door den afaender geladen zljn, de opgaven van 
den vrachtbrief met betrekking tot het gewicht 
of het getal der colli geen bewijs tegen den 
spoorweg op, voorzoover dat gewicb.t of dat getal 
niet door den spoorweg onderzocht en dit op den 
vrachtbrief geconstateerd is. 

26 
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De spQOrweg is verplicht de ontvangst van het 
.goed en den datum waarop het ten vervoer is 
aangenomen, te erkennen op een duplicaat van 
den vracbtbrief, dat hem tegelijk met dezen door 
dell afzender moet worden aangeboden. 

Dit duplicaat heeft noch de kracht van den 
oorspro·ukelijken vrachtbrief noch die van een 
cognossement. 

9. Indien de aard van het goed eene verpakking 
vordert om het tegen verlies en beschadiging ge• 
durende het vervoer te beveiligen, beeft de af. 
zender daarvoor te zorgen. 

Indien de afzender dezen plicht niet vervuld 
heeft, heeft de spoorweg, zoo hij de aanneming 
van het p;oed niet weigert, het recht te vorderen 
dat de afzender door eene bijzondere aauteekeniug 
op den vrachtbrief het ontbreken of het onvoldoende 
der verpakking erkenne en dat hij bovendien aan 
het afzendingsstation eene afzonderlijke verklaring 
afgeve, overeenkomstig het model dat bij de uit
voeringsbepalingen zal worden vastgesteld. 

De afzender is aansprakelijk voor de gevolgen 
der aldus geconstateerde gebreken even als voor 
die der niet uiterlijk merkbare gebreken der ver
pakking. Alle daaruit voortvloeiende schade komt 
ten laste van den afzender, die, als de spoorweg 
schade geleden beeft, dezen moet schadeloos stellen. 
Indien de bedoelde verklaring niet is afgegeven, 
is de afzender voor de niterlijk merkbare gebreken 
der verpakking slechts dan aansprakelijk, indien 
hij schuldig is aan kwade trouw. 

10. De afzender is verplicht bij den vracht
brief de bescheiden te voegen die, v6ór de afgifte 
van het goed aan den geadresseerde, vereiecht 
worden voor de vervulling der voorschriften van 
de Rijks- en 11:emeente-belastingen en der politie. 
De afzender is jegens den spoorweg aansprakelijk 
voor alle schade die 7.0ll kunnen voortvloeien uit 
het ontbreken, de onvoldoend heid of onregelmatig
heid van die bescheiden, voor zoover geen schuld 
ten laste van den spoorweg komt. 

De spoorweg is niet verplicht te onderzoeken 
of de papieren nauwkeurig en voldoende zijn. 

Gedurende de reis zullen de voorschriften van 
de· Rijks- en gemeeute-belaatiugeu en der politie 
door den spoorweg ver• nld worden Hij zal be
voegd zijn deze taak ouder zijn eigen verant
woordelijkheid aan een commissionnair over te 
dragen of zie~ zelf daarmede te belasten. Ju 
beide gevallen beeft de spoorweg de verplichtingen 
van een commisaionnair. 

Echter kau de rechthebbende op het goed, 

hetzij in persoon, hetzij door een in den vN1chtbrief 
aangewezen gemachtigde, de douane-behandeling 
bijwonen, om al de vereischte inlichtingen be
treffende de tarifeering van het goed te !(even 
en zijne opmerkingen mede te deelen. Deze aan 
den rechthebbende verleende bevoegdheid brengt 
niet het techt mede om het goed in bezit te nemen, 
noch het recht om de douaue-formaliteiten zelf 
te vervullen. 

Bij de aankomst van het goed op het station 
van bestemming heeft de geadresseerde het recht 
de formaliteiten der Rijks- en gemeentebelastingen 
te vervullen, tenzij in den vrachtbrief h-,t tegen
deel bepaald is. 

11 . De vrachtprijzen worden berekend overeen
komatig de rechtsgeldige en behoorlijk openbaar 
gemaakte tarieven. Elke bijzondere overeenkomst, 
strekkende om aan een of meer afzenders eene 
vrachtvermindering op de tarieven toe te staan, 
is verboden en van rechtswege nietig. Echter 
zijn de vrachtverminderingen geoorloofd, welke 
behoorlijk openbaar gemaakt zij~ en op dezelfde 
voorwaarden aan ieder gelijkelijk ten goede komen. 

Boven de bij de tarieven vastgestelde vracht
prijzen en vergoedingen aan de . spoorwegen voor 
bijzondere d'3rin genoemde rliensten, worden 
geenerlei andere sommen ingevorderd dan de door 
de spoorwegen gedane voorschotten, zooals wegens 
nit-, in- en doorvoerrechten, niet in het tarief 
opgenomen kosten van vervoer van het eene station 
naar het andere, herstellingskosten door den uit
of inwendigen toestand van het goed gevorderd, 
teneinde het behoud daarvan te verzekeren. Deze 
voorschotten moeten behoorlijk vastgesteld en in 
den vrachtbrief, onder bijvoeging der bewijs
stukken, vermeld worden. 

12. Indien de vrachtgelden niet betaald zijn 
bij het ten vervoer afgeven van het goed, worden 
zij geacht ten laste van den geadresseerde te zijn. 

Wanneer het goederen geldt, die naar het oor
deel van den spoorweg die ze ten vervoer aan
neemt, aan spoedig bederf onderhevig zijn of 
wegens hunne geringe waarde geenen voldoenden 
waarborg voor de vracht opleveren, kan vooJ'llit
betaling der vracht gevorderd' worden. 

Indien, bij franco-vervoer, het juiste bedrag 
der vrachtgelden niet bij de afzending kan worden 
bepaald, kan de spoorweg de storting van eeue 
met het vermoedelijke bedrag gelijkstaande som 
vorderen. 

Ingeval van onjuiste toepassing van het tarief 
of van vergissingen bij de berekening der vracht-
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gelden en der bijkomende kosten, moet het te 
weinig gevorderde bijbetaald , het te veel ont-~ 
vaogene teruggegeven worden. De vordering te1 
dier zake ia slechte ontvankelijk gedurende een 
jaRr na den dag der betaling. De bepalingen van 
art. 45, 3de lid, zijn toepasselijk op de in het 
tegenwoordige artikel vermelde vorderingen, hetzij 
die tegen of door den apoorweg worden ingesteld. 
De bepaling van art. 44, hte lid ia niet toepasselijk. 

13. De afzender kan het goed belasten met 
een remboursement tot het bedrag van zijne waarde. 
Dit remboursement mag echter het door de uit
voeringsbepalingen vastgestelde ma:i:imum niet over
schrijden, dan voorzoover de aan het vervoer deel
nemende spoorwegen daarin toestemmen. De goe
deren, waarvoor vooruitbetaling der vracht ver
langd kan worden (art. 12, 2de lid) kunnen 
niet met remboursement belast worden. 

Voor een aangegeven rembonrsemeot wordt eeue 
bij de tarieven vastgestelde provisie \D rekeoinir 
gebracht. 

De spoorweg ia niet verplicht het rembourse
ment aao deo afzender uit te betaleo voor.iat het 
bedrag daarvao door den geadresseerde ia betaald. 
Dit ia ook van toepassing op voorschotten, die 
v66r de aanneming van het goed ten vervoer ge
daan zijn. 

Indien het goed aan den geadresseerde ia af
gegeven zonder inkaaaeering van het rembourse
ment, ia de apoorweg voor de daardoor veroor
zaakte schade aaosprakelijk en verplicht die schade, 
tot het bedrag van het remboursement, onmiddel
lijk aan den afzender te vergoeden , behouden& 
zijn verhaal tegen den geadresseerdo. 

14. De nitvoeringabepalingeo zullen algemeene 
voorschriften bevatten omtrent de maxima van den 
leveringstijd, de berekening, het be!(in, de schor
sing en het einde der leveringstermijneo. 

Indien volgens de wetten en reglomeoten van 
een der contracteerende Staten speciale tarieven 
met verminderde vrachtprijzen en verlengde leve
ringstermijnen geoorloofd zijn, knnoen de spoor
wegen vao zoodauig land die tarieven met ver
lengde leveriogstermijoen ook in het internatio
naal verkeer toepassen. 

Voor het overige richten zich · de leveriogster
mijnen naar de bepalingen der in elk bijzonder 
geval toepasselijke tarieven. 

16. De afzender alleen heeft het recht over 
het goed te beschikken, hetzij door het aan het 
afzendiugsstation terug te nemen , hetzij door het 
onderw.eg op te honden, hetzij door het ter be-

stemmingsplaats of op een tosschenstation aan een 
ander dan den in den vrachtbrief aangewezen ge
adresseerde te doen afleveren. 

Echter mag de afzender dit recht aleclata uit
oefenen indien hij het duplicaat van den ,racht
brief overlegt. Heeft de spoorweg de voorschrif
ten van den afzei:der gevolgd zonder de overleg• 
giog van het duplicaat des vrachtbriefa te ver
langen , dan ia bij voor de daardoor ontstane 
achade aansprakelijk jegens den geadres~erde, wien 
de afzender dat duplicaat heeft toegezonden . 

Dergelijke beschikkingen van den afzender ia 
de apoorweg slechts dan verplicht op te volgen, 
waoneer zij hem door tusschenkomst van het af
zendingsstation geworden zijn. . 

Het beschikkingsrecht van den afzender ver• 
valt, ook indien hij het duplicaat van den vracht
brief bezit , zoodra , na aankomst van het goed 
ter bestemmingsplaats , de vrachtbrief aan den ge
adresseerde afgegeven of door dezen in art. 16 
vermelde vordering door dagvaarding van den 
spoorweg ia ingesteld. Alsdan gaat het beschik
kingsrecht over op den geadresseerde, naar wiens 
voorscbrifteu de spoorweg zich moet gedra,ren , op 
atraffe van aansprakelijkheid jeireos hem voor het 
goed. 

De spoorweg mag slechts dan de uitvoering 
der in het eerste lid bedoelde voorschriften weige
ren of uitstellen, ol die voorschriften gewijzigd 
uitvoeren, indien anders de l{eregelde dienst der 
exploitatie stoornis zoude ondervinden. 

De in het ·eerste lid van dit artikel bedoelde 
voorschriften moeten door eene schriftelijke en 
door den afzender onderteekeude verklaring, vol
gens het in de nitvoeringsbepalioiten voorgeschre
ven formlllier, plaats vinden. De verklarin,i, lllo~t 
worden herhaald op het duplicaat" van den vracht
brief, die gelijktijdig aan den spoorweg moet wor
den ove~legd en door dezen aan den afzender 
teruggegeven. 

Elke in eeuen anderen vorm vervatte beschikking 
van den afzender ia nietig. 

·De spoorweg kan vergoeding verlangen der koe
ten, door de Ditvoering der in het eedte lid be
doelde beschikkingen veroorzaakt, voorztover h] 
niet door eigen acbnld tot die beacbikkiugen heeft 
aanleiding gegeven. 

16. De spoorweg is verplicht ter bestemmiugs
plaata den vrachtbrief en het goed aan den ge
adresseerde af te geven tegen ontvangstbewijs en 
betaling van het bedrag der uit den vrachtlnief 
blijkende vorderingen. 

26* 
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Na de aankomst van het goed ter bestemmings
plaats ia de geadresseerde bevoegd, hetzij hij daarbij 
in zij!l pigen belang of in dat van anderen handele, 
op eigtif llll'm tegenover den spoorweg de nit de 
overeeuomst van vervoer voortvloeiende rechten te 
doen gelden, tegen vervulling zijnerzijds van de 
verplichtingen, welke die overeenkomst hem op
legt. Hij kan bepaaldelijk van den spoorweg de 
afgifte van den vrachtbrief en de aflevering van 
het goed vorderen. Dit recht vervalt, indien de 
afzender, in het bezit van het duplicaat van den 
vrachtbrief, den spoorweg krachtens art. Ui een 
tegenovergesteld voorschrift heeft gegeven. 

Het door den afzender aangewezen bestemmings
station wordt aangemerkt als de plaats van af. 
leverinJ[. 

1 7. Door de aanneming van het goed en van 
den vrachtbrief wordt de geadresseerde verplicht 
aan den spoorweg het bedrag der nit den vracht
brief blijkende vorderingen te betalen. 

18. Indien de aanvang of ile voortzetting van 
het vervoer door overmacht of door eenig toeval 
verhinderd wordt-, en het goed niet langs een en 
anderen weg kan worden vervoerd, moet de spoor
weg den afzender om nieuwe instructii\n vragen. 

De afzender kan de overeenkomst doen ver
vallen, maar is dan verplicht aau den spoorweg, 
zoo dezen geene schuld te wijten is, te vergoeden 
de tar voorbereiding van het vervoer gemaakte 
kosten en die der lossing, alsmede de vorderiÓgen 
te voldoen met betrekking tot het reeds plaats 
i,jhad hebbend vervoer. 

Wanneer bij stremming van het verkeer, het 
vervoer langs een anderen weg mogelijk is, is 
de spoorweg bevoegd te beslissen of hel belang 
nn den afzender medebrengt het goed langs een 
ander~ weg de bestemmingsplaats te doen be
reiken of het op te houden en den afzender om 
nieuwe instrnctiën te vragen. 

Is de afzender niet in het bezit van het dnpli
caat van den vrachtbrief, zoo mag door de in dit 
a~kel bedoelde instrnctiën de aanwijzing noch 
na -den geadresseerde noch van de bestemmiogs-
plaatl erd worden. 

19. ~ wijze van aflevering van het 11:oed als
med e eventneele verplichting van den spoor
weg om het goed te bezorgen aan de woonplaats 
van eenen niet ter plaatse van het béstemmings
station wonenden geadreseeerde, worden geregeld 
overeenkomstig de voor den met de aflevering 
belasten spoorweg geldende wetten en reglementen. 

20. De spoorweg die het goed aflevert moet 

bij de aflevering zorgen voor de inkasseering van 
li het gehee)e bedrag der nit de vrachtovereenkomst 

voortvloeiende vorderingen, bepaaldelijk van de 
• vracht, de bijkomende kosten, de douane-rechten 

en andere door het vervoer veroorzaakte voor
schotten, alsook van de rembonrsementen en andere 
sommen waarmede het goed bezwaard is, een en 
ander zoowel voor zijn eigen rekening als voor 
rekening der vorige spoorwegen or overige belang• 
hebbenden. 
. 21. Voor alle in art. 20 bedoelde vorderingen 

heeft de spoorweg op het goed de rechten van 
eenen pandhondenclen schuldeischer. Deze rechten 
blij ven bestaan zoo lang het goed zich bevindt in 
handen van den spoorweg of van een derde , die 
voor hem bezit. 

22. D~ werking van het pandrecht wordt ge
regeld door de wetten van het land, waar de af
levering moet geschieden. 

23. Elke spoorweg is verplicht, na het bij de 
aanneming "or bij de aflevering van het goed in• 
kasseeren van de vracht en van andere nit de 
vrachtovereenkomst voortvloeiende vorderingen, 
aan de betrokken spoorwegen hun aandeel in die 
vracht en die vorderingen uit te betalPn. 

De spoorweg die het goed moet afleveren is 
aansprakelµk voor de betaling der bovenbedoelde 
bedragen , indien hij het goed aflevert zonder het 
door den geadresseerde verschuldigde te ont
vanir;en, behoudens de rechten van den spoorweg 
tegen den geadreseeerde. 

De overgifte van het goed door eenen spoor
weg aan den opvolgenden geeft eerstgenoemden 
het recht laatstgenoemden onmiddellijk in rekening
courant te belasten met het bedrag der vracht 
en der vorderingen, die tijdens de overgifte van 
het goed nit den· vrachtbrief bleke1,1, onder voor
behoud der definitieve afrekening overeenkomstig 
het eerste lid van dit artikel. 

De nit het internationaal vervoer voortvloeiende 
vorderingen van den eenen spoorweg tegen den 
anJeren knnnen niet worden in beslag genomen, 
indien de spoorweg die schuldenaar is, züoen zetel 
heeft in een anderen Staat dan de spoorweg die 
schnldeischer is, behalve in geval het beslag is 
gelegd uit krachte van eeo vonnis gewezen door 
eenen rec~ter van den Staat, waartoe de spoor
weg, die achuldeischer is, behoort. 

Evenmin kan op het rollend materieel der 
spoorwegen noch op de roerende, aan den spoor
w~ toebeloorende zaken die zich in dat materieel 
bevinden, beslag gelegd worden op het gebied van 
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eenen anderen Staat dan dien, waartoe de spoor

weg, die eigenaar ia, behoort, behalve ingeY&J 

het beslag gelegd is uit kracht van ~en vonnis 
gewezen door eenen rechter van den Staat, waartoe 
die apoorweg behoort. 

24. Indien de aftevering van het goed ver
hinderd wordt, moet het met de aflevering be
laste station den afzender zonder verwijl daarvan 
kennis geven door tusschenkomst van het aCzendings
station. Het goed moet in geen geval terugge
zonden worden zonder nitdrnkkelij ke toestemming 
van den afzender. 

Voor het overige en behondens de bepalingen 
van het volgende artikel , wordt hetgeen bij ver
hindering in de aftevering geschieden moet, be
paald door de voor den met de aftevering belasten 
spoorweg geldende wetten en reglementen. 

25. In alle gevallen van geheel of gedeeltelijk 
verlies en van beschadiging, zijn de besturen der 
spoorwegen verplicht onmiddellijk een onderzoek 
in te stellen, deu uitslag daarvan schriftelijk te 
constateeren en den belanghebbenden op h nnne 

aanvrage en in allen gevalle het afzendingsstation 
mede te deelen. 

Indien de spoorweg een gedeeltelijk verlies of 
beschadiging van het goed ontdekt of vermoedt, 
of indien de rechthebbende het bestaan dBBrvan 
beweert, wordt onmiddellijk door den spoorweg 
een proces-verbaal opgemaakt ter coostateering 
van de gesteldheid van het goed, het bedrag der 
schade, en, zooveel mogelijk, de oorzaak en het 
tijdstip van het gedeeltelijk verlies en van de be
schadiging. Ingeval van geheel vérlies van het 
goed wordt eveneens een pror,es-verbaal opgemaakt. 

De inhoud van het proces-verbaal wordt vast
gesteld overeenkomstig de wetten en reglementen 
van den Staat waar die handeling plaata heeft. 

Bovendien beeft ieder belanghebbende het recht 
te verlangen dat de gesteldheid van het goed ge
rechtelijk worde geconstateerd. 

26. De uit de internationale vervoerovereen
komst voortaprnitende rechtsvorderingen tegen de 
spoorwegen, kunnen slechts worden ingesteld door 
dengene, die bevoegd ie over het goed te beschikken. 

Indien het duplicaat van den vrachtbrief niet 
door den afzender wordt overgelegd, kan deze 
geene rechtavordering instellen dan met toestem
ming van den geadresseerde. 

27. De spoorweg die het goed met den vracht
brief ten vervoer heeft aangenomen, ie aanspra• 
kelijk voor de uitvoering der overeenkomst ook 
op de volgende lijnen tot aan de aftevering. 

Elke opvolgende spoorweg treedt, door het feit 
dat hij het goed met den oorspronkelijken vracht
brief overneemt, tot de overeenkomst van ver
voer toe op den grondslag van delf v1lebtbri~r 
en aanvaardt de verplichting, het vervoer over
eenkomstig dien vrachtbrief te volbrengen. 

De op de internationale vervoerovereenkomst 
gegronde rechtsvordering kan, behoadens het onder
ling verhaal der spoorwegen op elkander, slechts 
worden ingesteld tegen den eersten spoorweg of 
tegen dengene, die het laatst het goed met den 
vrachtbrief heeft overgen°ómen, of tegen den apoor
weg op welks net de schade is ontstaan. De eischer 
heeft de keos taBSchen de voormelde spoorwegen. 

De rechtsvordering moet worden ingesteld voor 
eenen rechter van den Staat waar de gedaagde 
spoorweg zijnen zetel beeft en die volgens de 
wetten van dien Staat bevoegd ia. 

Door het instellen der rechtsvordering vervalt 
het recht van keus tusschen de in het 3de lid 
vermelde spoorwegen. 

28. De op de internationale vervoerovereenkomst 
steunende rechtsvorderingen kannen io reconventie 
or bij wijze van exceptie tegen andere dan de in 
art. 27, Sde lid, genoemde spoorwegen worden 
ingesteld, mits de hoofdvordering op dezelfde ver
voerovereenkomst gegrond zij. 

29. De spoorweg is aansprakelijk voor zijn 
peraoneel en voor de andere personen , van wie 
hij zich bij het verrichten van het aangenomen 
vervoer bedient. 

30. De spoorweg ie, overeenkomstig de in de 
volgende artikelen vervatte bepalingen, aansprake-
1.iJk voor de schade voortvloeiende uit het geheel 
o( gedeeltelijk verlies of de beschadiging van )Mt 

goed, te rekenen van de aanneming ten ~oér 
tot aan de aftevering. Hij is van deze BalljPr&• 
kelijkheid ontslagen, voor zoover hij bewijst dat 
de aobade is veroorzaakt door ach uld van den 
rechthebbende, een door dezen gegeven order, 
waartoe geene schold van den spoorweg heeft aan
leiding gegeven, eigen gebrek van het goed (in•• 
dig bederf, krimpen, gewone lekkage , enz.) o( 

een geval van overmacht. 
Ingeval de vrachtbrief eene bestem 

aanwijst die geen spoorwegstation is, hond p, 
de tegenwoordige overeeukomst gegronde aanspra
kelijkheid van den spoorweg op aan het laatste 
statiiln. Het verdere vervoer wordt beheerscht 
door art. I 9. 

31. De spoorweg is niet verantwoordelijk: 
1 °. ten aanzien van goederen die, volgens ta-
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riet.bepalingen oi overeenkomsten met den afzen
der, in open wagens vervoerd worden, 

voor de schade, die onstaan is door het gevaar 
aan deta "'IJze van vervoer verbonden; 

2°. -ten aanzien van goederen die, volgen• ver

klaring van den afzender in den vrachtbrief (art. 9) 
oni11gepakt of niet voldoende ingepakt zijn over
gegeven , ofächoon zij naar hunnen aard, om tegen 
verlies en schade beveiligd te zija, eene verpak
king eischten , 

voor de schade, die ontstaan ie door het ont
breken of het onvoldoenäe der verpakking; 

8°. ten aanzien van goederen die , volgens ta
riefsbepalingen of bijzondere overeenkomsten met 
den afzender, voorzoover dergelijke overeenkom
sten geoorloofd zijn op het gebied van den Staat, 
waar zij worden toegepast, door de zorgen van den 
afzender geladen or door die van den geadresseerde 

gelost worden , 
voor de schade, die ontstaan is door het ge

vaar aan het laden en lossen of aan het gebrek

kig laden verbónden ; 
4.0 • ten aanzien van goederen die nit bunnen aard 

bijzondtlr zijn blootgesteld aan het gevaar om ge
heel of ten deele verloren te gaan of te worden 
beschadigd , bepaaldelijk tengevolge van breken, 
roesten, inwendig bederf, bnitengewone lekkage , 
nitdroogen en verstrooien, 

voor de schade, die uit dit gevaar is ontstaan ; 
11°. ten aanzien van levende dieren, 
voor de schade, die ontstaan is door het bijzon

der gevaar voor die dieren aan het vervoer ver
bonden; 

11°. ten aanzien vun goederen en dieren waar

van het vervoer volgens de tariefsbepalingen of 
vol~III. overeenkomst met den afzender slechts 
onci.r geleide plaats heeft, 

voor de schade, die ontstaan ie door het gevaar 
hetwelk men bedoelt door dat geleide te voorkomen. 

Indien nit de omstandigheden volgt dat de schade 

door eene der bovengemelde oorzaken beeft kunnen 
oatstaan , wordt zij vermoed daardoor ontstaan te 
sija, ~~t_ het tegendeel bev.-ezeo ie. · 

32. Tell" aanzien van goederen die ingevolge 
lwlllljjp 'bijzonderen aard in den regel door het 
vervoer zelf eene vermindering van gewicht onder
gaan, is de spoorweg voor onderwicht slechts 
unsprakelijk voorzoover dit het bU de oitvoerings
bepalinp:eo vastgestelde percentage overtreft. 

Ingeval meer dan een collo met denzelfden 
vrachtbrief vervoerd worden , wordt dit percentage 
voor elk collo afzonderlijk berekend, indien het 

géwicht van elk collo afzonderlijk in den vracht

brief vermeld is of op andere wijze geconstateerd 

kan worde11. 
Oeze beperking der aansprakelijkheid geldt niet 

indien bewezen wordt dat, in verbanJ met de 
feitelijke omstandigheden, het onderwicht niet door 
den aard van het goed veroorzaakt is or dat het 

percentage niet in evenredigheid staat met dien 

aard of die omstandigheden. 
Bij geheel verlies van het goed beeft geene 

aftrekking wegens onderwicht plaats. 

33. Indien de aflevering niet heeft plaats gehad 

binnen dertig dagen na het einde van den be
paalden leveringstermijn (art. U), kan de recht
hebbende, zonder dat hij verder eenig bewijs heeft 

te leveren, het goed als verloren aanmerken. 
34. Indien krachtens de voorafgaande artikelen 

de spoorweg tot schadevergoeding wegens geheel 

. of gedeeltelijk nrlies van het goed verplicht -ia, 
wordt de vergoeding berekend volgens den markt

prijs van goederen van dezelfde BOort en hoe
danigheid, ter plaatse wanr en ten tijde waarop 
het goed ten vervoer in aangenomen en bij ge

breke van marktprijs naar' de gewone waarde van 
soortgelijk goed op die plaats en dien tijd. Daarbij 
komt de vergoeding van hetgeen · wegena rechten 
en an.iere onkosten alsmede voor vracht reeds 

betaald mocht zijn. 
35. De spoorwegen zijn bevoegd aan het pnbliek 

bijzondere voorwaarden (speciale tarieven) aan te 
bieden, waarbij het maximum der ingeval van 

geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging te 

betalen vergoeding wordt nstgesteld, mits deze 
speciale tarieven eene vrachtvermindering voor het 

gebeele vervoer op de gewone tarieven van eiken 

spoorweg bevatten en hetzelfde maximum over 
den geheelen ar te leggen weg toepassing vinde. 

36. De rechthebbende kan, bij het ontvangen 
der sehadevergoedine; voor het vermiste goed, in 
de qnitautie het voorbehoud opnemen, dat ·hij, 

ingeval het goed binnen vier maanden na afloop 
van den leveringstijd mocht worden teruggevonden, 
daarvan onmiddellijk van den spoorweg bericht 

moet ontvangen. 
In ait geval kan de rechthebbende binnen dertig 

dagen nadat hij dit berfobt ontvangen heeft, ver
langen dat het goed hem kosteloos worde afge
leverd te zijner kenze, of aan het afzendings• 
station îif aan het bestemmingsstation, in den 
vrachtbrief vermeld, en tegen teruggave der door 
hem ontvangen schadevergoeding. 

Indien het in het eerste lid bedoelde voorbe-
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houd niet gemaakt i1, of indien de rechthebbende 1 

binnen den in het tweede lid bedoellen tefmij'n 

van· dertig dagen geene instrnctiën heeft gegeven, 

of indien het goed later dan vier maanden na 

afloop van den leveringstijd is teruggevonden, 

kan de spoorweg overeenkomstig de wetten van 

zijn land over het teroggevonden goed beschikken. 
37. Ingeval van beschadiging heeft de spoorweg 

het volle bedrait der waardevermindering van het 

goed te betalen. Indien de zending heeft plaats 

gehad volgens een speciaal tarief overeenkomstig 

art. 35, wordt de te geven schadevergoeding in 

evenredigheid verminderd. 

38. Indien er eene aangifte van belang bij de 

aflevering heeft plaats gehad, kan , ingeval van 

geheel of gedeeltelijk verlies, boven de in art. 34 

bepaalde vergoeding en ingeval van schade, boven 

de in art. 37 bepaalde vergoeding, eene schade

vergoeding worden toegekend van ten hoogste het 

bij ,ie aangifte bepaalde bedrag, behoudens de 

verplichting van den rechthebbende om het bestaan 

en het bedrag der schade te bewijzen. 

IJe uitvoeringsbepalingen stellen het mu:imnm 

vast van de vrachtverhoogiug die de afzender heeft 

te betalen ingeval er eene aangifte van belang bij 

de aflevering heeft plaats t4ehad. 

39. De spoorweg is verantwoordelijk voor de 

schade die door het overschrijden van den levering&• 

tijd (art. 14) veroorzaakt is, voorzoover hij niet 

bewijst dat de vertraging is ontstaan door eeoe 

gebeurtenis waartoe hij geeoe aanleiding heeft ge

geven en die hij ook niet heeft kunnen voor

komen. 

40. Ingeval van overschrijding van den leve• 

ringstijd kan, zonder het bewijs dat daardoot 

schade is veroorzaakt, gevorderd worden: 

y'.., der vracht bij eene vertraging gelijk aan of 

geringer dan 1,, van den leveringstijd ; 

y'.,, der vracht bij eeoe vertragin11: gelijk aan of 

11:erioger dan y\, van den leveringstijd; 

/.,, der vracht bij eene vertraging gelijk aan of 

geringer dan / 0 van den leveringstijd ; 

y'\, der vracht bij eene vertraging gelijk aan of 

geringer dan y\ van den leveri ogstijd; 

/.,, der vracht bij eeoe vertraging van laogeren 
door. 

Indien het bewijs van schade geleverd is, kan 

als schadevergoeding eene som worden gevorderd 

van ten hOOttBte de volle vracht. 
Indien het belang bij de aflevering ie aange• 

geven, kan , zonder het bewijs dat door de ver• 

tragiog schade is veroorzaakt, gevorderd worden : 

y*.,, van de vracht bij eeoe vertraging icelijk aan 

•f geringer dan y1.,, van den leverillgstijd; 

y'.,, van de vracht bij eene vertraging gelijk aan 

of ~ringer dan y'.,, van den leveringstijd; 

y".,, van de vracht bij eeoe vertraging gelijk aan 

of geringer dan /.,, van den leveringstijd; 

y".,, van de vrtLcht bij eene vertraging gelijk aan 

pf geringer dan y'.,, van den leveringstijd ; 

de volle mLCht bij een vertraging van langeren 

.anor. 

Indien het bewijs van schade geleverd is, kan 

• het bedrag dier schade gevorderd worden. In 

beide geva.llen kao het bedrag der schadevergoeding 

dat van het aan:i;egeven belang niet te boven gaan. 

41. De volle schadevergoeding kan gevorderd 
· worden in alle gevallen• waarin de schade door 

boos opzet of grove nalatigheid van den spoorweg 
ontstaan ia. · 

42. De rechthebbende kan interessen, berekend 

, tegen 6 ten · honderd 'ejaars, vorderen over de 

· als schadevergoeding vastgestelde som. Deze iote

ressen loopen van den dag af, waarop de vorde

rintt van schadevergoeding gedaan ia. 

43. De nit de overeenkomst van vervoer voort

vloeiende aansprakelijkheiJ bestaat niet ten aanzien 

van voorwerpen die, ofschoon van het vervoer 

nitgealoten of daartoe slechts onder zekere voor• 

waarden toegelaten, desniettemin ten vervoer aan

geboden zijn onder eeoe onjuiste of onnauwkeurige 

benaming of ten aanzien waarvan de afzender de 

daarvoor voorgeschreven zekerheidsmaatreirelen niet 
in acht genomen heeft. 

44. Door de betaling van do vracht en de 

andere op het goed drukkende kosten en de ènt

vangat van het goed vervallen alle uit de overeen

komst van vervoer voortvloeiende vorderingen tegen 

den epoorweg. 

Dit geldt niet: 

1 °. indien de rechthebbende het . bewijs kan 
leveren dat de schade is veroorzaakt door boos 

opzet of grove nalatigheid van den spoorweg; 

20. ingeval van vertraging, indien daarover bij 

een der spoorwegen, tegen welke volgen, art. 27, 

derde lid, eene rechtsvordering kan worden inge

steld , binnen zeven dagen , die der ontvaDtt■t 

daaronder niet begrepen, wordt gereclameerd; 
8°. ingeval schadevergoeding wordt gevorderd 

wegens gebreken, overeenkomstig art. 25 door 
den geadresseerde v66r de ontvangst van het goed 

geconstateerd of die overeeokomsrig art. 211 hadden 
moeten , maar door schuld van den spoorweg niet 

1ijn geconstateerd; 
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4°. ingeval schad~vergoediog wordt gevprderd 
wegens nitef11ke niet merkbare gebreun, waarftn 
het bestaan na de ofltvaogst is geconst~rd,'màar 
slechts ouder de volgende voor arden . 

11. onmiddellijk ua de ontdekking der schade en 
uiterlijk zeven dagen na de ontvang1t van het goed 
moet overeenkomstig art. 26, het verzoek om de 
gesteldheid van het goed te doen opnemen tot den 
IIJ>OOrweg of den bevoegden rechter worden gericht; 

b. de rechthebbende moet bewijzen dat de schade 
is ontstaan gedurende het tijdsverloop tnsschen de 
aanneming van het goed len vervoer en de af
levering. 

Indien echter de opneming van het goed door 
den geadresseerde aan het hestemmiogsstation 
mogelijk iij geweest en door den spoorweg is aan
geboden, is het su~ 40_ bepaalde niet toepasselijk. 

Het staat den geadresseerde vrij de onlvaog1t 
van het goed te weigeren zelfs na de ontvangst 
van den vrachtbrief en de betaling der vracht, 
zoolang geen gevolg is gegeven aan zijn verzoek 
tot constateeriug der door hem beweerde schade. 
Een voorbehoud bij de ontvangst van h t ·goed 
gemaakt is zonder rechtsgevolg, indien de 13poor
weg daarin niet heeft toegestemd. 

Indien een of ander der in den vrachtbrief aan
geduide voorwerpen bij de afl.everiug ontbreekt, 
kan de geadresseerde in de quitantie (art. 16) de 
ontbrekende colli door eene bijzondere aanduiding 
uitsluiten. 

De iu dit artikel bedoelde vorderingen tot scha
devergoeding moeten schriftelijk worden ingediend. 

45. Ue rechtsvorderingen tot schadevergoeding 
~ens geheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging 
1'10 het goed of vertraging in de aflevering ver
jaren door verloop van een jaar, indien de scba
ruv,9osstelling niet reeds is vastgesteld door eene 
e~ nning van den spoorweg, door eene dading 
of door een vonnis. De verjaring is van drie jaar, 
indien het de in art. 44, n°. 1 , bedoelde vorde
ring tot schadevergoeding geldt. 

Ingeval van beschadiging of gedeeltelijk verlies 
van het goed begint de verjaring te loopen van 
den dag der aftevering; ingeval· van geheel verlies 
van het !(Oed of vertraging in de afteveriug van 
den dag waarop de leveringstijd afgeloopeu is. 

Met betrekking tot het stuiten der verjaring 
gelden de wetten van hei land, waar de rechts
vordering is ingesteld. 

46. De vorderingen , die volgens de bepalingen 
der artikelen 44 en 46 zijn vervallen of verjaard, 
kunnen noch in den vorm eener reconventioneele 

vordering lll!'ch i.L..dien --tl}R_er exceptie worden gel-
ffen! ~ kt. 

4 7. 'hi.aiioorweg, die krachtens de bepalingen 
der tegenwoordige overeenkomst eene schadeloos
stelling betaald heeft, heeft recht van verhaal op 
de spoorwegen, die tot het vervoer hebben mede
gewerkt, met inachtneming der volgende bepalingen : 

J •. De spoorweg door wiens schold alleen de 
schade is veroorzaakt , is daarvoor uitsluitend aan
sprakelijk. 

2°. Indien de schade veroorzaakt is door de 
schold van meer dan eenen spoorweg, is elke spoor
weg aansprakelijk voor de door zijne eigen schold 
veroorzaakte schade. Indien in het 11:egeven geval 
zoodanige splitsing onmogelijk is, wordt de schade 
over de spoorwegen , die schuld hebben, omgesla
gen volgens de beginselen sub 3°. vermeld. 

3°. Indien niet bewezen kan worden dat de schade 
door de schuld van eenen of meer spoorwegen ver
oorzaakt is, zijn al de spoorwegen die aan het 
vervoer hebben deelgenomen, met uitzondering van 
die welke bewijzen dat de schade niet op hunne 
lijnen pntstaan is, voor de schade aansprakelijk 
in verhondmg tot het vrachtcijfer, dat if'der hun
ner , i11geval het vervoer regel matig had plaats 
gehad, volgens het tarief zon hebben ontvangen. 

Ingeval een der spoorwegen in dit artikel . ver
meld, niet in slaat is te betalen, wordt de schade, 
die daaruit zou voortvloeien voor den spoorweg 
die de •4!rgoeding beeft uitbetaald, omgeslAgen 
over al de spoorwegen die aan het vervoer hebben 
deelgenomen, in verhouding tot elks aandeel in 
de vracht. 

48. De voorschriften van art. 4 7 worden ook 
toegepast ingeval van overschrijding van den leve
ringstijd. Indien de vertraging door de schuld 
van meer dan eenen spoorwett veroorzaakt is, is 
elk daarvoor aansprakelijk in verhouding tot den 
door der vertraging op zijne lijnen. 

De verdeeling van den leveringstijd tnsschen 
de bij het vervoor betrokken spoorwegen heeft bij 
gebreke van bijzondere bedingen plaats overeen
komstig de regelen, vastgesteld bij de uitvoerings• 
bepalingen. 

49. Er bestaat tusschen de verschillende spoor
wegen die aan het vervoer hebben deelgenomen 
geene hoofdelijke Aansprakelijkheid ter zake der 
rechtsvordering tot verhaal van betaalde schade
vergoeding. 

50. De rechtsvordering van de spoorwegen onder
ling tot verhaal van betaalde schadevergoeding 
beeft, zoo wat de verplichting tot schadevergoe-
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ding als wat het bedra!M'11111rv tref!:, tot grond
elag de eindbeslissing il'""het öorspronke~~ pr!lllell' 
tot schadevergoeding tegen den spoorWIIIJ 'ilie het 
verhaal nitoefent, mits de dagvaarding behoorlijk 
beteekend zij aau de spoorwegen tegen welke het 
verhaal wordt uitgeoefend en deze de gelegenheid 
hebben gehad in dal proces tusschen beide te komen. 
De termijn voor deze tus•chenkomst wordt door 
den rechter in dat proce3 naar omstandigheden 
en zoo kort mogelijk vastgesteld. 

51. De spoorweg die verhaal wil uitoefenen 
moet zijne daartoe strekkende rechtsvordering tegen 
alle betrokken epoorwegen, met welke hij geene 
dading heeft aangegaan, tegelijk instellen, op straffe 
van verlies van zijn vorderingsrecht tegen de niet 
gedagvaarde spoorwegen. 

De rechter beslist bij een en hetzelfde vonnis. 
De gedagvaarde spoorwegen knnnen verder geen 
verhaal uitoefenen. 

52. Het ia niet geoorloofd aan het proces tot 
schadevergoeding eeoe vordering in vrijwaring te 
verbinden. 

53. De rechter der plaats waar de spoorweg, 
tegen welken het verhaal wordt uitgeoefend, zijnen 
zetel heeft, is uitsluiten.! bevoegd om van de rechts
vordering tot verhaal kennis te nemen. 

Indien de rechtsvordering tegen meer dan eeneo 
spoorweg moet worden ingesteld, heeft de eischende 
spoorweg de keus tOBschen de verschillende rechters, 
die volgens het eerste lid van dit artikel bevoegd zijn. 

54. Door de bepalingen der vorige artikelen 
wordt geen inbreuk gemaakt op de bevoegdheid 
der spoorwegen om hetzij vooraf, hetzij in elk 
voorkomend geval, omtrent het recht van verhaal 
onderling andere regelingen te maken, 

55. Behoudens de in deze overeenkomst vervatte 
afwijkende bepalingen wordt de procesvorm be 
heerecht door de wet van het land van den rechter, 
die van het geding kennis neemt. 

56. De vonnissen op tegenspraak of bij verstek 
gewezen door den volgens de bepalingen der tegen
woordige overeenkomst bevoegden rechter kunnen, 
wanneer zij nitvoerbaar zijn geworden volgens de 
voor dien rechter geldende wetten, in eiken der 
Staten tnsschen welke deze overeenkomst gesloten 
ia, worden nihoerbaar verklaard door de bevoegde 
macht, onder de voorwaarden en met inachtneming 
der formaliteiten door de wetgeving van dien Staat 
vastgesteln, maar zonder revisie van den inbond 
der beslissing, Deze bepaling is niet toepasselijk 
op de slechts voorloopig uitvoerbare vonnissen en 
ennmin op de ve,:oordeelingen tot schadev:ergoe-

"ding bono de proceskosten, tesen eenen . trlaoher 
w•ns het verliezen van zijn proc~ uitgesproken. 

Bij rechtsvorderingen op de internationale ver
voerovereell'komst gegrond , kan geene zekerheid
stelling voor de proceskosten (eautio judicatum 
10/n) gevorderd worden. 

57. Ten einde de uitvoering der tegenwoordige 
overeenkomst te vergemakkelijken en te verzekeren, 
wordt een cel\traal bureel voor het internationaal 
vervoer opgericht, belast met : 

1°. het ontvangen der mededeelingen van eiken 
der cootracteereode Staten en van elk der be
trokken spoorwegbesturen en het mededeelen daar
van aan de andere Staten en besturen; 

2°. het verzamelen, ordenen en openbaar maken 
der mededeeliog van allerlei aard, die voor den 
dienst van het internationaal vervoer van be
lang zijn; 

8°. het beslissen, op verzoek der partijen, van 
geeehilleo tnsschen de spoorwegen onderling; 

4,0 • het. onderzoek der voorstelleo tot wijziging 
dezer overeenkomst en het zoo dikwijls daartoe 
aanleiding bestaat aan de cootracteerende Staten 
voorstellen van de bijeenroeping eener nieuwe con
ferentie; 

5°, eindelijk het bevorderen der financieele be
trekkingen tosschen de verschillende bestnren, nood
zakelijk voor den dienst van het internationaal 
ve;voer, en de i nkasseering der achterstallige 
vorderingen, en het in dit opzicht bevorderen van 
de zekerheid der onderlinge verhouding der spoor
wegen. 

De zetel, de samenstelling en de inrichting van 
dit bnreel en de middelen tot vervulling van zijle 
taak worden bij een bijzonder reglement vastgestel 

58. Het in art. 57 bedoelde centraal bnreel ia 
belast met. het in ontvangst nemen der keno,ia
gevingen van de Staten omtrent de inschrijvi 
of het schrap

0

peo van eenen spoorweg op de krachtëoa 
art. 1 vervaardigde lijst. 

De feitelijke opneming van eeoen nieuwen sppor
weg in den dien~t van het internationaal vervoer 
heeft slechts p1aats eene maand na de dagteeke
ning van deó brief van het centraal bnreel, waarbij 
de toetreding aan de andere Staten is medegedeeld. 

Het schrappen van eenen spoorweg door het 
centraal bureel heeft plaats zoodra het van eeoen 
der contracteerende Staten het bericht ontvangen 
heeft dat deze van oordeel is, dat een tot zijn 
gebied behoorenile en op de door hem vervaardigde 
lijst voorkomende spoorweg, hetzij om financiëele 
redenen, hetzij wegens eene feitelijke verhindering, 
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niet meer in staat is de verplichtingen te ver
vullen, die door de tegenwoordige overeenkomst • 
worden opgeley:d. 

De eenvoudige ontvangst der van het centraal 
bnreel uitgegane kennisgeving geelt elk spoorweg
bestuor het recht alle betrekkingen van internatio
naal vervoer met den geschrapten spoorweg af te 
breken. Echter moeten de reeds aaugevangen 
ver,oeren · ook in dit geval geheel wo!den ten einde 
gebracht. 

59. Ten minste eenmaal in de drie jaar wordt 
eene conferentie van afgevaardigden der tot de 
tegenwoordige overeenkomst toegetreden Staten 
bij eengeroepen, ten einde in hare bepalingen de 
noodig geoordeelde verbeteringen en wijzigingen 

aan te brengen. 
Niettemin kanoen op aanYraag van ten minste 

een vierde der contmcteerende Staten ook v66r 

IM verstrijken van dien termijn conferentiën ge
houden worden. 

60. De tegenwoordige overeenkomst is voor 

eiken der contracleerende Staten verbindend ge
dnrende drie j&1Lr, te rekenen van den dag waarop 
zij in werking treedt. Elke Staat, die na verloop 
van dien termijn, zich wil terugtrekken , moet 

daarvan een jaar te voren aan de andere Staten 

mededeeling doen. Bij gebreke van zoodanige 
mededeeling, wordt de overeenkomst geacht ~oor 

een nieuw tijdvak van drie jaar verbindend te zijn. 

De tegen woordi~e overeen komst zal door de 

contracteerende Staten zoo apoedig mogelijk ge
ratiftceerd worden en zal eerst in werking treden 

drie maanden na den dag der uitwisseling van de 
alten van ratiftcatie. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden de tegen

woordige overeenkomst hebben onderteekend en 
door hun zegel bekrachtigd. 

Gedaan te Bern , den veertienden October acht
tien honderd negentig. 

Voor de Nederlanden : 
(get.) T. M. C. AssER. 

J. C. M. VAN R!lllSDIJK. 

Voor België: 
Joo11.1s. 

Voor Dnitscbland : 
Ü'l'l'O VON Büww. 

Voor Frankrijk: 
Cte DE Dil!SBAOH. 

E. GBO&Gl!. 

Voor Italië: 
A. PEIROLERI. 

Voor Luxemburg: 
W. LB!BPRIED. 

Voor Oostenrijk-Hongarije: 
SBILL&R. 

Voor Roeland: 
A. HAKBUBGER. 

N. ISNARD. 

Voor Zwitserland: 
WELT!. 

FARNE&. 

LIJST drr Spoonoeglij-, tDaarop tk J"tr,
Nfiottale Ooeree"l«mut betrejf mde A,t 
Spoonoeg-goedere,wen,oer foep,u1elij" i,. 

BELGIË. 
A. Spoorwegen en spoorweglijnen, geëxploi

teerd door Belgische ondernemingen. 
1. Belgiecbe Staatsspoorwegadministratie. 

2. Belgische Noorderspoorweg. 
S. Groote Belgieche Centraalspoorweg. 
,. Luik- Maastricht. 
li. Gent-Terneuzen. 
6. Mechelen-Terneuzen. 
7. Westvlaamsche Spoorweg. 
8. Chimay Spoorweg. 

9. Gent-Eeclo-Brngge. 
10. Termonde-St. Nicolaas. 
ll. Hasselt-Maeseijck. 
12. Antwerpen-Gent (Waea). 

B. Lijnen , welke worden geëxploiteerd door 
of In medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 

1. Nederland,che onderMmittgm. 

IS. De door de Nederlandsche Staatsspoorweg

maatschappij geëxploiteerde lijn van de Belgiech
Nederlandsche grens bij Achel tot Loik Vivegni1, 

Ans (Etat) en Flémalle Grande. 

II. Dr,it,cAe ondernemingffl. 

U. De door de Koninklijk Pruisische staats
spoorwegen geëxploiteerde lijn van de Belgiach
N ederlandsche grens bij Bleyberg tot Bleyberg. 

111. F'ramclt.e ondernemingen. 

De door den · Franschen Noorderspoorweg ge• 

exploiteerde lijnen van de Belgisch-Fransche 11:rens: 
U. bij Comines tot Comines. 
16. bij Halluin tot Menin. 
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IV. Luzmiburg1elie ondernemingm. 

De door den Loxemborgschen Prina Hendrik
spoorweg geëxploiteer.J.e lijnen van de Belgisch- . 
Lnxemburgsche grens : 

17. bij Pétange tot Athns. 
18. bij Clémency tot Antel-Bas. 
Aanmerking. Voor de lijnen, die door 

.Belgische ontlernemingeu in het buitenland worden 
geëxploiteerd, zie: 

Onitschland, n°. 1011, 106. 
Frankrijk, no. 9, 10, 11, l:il, 13. 
De Nederlanden, n°. 14, 111, 16, 17, 18, 19. 

DUITSCHLAND. 

A. Spoorwegen en spoorweglijnen , geëxploi• 
teerd door Duitsche ondernemingen. 

I. Staat11poonoegen en 1poorwege,e ,,. belieer 
bij den Staat. 

1. Rijksspoorwe~en in Elzas-Lotharingen. 
2. Militaire spoorweg. 
3. Koninklijk Pruisische Staatsspoorwegen en 

de bij de Staatsspoorwegadministratie in beheer 
zijnde Pruisische particuliere spoorwegen, met oit
zooderiog: 

a. van den Oppersilezischen zijspoorweg (Bmal• 

spoor). 
4. Koninklijk Beiersche Staatsapoorwe!(en. 
5. Koninklijk Saksische Staatsspoorwegen en de 

bij de Staatsspoorwegadministratie in beheer zijnde 
Saksische particuliere spoorwegen, met uitzonde
ring der lijnen : 

b. Döbeln-Mügeln-Oachatz; 
c. Grünstadtel-Oberrittersgrün ; 
d. · Hainsberg-Dippoldiswalde-Kipadorf; 
e. Klotzsche-Königsbrüc)I:; 
f. Mosel-Ortmannsdorf; 
g. Mügeln bij Oschatz-Nerchau-Trebsen; 
li. Mügeln bij Pirna-Geising; 
i . Potschappel-Wilsdruff; 
k. Radebeol-Radebnrg; 
l. -Schönfeld-Geier; 
m. Wilischthal-Ehrensfriedesdorf, benevens zij• 

tak van Qberherold naar Thum; 
n. Wilkau•Kirchberg-Saupersdorf; 

o. Zittau-Markersdorf ; 
p. Zittau-Oybin met zijtak Berisdorf-Joosdorf. 
6. Koninklijk Wnrtembergsche Staatsspoorwegen. 

~ 7. Groothertogelijk Badensche Staatsspoorwegen 
en de door den Staat geëxploiteerde Badenache 
particuliere spoorwegen. 

8. Main-Neckar spoorweg, benevens de lUn 
Eberstadt-Pfn ngstadt. 

9. Groothertogelijk Opperhesoiache spoorwegen. 
10. Groothertogelijk Mecklenburgsche Frecterik 

Fransspoorweg, met uitzondering: 
g. van den epoorwep; Doberan-Heiligend 
ll. Groothertogelijk Oldenburgeche Staatsepoor• 

wegen, met uitzondering: 
r. van den Ocholt W estersteder Spoorweg. 

II. Particuliere Spoorwegen , ,,. eigtm /#luw. 

l:il. Altdamm-Colberg. 
18. Altona-Ksltenkircheu. 
14. Arnstadt-Ichterebausen. 
111. Brunswijksche Staatsspoorweg. 
16. Breslau-Warachau. 
17. Broelthal-Spoorweg (Honnef-Waldhroel). 
18. Crefelder Spoorweg. 
19. Cronberger Spoorweg. 
20. Dahme-Uckro. 
21. Dortmund-Gronau-Enschedé. 
22. Eckernförde Kappeln (spoorweg met smal 

apoor). 
28. Eisenberg-Crossen. 
24. Eisern-Siegen. 
25. ErmstthaJ-Spoorweg (M etzingen-Urach). 
.116. Eutin-Lübeck. 
27. Flensbnrg-Kappeln. 
28. Fran kforter Verbindingsspoorweg (FrankfoJ1 

a/d. Main). 
29. Fürth -Zirndorf. 
30. Spoorweg der smelterij George-Maria. 
81. Gerorode-Harzgerode. 
82. Gotteszell-Viechtach (gedeelte Gotteszell-

TeianBt'h). 
83. Ba.lberstadt-Blankenburg. 
84. Hessische Lodewijk-Spoorweg. 
85. Hoheoebra-Ebeleben. · 
36. Hoyaer-Spoorweg (Boya-Eystrnp). 
37. Ilmenau-Gros!breiteobach. 
88. Kerkerbach-Spoorweg. 
89. Kiel-Eckernförde Flensburg. 
40. Kirchheimer ,Spoorweg. 
41. Koningsbergen-Crans. 
42. Spoorwegen met smal spoor van het district 

Alteua. 

43. Lubeck-Biichen en Lubeck-Hamburg. 
44. Lodewijk-Spoorweg (Neurenborg-Forth). 
46. Marienbnrg-Mlawka. 
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46. Mecklenburgsche Zni erspoorweg (Parchim-
Nenbrandenburg). 

47. Muroau-Garnisch-Pa eukirchen. 
48. N eubrandenborg Frie land. 
49. N euhaldenslebeoer S orweg. 

'.'JIO. Nenstrelitz-Waroemn de. 
:lil. Nenatrelitz-Wezenber -Mirow. 
li2. Oberdorf-Ffüsen. 

8Î, Osterwieck Wasserleben. 
N. Osthofen- W eathofen. 
56. Oost Pruisische Z11iderspoorweg, met in-

begrip van de lijn Fiochhauoen-Palmniclcen. 
56r Parchim-Ludwigslost. 

ö7~anlioenaoe-Neu-Rnppin. 
68. Peine-Ilsede. 

59. Paltsche Spoorwegen. 
6~ P riegnitzer spoorweg {Perleberg-Wittstock). 
61. Reinheim-Reichelsheim. 
62. Rhene Diemeltbal-Spoorweg (Bredelar Mar-

tenberg). 

63. Rnhlaer Spoorweg (Wntha-Ruhla). 
64. Saai-Spoorweg. 

65. Schaftloch Gmünder Spoorweg. 

. Sleeswijk-Angelerspoorweg (Sleeswijk-Söder-
-tlrarnp). 

67. Sonthofen-Oberstdorf. 

~8. Sprendliogen-Wöllsteio. 

69. Stargard-Custriner Spoorwep:, met inbegrip 
hn de lijn Glasow-Berinchen. 

70. Stendal-Tangermünde. 

Warstein-Lippstadt. 
Weimar-Gera. 

73. Wermelskircheo-Burg. 

74. Werra Spoorweg. 

'ló. Wittenberg-Perleberg. 
76. Worms-Offätein. 

77. Zell-Todtnau. 
78. Zschipkau-Finsterwald. 

B, Lijnen , welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vr~emde 

ondernemingen. 
I. Rm,ische ondnttemingen. 

79. De door den Grooten Rnasisr.hen Spoorweg 
geëxploiteerde lijn van de ·anssisch-Duitsche grens 
bij Eijdtkuhnen tot Eijdtkuhuen. 

80. Ve door den. spoorweg Brest-Grajewo geëx
ploiteerde lijn van de Russiseh-Dnitsche grens bij 
Prostken tot Prostken. 

81. De door den W eichsel Spoorweg geëxploi

teerde lijn van de Rnssisch-Vnitsche grens bij 

Ilowo tot llowo. 

II. Oo,timrijfut:Ae <mderttemingen. 

82. De door den Keizer Frans Noorderspoorweg 
geëxploiteerde lijn van de Oostenrijksch-Doitsche 
grens blf .Myslowitz tot Myslowitz. 

83. De door den Moravisch-Sileziechen Centraal
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Ooste rijkech• 
Duitsche grens bij Hennersdorf tot Ziegenhals. 

84. De door den Oostenrij ksehen Noordwester
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Oosteur ijksdh• 
Doitsche l(rens bij Wichtstadtl tot Mittelwalde. 

85. De door de Oostenrijkscb-Hongaarsche 
Staatsspoorwegmaatschappij geëxploiteerde lijn van 
de Oostenrijkseh-Ooitsche grens bij Mittelsteine 

tot M ittelsteine. 
De door den Znid-Noordduitschen Verbindings

spoonreg geëxploiteerde lijnen van de Oostenrijkseh
Dnitsche grens: 

86. bij Lieban tot Liebau; 
87. bij Seidenberg tot Seidenberg. 
88. De door den Boheemschen Noorderspoorweg 

geëxploiteerde lijn van de Oostenrijkseh-Do.itsche 

grens bij Eberabach tot Ebersbaeh. 
De door den .Buschtehrader spoorweg geëxploi-

teerde lijnen van de Oostenrijkseh- Duitsche grens: 

89, bij Reitzenhain tot Reitzenhain; 

90. bij K.lingenthal tot Klingenthal. 
91. De door den Boheemschen Westerapoorweg 

geëxploiteerde lijn van de Oostenrijksch-Duitsche 

grens bij Forth .i. W. tot Furth i. W. 
De door de Keiz. Kon. Oostenrijksehe Staata

spoorwegen geëxploiteerde lijnen van de Oosten
rijkseh-Duitsche grens : 

92. bij Niklasdorl tot Ziegenhals ; 

98. bij Passau tot Passau; 

94. bij Brao.nau tot Sirnbach; 

95. bij Lochan tot Lindan. 

111. Z111iuer1cke ondernemingen. 

De door den Zwitserschen Noord-Oosterspoorweg 
geëxploiteerde lijnen van de Zwitsersch-Duitsche 

grens: 

96. bij Konstanz tot Konstanz: 
97. bij Rielasingen tot Singen; 

98. bij Waldshnt tot Waldshut. 

IV. Framclie 01tderttemingm. 

De tot de Rijksspoorwegen in Elzas-Lotharingen 

behoorende, bij den Franschen Oosterspoorweg in 

medegebruik zijnde lijnen van de Fransch-Dn.itsche 

grens: 
99. bij Altmünsterol tot Altmünsterol; 
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100. bij Avricourt tot Duitsch-Avricourt; 
101. bij Chambrey tot Chambrey; 
102. bij Novéant tot Novéaut; 
103. bij Amanweiler tot Amanweiler; 
104. bij Fentsch tot Fentsch. 

V. Belgi.acl,e ondernemingen. 

De door den Grooten Belgischen Centraalspoorweg 
geëxploiteerde lijnen van de Nederlandsch-Duitsche 
grens: . 

l0ö. bij Aken tot Aken; 
106. bij Dalheim tot Dalbeim. 

VI. Nederlandaclze ondernemingen. 

107. De door den Noordbrabantsch-Duitschen 
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Nederli111dsch
Duitsche grens bij Gennep tot Wezel. 

108. De door den Hollandscben IJzeren Spoorweg 
geëxploiteerde lijn van de N ederlandsch-Duitsche 
grens bij Cranenburg tot Kleef. 

109. De door den N ederlandschen Rhijnapoorweg 
geëxploiteerde lijn van de Nederlandsch-Dnitsche 
grens bij Emmerik tot Emmerik. 

De door de N ederlandscbe Staatspoorwegen ge
ëxploiteerde lijnen van de N ederlandsch-Duitsche 
grens: 

110. bij Gronau tot Gronan ; 
lll. bij Gildehans tot Salzbergen. 
Aanmerking. Voor de lijnen, die door 

Duitsche ondernemingen in het buitenland worden 
geëxploite_erd, zie: 

België, n°; 14. 
Frankrijk, n°. 14,, 15, 16, 17, 18, 19. 
Luxemburg, n°. 2, a. 
De Nederlanden, n°. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
Oostenrijk-Hongarije, n°. 26-44,. 
Rusland, n°. 47, 48, 49, 60, 51, 52. 
Zwitserland, n°. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

FRANKRIJK. 
A. Spoorwegen en spoorweglijnen , geëxploi

teerd door de Fransche ondernemingen. 

De hoofdspoorwegen van: 
1. den Noorderspoorweg ; 
2. den Oosterspoorweg, met inbegrip der voor 

rekening der concessionarissen geëxploiteerde lijnen 
van Monthermé naar Monthermé, Vrigne-Mense 
naar Vrigne-anx-JJ<>is, Carignan naar Messem_pé, 
Chs,rmes naar Ram bervillers, A vriconrt naar Bl11--

mout en Cirey, Saiut- Dizier naar Vassy, Vassy 
. naar Donlevaut-le-Ch!\tean; 

3. den Wester.spoorweg; 
4,. den spoorweg Parijs-Lyon-Middellandsche zee, 

met inbegrip der voor rekening der concessionarissen 
geëxploiteerde lijn van de oude haven te Mars~ 
en van die van A rles naar St. Louis; 

ö. den Orleansspoorweg, met inbegrip van de 
loeaalspoorwegeo van de Sarthe; 

6. den Zuiderspoorweg; 
7. de Staatsspoorwegen, met inbegrip der yoo11 

rekening der concessionarissen geëxploiteerde locq&l
spoorwegen van Li!(ré-Rivière naar RicheiÎ911 en 
van Barbezienx naar Chllteauneuf; 

8. de beide Ceintnnrspoorwegen van Parijs, met 
inbegrip der strategirnhe lijn van Valento a,.r 

Maasy-Palaisean. · 

B. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 

I. Belgi.aclze ondernemingen. 

De door den grooten Belgischen Ceutraalspooi,reg 
geëxploiteerde lijnen van de Belgisch-Fransche frens: 

9. bij Treignes tot Vireux; 
] 0. bij Doische tot Givet. 
11. De door den Belgischen N oorderspoorwe 

g_eës:ploiteerde lijn van de Belgisch-Fransche grena< 
bij Heer:Agimont tot Givet. 

12. De door de Westvlaamsche Spoorwe ~ 

Bllhap,Plj_geëxploiteerde lijn van deFransch-Belgiscfll 
grens bij Abeele tot _Hazebrouck. 

13. De door de Chimay-Spoorwegmaatschappij 
geëxploiteerde lijn van de Fransch-Belgische grens 
bij Momi1mies tot Aoor. 

II. Duitsclze ondernemingen. 

De tot den Franschen Oosterspoorweg behoorende, 
bij de Rijksspoorwegen in Elzas-Lotharingen i11... 
medegebruik zijnde lijnen van de Duitsch-FranssJie 
grens: 

14. bij Altmünsterol tot Petit-Croix; 
ló. bij Duitsch-Avriconrt tot Igney-Avricoart; 
16. bij Cbambrey tot Moncel ; 
17. bij Novéant tot Pagny-sur-Moselle 
18. bij Amaoweiler tot Batilly; 
19. bij Fe_ntscb tot Audun-le-Roman. 

III. Zwitserscl,e ondernf1111Ï"fJt11, 

De door den Jnra-Simploo Spoorweg geëxploi
teerde l~n van de Fransch:Zwitsersche grens: 
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20. bij Delle tot, Delle; 
21. bij Vallorbes tot Ponta lier; 
22. bij Verrières tot Ponta lier. 

IV. ltaliaanaclze o ernemingen. 

23. De door de Italiaanse e Maatschappij der 
Middellandse he Zee-spoorweg n geëxploiteerde lijn 
van de Italiaansch-Fransche grens bij Modane ' 
tot ~11dane. 

A11nmerking. Voor 
1'ransche ondernemingen in 
geëxploiteerd, zie: 

België, n°. 15, 16. 

e lijnen, die door 
et buitenland worden 

O'uitschland, n°. 99, 100 101, 102, 103, 104. 
Italië, n°. 4. 
'Zwitserland, n°. 20, 21, 22, 23. 

ITALI 

A, Spoorwegen en lijnen, geëxploiteerd door 
ltaliaansche onde nemingen. 

1. Al de door de Maatsch ppij van het Middel
landsche net geëxploiteerde li neo. 

!,- Al de door de Maatsch ppij van het Adri
atische net geëxploiteerde lijn n. 

S. Al de door de Maatsch pp\i van het Sicili

nsche net geëxploiteerde lij en . 
I 

B. Lijnen , welke worden eëxploiteerd door 
of in medegebruik zij bij vreemde 

ondernem in en. 

1. Franacne onder emingen. 

4. De door den spoorweg Parijs-Lyon-Middel
landsche Zee-spoorweg geëxp oiteerde lijn van de 
Italiasnsch-Framche grens ij Ventimiglia tot 
V entimig !ia. 

II. Zwitsersclze ond nemingen. 

ó. De door den Gothard-Sp o;weg geëxploiteerde 
lijn van de Italiaansch-Zwitse sche 11rens hij Pino 
tot Luino. 

111. Oostenrijksclze o .ernemingen. 

6. De door de Keiz. Kon. ostenrijksche Staats

llpeorwegen in de richting naar Italië medegehrnikte 
lijn van de Italiaansch-Oost nrijksche grens bij 
Pontafel tot Pontebha . . 

Aanmerking, Voor de lijnen, welke door 

Italiaansche ondernemingen in het buitenland 
·worden geëxploiteerd, zie : 

Frankrijk, n°. 23. 
Oostenrijk-Hongarije, n°. 22, 23, 24. 
Zwitserland , n°. 24, 

LUXEMBURG. 
A, Spoorwegen en lijnen , geëxploiteerd door 

Luxemburgsche ondernemingen. 
1. Prins Hendrik-Spoorweg, met inbegrip van 

de lijn van Wasserbillig naa_r Grevemacher. 

8. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen, 
I. Duiûclze ondernemingen. 

2. Al de door de Rijksspoorwegen in Elzas
Lotharingen geëxploiteerde lijnen van den Willem

Luxembnrg Spoorweg. 
3. De door de Kon. Pruisische Staatsspoor

wegen geëxploiteerde lijn van de Dnitsch Lnxem-
• bnrgsche grens bij Ulllingen tot Ulllingen. 

Aanmerking. Voor i\e lijnen, die door 
Luxembnrgsche (ondernemingen in het buitenland 
worden geëxploiteerd, zie: 

België, n°. 17, 18. 

DE NEDERLANDEN.! 
A. Spoorwegen en spoorweglijnen, geëxploi

teerd door Nederlandsche ondernemingen. 

1. Maatschappij tot Exploitatie van Neder-
landscbe Staatsspoorwegen. 

2. Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij. 
3. Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. 
4. NederlandscheCentraal-Spoorwegmaatschappij. 
6. N oordbrabantsch-Dnitsche Spoorwegmaat-

schappij. 
6. Haarlem-Zandvoort Spoorwegmaatschappij. 

B. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 
I. Duitsclze ondernemingen. 

7. De door de Groothertogelijk Oldenbargsche 
Staatsspoorwegen geëxploiteerde lijn van de Duitsch-
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N ederlandsche grens bij Nieuweschans tot Nieuwe
schans. 

De door de Kon. Pruisische Staatsspoorwegen 
geëxploiteerde lijnen van de Duitsch-Nederlaudsche 
grens: 

8. bij Borken tot Winterswijk. 
9. bij Bocholt tot Winterswijk. 

10. bij Elten tol Zevenaar. 
11. bij Straelen tot Venlo. 
12. bij Kaldenkirchen tol Venlo. 
13. bij Dalheim tot Vlodrop. 

II. Belgische ondentemingffl. 

U. De door den Grooten Belgischen Centraal
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Belgisch
Nederlandsche grens bij Hamont tot de Neder
landsch-Duitsche grens bij Dablheim. 

lli. De door den Grooten Belgischen Centraal
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Belgisch
Nederlandsche grens bij Lanaeken tot de Neder
landsch-Dnitsohe !(rens bij Aken. 

16. De door den Luik-Maastrichtseheu Spoor
weg geëxploiteerde lijn van de Belgisch-Nèder
landsche grens bij Visé tot Maastricht. 

17. De door den Grooten Belgischen Centraal
spoorweg geëxploiteerde lijn van de Belgisch
N ederlandsche grens bij W eelde-Merxplas tot Til
bnrg. 

18. De door de Spoorwegmaatschappij Mechelen
Terneuzen geëiploiteerde lijn van de Belgisch
N ederlandsche grens bij la Clinge tot Terneuzen. 

19. De door de Spoorwel!'maatschappij Gent
Temenzen geëxploiteerde lijn van de Belgisch
N ederlandsche grens bij Selzaete tot Terneuzen. 

Aanmerking. Voor de lijnen, welke door 
N ederlandsche ondernemingen in het buitenland 
worden geëxploiteerd , zie : 

België, n•. 13. 
Duitscbland, n•. 107, 108, l09, llO, 111. 

OOSTENRIJK-HONGARIJE. 
I. In den Rijksraad vertegenwoordigde 

Koninkrijken en landen (met inbe
grip van Liechtenstein). 

V. Al de lijnen, welke door de hieronder 
genoemde Spoorwegondernemingen en Maat

schappijen, gevestigd in Oostenrijk
Hongarije, worden geëxploiteerd. 

1. Keiz. Kon. Generale Directie der Oosteu
rijksche Staatsspoorwegen, met inbegrip van; het 

op Liechtensteinsch gebied gelegen gedeelte der 
lijn Feldkirch-Buchs en de door de Italiaansche 
Adrie-Spoorwegmaatschappij medegebrnikte lijn van 
de Italiaansch-Oostenrijkaohe grens bij Pontebba 
tot Pontafel, daarentegen met nitzondering van 
den Dalmatischen Staatsspoorweg met de lijnen: 

a. Spalato-Siveric-Knin; 
ll. Perkovic-Slivno-Sebenico; 

en de Kolomeaer Locaalspoorwegen : 
c. Kolomea-Sloboda rnngnrska met zijtak; 
d. Nadwornianski przedmiescie Szeparowece 

Kniazdw6r. 
2. Aossig-Teplitz. 
S. Boheemscbe handelsspoorwe!(en. 
,. Boheemsche Noorderspoorweg. 
li. Boheemsche Westerspoorweg. 
6. Bozen-Meran. 
7. Buschtehrader Spoorweg. 
8. Gallicische Karel Lodewijk-Spoorweg, met 

inbegrip der door de onderneming der Russische 
Zuid-Westerspoorwegen medegebroikte lijnen van 
Brody en Podwoloczyska tot de Oostenrijksch
Russische grens aldaar, echter met uitzondering 
van den spoorwegtak: 

e. Podleze-Nipolomice. 
9. Keizer Ferdinands Noorderspoorweg. 

10. Kaschau-Oderberg (Oostenrijksch ged~tll). 
ll. Kremsthal-Spoorweg. 
12. Moravisch-Silezische spoorweg. 
13. Neutitscheiner locaalspoorweir. 
14. Oostenrijksche Noord-Westerspoorweg. 
lli. Oostenrijksch-Hongaarsche Staatsspoorweg

maatschappij (Oostenrijksche lijnen). 
16. Keiz. Kou. Zuiderspoorwegmaatschappij 

(Oostenrijksche lijnen), met nitzondering van den 
met smal spoor ingerichten locaalspoorweg Mödling• 
Hinterbrühl bij W eenen (electrisebe spoorweg). 

17. Zuid Noordduitsche verbindingsspoorweg. 
18. Locaalspoorweg Standing-Stramberg. 
19. De door de Kon. Hongaarsche Staatsepoor

wegen geëxploiteerde lijn van Lawoczne tot de 
Hongaarsche grens v110 den Keiz. Kon. Staals
spoorweg Stryj-Hongaarsehe grens bij Beskid. 

20. Weenen-Aspang. 
21. Weener verbindingsspoorweg. 

e. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 

I. ltaliaamcke onderneminge,a. 

De door de Italiaansche Adria-Spoorwegmaat. 
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schappij geëxploiteerde lijnen van de ltaliaanschJ 
Oostenrijksche grens : 

22. bij Cormons tot Cormons. 
23. bij Pontebba tot Pootafel in de richting 

uit Italië. 
24. bij Peri tot Ala. 

II. Duitsclte ondernemi119tm. 

De door de Kon. Beiersche Staatsspoorwegen 
geëxploiteerde lijnen van de Duitsch-Oosteurijksche 

grP.oS: 

25. bij Kiefersfelden tot Kufäl.ein. 
26. bij Salzburg tot Salzburg. 
27. bij Waldsassen tot F~er. 
28. bij Schiroding tot Eiter. 
29. bij Asch tot Eger. 
De door de Kon. Saksische Staatsspoorwegen 

geëxploiteerde lijnen van de Duitsch-Oostenrijksche 

grens: 
30. bij Brambach tot Eger. 
31. bij Bärenstein tot Weipert. 
32. bij Moldau tot Moldau. 
38. bij Schöna tot Bodenbach. 
34. bij Schöoa tot Tetschen. 
35. bij Nensalz-Spremberg tot de Oostenrijksch

Duitsche grens bij Taubenheim. 
86. bij Alt- en Neu-Gersdorf totdeOostenrijksch-

Duilolche grens bij Eberabach. 
37. bij Seifhenoerskorf tot Warnadorf. 
38. bij Groas-Schönao tot Warusdorf. 
39. bij Zittau tot Reichenberg. 
De door de Kon. Pruisische Staatsspoorwegen 

geëxploiteerde lijnen van de Duitsch-Ooatenrijksche 

grens: 
40. bij Neosorge tot Halbatadl 
41. bij Jägercdorf tot Jägemdorf. 
42. bij Oderbe~p; tot Oderberg. 
43. bij Goczalkowitz tot Dzieditz. 
4,4,. bij Nenbernn tot Oawieçim. 

III. RUJJmclte ondml8mingtm. 

De door de onderneming der Russische Zuid
W eaterspoorwegen in de richting uit Rusland ge
exploiteerde lijnen van de Rns•isch•Ooitsche grens: 

45. bij Radziwilow tot Brocly. 
46. bij Woloczysk tot Podwoloczyska. 
Aa om erk ing. Voor de lijnen, welke door 

Oostenrijksche oolleroemiugen in het buitenland 
worden geëxploiteerd, zie: 

Duitsctiland, n°, 82 tot en met 95. 
Italië, n°. 6. 
Rusland , n°. 53 , 54., ö5. 
Zwitserland, n°. 12, 1 S. 

II. H o n g ar ij e. 

Al de lijnen , welke door de hieronder genoemde 
spoorwegondernemingen en maatschappijen , 

gevestigd In Oostenrijk of in Hongarije , 
worden geëxploiteerd. 

l. Hongaarscbe Staatsspoorwegen met uitzonde
ring der lijnen Garam Berzencze-Selmeczbánija, 
Sorok4-szt.-Lörinez en Taraezköz-Ter~sil, daaren
tegen !llet inbegrip van de volgenil.e door de 
Staa\sspoorwegadministratie geëxploiteerde lijnen: 

a. van de Rnmeensche grens tot Prédael. 
6. van de grens bij Zimooy tot Belitrado. 
11. van Brod tot Bosma Brod. 
à. v1n den spoorweg Arad-Temesvár. 
e. vaio den locaalspoorweg Békés-Földvát-Békés. 
f. v- den locaalapoorweg Debreczen- H. Nánés 

Büd Sz~.-Mihály. 
g. var den locaalspoorweg Nagy-Varad-Beléuyes

Vaskoh ' 
A. vtn den locaalspoorweg Puszta-Tenyö Kun 

S-zt-Máirton. 
i. vrn den locaalspoorweg Kun-Szt-Márton-

Szentes1 
j. vi n den locaalspoorweg Ujszász Jász Apáti. 
i. vrn den locaalspoorweg Mez?•Tnr-Turkeve. 

l. vl!n de locaalspoorwegen van Zagorië (Csé.k-
tornya-~ágrab). 

m. van den locaalspoorweg Vinkovce-Brcka. 
11. van den locaalspoorweg Maros-Vásárhely-

Szász-~egen. 
o. va,o den locaalspoorweg van Mátra. 
p. van den locaalspoorweg Bánréve-Ózd. 
IJ· van de locaalspoorwegen van .Bilhar. 
r. "'F den locaalspoorweg Héjassfalva-Székely

udvarhÎly. 
s. vaf den loeaalspoorweg Maros-Lud&&- Beszterce. 

· t. "'\8 den locaalspoorweg Ruma-Vrdnik. 
u. van den locaalspoorweg Szombattely-Pinkafö. 

11. • 1n den locaalspoorweg Böba-Sümegh. 
,o. an den locanlspoorweg Marmaros-Sziget-

Sziget. · 
:e. v'n den locaalspoorweg Szatmár Naicy "bánya. 
ij. vrn den locaalspoorweg van Szilagysi\g. 
s. va11 den locaelspoorweg Nyire1t1hára Mátészalka. 
aa. van il.en locaalspoorweg Rétszihos-Szegszárd. 
61>. van den locaalspoorweg Budapest-Lajosmi1&e. 
1111. van den loca.alspoorweg Kisûjszállàs Dévá-

vánija-Gyoma. 
dd. [Vllll de locaalspoorwegen in Bács-Bodrogh. 
1111. , an den spoorweg Pécs-Barcs. 
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.ff. van den spoorweg Mobàcs-Pécs. 
2. Oostenrij kscb Hongasrsche Staatsspoorweg

mastsehappij (Hongasrsche lijnen), met inbegrip 
van den door deze geëxploiteerden: 

a. locashpoorweg Nagy-Kikinda-Nagy-Beceskerk, 
en 6, de locàalspoorwegen van Torontál. 
8. Keiz. Kon. Zuiderspoorwegmaatschappij (Hon

gaarscbe lijnen), met inbegrip der navolgende 
door deze maatschappij geëxploiteerde locaalspoor
wegen: 

a.. Köszegb-Szonbatbely. 
6. Barcs-Pakrácz. 
4. Keiz. Kon. Kaschau-Oderberger spoorweg 

(Hongaarsche lijnen), met inbegrip der door deze 
onderneming geëxploiteerde lijn Marptfalu-Gölnicz
bánya van den locaalspoorweg in het Gölnicztbal, 
doch met uitzondering van het met smal spoor 
aangelegde gedttlte Göloirzbánya-Szomolnok van 
die lijn. 

li. Györ-Soprau-Ebenfurt, met inbegrip der 
door deze onderneming geëxploiteerde lijn Lnjta
Ujfal.u-Ebenfurt van de lijn Weenen•Pollersdorf
Wieoernenstadt van de Keiz. Kon. Zuiderspoor

wegmaatscbappij. 
6. Locaalspoorweg van Arad en Csanád. 
7. Locaslspoorweg in het Szamostbal. 
8. Locaalspoorweg Kezthely-Balaton-Szt-György. 
9. Locaalspoorweg in het Poprádtbal. 

RUSLAND. 
A, Spoorwegen en spoorweglijnen , geëxplol• 

teerd door Russische ondernemingen. 
1. Nioolaief-Spoorweg. 
2. Putiloft'-Spoorweg (Zijtak van den Nicolai 

Spoorweg). 
S. Rybinsck-Bologoe. 
4. Ostacbkovo-Rjew, 
li. St. Petersburg- Warschau. 
6. Baltische Spoorweg (met uitzondering van de 

llde Sectie). 
7. Riga Tockum. 
8. Moskau-Nyoinovgorod. 
9. Sobnja-lvaoowo. 

10. Moskan-Jarosh1wl. 
ll. Mosknu-Brest. 
12. Moskai:-Knrsk. 
18. Moskao -Riasan. 
14. Riasan• Koslow. 
16. Riashsk-Wjasma. 
16. Riashsk-Morschansk. 

1892. 

17. Tambow-Koslow. 
18. Tambow-Saratow. 

19. Grjasy-Zarizyn. 
20. Koslow-Woronesh-Rostow. 
21. Cathariua-Spoorweg. 
22. Orel-Grjasy. 
23. Livny-Spoorweg (met smal spoor ingericht), 
2-l. Orel-Witebsk. 
25. Dünabnrg• Witehsk. 
26. Riga-Dünaburft. 
27. Mitauer Spoorweg. 
28. Libao-Romoy. 

29. Warscban-Terespol. 
30. Warschau-Bromberg. 
31. Warscba11-Weenen. 
32. Lodsin-Spoorweg. 
33. Knrsk-Kiew. 
34. Znid- We.ter Spoorwegen. 
36. Kharkow-Nicolajew. 
36. Kursk-Kharkow-Asow. 
37. Losowo-Sebastopol. 
38. W eicbsel-Spoorweg. 
39. lvangorod-Dombrowo. 
40. Morschansk-Sysran. 

41 . Wladikaukaser Spoorweg. 
12. Fastower Spoorweg. 
43. Orenburger Spoorweg. 
44. Samara-Ufä. 

45. Muromer-Spoorweg. 
46. Polezische Spoorwegen. 

B. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 
I. Duit,che ondmcemingen. 

De door de Kon. Pruisische Staatsspoorwegen ge• 
exploiteerde lijnen van de Duitsch-Rusaische grens: 

47. bij Eijdtkuhnen tot Wirballen. 
48. bij Ottlotschin tot Alexandrowo. 
49. bij Scboppinitz tot Sosnowice (lijn van den 

voonnaligen Rechter Oderoever-Spoorweg). 
50. bij Schoppinilz tot Sosnowice (lijn van den 

voormaligen Opper-Silezischen Spoorweg). 
lil. Ue door de Oost-Pruisische ZniderPpoor

W4jglll&atschapp\j geëxploiteerde lijn van de Dnitach
Rusaiscbe grens bij Prostkeu tot Grajewo. 

52; De door de Marienbnrg-Mlawkaer Spoo_rweg
maatschappij geëxploiteerde lijn van de Dnitach
Rnssiscbe grens bij Illowo tot Mlawa. 

Il. Oo,tenrijkacl,e Ollllernemingen. 

63. De door den Keizer Ferdinands-Noorder-

27 
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spoorweg geëxploiteerdb lijn van de Ooatenrijkach
Russiache grens hij Szszakowa tot Granica. 

Ue door den Gallicischen Karel Lodewijks 
Spoorweg in de richting naar Roalaod geëxploi
teerde lijnen van de Oostenrijkach-Rossische grens: 

64. bij Brody tot Radziwilow. 
65. hij Podwoloczyska tot Woloczysk. 
Aanmerking. Voor de lijnen, welke door 

Rnssische ondernemingen in het buitenland worden 
geëxploiteerd , zie: 

Duitschland, n°. 79, 80, 81. 
Oostenrijk-Hongarije, n°. 45, 46. 

ZWITSERLAND. 

A, Spoorwegen en spoorweglijnen , geëxploi
teerd door Zwitsersche ondernemingen. 

1. Zwitsersche Centraal-Spoorweg. 
2. Gothard-Spoorweg. 
3. Jora -Simplon-Spoorweg. 
4. Zwitsersche Noord-Oosterspoorweg. 
5. Vereenigde Zwitserache Spoorwegen. 
6. NenfchA.tel-Jura. 
7. Emmenthal-Spoor\Veg. 
8. Langenthal-Huttwil. 
9. Tössthal-Spoorweg. 

10. Aargau-Locerner-Seethalspoorweg. 
ll. Zwitsersche Zuid-Ooster-Spoorweg. 

B. Lijnen, welke worden geëxploiteerd door 
of in medegebruik zijn bij vreemde 

ondernemingen. 

I. Oo8tenrijkacke onturflllmingen. 

De door de Keiz. Kon. Oostenrijksche Staats
spoorwegen geëxploiteerde lijnen van <le Oosten
rijksch-Zwiteersche grens: 

12. hij Bucha tot Bncha. 
13. bij St. Margrethen tot St. Margrethen. 

Il. D11il8cke ontÜrflemingen. 

De door de Groothertogelijk Badenache Staats
spoorwegen geëxploiteerde lijnen van de Duitscb
Zwitseracbe grens: · ' 

14. bij Gottmadingeo tot de Zwitserach-Duitsche 
grens bij Wilchiogen. 

16. bij Stetten tot Bazel. 
1 6. bij Leopoldahöhe tot Bazel. 
17. bij Grenzach tot Bazel. 
18. De bij de Groothertogelijk Badensche Staats-

spoorwegen in medegebruik zijnde verbindinb'S• 
spoorweg van het Badensche station tot aan het 
Centraalstation te Bazel. 

19. De door de Rijkaspoorwegen in Elzas
Lotharingen geëxploiteerde lijn van de Dnitsch
Zwitsersche grens bij St. Ludwig tot Bazel. 

III. Ft'amcke ondernemingen. 

De door de Maatschappij van den Parijs-Lyon
Middellandsche Zee spoorweg geëxploiteerde lijnen 
van de Fi-anach-Zwitaersche grens: 

20. bij St. Gingolph tot Bouveret. 
21. bij Chêne-Bourg tot Genève-Eaux-Vivea. 
22. bij la Plaioe tot Genève-Cornavin. 
23. bij Col-dea-Roches tot Locle 

TV. Italiaanacke ondernemingen. 

24. De door de ltaliaanache Maatschappijen van 
het Middellandsche Zee net en van het Adriatische 
net geëxploiteerde liju van de Jtaliaaosch-Zwitaersche 
grens bij Chiasao tot Chiaaao. 

Aanmerking. Voor de lijnen, die door 
Zwitsersche ondernemingen in het boiteuland wor
den geëxploiteerd , zie : 

Huitschland, n°. 96, 97, 98. 
Frankrijk, n°. 20, 2~, 22. 
Italië, n°. 5. 

Gedaan te Bern den veertienden October achttien
honderd negentig. 

(Yolgt de onderteekening.) 

REGLEMENT betreffende de imtelling oan 
een Centraal Bureel. 

Art. 1 . De Bondsraad van het Zwitaersche Bond
genootschap wordt belast !!let de inrichting van en 
het toezicht op het bij Art. 67 der Overeenkomst 
ingestelde centranlbureel. De zetel van dit bureel 
zal te Bern zijn. 

Tot de inrichting van het bureel zal worden 
overgegaan onmiddellijk na de uitwiBBeling der rati
ficatiëo en zoo dat het tegelijk met de Overeen
komst zal kunnen in werking treden. 

De kosten van dit b11reel , die zoolang daarover 
niet nader ia beslist, het bedrag van 100,000 francs 
per jaar niet mogen overschrijden, worden gedragen 
door eiken Staat in verhouding tot de kilometri•che 
lengte van zij oe tot den dienst van het intern11tio
naal vervoer toegelaten sp()C)rweglijnen. 

2. Het centraal bareel zal van de contractee
rende Staten en de besturen der spoorwegen alle 
voor deu dienst van het internationaal vervoer 
belangrijke mededeelingen ontvangen. Het kan, 
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met gebrnikmakio11 daarvan, een tijdschrift uitge

ven, waarvan één exemplaar kosteloos aan eiken 

Staat en aan elk betrokken spoor wegbestuur wordt 

toegezonden. Meerdere exemplaren zullen te ver

krijgen zijn tegen betaling van eenen tloor het cen
traal bueel te bepalen prijs. Het t ijdsch rift zal 

in de Fral)sche en in de Doitsche taal verschijnen . 

De lijsten der in art. 2, n°. 1 en n°. 3 , der 

Overeenkomst bedoel~e voorwerpen alsmede de wijzi
gingen welke contracteerende Staten in die lijsten 

aanbrengen , zol,len zoo spoedig mogelijk ter kennis 

van het centraal bureel worden gebracht, dat een 

en ander onmiddellijk aan de contracteereude Staten 

ui mededeelen. 

Ten aanzien der in art 2, n°. 2 ,•der Overeen
komst bedoelde voorwerpen zal het centraal blll'eel 

van elk der oontracteerende Staten alle noodige 

opgaven vragen en die aan de overige Staten 

mededeelen. 
3. Op de aanvrage van elk spoorwegbestunr zal 

het centraal boreel zijne t usschenkom3t verleenen 
bij de vereffening der uit het internationaal ver

voer voortsprnitende vorderingen. 
De uit het internationaal vervoer voortvloeie11de , 

onbetaald gebleven vorderingen kannen aan het 

centraal bureel ~orden opgegeven , ten einde de 

voldoening daarvan te bevorderen. Te dien einde 

zal het centraal bureel ontniddellijk den spoorw~ 

die in verzuim is aanmanen de vordering te vol
doen of de reden der weigering van betaling mede 

te deelen. 
Indien het bareel van oordeel is dat deze reden 

voldoende gegrond schijnt, verwijst het de partijen 

naar den bevoegden rechter. 

In het tegenovergesteld . geval, en ook indien 

slechts een deel der vordering betwist wordt, 

beslist de direct~or van het bureel, na hetadvies 

te hebben ingewonnen van twee daartoe door den 

Bondsraad aan te wijzen deskundigen, of de spoor
weg die in verzuim is het geheel of een deel der 

vordering in handen van het bureel moet storten; 

de aldus gestorte som moet tot aan de beslissing 
der zaak door den bevoegden rechter bij het bareel 

in bewaring blijven. 
Indien een spoorweg gedurende veertien dagen 

in gebreke is gebleven aan de uitnoodiging van 
het bureel te voldoen , wordt hem eene tweede 
aanmaning toegezonden, met waarschuwing voor 

de gevolgen die zijne verdere weigering zonde 011 

zich sleepen. 
lndi4:n ook deze tweede aanmaning gedurende 

tien dagen zonder gevolg blijft, zendt de directeur 

mbtshalve aan den Staat, waartoe de spoorweg 

l)ehoort, een gemot iveerd bericht, met ultnoodigiug 

9m te O'l'erwegen welke maatregelen genomen moe
(en worden , bepaaldelijk ook of de in verzuim 

îijnde spoorWCfl op de door dien Staat ingediende 
lijst van spoorwegen moet worden gehandhaafd. 

Ingeval het bericht van het bureel aan den Staat 

-waartoe de betrokken spoorweg behoort, gedurende 

zes weken onbeantwoord is gebleven, of indien die 
Staat verklaart dat hij meent, niettegenstaande, de 

wanbetaling, den spoorweg niet op de lljst te moe
ten schrappen, zal die Staat geacht worden van 

rechtswege den borgtocht te aanvaarden voor de 
solvabiliteit van den spoorweg die in verzuim is , 

voorzooveel de nit het internationaal vervoer voort
vloeiende vorderingen betreft. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit regle

ment hebben onderteekend. 

Gedaan te Bern, den veertiendeo October acht

honderd negentig. 

(Yolgt de 01Jderteel:e11i1ffJ.) 

U ITVOERI NGS BEP ALINGEN betreffende 
de overeml:om,t c,mtrmt het internationaal 
goederem,ervoer op ,poorwegen. 

§ 1. (Árt. 3 der Overeenl&om,t.) 

Van het vervoer zijn uitgesloten : 

1°. Gond en zilver in baren, platina, gemnnt 
geld of geldswaardig papier, documenten, edel

gesteenten, echte parelen, kleinoodiën en andere 
kostbare voorwerpen ; 

2°. kunstvoorwerpen, als schilderijen, bronzen, 
oudheden; 

3°. lijken; 

4°. buskruit , schietkatoen , 11eladen vuur

wapenen, knalzilver, knalkwikzilver , knalgoud, 

vuurwerk, schietpapier, nitro-glyoerine, pikrine

zunrzooten, natronkokes, dynamiet en alle voor 

zelfontbranding of ontploffing vatbare voorwerpen, 
de afkeerwekkende of kwalijk riekende voor
werpen, voor zoover de onder dit nummer aan

geduide zaken niet nitdrnkkelijk onder de voor
waardelijk tot het vervoer toegelatene zijn opge

nomen. 
De in bijlage l genoemde voorwerpen worden 

slechts tot het vervoer toegelaten voorzoover zij 
voldoen aan de in die bijlage vermelde voor

waarden. Zij moeten bovendien vergezeld. zijn 
van anonderlijke vrachtbrieven , waarop geene 
andere voorwerpen voorkomen, 

Echter kunnen twee of meer der eontracteerende 
27• 
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Staten voor hun onderling nrkeer bij bijzondere 
overeenkomsten minder strenge bepalingen vast

stellen ten aanzien van voorwerpen , die van het' 

internationaal vervoer uitgesloten of daartoe slecht& 
voorwaardelijk toegelaten zijn. 

f 2. (.bt. 6 der 0Dereedo1111t.) 

Voor het opmaken van den iuternationalert' 

vrachtbrief moeten formulieren worden gebruikt 
overeenkomstig het in bijlage 2 'l'ervatte model. 

Die formulieren moeten worden gedrukt op wit 
papier voor vrachtgoed en op donker rose voor 

ijlgoed; ten blijke dat zij aan de voorschriften 

dezer overeen komst voldoen. worden zij door een 

spoorweg of een spoorw~1tbond van het land van 

afzending gestempeld. 

De vrachtbrief moet, zoowel wat het gedrukte 
ala het geschrevene gedeelte betreft, in het Duitach 
of in het Frnnsch gesteld zijn. 

Indien de offideele taal van het land waarin 
zich het station van afzending bevindt, noch 

Doitscb, noch Fransch is, kan de vrachtbrief opge• 
maakt worden in de offlcieele taal van dit land, 
mits bij van het geschrevene gedeelte eene naow• 

kenrige nrtaling in het Duitsch ot in het Fransch 
bevatte. 

De door vette lijnen omlijste gedeelteó'· van het 
formulier moeten door de spoorwegen, de overige . 
door den afzender worden ingevuld. 

In denzelfden .vrachtbrief kunnen verschillende 

voorwerpen opgenomen worden, indien de aard 
die, voorwerpen toelaat hem 1onder bezwaar te 

zamen te laden en ook de fiscale of politievoor• 
schriften dit niet beletten. 

De goederen, die 'l'olgena de geldende regle

menten door den afzender en den geadresseerde 
zelven geladen en irelost moeten worden, moeten 

vergezeld zijn van afzonderlijke vrachtbrieven, 
waarop geene andere voorwerpen voorkomen. 

Het station van afzending kan verlangen dat 
voor eiken wagen een afzonderlijke vrachtbrief 
afgegeven worde. 

S S. (Art. 7 der Ooereeniom8t.) 

De afzender · die goede~en, vermeld in S 1, 
4de lid, en in bijlage 1, 11°. !-XXXIV, ten 
vervoer heeft aangegeven met eene onnauwkeurige 
of onvollediize verklaring, of die verzuimd heeft 
de in biJIB"".e l , n•. 1-XXXV voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, beeft 
eene vrachtsverboopng (snrtue) van 16 francs pér 
kilogram bruto-gewicht te betalen. 

In alle andere gevallen bedraagt de bij art. 7 
der Overeenkomst bedoelde vrachtsverhoogiug (enr• 
taxe) wegens onnauwkeurige op~ve van den inhoud 
eener zending het dubbele der vracht van de plaats 
van vertrek tot aan de bedtemmingsplaats. 

Indien de overbelasting vau eenen door den 

afzender beladen wagen meer dan 6 pCt. van het 
draagvermogen van den wagen bedraagt, bedraagt 
de geheele boete het tienvoud van het vrachtverschil. 

j 4. (.bt. 9 der Ooereen~,t.) 

Voor de in art. 9 der overeenkomst bedoelde 

verklaring moet men zich bedienen van het for
mulier (bijl&gl) 8). 

j ll. (Art. 1 S der Ouer,ed<n111t.) 

Het ma:i:imnm van het remboursement is 2000 
francs per vrachtbrief. 

j 6. (4rt. 14 der Ooereeiciwut.) 

De levering11tijd mag de volgende maxima niet 
overschrijden : 

a. Voor ij lgoeJ : 

1 °. Tijd voor de expeditie • 1 dag 
2°. Tijd voor het ver1•oer, voor elke 

260 kilometer of gedeel_te van 2ö0 kilo-

meter 1 dag 
6. Voor vrachtgoed: 

1 °. Tijd voor de expeditie • 2 dagen 

2° •. Tijd voor het vervoer, voor elke 

250 kilometer of gedeelte van 260 kilo-

meter 2 dagen. 

Wanneer de goederen van het eene spoorwegnet 
op een aansluitend spoorwegnet overgaan, wordt 

de tijd voor het vervoer berekend naar den ge• 
heelen afstand tDllScben de plaats vnn afzending 

en die van bestemming, terwijl de tijd voor de 
expeditie slechts eenmaal berekend wordt, welk 
ook het aantal der spoorwegnetten zij , waarover 
het vervoer loopt. 

De wetten en reglementen der contracteerende 
Staten bepalen in hoeverre de aan hun gezag 
onderworpen spoorwegbesturen bevoegd zijn langere 
termijnen te bepalen voor de volgende gevallen; 

1 °. jaarmarkten ; 

2°. voor het verkeer buitengewone omstandig• 
heden; 

8°. indien het goed over een niet overbrugd 
water of over eene verbindingsbaao tnSBChen twee 
aan het vervoer deelnemende spoorwegen vervoerd 
moet worden ; 
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4°. voor locaalspoorwegen, afsmede voor spoor
wegen met abnormale spoorwijdte. 

Indien een spoorweg verplicht is gebruik te 
maken van eenen langeren termijn, krachtens voor 
de vier bovenstaande gevallen door de Staten ver
leende facultatieve vergunning, moet hij bij het 
stempelen op den vrachtbrief van den datum der 
overgifte van het goed aan den volgenden spoor
weg, daarbij vermelden de oorzaak en den dunr 
van de in toepassing gebrachte termijnsverlenging. 

De leveringstijd begint des middernachts na 
de aanneming van de goederen en van den vracht
lirief en is nagekomen indien v66rdat de tijd ver-

• streken is, het goed afgeleverd of van de aan
komst daarvan kennis is gegeven aaa den geadres

seerde of aan de tot de ontvangst bevoegde persoon, 
overeenkomstig de reglementen van den met de 
aflevering belasten spoorweg. 

Deze reglementen bepalen ook de wijze waarop 
het ter hand • stellen van deu brief van kennis
geving moet worden geconstateerd. 

De tijd van levering wordt verlengd met dien 

noodig voor de vervulling der fiscale of politie
formaliteiten, alsmede met dien gedurende welken 
eene stoornis van den dienst tijdelijk belet het 
vervoer langs den spoorweg te beginnen of voort 

te zetten, buiten schuld van den spoorweg. 
Indien de dag volgende op dien waarop het 

goed aan het station van afzending is bezorgd, een 
Zondag is, begint de .leveringstijd eerst 2<!. uren 
later. 

Evenzoo eindigt, indien de laatste dag van den 
leveringstijd een Zondag is, die tijd eerst den 
volgenden dag. • 

Deze beide uitzonderingen zijn niet toepasselijk 

op ijlgoed. 
Indien een der Staten in zijne wetgeving of in 

de bekrachtigde spoorwegreglementen eene bepaling 
mocht hebben opgenomen betreffende de schorsing 
van het goederenvervoer op Zondag en op zekere 
feestdagen, zal de leveringstijd in verhouding ver
lengd worden. 

§ 7. (Árt. 1 ó der Overee11komst:) 

Voor .de in art. 15, 6de lid, bedoelde verkla
ring moet de afzender zich van het in bijlage 4 
voorgeschreven formulier bedienen. 

§ 8. (Árf. :!2 der Overeenkomst.) 

Onderwicht wordt niet vergoed zoo het ont
brekende niet meer bedraagt dan 2 pCt. van het 

gewicht bij vloeibare en vochtige goederen alsmede 

bij de navolgende drooge goederen : 
geraspt of gemalen verfhout; 
schors; 
wortels; 
zoethout; 
gekorven tabak ; 
vetwaren; 
zeep en vaste oliën; 
versche vruchten; 
versche tabak in bhden ; 
schapenwol; 
huiden; 
vellen; 
leder; 
gedroogde en gekookte vrachten; 
pezen van dieren ; 
hoornen en klauwen ; 

beenderen (geheel en gemalen); 
gedroogde visch; 

hop; 
versche mastik. 
Voor alle andere drooge goederen van de in art. 

32 der Overeenkomst bedoelde soort bedraagt het 
onderwicht dat niet vergoed wordt, slechts l pCt. 

§ 9. (Árt. 38 der OoereenkOmJJt.) 

De som, waarvoor het belang bij tijdige af
levering wordt aangeg.eveo, moet in den vracht

brief . op de daarvoor bestemde plaats in letters 
worden ingevuld. 

De in dit geval te heffen vrachtverhoogini 
mag voor elke 200 kilometer, of gedeelte van 
200 kilometer, vijf per mille van de aangegeven 
som niet overschrijden. 

Het minimum der vrachtverhooging bedraagt 
50 centimes. 

§ 10. (.Jrt. 48 der OvereenioJMt.) 

Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten wordt 
de bij art. 14 der Overeenkomst en § 6 dezer 
uitvoeringsbepalingen vastgestelde leveringstijd tos• 
scheo de verschillende spoor~egen, die aan het 
vervoer hebben deelgenomen, als volgt verdeeld: 

1 °. Tusscben twee aansluitende spoorwegen: 
a. de tijd voor de expeditie in twee gelijke 

deelen; 
b. de tijd voor het vervoer in verhouding tot 

de op eiken der beide spoorwegen doorloopen af
standen (tarief-afstanden). 

2°. Tnsschen drie of meer spoorwegen: 
a. vau den tijd voor de expeditie erlangen de. 
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eerste en de laatste eerst 12 uren voor vracht
goed en 6 uren voor ijlgoed; 

b. de rest van den tijd voor de expeditie en 
een derde van den tijd voor het vervoer wor,len 
in gelijke deelen tn~schen alle betrokken spoor
wegen verdeeld ; 

c. de overige twee derden van den tijd voor 
het vervoer worden verdeeld in verhouding tot 
de op eiken dier spoorwegen door loopen afstanden 
{tarief-afstanden). 

De langere termijnen waarop een spoorweg 
recht beert krachtens de bijzondere bepalingen 
van zijn exploitatie-reglement, worden dien spoor
weg toegerekend. 

De tijd tusschen de afgifte van het iroed aan 
den eersten spoo;weg en den aanvang van den 
leveringstijd komt uitsluitend dien spoorweg ten 
goede. 

Indien de totale leveringstijd niet is O\"er
schreden , wordt de boven!!'emelde verdeeling niet 
in aanmerking genomen. 

§ 11. In diegene der contracteerende Staten, 
waar de franc niet als munt-eenheid geldt, worden 
de in deze nitvoeringsbepalingen in francs aan
ireduide sommen in de mnnt-eenheid ·van den 
Staat uitgedrukt. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden deze 
uitvoeTingsbepalingen hebben onderieekend. 

Gedaan te Bern, den veeriienden October 
achttienhonderd negentig. 

( Yolgt de onrlerteelcening.) 

BIJLAGE }. 

BEPALINGEN betreffende de goederen, 
welke voorwaardelijk ten vervoer worden 
·aangenomen. 

I. Knalseinen voor spoorwegen moeten vast in 
· papiersnippers, zaagsel of gips gepakt of op eenige 
andere wijze zóó vast en afzonderlijk nevens elkander 
gelegd worden, dat de blikken hulzen noch 
elkander, noch andere voorwerpen knnnen rakea. 

De kisten , waarin zij gepakt zijn , moeten be
staan nit sterke, ten minste 26 m.M. dikke, 
goed naneengeploegde planken, door houtschroeven 
verbonden, geheel dicht gemaakt en met eene 
tweede dichte kist omgeven ; daarbij mag de 
buitenste kist geene grootere ruimte innemen dan 
(1,06 M•. 

De aanneming ten vervoer geschiedt slechts 
dan, wanneer uit eene van overheidswege opge

. stelde verklaring op den vrachtbrief blijkt , dat 

' de inpakking is geschied overeenkomstig deze 
voorschriften. 

Il. Slaghoedjes voor vuurwapenen en voor ge
schut, znndspiegels, ontstekingsmiddelen, waarbij 
de ontsteking niet door een schok of slag plaats 
heeft en patroonhulzen, voorzien van het ont
stekingsmiddel , moeten zorgvuldig in stevige 
kisten of vaten gepakt worden. 

Elk collo moet van buiten duidelijk gemerkt 
zijn met het woord: •slaghoedjes" of "zund
spiegels" enz., al naar gelang van den inbond. 

III. Strijkhoutjes of lucifers en andere strijk
ontstekingsmiddelen (als strijkwa~jes of kaarsen, 
strijkzwam enz.) moeten zorgvuldig gepakt worden 
in emballage van zwaar plaatijzer of in zeer stevige 
houten kisten, beiden van niet meer dan 1,2 M • 

inhoud en zóó vast gepakt dat de ruimte der kisten 
geheel gevold zij. Op deie kisten moet de inhoud 
van bnit,m duidelijk zijn aangeduid. 

IV. Voor zekerheidslonten, d. i. vuurkoord, 
dat uit eene dm1ne dichte slang bestaat, die slechts 
eene betrekkelijk geringe hoeveelheid bnskruit bevat, 
gelden de voorschriften, onder 111 vermeld. 

V. Bnchersche extincteurs in blikken hulzen 
mogen slechts vervoerd worden in kistjes, inhou
dende ten hoogste 10 K.G. aan gewicht en die 
van binnen met papier beplakt en bovendien in 
eveneens van binnen beplakte grootere kisten beslo
ten zijn. 

VI. Gewone (witte of gele) phosphorns moet 
in blikken bussen, met water aangevnld, die ten 
hoogste 30 K.G. bevatten en dicht gesoldeerd zijn, 
vastgepakt zijn in stevige kisten. 

De kisten moeten bovendien twee stevige hand
vatten hebben, mogen niet meer dan 100 K.G. 
wegen en behooren uitwendig gemerkt te zijn met 
de woorden: 

• Bevat gewone gele (witte) phosphorus" en 
11boveo." 

Amorphe {roode) phosphorus moet gepakt wor
den in goed gesoldeerde blikken bussen, welke 
geplaatst worden in stevige kisten met krollen 
opgevnld, 

Deze kisten mogen niet meer dan 90 K.G. we
gen en moeten van buiten gemerkt zijn met de 
woorden: 

•Bevat roode phosphorns." 
VII. Ongezuiverd, ongekristalliseerd zwavel-na

tTinm wordt slechts ten vervoer aangenomen, wan
neer het gepakt is in dicht blikken vaatwerk; 
gezuiverd, gekristalliseerd zwavel-natrinm, wan
neer het in waterdicht vaatwerk gepakt is. 
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IJzer of _mangaan hondende~ toffon, die tot 11as• 
zuivering hebben gediend, worden, voor zoover zij 
niet in dicht blikken vaatwerk gepakt ten vervoer 
worden aangeboden, slechts in ijzeren wagens met 
vast sluitende ijzeren deksels ten vervoer aange• 
nomen. 

Voor het geval die wagens niet van goed slui
tende ijzeren deksels voorzien zijn, moet de lading 
geheel gedekt zijn met dekkleeden , welke zooda
nig zijn geprepareerd, dat zij bü rech tstreeksche 
aanraking met vlammen, niet ontbranden. · De 
afzender en de geadresseerde moeten zelven voor 
het laden en lossen zorgen. Bovendien moet de 
afzender, op verlangen van de spoorwegonderne
ming zelf de dekkleeden · verstrekken. 

V 111. Celloïdine, een door onvolkomen verdam• 
ping der in collodium aanwezige alcohol verkre• 
gen praepnraat, dat het aanzien heeft van zeep 
en in werkelijkheid nit collodium wol bestaat, wordt 
slechts ten vervoer aangenomen, wanneer de af• 
zonderlijke stokken of platen zoodanig verpakt zijn, 
dat het verdroogen volkomen verhinderd wordt. 

IX. Aether (zoogenaamde zwavelaether) en vloei
stoffen , die zwa velaether in groote hoeveelheden 
bevatten (~offmansdroppeld en collodium) mogen 
slechts verzonden worden in volkomen dicht gesloten 
metalen of glazen flesacben, bij welker inpakking 
het volgende moet in acht genomen worden : 

1°. wÓrden meer dau ééne flesch met deze prae• 
paraten in een collo vereenigd dan moeten zij in 
stevige bouten kisten met stroo, hooi , zemelen, 

zaagsel, bergmeel of andere dergelijke los samen• 
hangende stoffen vastgepakt worden ; 

2°. bij in pakking van ééne flesch te gelijk, moet 
deze in eeuen solieden korf, mand of kuip gepakt 
zijn, die van handvatsels en van een goed hevea• 
tigd deksel voorzien en met voldoend inpakkinga• 
materiaal gernld is. Het deksel moet, wanneer 
het uit stroo, riet, biezen of der!(elijk materiaal 
bestaat, met leem- of kalkwater of eêne gelijksoor• 
tige stof, onder bijvoegiag van waterglas , gedrenkt 
zijn. Het brutogewicht mag per collo niet meer 
bedl'Rl(en dan 60 K.G. 

Omtrent de samenpakking met 1mdere goederen, 
zie n•. XXXV. 

X. Zwavelkoolstof (zwavelalcohol) 11·0,dt uitslui

tend in open wagens zonder dek kleed en vervoerd 
en slechts: 

1°. in dichte emballage nit sterk, behoorlijk 
geklonken plaatijzer van een inhoud van ten hoogste 
500 K.G.; of 

2•. in blikken emballage van ten hoogste 75 

K.G. bruto, welke van boven en van onderen met 

ijzeren banden versterkt is. Die voorwerpen moe

ten of door gevlochten manden of door kni pen 
om~even of in kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel , bergmeel of andere los sameuhangende 
zelfstandigheden gepakt zijn; of 

3°. in flesschen, die in stevige bonten kisten 
geplaatst en elk op zich zelf met atroo, hooi, 
zemelen, zaagsel, bergmeel of dergelijke los samen
hangende stoffen vast omringd zijn. 

XI. Horit~eest, gezniverd of ongezuiverd, en 
aceton worden , voor zooverre zij niet in bijzonder 
daarvoor vervaardigde wagens of in vaten ten ver
voer worden aangeboden, slechts in metalen of 
glazen emballage ten 1ervoer toegelaten. 

Die metalen of glazen pakmiddelen moeten inge• 
pakt zijn op de wijze, als onder IX voor zwavel
nether enz. bepaald is. 

Omtrent de samenpakking met andere goederen, 

zie n°. XXXV. 
XII. Kalk uit de zuiveringskisten der gasfabrie

ken wordt slechts op open wagens vervoerd. 
XIII. Chloorzure kali eu andere chloorznre zon• 

ten moeten .zorgvnldig gepakt zijn in dichte, met 
papier beplakte vaten of kisten. 

XIV. Pikrinezunr moet vergezeld gaan van eene, 

door een bij de spoorwegonderneming bekenden 
beëedigd scheikundige op den vrachtbrief gestelde 
verklaring omtrent het aiet gevaarlijke van de 
aangeboden zending. 

XV. Voor vloeibare minerale zuren van allerlei 
aard (in het bijzonder : zwavelzuur, vitriool olie , 
zoutzuur, snlpeterzuur, koningswater) gelden de 
volj(ende voorschriften : 

1 °. wanneer deze 1iroducten in -bnllons, flessrhen 
of kruiken verzonden worden, moeten deze voor
werpen dicht gesloten zijn, goed gepakt in bij• 
zondere van sterke en gemakkelijke handvatsels 
voorziene kuipen of in gevlochten manden; 

Wanneer zij in metalen , houten of caoutchouc 
emballal(e verzonden worden, moeten deze pak• 
middelen volkomen dicht en van goede sluitingen 
voorzien zijn. 

2°. behoudens de bepalingen onder n•. XXXV 
moeten minerale zuren steeds afzonderlijk geladen 
worden en mogen zij niet in denze]fden wagen 

met andere chemicaliën worden vervoerd; 
3°. de voorschriften onder 1 en 2 gelden ook 

voor de pakmiddelen, waarin die zuren vervoerd zijn. 

Van die voorwerpen moet steeds worden opge
geven dat zij tot berging van die zuren hebben 

gediend. 
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XVI. Voor bijtende loog (bijtende natronloog, 
eodaloog, bijtende kaliloog, potarnhloog) , voor be
zinksel uit de olieraffinaderijen en voor bromium 

gelden de bepalingen onder n•. XV, nos. 1 en 3 
{met uitzondering van de in 3 aangehaalde bepa• 
ling onder n•. 2). 

Omtrent de samenpakking met andere goederen , 

zie n•. XXXV . 
XVII. Voor het ,·ervoer van rood rookend aaJ. 

peterzuor gelden de bepalingen onder n•. XV ver
meld, met dien verstande, dat de ballons eo fles
sclten in de zich daarom bevindende pakmiddelen 
omg~ven moeten zijn met bergmeel of eenige andere 

drooge poederachtige atof, waarvan het volume 
ten minate met den inhoud der ballonR of fl.esschen 
moet overeenkomen. 

XVIII. Watervrij zwavelzuur (anhydride of zoo
genaamde vaste vitrioololie) mag slechts vervoerd 

worden: 
1°. in goed gesoldeerde sterke blikken bussen, of 
2°. in sterke ijzeren of koperen flesschen, waar

van de halzen luchtdicht gesloten, dichtgelakt en 
bovendien met een omhulsel van klei voorzien zijn. 

De bassen en flesschen moeten omgeven zijn van 

een fün verdeelde anorganische stof als : slak
):enwol, bergmeel, asch of iets dergelijks en voorts 
in atevige houten kisten vastgepakt iijn. 

Overigens gelden de bepaliogeo onder n•. XV, 

2 en 3. 
XIX. Voor vernisaen, verniskleuren , aetberisehe 

en vette olien en voor alle BOOrten van aethers, 

met uitzondering van zwavelaether (zie n°. IX) en 
van ' petroleumaether (zie n•, XXII), voor absolu

ten alcohol, wijngeest (spiritua), voorloop eu andere, 

niet onder u•. XI genoemde apiri tnaliën gelden, 
wanneer zij in ballon,, flesschen of kruiken ver

voerd worden, de bepalingen onder n•. XV, ad l. 
Omtrent de samenpakking met andere goederen , 

zie n•. XXXV. 
XX. Voor ongezuiverde en gezuiverde petroleum, 

'foor zoover die stoffen bij 17,5 Celaius een apeoi
fiek gewicht van ten minste 0, 780 hebben of bij 
een barometerstand van 760 millimeter, teruirge• 
bracht tot de hoogte van den waterspiegel niet 
onder 21° Celsius ontvlambare gassen ontwikkelen, 

de oliön nit bruiukolenteer bereid, voor zooverre 

zij ten minste het bovengenoemd sl'ecifiek gewi.cht 
hebben (zoogenaamde solarolie, photogeen enz.); 

en lichte steenkolenteerolie (benzol, tolnol, :sylol , 

comol enz.}, valscbe bittere amandelolie (essence 

de Mirbane of nitrobenzol), 
zijn de volgende bepalingen toepasselijk : 

1°; Ome stoffen mogen, voor zooverre daartoe 
geen bij10nder vervaardigde wagens (bassinwagens) 

gebruikt worden, slechts vervoerd worden: 
a. in bijzonder goede duurzame vaten, of 
b. in dichte en sterke metalen pakmiddelen, of 
c. in glazen pakmiddelen (flesscben); in dit geval 

echter met inachtneming van de volgende voor

schriften: 
aa. worden meer dan ééne flesch met deze prae

paraten in een collo vereeoigd , dan moeten zij in 
atevige bonten kielen met atroo, hooi, zemelen, 

zaagsel, bergmeel of andere dergelijke los samen

hangende stoffen vastgepakt worden; 
l,l,. bij in pakking van ééne flesch te gelijk, moet 

deze in eenen soliden korf, mand of knip gepakt 
zijn, die van handvatsels en van een goed beves
tigd deksel voorzien en met voldoend inpakkings

materiaal gevold is. Het deksel moet, wanneer 

het nit atroo, riet, biezen of dergelijk materiaal 
beate.at, met leem- of kalkwater of eene gelijk

soortige stof, onder bij voeging van waterglas ge
drenkt zijn. 

Het bruto gewicht mag per collo niet meer be
dragen dan 60 K.G. 

2°. 0e gedurende het transport beachadigd rakende 
colli worden onverwijld gelost en met den nog 
voorhanden inhoud voor rekening van den afzender 
zoo goed mogelijk verkocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts ·op open 
wagens. 

Eene inklaring op vracht-, volg- of doorvoer

lijst of transito-paspoort, welke het vervoer onder 
dekkleed en en het plom beeren der dekkleeden 
noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

4°. De bepalingen, onder 3 vermeld, gelden 
ook voor de vaten en andere pakmiddelen, waarin 
deze stoffen vervoerd zijn. 

Deze pakmiddeleu moeten steeda als zoodanig 
gedeclareerd worden. 

5°. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n•. XXXV. 

6°. Uit den vrachtbrief moet blijken, dat de 
•toffen onder l en 2 genoemd, een specifiek ge
wicht hebben van ten minste 0,780 of dat de pe
troleum aan de in den aanvang dezes vermelde 

bepalin,t betreffende het ontvlammingspnnt voldoet. 
Ontbreekt die verklaring in den vrachtbrief, dan 

zijn de voorwaarden van vervoer onder n•. XXII 
(betreffende petroleumaether enz.) vermeld, toe
passelijk: 

XXI. Voor ongezuiverde en gezuiverde petro
lenm, petrolenm-naphta en distillatieprodoc~ uit 
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. petroleum en petrolenm-naphta, voor zooverre deze 
stoffen bij 17,5 Celcius een specifiek gewicht van 
minder dan 0, 780 en meer dan 0,680 hebben 
(benzine, ligroine en poetsoliej gelden de volgende 
bepalingen: 

1°. Deze stoffen mogen, voor zoover daartoe 
geen bij~onder vervaardigde wagens (bassinwagens) 
gebruikt worden, slechts vervoerd worden : 

a. in bijzonder goede duurzame vaten, of 
IJ. in dichte en sterke metalen pakmiddelen, of 
c. in glazen pakmiddelen (flesschen); in dit ge-

val echter met inachtneming van de volgende 
voorschriften: 

aa. worden meer dan ééne flesch met deze 
praeparaten in een collo vereenigd, dan moeten 
zij in stevige houten kisten met stroo, hooi, 
zemelen, zaagsel, bergmêel of andere dergelijke 
los samenhangende sloffen vastgepakt worden; 

bb. hij in pakking van ééne flesch te gelijk, 
moet deze in eenen soliden korf, mand of kuip 
gepakt zijn, die van handvatsels en van een 
goed bevestigd deksel voorzien en met voldoend 
inpakkingsmateria.al gevuld is. Het deksel moet, 
wanneer het nit stroo, riet, biezen of dergelijk 
m11teriael bestaat, met leem- of kalkwater of 
eene gelijksoortige stof, . onder bijvoeging van 
waterglas, gedrenkt zijn. 

Het bruto gewicht mag per collo niet meer 
bedragen dan 40 K.G. 

2°. De gedurende het transport beschadigd 
rakende colli worden onverwijld gelost en met 
den nog voorhanden inhoud, voor rekening van 
den afzender zoo goed mogelijk verkocht. 

3°. Het vervoer geschiedt slechts op open 
wagens. 

Eene inklaring op vracht-, volg• of doorrner
lijst of transito-paspoort, welke het vervoer onder· 
dekkleeden en het plombeeren der dekkleeden 
noodig maakt, wordt niet toegelaten. 

4•. De bepalingen onder 3 vermeld, gelden 
ook voor de vaten en andere pakmiddelen, waarin 
deze stoffen vervoerd zijn. 

Deze pakmiddelen moeten steeds als zoodanig 
gedeclareerd worden. 

5°. Omtrent de samenpakking met andere 
goederen, zie n•. XXXV. 

6°. Bij het laden en lossen mogen de manden 
of kuipen, waarin de flesschen verpakt zijn, niet 
op wagens vervoerd noch op den schouder of op 
den rug, maar slechts aan de handvatten, die 
aan de pakmiddelen aanwezig zijn, gedragen 
worden. 

7°. De manden en de kuipen moeten op eene 
veilige wijze in de spoorwegwagens worden ge
plaatst en bevestigd. Zij mogen niet op of boven 
elkander, maar slechts in ééne laag naast elkander 
worden geladen. 

8°. Elk afzonderlijk collo moet van een duidelijk 
op rooden grond gedrukt opschrift: ,Gevaar voor 
brand" voorzien zijn. De manden en kuipen met 
:11.easchen moeten bovendien uitwendig voorzien 
zijn van het opschrift: •Moet gedragen worden". • 
Aan den wagen moet eene roode étiqnette, waarop 
vermeld staat: • Voorzichtig rangeeren" aanwezig 
zijn. 

9°. Uit den vrachtbrief moet blijken dat de in 
de l • alinea van dit nummer vermelde stoffen 
bij 17,6° Celsius een specifiek gewicht van minder 
dan 0, 780 eu meer dan 0,680 hebben. Ontbreekt 
in den vrachtbrief eene zoodanige vermelding, dan 
zijn de voorwaarden van vervoer onrler nÎ>. XXII 
(betr. petrolenmaether enz.) vermeld, toepasselijk. 

XXII. Voor petroleumaether (gazoline, neoline 
enz.) en der_gelijke uit petroleumnapbta of bruin
kolenteer bereide licht ontvlambare producten, 
voor zooverre die stoffen bij 17,6° Celsius een 
specifiek gewicht van 0,680 of minder hebben, 
gelden de volgende bepalingen : 

1°. àeze stoffen · mogen slechts vervoerd worden: 
a. in dichte en sterke metalen pl!kmiddelen, of 
IJ. in glazen pakmiddelen (flesschen}; in dit 

geval slechts met inachtneming van de volgende 
voorschriften: 

aa. worden meer dan ééne ftesch in een collo 
vereenigd, dan moeten zij in stevige houten ki~ n 
met stroo, hooi, zemelen, zaagsel, bergmeel of 
andere dergelijke los samenhangende stoffen vast
gepakt worden; 

6b. bij in pakking van ééne flesch te gelijk, moet 
deze in eene solide mand of kuip gepakt zijn, 
die van handvatsels en van een goed bevestigd 
deksel voorzien en met voldoend verpakkings• 
materieel gevuld is. Het deksel moet, wanueer 
het uit stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal 
beotaat, met leem- of kalkwater of eene gelijk
soortige stof, onder bijvoeging van ;aterglas, 
gedrenkt zijn. 

Hel bruto-gewicht mag per collo niet meer be
dragen dan 40 K.G.; 

2°. de gedurende het transport beschadigd 
rakende colli worden on verwijld gelost en met den 
nog voorhanden inhoud voor rekening van den af. 
zender zoo goed mogelijk verkocht; 

3°. het vervoer geschiedt slechts op open wagens. 
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Eene inklaring op vracht-, volg- of doorvoer
lijst of transito-paspoort, welke het vervoer onder 
dekkleeden en het plombeeren der dekkleeden 
noodig maakt, wordt niet toegelaten; 

4°; de bepalingen onder 3 vermeld, gelden ook 
voor de pakmiddelen , waarin deze stoffen ver
voerd zijn. 

Deze pakmiddelen moeten steeds als zoodauig 
gedeclareerd 'f!"Orden; 

11°. omtrent de samenpakking met andere goe
deren, zie n°: XXXV; 

6°. bij het laden en lossen mogen de manden 
of kuipen, waarin de flesscben verpakt zijn, niet 
op wagens vervoerd noch op den schouder of op 
den rug, maar slechts aan de handvatten, die 
aan de pakmiddelen aanwezig zijn, gedragen worden. 

7°. De manden en de knipen moeten op eene 
veilige wijze in <Ie spoorwegwagens worden ge
plaatst en bevestigd. Zij mogen niet op of 
boven elkander, maar slechts in ééne laag naast 
elkander worden geladen. 

8°. Elk afzonderlijk collo moet va.n een duide
lijk op rooden grond gedrukt geschrift: •Gevaar 
voor brand" voorzien zijn. De manden en kuipen 
met flesscben moeten bovendien uitwendig voor
zien zijn van het opschrift: • Moet gedragen 
worden". Aan den wairen moet eene roode étiquette, 
waarop vermeld staat: • Voorzichtig rangeeren" 
aanwezig zijn. 

XXIII. Het vervoer van terpentijnolie en andere 
kwalijk riekende oliën, alsmede geest van salmoniak 
beej slechts in open wagens plaats. 

1ieze bepaling geldt ook voor de vaten en andere 
pakmiddelen, waarin deze stoffen vervoerd zijn. 

Oie pakmiddlllen moeten steeds als zoodanig 
gedeclareerd worden. 

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

XXIV. Niet vloeibare arsenikpraeparaten, in 
het bijzonder arsenigzunr of rattenkruid, gele 
arsenik of operment (koning.geel}, roode arsenik 
of rea]gar. scherven kobalt of vliegensteen enz. 
worden slechts dan ten vervoer aangenomen, 
wanneer: 

1 °. op elk collo in leesbare letters met zwarte 
olieverf de woorden •Arseuik (vergif}" zijn aan
gebracht, en 

2°. de in pakking als vol~ heeft plaats gehad: 
a. in dubbele kisten of vaten, waarbij de bodems 

der vaten van binnen met hoepel• en de deksels 
der kisten van buiten met hoepels of ijzeren banden 
voorzien zijn. De binnenste kisten of vaten moeten 

van sterk, droog hout gemaakt en van binnen . 
met linnen of eene andere dergelijke dicht ge
weven stof beplakt zijn; of 

IJ. in zakken van geteerd linnen, die in vaten 
van sterk en droog bont gepakt zijn; of 

c. in gesoldeerde blikken bussen, die met stevige 
bouten mantels bekleed zijn, waarvan de bodems 
van binnen met hoepels zijo v.oorzien. 

XXV. Voor vloeibare arsenikpraeparaten, in het 
bijzonder opgelost arsenigzunr, gelden de bepa• 
lingen onder XXIV n°. 1 en onder XV n°. 1 en 
3 (met uitzondering van de in 3 aangehaalde 
bepaling onder n°. 2). 

XXVI. Andere ver~ftige metaalpraeparaten (ver
giftige metaal verven, metaalzouten enz.} waaronder 
in het bijzonder gere~end worden : kwikzilver
praeparaten, als : snblimaat, colomel, wit en rood 
praecipitaat, einnaber o~ vermiljoen, wijders koper
zouten en koperverven, als: kopervitriool, spaaÎlscb 
groen, groene en blauwe koperverven, verder 
loodpraeparaten, als: loodglit (massikot), menie, 
loodsniker en andere loodzouten, loodwit en andere 
lood verven , voorts zinkstof of zinkgrijs, ti nasch 
en antimoonascb mogen slechts vervoerd worden 
in dichte van sterk en droog bout vervaardigde 
kisten · of vaten, van binnen en van buiten met 
hoepels of ijzeren banden voorûen. 

De vaten of kisten moeten z66 vervaardigd zijn, 
dat de daarin besloten stoffen door de bij het 
vervoer onvermijdelijke schokken en stooten, niet 
verstuiven kunnen. 

XXVII. Gist, zoowel vloeibaar als droog, wordt 
~lleen in niet luchtdicht gesloten emballage ver
zonden. 

XX VIII. Zwartsel wordt alleen vervoerd in kleine 
in deugdelijke manden gepakte tonnetjes, of in 
vaatwerk, hetwelk van binnen met papier, linnen 
of dergelijke stoffen dicht beplakt is. 

XXIX. Gemalen houtskool of houtskool in korrels 
wordt slechts ingepakt vervoerd. 

Is zij vers~h gegloeid, zoo moeten voor het in
P!!-kken gebruikt worden: 

a. luchtdicbt gesloten vaten van sterk plaatijzer, of 
IJ. -luchtdichte vaten , vervaardigd uit onder

scheidene lagen zeer sterk en stijf gevernist bord
papier (zoogenaamde Amerikaansohe vaten), waar
van _de beide einden van ijzeren hoepels voorzien 
zijn en waarvan de bodems bestaan uit sterk af
gedraaid hont, door middel van ijzeren hout
schroeven aan de ijzeren hoepels geschroefd zijn 
en waarvan de voegen met papier of linnen 
strooken zorgvulJig zijn beplakt. 
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Wordt gemalen houtskool of ho11tekool in korrela 

ften ve"oer aangeboden, dan moet uit den vracht

brief blijken of zij al of niet versch gegloeid is. 

Ontbreekt zoodanige opgave in den vrachtbrief, 
dan wordt aangenomen, dat zij vench !l'egloeid 

is en het vervoer slechts toegelaten, wanneer zij 
ingepakt is op de voorgeschreven wijze. 

XXX. Strengen zijde, sterk bezwangerd met 

zwavellood en andere dergelijke praeparaten en 

doorgaande onder den naam van Cordonnel•, 

Sonple Bourre de soie- en Chappe-zijde worden 

slechts in kisten gepakt ten vervoer aange• 
nomen. 

Bij kisten, van meer dan 12'cM. hoogte binnen

werks, moeten de zich daarin qevindende lagen 

zijde van elkaar gescheiden zijn door eene ledige 

ruimte van 2 cM. hoogte. 

Deze ledige rnimte wordt gevormd door houten 

roosters, samengesteld nit latten van 2 cM. breedte 
en even zooveel hoogte , die zich op 2 cM. afstand 
van elkander bevinden en door twee dunne dwars

latten aan de einden verbonden zijn. In de zijwanden 

der kisten behooren gaten te zijn, die ten minste 
1 cM. breed zijn en op de ledige ruimte tnsschen 

de latten uitkomen, zoodat men met eene stang 

door de kist kan steken. Opdat die gaten niet 
bedekt raken en daardoor bni ten werking komen, 

moeten buiten aan den rand van elke zijde twee 
latten aangebracht worden. 

Wordt zijde ten vervoer aangeboden, dan moet 

nit den vrachtbrief blijkee of zij al of niet tol de 
bedoelde soorten behoort. Wordt deze opgave in 
den vrachtbrief niet gevonden, dan wordt aange

nomen dat de zijde tot die soorten behoort en 

wordt het vervoer slechts toegelaten bij dienover
komstige inpakking. 

XXXI. Wol, in het bijzonder lmnstwol (Mongo

ol Shoddywol) en afval van wol, wollen lompen• 
afval uit spinnerijen, van katoen of van katoenen

garens, arcaden of harnaslussen, wapenlnssen, 
voorts: zijde of afval van zijde, vlas, hennep, werk, 

lompen en andere dergelijke stoffen (omtrent ge
bruikte poetskatoen, zie de derde alinea) worden, 
wanneer zij met vet doortrokken zijn, slechts op 

open wagens, onder dekkleeden vervoerd , tenzij 
door rlen afzender met den spoorwegdienst ia overeen

gekomen omtrent de verzending in gealoten wagens. 
Uit den vrachtbrief moet blijken of de genoemde 
goederen al of niet met vet doortrokken zijn, bij 
11=ebreke waarvan zij worden beschouwd en behan
deld als met vet doortrokken te zijn. 

Gebruikte poetskatoen wordt slechts in stevige, 

dichtgesloten vateu, kisten of dergelijke verpakking 
ten vervoer toegelaten. 

XXXII. Aan bederf onderhevige dierlijke afval, 

zooals: ongezouten versche huiden, vet, peezen; 
beenderen, horens en hoeven worden slechts onder 
de volgende bepal_ingen aangenomen en vervoerd: 

1°. het voornemen tot verzending moet vooraf 
door den verzender ter kennis worden gebracht 
van het station van afzending; op den door dat 
station te bep11len tijd moeten de zendingen ter 

inlading zijn aangebracht; 

2°. ten vervoer als stukgoed worden die stoffen 

alleen toegelaten wanneer zij in ~terke, dicht 
gesloten vaten, kuipen of kisten gepakt zijn; 

3°. versche peezen, ongekalkt versch lijmleder, 
zoomede de afval van beiden, voorts ongezonten 

veniche huiden worden ook bij verzending van 

wagenladingen, slechts ten vervoer aangenomen, 

wauneer zij ingepakt zijn op de wijze, als onder 
2°. aangegeven; 

4°. het vervoer van alle andere g~ederen van 
deze categorie bij wagenladingen geschiedt in open 
wagens onder dekkleeden. De noodige dekkleeden 

moeten door de afzenders beschikbaar gesteld 
worden; 

5°. de spoorwegonderneming kan vooruitbetaling 
der vracht bij de aanbieding vorderen; 

6°. de kosten van mogelijk noodige ontsmetting 
komen ten laste van den afzender of den ge-
adresseerde. 

. XXXIII. Oningepak:te zwavel wordt slechts ver
voerd in gesloten wagens. 

XXXIV. Voorwerpen, welke door vonkel!' uit 
de locomotief licht kunnen ontbranden, zooals: 
hooi, stroo (ook rijst- en vlasatroo), biezen, riet 
(behalve Spaansch riet of bindrotting), schors, 

tnrf (behalve zoogenaamde machinale of geperste 
tnrf), hon.tskolen in stukken (zie no. XXIX), 

plantaardige spinstoffen en afval ven dergelijke 

stoffen, papiersnipi,ers, houtmeel (zaagsel), hont

si!if voor het maken van papier, bonten spaanders 
enz., zoomede de waren , die door vermenging 
van petrolenmafval , hanen en dergelijke stoffen 
met los samenhangende brandbare stoffen ver

kregen zijn, verder gips, ongebloschte kalk en 
tras worden oniugepakt niet anden dan volkomen 
gedekt tot het vervoer toegelaten , wanneer boven
dien de afzender en de geadresseerde het laden 
en losaen door hunne zorgen doen verrichten. 

Ook moet de afzender op verlangen der spoor
wegonderneming zelf voor het dekken dier goe
deren zorgen. 
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XXXV. Wanneer de onder IX, XI, XV,XV'.1, 
XIX, XX, XXI, XXII en XIII genoemde acbei
kondige praepara:ten in hoeveelhedeo van niet 

meer dan 10 K.G. verzonden worden, is het ge

oorlo~fd de onder IX, XI, XVI (met uitzondering 

van bromium) XIX; XX, XXI, XXII en XXIII 
genoemde goederen eenerzijds · en de onder XV 

(met in begrip van bromiom tot een gewicht van 
l 00 gram) anderzijds, zoowel met elkander als 
met andere onvoorwaardelijk ten vervoer toege

laten goederen in één r.ollo te vereenigen. 

llie goeileren moeten in dicht gesloten glazen 
of blikken flesschen met atroo, hooi, zemelen, 

zaagsel , bergmeel of andere los samenb.angende 

stoffen in stevige kisten vastgepakt zijn en in den 

vrachtbrief met name genoemd worden. 

Gedaan te Bern , den veertienden October acht
tienhonderd negentig. 

( T"ol,gt de 011àerteek1111ing.) 

BIJLAGE 3. 

V E R KL AR I N G. 

Het station van den spoorweg 
te heeft op mijn (ons) verlangen 
de volgende jl'Oederen, die blijkens vrachtbrief 

van beden gemerkt zijn als volgt, ten vervoer 
per _1poorweg naar 

genomen, namelijk : 
van mij (ons) aan-

Ik (Wij) erken (nen). hierbij nitdrnkkelijk, dat 
deal goederen 

oningepakt 
de hierna he&Chreven gebrekkige wijze inirepakt *) 

ten vervoer aangeboden zijn, en dat dit door 
mij (ons) op den vrachtbrief vermeld is. 

, den 18 

*) Naar gelang van den staat, waarin de zending 
zich bevindt, het woord •oningepakt" of wel de 
woorden •Op de hierna beschreven gebrekkige wijze 
mgepakt" door te halen. 

Bij zendingen, welke uit meer dan één collo 
bestaan, moet deze verklaring beperkt worden 
tot die, welke niet of gebrekkig ingepakt zijn. 

Gedaan te Bern, den veertieoden October acht
tienhonderd negentiir. 

(Polgt de ond,f!'fteek1111ing.) 

, Bl.JLAOE '• 

Nader, aa11toijzing door dm ajztlltler ove 
t1111 t1e'f1Joer aangebodm goeder1111. 

, den 18 

Het station van den 

spoorweg wordt verzocht, de met 

vrachtbrief dd. op den 
18 ten vervoer aan te 
aangeboden hieronder vermelde goederen. 

Merk .. Wijze ... 
en " van ver-

" Nommer. -c1 pakking. 
Inbond. 

Gewicht 

in 

Kilogr. 

niet af te leveren aan den in den vrachtbrief 
genoemden geadresseerde maar: 

1°. aan mijn adres alhier weder terugtezenden; 
2°. aan te · 
station van den 

spoorweg , te zenden. 

(Handteekening) 

.J.anf/147'1:ing. Die gedeelten van het formulier, 
welke in het voorkomende geval niet toepasselijk 
zijn, moeten worden doorgehaald. 

In het sub 2°. voorziene geval mag sleèhts één 
geadresseerde worden aangewezen, hetzij op het 
oorspronkelijk station vnn bestemming, hetzij op 
een tn88chenatation. 

Gedaan te Bern, den veertienden Octoher acht
tienhonderd negentig. 

('P"of,gt de 011dtrrteekming.) 

PROTOKOL. 

Alvorens tot de onderteekeninir der beden ge
sloten Overeenkomst over te gaan , hebben de 
ondergetetkende gevolmachtigden het volgende ver
klaard en bedongen : 

1 °. Ten aanzien van artikel l is men het hier• 
over eens dat de zendingen, waarvan het station 
,van vertrek en dat van aankomst op het grond
gebied van denzelfden Staat gelegen zijn en die 
van het ~rondgebied van eenen anderen Staat 

._ slechts gebruik maken om daarover vervoerd te 
j"o~en langs eenen spoorweg, waarvan het ex• 
plo1teerend bestuur behoort tot den Staat, van-
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waar de zending vertrokken~ iet als inter
nationale zendingen worden al~ rkt. 

Eveozoo is men het eens dat de bepalingen 
der tegenwoordige Overeenkomst niet toepasselijk 
zijn op zendingen van het grondgebied van eeneo 
Staat met bestemming, hetzij naar het grenBStation 
van een aangrenzenden Staat, waar de douane
formaliteiten vervuld moeten worden, hetzij naar 
een station gelegen tnascben la.atstbedoeld station 
en de grens zelve, tenzij de afzender de toepas
sing dezer overeenkomst mocht verlangen. Het
zelfde geldt voor de zendingen van het bedoelde 

pensitation of van een der bedoelde tuaschen
stationa naar een station van den anderen Staat. 

·2°. Ten aanzien van art. 11 wordt door de 
ondergeteekenden verklaard dat zij !(eenerlei ver
bintenis kunnen aangaan, waardoor de vrijheid 
der Staten in de regeling van hun inwendig 
spoorwegverkeer zou worden beperkt. Zij con
stateeren, overigens, ieder voor den Staat aien 
hij vertegenwoordigt, dat die regeling thans in 
overeenstemmÎbg is met de beginselen in Art. 11 
der Overeenkomst gesteld en zij achten het wensche
lijk dat die overeenstemming blijve beslaan. 

8°. Men is het hierover eens dat de Overeen
komst geene wijziging brengt in de verhooding · 
toPschen de spoorwegen en de Staten waartoe zij 
behooren, welke verhouding ook in het vervolg 
door de wetgeving van eiken Staat zal geregeld 
worden, en dat bepaaldelijk de Overeenkomst 
geen inbreuk maakt op de bepalingen die in 
eiken Staat van kracht zijn met betrekking tot 
de bekrachtiging der tarieven en vervoersvoor
waarden. 

4°. Men is het hierover eens dat het Regle
ment betre.ff ende de inatelting van een Centrtllll 
Bureel, alsmede de UitfloeringalJepalingen lJetref
fende de internationale ouereenkomat omtrent ,Jet 
goederenveruoer op spoorwegen en de bijlagen 1, 
2, 3 eu 4, dezelfde kracht en door zullen hebben 
als de overeenkomst zelve. 

Het tegenwoordige protokol, dat tegelijk met 
de op bede~ gesloten Overeenkomst zal worden 
geratificeerd, zal als een integreerend besta oddeel 
van deze Overeenkomst worden aangemerkt en 
dezelfde kracht en duur hebben als deze. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden dit 
protokol onderteekend hebben. 

Gedaan te Bern den veertienden October acht
tienhonderd negentig. 

( Yolgt de o-nderteekening.) 

5 DecemlJtJf' 1892. BESLUIT, waarbij aan het 
bestull't der gemeente Delft vergunning wordt 
verleend, in die gemeente, op een terrein 
gelegen in den Klei,n-1'rijen6anacken polder, 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 259. 

IN NAAI( VAN H. M. WILHELMINA, J,:NZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 2 December 1892, n•. 
7282, afdeeling Medische Politie, betreffende een 
verzoek van het bestuur der gemeente Delft, om 
vergnnning tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen in die ·gemeente, op een terrein 
gelegen in den Klein- 1' rijenbanacken polder; 

Gelet op artikelen 7 en 8 van de wet van 27 
April 1884. (Staat,blad n°. 96), gewijzigd bij ar
tikel 10, sub 46°. van de wet van löApril 1886 
(Staat,lJlad n•. 64.); 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
Art. 1. Aan het bestnur der gemeente Delft 

wordt vergunning verleend, in die gemeente, op 
een terrein gelegen in den Klein- Vrijenba,uc_lim 
polàer, een gesticht voor krankzinni1ten op te rich
ten overeenkomstig de door dat bbstuur overgelegde 
teekeningen en beschrijving. 

2. In .het gesticht, bestaande uit. drie pavil
joenen voor mannen, drie paviljoenen voor vrou
wen en de noodige dienstgebouwen en ziekenaf
deelintien, mogen niet meer dan 150 krankzinni
gen, 75 mannen eo 75 vrouwen, verpleegd worden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken bepaalt, 
na de voltooiing van elk 11aviljoen, het tijdstip 
waarop dit in gebruik mag worden genomen en 
het mnimom van het getal verpleegden dat daarin 
mait worden opgenomen. 

3. In elk voor meer an één verpleegde bestemd 
slaapvertrek wordt op eene duidelijk zichtbare 
plaats het aantal patiënten aan ge wezen, waarvoor 
het bestemd is. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mRg noch in de lokalen, 
noch in hunne bestemming eene verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van veracbe lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nachtver

blijven. 
5. De geneeskundige behandeling der verpleeg

den wordt aan ten minste één geneeskundige op
gedragen, die gevestigd moet zijn in eene woning 
op het terrein van het krankzinnigengesticht en 
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buiten het gesticht geen geneesknndige praktijk 
mag uitoefenen. 

Het zal evenwel aan het bestnnr der gemeente 
Delft vrijstaan, onder goedkenring van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, eene regeling tot stand 
te brengen, volgens welke iu den geneeskundigen 
dienst van het gesticht, opgericht krachtens dit 
besluit, en van het krankzinnigengesticht •het St. 
Joris Gasthuis", bedoeld in het Koninklijk besluit 
van 4 November ] 890 (Staaûbla& n•. 160), ge• 
wijzigd door dat van 29 December 1891 ( Staat,
/Jlad n•. 2411) , zal worden voorzien door ten minete 
drie geoeeekundig~n, die buiten die gestichten geen 
geneeekondige praktijk zullen mogen uitoefenen en 
waarvan ten minste één in· het St. Jorie Gaethuis 
en één op het terrein van het gesticht, opgerioht 
krachtens dit besluit, za) wonen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staata/Jlad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den liden December 1892. 
(!Jet.) EMMA. 

De Mini.rter van Bin~11d,che Zaken, 

(get.) TAK V&N PoORTVLlln'. 

. (Uitgeg. 12 D,c. 1'392.) 

6 December 1892. BESLUIT , ter bekendmaking 
vau den tekst van het Koninklijk besluit 
van 24 Juli 1889 (Staatablad n•. 142), hou
dende herziening van het Koninklijk besluit 
van 2 Juli 1849, n°. li5, omtrent het toe
kennen van wachtgelden aan burgerlijke 
ambtenaren, zooals die is gewij zigd bij het 
Koninklijk besluit van 4 April 1892 (Staatl• 
/Jlad n•. 60). S. 260. 

IN NAUI VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr,1 EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan• 
cië11 van Jen laten December 1892, n•. 61, 
Generale Thesaurie; 

Gelet op de Koninklijke bealuiten van 24 Juli 
1869 (Staat,/Jlad n•. 142) en van 4 April 1892 
(Staatsblad n•. 60); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Den tekst vaQ het Koninklijk besluit van 

24 Juli 1869 (Staat,blad n•. 142), houdende 
herziening van het Koninklijk besluit van 2 Juli 
1849, n•. 66, omtrent het toekennen van wacht
gelden aan burgerlijke ambtenaren, zooals die bij 
het hierboven vermelde Koninklijk besluit van 
4 April 1892 (Staat,blad n•. 60) is gewijzigd, 
algemeen bekend te maken, door bijvoeging van 

dien gewijzigden tekst in zijn geheel, bij dit 
besluit. 

De Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staau
blarJ zal worden geplaatst. 

'•Gravenhage, den 6den December 1892. 
(get.) E MM A. 

D11 Minister va11 Financiën, (get.) PurnsoN. 

( Uitgeg. 2::1 Dec. 1892.) 

TEKST 11an Aet Lminklijk b111l11it 11an 
24 Juli 1869 (Staatsblad n•. 142), Aou
"-de Aerzw,oing van liet K010inl:lij l; l,11-

1/uit 11a11 2 J1fli 1849, nO. li5, omtrmt 

Aet toel:et1flffl 11an wacMgeldetl aan burge,:

lijl:e ambtenaren,, zooal, die i, gewijzigiJ. 
/Jij Aet K oninklijl: b111luit 11a11 ,Je,. 4de# 
April 1892 (Staatsblad n•. 60). 

Art. 1. Aan burgerlijke ambtenaren, die wegens 
opheffing van eene door hen bekleed wordende 
betrekking of ten ~volge van eene reorganisatie 
van het dienstvak waartoe zij behooren, eervol, 
doch niet op eigen verzoek worden ontslagen , 
wordt wachtgeld toegekend, indien zij geen aan
spraak hebben op pensioen of indien het pensioen 
waarop zij aanspraak kunnen doen gelden , minder 
bedraagt dan het bij artikel 3 eerste lid van dit 
besluit bepaaJde bedrag. 

Wachtgeld kan mede worden toegekend aan 
burgerlijke ambtenaren , die om andere dan de in 
het eerste lid van dit artikel genoemde redenen 
eervol, doch niet op eigen verzoek worden ont
slagen, indien zij geen aanspraak hebben op pensioen. 

2. De wachtgelden worden verleend en genoten 
naar de bepalingen en onder de voorwaarden in 
de artikelen 3 tot en met 9 van dit besluit op• 
genomen. 

3. De wachtgelden, te verleenen aan de bij 
het eerste lid van artikel l bedoelde ambtenaren, 
bedragen de helft nn den laatsten pensioens
grondslag, welke voor die ambtenaren bepaald 
was wegens de betrekking waaruit zij zijn ont
slagen . . 

De ingevolge het tweede lid van artikel l t~ 
verleenen wachtgelden worden , wat de berekening 
van het bedrag eu de toerekening van den dienst
tijd betreft, geregeloi volgens de op 1 Januari 1891 
van kracht zijnde of later te maken wettelijke 
bepalingen voor de regeling van de pensioenen 
der burgerlijke ambtenaren. 

Zij bedragen echter minstens één derde en 
hoogstens de helft van den laatsten peusioens• 
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grondslag, welke voor de bij het tw~ede lid van 
artikel 1 bedoelde ambtenaren bepaald was wegens 
de betrekking, waarnit zij zijn ontslagen. 

Ongeacht de bovenstaande bepalingen kan een 
wachtgeld, zoomede het vereenigd bedrag van 
hetgeen door een ambtenaar wegens wachtgeld en 
peuaioen wordt genoten eene som van drie duizmd 
guldetJ 'sjaars niet overschrijden. 

Geen waehtgeld wordt toegekend , tenzij de be

langhebbende, indien hij valt in de termen van 
het eerste lid van artikel 1, minstens vijf jaren, 
en, valt bij in de termen van het laatste lid van 
dat artikel, minstens tien jaren als bnrgerlijk 
ambtenaar gediend hebbe. 

4. De wachtgelden worden verleend bij Konink
lijk bealuit. 

In de besluiten of beschikkingen, waarbij amb
tena~en om één der redenen, bij het eerste Jid 
van artikel 1 vermeld, worden ontslagen, wordt 
de oorzaak van het ontslag nitgedrnkt. 

5. Qe wachtgelden worden verleend tot weder
opzeggens toe. 

Wachtgelden, toegekend aan ambtenaren, die 
op den dag waarop hnn ontslag ingaat den vollen 
leeftijd van veertig jaren nog niet hebben bereikt 
en onbilagen zijn om andere redenen dan wegens 
opheffing hunner betrekking of reorganisatie van 
het dienstvak waartoe zij behoorden , worden ver
leend tot het bij artikel S , derde lid , bepaalde 
ma:i:imnm. 

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van 
<]Jt artikel en in artikel 8 , vervallen de wacht
(llelden na vijf jaren, indien zij zijn toegekend: 

a. aan ambtenaren, die op den dag waarop hun 
ontslag ingaat, den vollen leeftijd van veertig jaren 
nog niet hebben bereikt ; 

IJ. aan ambtenaren, die na tien jaren of langer 
gediend te hebben, ontslagen worden wegens op· 
heffing hunner betrekking of reorganisatie van het 
dienstvak, waartoe zij behooren. 

Behoudens het bepaalde bij artikel 10 en bij 
het eerste lid van dit artikel worden de wacht
gelden, die na vijf jaren niet vervallen, herzien 
en, te rekenen van dat tijdstip, wat de bereke
ning van het bedrag en de toerekening van den 

diensttijd betreft , nader geregeld volgens de op 
1 Januari 1891 van kracht zijnde of later te maken 
wettelijke bepali111ten voor de regeling van de pen
sioenen der burgerlijke ambtenaren. Deze herzie
ning blijft achterwege, indien zij verhooging van 
het wachtgeld tengevolge zon moeten hebben. 

De in het vorige lid bedoelde wachtgelden ver• 

vallen op den dug, waarop de belanghebbenden .nit
hoofde van hunnen leeftijd aanspraak verkrijgen 
op pensioen. 

6. Ieder voorstel , tot het verleenen van wacht
geld aan Ons te doen , gaat vergezeld van een 
advies van het Departement van Financiën om
trent het bedrag daervan. 

De staten van dienst der ontslagen ambtenaren 
worden daartoe met de vereisohte bescheiden aan 

dat Departement medegedeeld. 
7. J)e bepalingen van de artikelen 22 en 23 

der wet van 9 Mei 1890 (Staatablatl n°, 78) zijn 
op de waehtgelden toepasselijk. 

8. Wanneer de titularis van een wachtgeld in 
's Rijke dienst wordt herplaatst in eene betrekking, 
waarvan de bezoldiging met de laatst door hem 
genotene gelijk staat of die overtreft, verralt het 
wachtgeld, onversehillig of de benoemde de betrek
king al dan niet aanvaardt. 

Ingeval de nienwe bezoldiging het bedrag der 
laatsti;enotene niet bereikt, wordt het wachtgeld 
door Ons naar omstandigheden verminderd in dier 
voege, dat het gezamenlijk inkomen daardoor niet 
hooger zij dan de laatstgenoten bezoldiging en niet 
minder dan een vierde boven het bedrag van het 
wachtgeld. 

Bij herplaatsin11 voor een bepaalden tijd of in 
eene alloopende betrekking wordt het wachtgeld 
gedurende het vervullen der nieuwe betrekking 
geschorst, indien de daaraan verbonden belooning 
valt in de termen van het eerste lid, en op den 
hierboven bepaalden voet gedeeltelijk of ten volle 
genoten, wanneer die belooning valt in de termen 
van het tweede lid van dit artikel. 

9. Bij overlijden van den titularis worden de 
wachtgelden uitbetaald over het geheele vierendeel 
's jaars, waarin het sterfgeval plaats beeft. 

10. Wanneer in bnitengewone gevallen de bepa
lingen van dit besluit geacht worden geen billijken 
maatstaf voor de toekenning of berekening van 
waehti{elden op te leveren , kan daarin door Ons, 
op advies van den raad van Ministers, bij afzon
zonderlijke besluiten worden voorzien. 

11. De bepalingen van dit besluit zijn mede 
toepasselijk op hen, aan wie v66r de inwerkin#• 
treding daarvan eervol ontslag is verleend, doch 
wier wachtgeld nog niet is geregeld. 

De artikelen 7, 8 en 9 zijn ook op de reeds 
verleende wachtgelden toepasselijk, voor zoo ver, 
wat de beide eerstgenoemde artikelen betreft , de 
daarbij omschreven gevallen zich na het in wer
king treden van dit besluit voordoen. 
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12. Ons besluit van den 2den Juli 1849, n•. 55, of verkeerd toe~epast, door den eigenaar van 
wordt ingetrokken. het pad het recht te ontzeggen om zonder 

13. Voor Rijkstol~aarders, die ten gevolge van medewerking van het openbaar gezag, uit 
tolverpachtingen of andenzins buiten betrekking kracht van zijn eigendomsrecht verandering 
geraken en niet dadelijk herplaatst worden, blijven_ te brengen in de bestemming van het voetpad. 
Oaze besluiten van 21 April 1864, n". 60 , en 2d l)e Hoo,re Raad enz., 
Maart 1867, n°. 63, van kracht. Overwegende, dat als middel van cassatie is 

14. Dit besluit treedt in werking met den vijf- voorgesteld : Schending en verkeerde toepassing van 
den dag :na dien zijner afkondiging. de artt. 62:; , 627, 629 en 1401 B. W., van de 

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van den Groningsche wegen-reglementen : a. van l 823 voor 
4den April 1892 (StaaûlJlad n°. 60). _ het Oldambt enz., goedgekeurd bij Koninklijk 

De bepalingen van dit beslnit zijn mede toe- besluit van 12 December 1823, n°. 78; lJ. van 
passelijk op hen aan wie voor de in werking tre• 1864, l(oedgekenrd bij Koninklijk besluit van 10 
ding daarvan eervol ontslag is verleeud, doch wier Angnstna 1854, n°. 52; en c. van 1880, goed
wachtgeld nog niet is geregeld. gekeurd bij Koninklijk besluit \'an 19 Maart 1880, 

Het bepaalde bij dit besluit ia niet van toepas- n•. 9, speciaal van de artt. 1-8 van het eerste, 
sing op de wachtgelden , welkev66rdeinwerking• de artt. 1-19 van het tweede, de artt. 1-20 
treding van dit besluit zijn verleend. Daardoor en 56 letter S van het laatste reglement, voorts 
blijft van kracht het Koninklijk besluit van van de artt. 221 der grondwet van 1815 (184,0) 
24 Jali 1869 (Staat,lJlatl n•. l•H). en 192 der grondwet van 184,8, de artt. 137 

Artikel 3 van het Koninklijk besluit van den 
4den April 1892 (StaaûlJlad n•. 60). 

Dit besluit treedt in werking met den vijfden 
dag na dien zijner afkondi(Öng. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 6 Decem• 
ber 1892 (StaaûlJlatl n•. 260). 

Mij bekend, 

De Minuter van Financiën, <get.) PIERSON, 

8 December 1892. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing: 

dat , waar feitelijk vaststaat dat een zeker 
voetpad door den eigenaar reeds v66r eeuwen 
voor het po bliek is gereserveerd en aangewezen 
om het dnnrzaam als publiek voetpad Ie doen 
§llbrniken, die bestemming sedert onafgebroken 
heeft voortgeduurd, en het voetpad· overeen• 
komstig die bestemming door het publiek is ge• 
bruikt, daar moet het onns pnblicam van voetpad 
op dien grond geacht worden gevestigd te zijn; 

dat hieruit volgt dat het openbaar gezag, 
aan hetwelk de zorg en het toezicht is opge
dragen over · de wegen en voetpaden in de 
provincie waarin het goed is gelegen, niet 
alleen bevoegd , maar 2elfs verplicht is om 
binnen de grenzen door de grondwet en de 
provinciale wet gesteld, regelend op te treden 
en veranderingen in de bestemming van dat 
voetpad te verbieden ; 

dat geen der in het cassatiemiddel aange• 
baalde wettelijke bepalingen dos is geschonden 

en 140 der provinciale wet en voor zooveel J1oodig 
van de door htt arrest aangehaalde . artt. 3 boek 
I Selwerder en boek IV Ommelander Landrecht, 
omdat de bestemming als voetpad voor het publiek, 
die, als dienstig aan zijne exploitatieplannen, de 
eigenaar vrij willig, zij het ook bij eene met derden 
gesloten hour, aan zijn eigendom geeft, dat 
eigendom niet doet ophouden te zijn vrij in den 
zin der wet, en het arrest dua ten onrechte de 
bevoegdheid van het openbaar gezag aanneemt, 
om op grond van zijne ambtelijke zorg voor de 
openbare wegen, den eigenaar aan die bestemming 
te binden, doch hem bad möeten toewijzen de 
actie, waarmede hij de vrijheid van zijn eigendom 
vindiceerde tegen de provincie, die dat eigendom 
als met den last van open baren weg bezwaard, 
wil onderworpen honden a.~n hare reglementen; 

0. te dien aanzien, 
dat blijken■ het bestreden arrest, het acht

voetapad , gelegen langs het Kielsterdiep, ge• 
meente Hooii:ezand, is een openbaar voetpad, 
loopende over eene strook grond toebehoorende 

-aan de ~emeente Groningen, welke strook grond 
bij het uitgeven van veengronden onvergraven is 
blij ven liggen krachtens een beding voorkomende 
in een contract van inhuring. van de Sappemeerder 
veenen , onder vigneur der algemeene conditiën 
van de verhuringbe der veenen in Sappemeer en 
de Foxhol van 8 December 1628, door de stad 
Groningen op 18 Jannarij 1647 geeloten met 
F. EnsK.ENB en consorten; 

dat de eischer qq. beweert, dat nit het contract 
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van 1647 wèl voortvloeit dat Groningen tegenovf!f 
zijne hnnrden, als zijne me<le -contractanten, ver" 
plicht was dat voetpad als zoodanig beschikbaar 
te stellen voor die huurden en zelfs voor het 
pnhliek, voor zoover dit \"Oor het verkeer met 
de hoorders noodig was, maar dat dit slechts 
was eene persoonlijke verplichting binnen de 
grenzen der hnnrakte tegenover die hunrders en 
hunne rechtverkrijgenden, doch dat daardoor geen 
onns publicum gevestigd werd op den grond waar
over het pad loopt, met dit gevolg dat de ge• 
meente Groningen de bestemming van dien grond 
tot voetpad niet zon mogen veranderen in een 
jB&I(• of trekpad, al was dit ook in strijd met 
de provinciale reii:lementen; 

0. echter, dat het hof, interpreteerende het 
huurcontract van 1647 en de algemeene conditiën 
van 1628 waaronder het gesloten werd, feitelijk 
heeft besli~t dat het achtvoetepad bestemd was 
tot voetpad voor de kolonisten die zich als ver
veeners daar zonden vestigen en voor de schippers 
wier scheepvaartverkeer daar te wachten was, en 
ten behoeve van een ieder die met de bevolking 
aldau in maatschappelijk verkeer moest treden; 
dat dit echter niet was een bloot toelaten of 
gedoogen van het publiek, maar integendeel een 
onmisbaar en integreerend deel van het plan van 
koloointie op den grond der stad, die het acht
voetspad van den aanvang af dunrzaam heeft be
stemd tot pnbliek voetpad ; dat dit voetpad zonder 
tegenspraak dan ook uitsluitend als zoodanig door 
het pnbliek is gebruikt overeonkomstig de plaatse
lijke gesteldheid, die ook geeu ander gebrnik toeliet; 

dat het hof voorts op deze gronden heeft besliet 
dat de gemeente Groningen niet bevoegd is om 
a's eiirenares van het voetpad, door haar zelve 
twee en een halve eeuw geleden reeds tot een 
p~d voor het publiek bestemd, dat pad, zooals . 
het daar lijlt, onveranderd aan zijne bestemming 
te onttrekken en als jaag- of trekpad voor paarden 
te doen gebruiken in atrijd met de provinciale 
reglementen; 

0. dat die bealissing is jout; 
dat toch, waar feitelijk vaststaat dat de eigenaree 

het ach I voetspad. reeds v6ór eeuwen voor het pu
bliek heeft gereserveerd en aangewezen om het 
dnorzaam ale publiek voetpad. te doen gebruiken; 
dai die bestemming sedert onafgebroken heeft 
voortgednnrd, en het voetpad. overeenkomstig die 
bestemming door het po bliek is gebruikt, - niet 
anders geoordeeld kan worden dan dat het onns 
publicnm van voetpad op dee: eischen grond 

1892. 

gevestigd is, en dat dientengevolge het opelbaar 
gezag, aan hetwelk de zorg en het toezicht op 
de wegen en voetpaden in de pr~incie is opge
dragen , niet alleen bevoegd, maar zelfs verplicht 
is om binnen de grenzen door de grond wet en de 
provinciale wet @eateld , regelend op te treden en 
veranderingen in de bestemming van dat voetpal 
te verbieden; 

0. dat do■ het hof geen der in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen heeft geschonden 
of v_erkeerd beert toegep88t, door den eischer het 
recht te ontzeggen om zonder medewerking van 
het openbaar gezag, uit kracht van zijn eigendoms
recht, veranderiug te brengen in .de bestemming 
van het voetpad, en dat mitsdien het middel is 
ongegrond ; 

Verwerpt het beroep in cassatie en veroordeelt 
den eiecher qq. in de kosten. 

12 DecemlJer 1892. Wn, tot wv11ging van de 
wet van 25 December 1878 (Staat8lJlad 

n°. 222), houdende regeling der voonfaarden 
tot verkrijging der bevoegdheid van arts 
tandmeester, apotheker, vroedvronw en apo
thekersbediende, aangevuld bij de wetten van 
28 Juni 1881 (Staatsblt,d u0 • 103) en van 
26 October 1889 (Slaaf8lJlad n°. J 37). S. 261. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, 0°.132, 1-8; 
1892/93, no. 8, 1-8. 

Handel id. 1892/93, lJladz. 97-110. 
Ha"d. 1° Kamer 1892/93, lJladz. 68, 78, 86, 

111, 112. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WtJ EMMA, ENZ •• •• ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dnt 

wijziging wenschelijk is van de wet van 2 De• 
cem ber 1878 (SfaatslJlad n°. 222), h ende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der !e
voegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvronw en apothekersbediende, aangevuld bij 
de wetten vau 28 Juni 1881 (Slaat1lJlad n°. 108) 
en van 26 October 1889 (StaafllJlad n°. 137); 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. In de artikelen 3, 4,, 9, 18 , 19, 20 

en 22 van de wet van 25 December 1878 
taatalJlad no, 222), houdende regeling der voor

waarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekers• 
·bediende. aangevuld bij de wetten van 28 Juni 1881 
(Btaaf8lJlad n°. 108) en van 26 October 1889 

•(StaatalJlad n°. 137), worden de volgende wijzi-
gingen gebracht. 

28 
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..b1ikel 8. Aan dit artikel wordt het volgende 
toegevoegd : 

• Zij die ia een ander Rijk of in eene der Neder
landeche koloniën of overzeesche bezittingen na 
~elegd examen het regt tot uitoefening der ge
neeslmnet in haren geheelen omvang verkregen 
)ebben, knnnen geheel of gedeeltelijk vrijstelling 
genieten van het theoretisch geneeskundig en de 
daaraan voorafgaande examens en van de over

l~ging van de verklaring en het bewijs bedoeld 
in het derde Jid van artikel 2. 

• Door Ons wordt bij alicemeenen maatregel van 
bestuur, na ingewonnen advies van de senaten 
van de Rijks-nni versiteiten, aangewezen, welke 
getuigschriften of diploma's aan de bezitters vrij
steljni;r verleenen e_n hoe ver die vrij stelling 
strekt". 

;/.rtikel 4. Het tweede lid van dit artikel wurdt 
gelezen als volgt : 

•Tot het afleggen van d~t examen 1.ijn alleen 
bevoegd zij , die in het bezit zijn van het getuig
schrift verkregen door het met goed gevolg afte!(• 

- 111n het eindexamen voor Je hoogere borger
scholen met vijfjarigen cnrsos, bedoeld in artikel li7, 
of van het examen A, bedoeld in artikel 69 der 

wet van 2 Mei 186a (Staat,blad n•. 50), houdende 
regeling van het middelbaar onderwijs". 

btikel 9. Aan dit artikel wordt het volgende 

toegevoegd: 
• Bevoegd tot het aflegiien van het theoretisch 

~umen in de tandheelku nde zijn alleen zij, die 

bevoegd zijn tot het afleiigen van de examens, 
bedoeld in artikel 84. van de wet van 28 April 1876 

(Staat,blad n•. 102) tot regeling van het hooger 
onderwijs, en zij, die bevoegd zijn tot het afleggen 

het eerste natnurknn,lig e:i:amen. 
die in een ander Rijk of in eene der 

derlandsche koloniën of overzeesche bezittingen . 
na afgelegd examen het regt tot uitoefening der 
tandheelkunst verkregen hebben, knnnen geheel 

of · gedeeltel ijk vrijstelling genieten van het theo
retisch e:u.men in de tandheelkunde en de daaraan 
voorafgaande examens. 

• Door One wordt bij algemeenen maatregel van 
beetonr, na ingewonnen advies van de senaten van 

de Rijke-universiteiten, aangewezen, welke ge· 
tuigschriften of diploma's aan de bezitters vrijstelling 

verleenen en hoe ver die vrijstelling strekt". 
,lrtikel 18. Uit het eerste lid van dit artikel 

vervalt het woord •kosteloos". 

Als vierde lid wordt aan het artikel het vol
gende toegevoegd : 

•Voor het aflege-en van elk dezer examens wordt 
in handen van den voorzitter der commissie, welke 
het examen afneemt, eene som van vijf en twintig 
gulden betaald. 

• In geval v•n afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geene betalinirgernrderd". 

Artikel 19. Uit het eerste lid van dit artikel 
vervallen de woorden: •nadnt bti in handen van 

,den voorzitter der commissie eene som van vijf 
en bdntig gulden gestort heeft". . 

.d.rtiket 20. Dit artikel wordt 11elezen als volgt : 
• Ue examens in de artikelen 16 en 17 bedoeld 

worden afgenomen door com missiën , zamen[resteld 
nit een voorzitter en twee leden. 

•Onze Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, wijst den 11eneesknndigen inspecteur of 
adjunct-inspecteur, binnen wiens dienstkring het 
examen wordt afgenomen, of een lid of plaats
vervangend lid ven den geneeskundigen raad als 
voorzitter der commissie aan en benoemt de leden 

der commissie en hunne plaatsvervangers. 
• Het lid of plaatsvervangend lid van den ge

neesknniligen raad, ala voorzitter Cnngeerende, 
en de leden der commissie en bonne plaatsver• 
vangers genieten reis- en verblijfkosten en presentie-
geld door Ons te bepalen. · 

• Voor het afleggen van elk dezer exame~s 
wordt in handen van Jen voorzitter der commissie, 
welke hPt examen afneemt, eene som van vijf 

gnlden betaald. In geval van afwijzing wordt 

voor de eerste herhaling van een eumen geene 
betaling gevorderd. 

,Aan de vruedvronw of aan den apothekers• 

bediende, die aan het examen voldaan heeft, 
wordt hiervan een getuigschrift uitgereikt." 

,lrtikel 22. Na het derde lid van dit artikel 
wordt het volgende ingevoegd : 

• De enmens worden in het Nederlandsch ge

houden". 
2. Deze wet treedt in werking op l Januari 1B94. 
Zij die v6ór dat tijdstip de bevoegdheid hebben 

verkregen tot het afleggen van het eerste natunr• 
kondig examen, bebonden die bevoegdheid. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 12deu Decem
ber 1892. 

(!Jet.) EMMA. 

De Minüter van Binnenlandscke Zaken, 
(!/et.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uit!le!I, 29 Vee. 1892.) 
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12 Dectrtn6er 1892. WET, houdende bekrachti
ging eener provinciale heffing in Noord/Jra-
6ant. S. 262. 

Bij deze wet wordt de vereischte bekrachtiging 
voor vijf jaren verleend aan de aanvulling der 
heffing van de bij de wet van 30 J ani 1890, 
S. 99, vermelde rechten, ten behoeve der provincie 
Noord.brabant voor het gebruik va·n twee beweeg
bare bruggen, de eene over den Steenbergaehen 
vliet in den provincialen wey; van Steenbergen 
naar Dinteloord, de andere over den Roosendaal 
schen vliet in den provincialen weg van Ouden-

. bosch naar Kruisland. 

12 Decem~Br 1892. WET, houdende bekrachtiging 
eener provinciale helling in Ooerijaael. S. 263. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd ge
durende vijf jaren, ten behoeve van de provincie 
Ouerij••el, van tolrechten voor het gebruik van 
den provincialen knnatweg van .4.lmela over Oot
marwm naar Denekamp. 

12 December 1892. Wu, tot goedkeuring van 
den onderhaodRchen verkoop van een stok 
grond op het eiland te Vtiaai11{/tm, aan de 
gemeente Vliari11{/en. S. 264. 

12 Decem6er 1892. WET, tot wijziginl!'.' van het 
zeoende hoofdstuk .4. der Staatebegrooting 
voor het dienstjaar 1891. S. 266. 

12 Decem6er 1892. WET, tot verhooging van 
het t10eetk hoofdstuk der St.aatsbi,grooting 
voor het dienstjaar 1891. S. 266. 

Bij deze wet wordt het totaal dor 4de Afd. 
· van dit hoofdstuk gebracht op f 15,701.45 en 

het eindcijfer op f 655,278.45. 

12 December 1893. WET, tot wijzigiug, aan
vulling en verhooging van het tlfJeede hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1892. S. 267. 

Bij deze wet wordt het totaal der 4de Af,!. 
van dit boofdati1k gebracht op f 31,150 en liet 
eindcijfer op / 6711,655. 

12 December 1892. WET, op het Nederlander
schap en het ingezetenschap. S. 268. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n°. 130, 1-6; 
18112/93, n°. 16, 1-7. 

Hantkt. id. 1892/93 bladz. 124-143, 146-
163, 198. 

Hand. 1• Kamer 1892/93 bladz. 69, 86-90, 
IIS.-111. 

IN N.U.M VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1.r EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging: genomen hebben , dat 

het wenecbelijk ie, ter vervanginf van den titel 
van het Burgerlijk Wetboek : * Van Nederlanden 
en vreemdelingen", en van de wet van 28 Juli 1860 
(Staal86lad n°. 44), gewijsigd bij die van 3 Mei 
1861 (Staat86lad n°. 46), algemeene bepalingin 

.omtrent het Nederlanderschap vast te stellen, en 
dat ter voldoening aan art. 6 der Grondwet de 
wet mede moet verklaren wie ingezetenen zijn en 
eveneens bij de wet de gevolgen der naturalisatie 
tea aanzien van de eehtgenoot en mindet;jarige 
kinderen van den genaturaliseerde behooren te 
worden geregeld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta. enz. 
Art. 1. Nederlanders door geboorte zijn, 
a. het wettig, gewettigd of door den jader 

erkend natonrlijk kind, waarvan tijdens de ge
boorte de vader den ·staat van Nederlander bezit; 

6. het wettig kind van een Nederlander die 
binnen driehonderd dagen v6ór de geb-e van 
het kind overleed; 

c. het allééu door de moeder erkend nàtn 
kind, waarvan tijdens de geboorte de moeder den 
staat van Nederlander bezit; 

d het noch door den vader noch door de moeder 
erkend natuurlijk kind, in het Rijk geboren. 

2. N ederlaaders zijn ook: 
a. het kind vau een ingezetene des Rijks - helljj 

vailer, hetzij moeder, naar d~ in art. 1 gemaalte 
onderscheiJingen - die zelf geboren is nit eeno in 
het Rijk wonende moeder, tenzij blijke dat het 
kind als neemdeling tot een ander land behoort; 

6. het in het Rijk te vondeling gelegd of ver
laten kind, zoolang van zijne afstamming, hetzij 
als wettig of gewettigd kind, hetzij. do0Jal9i:en• 
ning, niet blijkt. ~ 

3. Nederlanderschap door natnralisatie wbrdt 
verkregen door het in werking treden der wet 
waarbij zij verleend wordt 

Voor elke naturalisat.ie ia aan 's lands kas ver
achnldigd honderd gulden. 

Bij het verzoek om naturalisatie .legt de ver

zoeker het bewijs over : 
10. dat bij meerdet;jarig is in den zin deP 

Nederlandsche wet; 
20. dat hij het Nederlanderschap verloren heelt 

of dat hij gedurende de laatste vijf jaren zijne 
woonplaats of zijn hoofdverblijf in het Rijk of 
zijne koloniën of bezittingen in andere wereld

deelen gehad heeft; 
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3°. dat hij bij een ontvanger der registratie 
eene som van honderd gulden heeft gestort. 

Indien de Jerzoeker tot een land behoort, kau 
van hem de overlegging gevorderd worden van 
een bewijs, dat de wetgeving van dat land geen 
1,eletsel tegen zijne naturalisatie in Nederlaud 

\flevert. . 
Ingeval de naturalisatie niet verleend wordt, 

wordt de gestorte som aan den verzoeker terog
!!egeven. 

4. Natnralisatie kan ook om redenen van staats• 
belang worden verleend. Daarbij is artikel 8 

niet van toepassing. 
De wet, waarbij zij verleend wordt , regelt in 

ietlv. bijzonder geval de voorwaarden, aan die 
na isatie verbonden. 

5. e vrouw volgt staande huwelijk den staat 
van•haren man. 

Een verzoek om natu ralisatie kan niet door eeoe 
,1ehowde vrouw worden gedaan. 

De naturalisatie, verleend aan den man, strekt 
zich VIIJI rechtswege uit tot 

0

1ijoe vrouw. 
1'a ontbinding des huwelijke geldt artikel 8 of 

artikel 9. 
6. Het wettig of gewettigd kind van een als 

Nederlander genaturaliseerden vader, v66r diens 
ul uralieatie geboren, gelijk mede het door zijn 
als Nederlander genaturaliseerden vader erkend 
natonrlijk kind, v66r diens naturalisatie geboren, 
•rdt als mede-genaturaliseerd beschouwd, en be• 
hondt den staat van Nederlander totdat het, meer• 
rufrjarig geworden in den zin der Nederlandsche 
wet, mits binnen het jaar daarna, aan den bor• 
gemeester of het hoofd van hl't plaatselijk bestuur 
zijuer laatste woonplaats in het Rijk of zijne kolo• 
aiën of bezittingen in andl're werelddeelen of aan 
deu~erlandachen· gezant of een Nederlandschen 
coOBufa'iren ambten11ar in het land, waar het woont, 
lijn wil te kennen p:eeft om in de naturalisatie 
aiet langer te zijn begrepen. 

Hetielfde geldt ten aanzien van het wettig of 
,:ewettigd kind, indien' de moeder, weduwe ge• 
worden, genaturaliseerd is, en ten aanzien van 
het natuurlijk kind, allééu door zijne moeder 
-eftend en v66r hare naturalisatie geboren. 

7. Nederlanderschap wordt verloren: 
1°. door naturalisatie in een ander land, of, 

voor ZJOvl'el een minderjarige betreft, door het 
deelachtig worden· van eene vreemde natioualiteit 
door de naturalisatie hetzij van den vader hetzij 
vau de moeder, naar de in artikel 1 gemaakte 
onderscheidingen, in een ander land; 

2°. door huwelijk van de Nederlaodsche vrouw 
die, door of ten gevolge van haar hnweli)k, 
krachtens artikel · ll v r~emdeling wordt; 

3°. door het verkrijgen van eene vreemde natio• 
naliteit door den wil van den verkrijger; 

4°. door zonder Ons verlof zich te begeven in 
vreemden krijgs• of staatsdienst; 

11°. door, behalve ter zake vad 's land~ dienst, 
woonplaats te hebben boiieo het Rijk en zljoe 
koloniën of bezittiugen in andere werelddeeleu ge
durende tien achtereenvolgende jaren, tenzij de 
afwe1ige v6ór het verstrijken van dien termijn 
aar. den burgemeester of het hoofd van het plaatse -· 
lijk beatunr zijner laat.te woonplaats i!I het Rijk 
of zijne koloniën of bezittingen in andere wereld
deelen of aun den N ederlaodschen gezant of eeu 
N ederlandschen coosulairen ambtenaar in het land, 
waar hij woont, kennis geve, dat hij Nederlander 
wenscht te blijven. 

Van den dag waarop die· kennisgeving ont
vaogeu ia, bejlint de tienjarige termijn opnieuw 
te loopen. 

Ten opzichte van minderjarigen begint de tien
jarige termijn te loopen met deu dag hunner 
meerderjarigheid in den zin der N ederlandsche wet. 

8. De vrouw, die door of ten gevolge van haar 
huwelijk dou staat van Nederlander verloren heeft, 
bekomt dien door de ontbinding van het huwelijk 
terug, mits zij binnen het jaar daarna baren wil 
om dien terug te bekomen aan den burgemeester 
of het hoofd van het plaatselijk bestuur harer 
woonplaats iu he\ Rijk of zijne koloniën of be
zittingen in andere wereld,!eelen of aan den Neder
landscben gezant of een Nederlandschen consu
lairen ambtenaar in het land, waar zij woont, 
te kennen geeft. 

9. De vrouw, die door of ten gevolge van haar 
huwelijk den staat van Nederlander bekomen 
heeft, behoudt dien na de ontbinding des huwelijks, 
tenzij zij binnen het jaar daarna haren wil om 
dien niet langer te 'behouden aan den burgemeester 
of het hoofd van het plaatselijk bestuur harer 
laatste woonplaats in het Rijk of zijne koloniën 
of bezittingen in andere werelddeelen of aan den 
Nederlandscbeo gezant of een N ederlaodseheo con
sulairen ambtenaar in het land, waar zij woont, 
te kennen geelt. 

10. Het weUig, gewettigd of erkend natu urlijk 
kind van een Nederlander, geboren v66r dat deze 
in een ander land werd genaturaliseerd, ten ge• 
volge waarvan het kind mede den staatvan Neder
lander verloor, bekomt dien terug, mits het, 



12 DECEMBER 1892. 421 

meerderjarig geworden in den zin der N ederlandsche 
wet, binnen het jaar daarna ziju wil om dien 

terug te bekomen aan den bnrgemeester of het 
hoofd vau het plaatselijk bestuur zijner woon
plaats in het Rijk of zijne koloniën of bezittingen 
in andere werelddeelen of aan den N ederlandschen 

gezant of een Nederlandschen consnlairen ambtenaar 
in het land, waar het woont, te kennen geeft. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig of 

1-rewettigd kind, indien de moeder, weduwe ge
worden, in een ander land was genaturaliseerd 

en ten . aanzien van het natnnrlijk kind, alléén 
door zijne moeder, die in een ander land werd 
genaturaliseerd, erkend. 

11. Eenmaal 's jaars doet de Minister van J nstitie 

van de kennisgeviniren , volgens deze wet in het 
bnitenland gedaan, aankondiging in de Staaf.8-

coura11t. 
12. Allen die volgens deze wet den staat van 

Nederlander niet bezitten, zijn vreemdelingen. 

13. In~zetenen van het Rijk zijn zij, die 

hunne woonplaats in het Rijk hebben en haar 

gednrende de voorafgaande achttien maanden il1 
het Rijk of zijne koloniën of bezittingen in andere 
werelddeelen gehad hebben. 

14. H~t Rljksingezetenschnp houdt op door 

vestiging der woonplaats buiten het Rijk. 
15. Een minderjarige in den zin der Neder

landsche wet, wiens vader of voogd Rijksingezetene 

is, wordt als zoodanig aangemerkt. 
Meerderjarig geworden, behoudt hij de hoe

danigheid van Rljksingezetene, indien hij zijne 
woonplaats in het Rijk vestigt. 

16. De bepalingen van ingezetenschap , in biJzon
dere wetten voorkomende, gelden alleen voor zooveel 

betreft de onderwerpen, in die wett~n behandeld. 

(}pe,-ganga/Jepaiing. 

Met nitzondering van hen, die in Nederlandsch

Indië ingevolge de wet van 2 September 1854, 

(Staat8/Jlaà n°. 129) als inlanders en met dezen 
gelijkgestelden worden beschouwd, zijn zij die op 
het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, 

den staat van Nederlander bezitten , Nederlanders 

in den zin van deze wet, totdat zij het Neder
landerschap volgens deze wet verliezen. Voor hen 

die op dat tijdstip hnnnê woonplaats hebben buiten 

het Rijk en 1ijne koloniën of bezittingen in andere 

werelddeelen, begint de termijn van tien jaren, 

bedoeld in artikel 7, sub 5°., van ¾lenoemd tijd

stip af te loopen. 

Hij die op het tijdstip, waarop deze wet in 

werking treedt, in het Rijk uit aldaar niet ge
vestigde ouders geboren en geen 24 jaren oud 
is, verkrijgt den staal van Nederlander door eeue 
kennisgeving van zijn voornemen om in het Rijk 
te blijven wonen, te doen aan· den burgemeester 
zijner woonplaats binnen het jaar na dat tijdstif, 
of, indien hij nog minderjarig is in den zin der 
N ederlandsche wet,' binnen het jaar na zijne 
meerderjarigheid. 

Ten aanzien van de vreemdelingen, die op het 
tijdstip waarop deze wet in werking treedt , và
daan hebben aan artikel 8 van het Burgerlijk 
Wetboek, blijft, wat de toepassing hetr-" van het 
bnrgerlijk recht en van artikel 19 der wet van 

13 Angnstus 1849 (Staatshlad n°. 39), gewiligd 

blj de wet van 6 April 1875 (Staat1blad n~), 
de gelijkstelling met Nederlanders gehandlrni fd, 
zoolang zij hunne woonplaats in h~t Rijk behodhn. 

SIIJt/Jepaling. 

Behoudens het bepaalde in de voorga cle over

gan~sbepaling, Yervallen bij het inwerkmgtreden 

dezer we~ de artikelen 5 lot en met 12, uit

makende den tweeden titel van het eerste boek 
van het Burgerl ijk Wetboek, en de wellfén van 

28 Juli 1850 (Staatû,lad n°. 44) en 3 Meill851 

(Staat,blad n°. 46), gelijk mede de wet van 
21 December 1850 (Staat1hlad n°. 75). 

In de wetten. waarin sprake is van Neder

landers, hetzij volgens het Burgerlijk Wetboek, 
hetzij volgens de wet ter uitvoering van art. 7 
der Grondwet (wetten van 28 Jnli 1850, Staat8-

blad n°. 4,4,, en 3 Mei 181>1, Staat1hlad n°. 46), 

wordt, in plaats daarvan, gelezen: • N ederlandera 
volgens de wet op het Nederlanderschap en het 

ingezetensehap", behalve in art. 22· der wet van 

6 April 1875 (Staat,buul n<>. 66), waarin de 

woorden: •volgens het Burgerlijk Wetboei' ver

vangen worden door: •volgens de wet op het 

Nederlanderschap en het ingezeteoachap , alsmede 

hen, die in de Nederlandsche kolOili~n of bezit

tingen in andere werelddeelen uit aldaar geves

tigde ouders zijn geboJ"en", 
Deze wet treedt in werking op 1 Jnli 18!!3. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den Decem

ber 1892. 
'9et.) EMMA. 

De llfi,.,iater va11 Ju,titie, (1n.) SKIDT. 

De ]l{ü,iater va1t, B i11111111lantkr.!,e Zal&n • 

(§et.) TA.K VAN Poo&TVLIBT. 

(Uitgeg. 24 Dec. 1892.) 
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12 D4cember 1892. WET, tot bekrachtiging van 

eene met de gemeente Z11lpli1!11 gesloten over
eenkomst, betreffencle ruiling van gebouwen 
en grond. S., 269. 

12 DecemfJer 1892. WET, houdende goedkeuring 
der op 14 en lli April 1891 tnsscben ver
schillende Staten, waaronder N ederlanà, te 
Madrid gesloten overeenkomsten tot bescher
ming van den iodustrieelen eigendom. S. 270. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n°. 142, 1-10. 

Hand. ttJ. 1892/93, fJladz. 163-182. 

'!!and. 1• Kamer 1892/93, fJladz. 69, 79, 97. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

"iftT EMMA ,, ENZ •••• ••• doen te weten: 

90~ Wij in overweging genomen hebben, dat 
in de ~vereenkomsten tot bescherming van den 
lólluetrutlen eigendom , den 14den en den 

löden A1'1il 1891 tusschen verschillende Staten, 
waaronder Nederland, te Madrid gesloten, be

palingen voorkomen, welke aan het Rijk gelde

lijKe- »e!Flichtingen opleggen en wettelijke rechten 
betreffed"!' 

Gel~ op art. 59, 2de lid der Grondwet; 
lloo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

~- 1. Worden goedgekeurd de nevens deze 
wet in afschrift gevoegde, den 14den en den 
lllden April 1891 te Madrid door de weder
z~dsche gevo !machtigden geteekende overeen
komsten, zijnde 

1 •. eene schikking (met daartoe beboorencl slot

protocol) betreffende de internationale inschrijving 
der fabrieks- en handelsmerken, p:etroffen tusschen 
België, Spanje (met Cu6a , Puerto Rico en de 
Pliilippijnm), l+an.irîik (met zijne koloniën), Guate
mala, Italië, Nederland (met Nederlandacli -Indii, 
Suriname en Curacao), Portugal (met de .Jzoren 
en Madera', Zwitserland en T1111ü; 

2°. een protocol betreffende vaststelling der in
komsten van het Internationale Bureau der Ver

eeniging tot bescherming van den indnstrieelen 

eigendom, geal11ten tusscben België, Brazilië, 
Spanje (met Cwá, Puerto Rico en de Pliilip
pij111!11), de Vereenigde Stalen oan ..d.merika, 
Frankrijk (met zijne koloniën), Groot-Brittannië 
(met Nieuw-Zeeland eu Q11em,land), Guatemala , 
Italië, Noorwegen, Nederland (met Nederland,cli
Indië, Suriname en Curacao), Portugal (met de 
..d.zoren en Madera), Zweden, Zwitserland en Thnis. 

2. Wij bebonden Ons de bevoegdheid voor om-

trent het tijdstip van uitwisseling der ratificatiën 
nader met de betrokken Regeeringen overeen te 
komen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den Decem

ber 1892. 

(get.) EMMA. 

De Minister 11an B11itenland1clie Zaken, 
(get.) VAN •ru:NHOVEN. 

De Minüter 11an Juatif.ie, (get.) SMmT. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. L.RLY. 

De Minister 11an Koloniën, (get.) v. D1mEM. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1893.) 

VERTALING. 

SC HIKKING 6etrefende de internationale 
i,uclirijr,ing 11an fa~rieu- en liandehmerken, 
getroffen tu11clum ·België, Spalfje, Frank
rijk , Greatemal,a, Italië, Nederland, Por
tugal , Zwitserland 1!11 Tunesië. 

De ondergeteekenden , gevolmachtigden van de 

Regeeringen der bovengenoemde Staten ; 

Gezien artikel 1 ö der internationale overeen

komst van den 20sten Maart 1883 tot bescherming 
van den industrieelen eigendom; 

Hebben in gemeen overleg en onder V'lorbehoud 
van bekrachtiging de volgende schikking vastgesteld: 

Art. 1. De onderdanen of burgers van eiken 

der contracteerende Staten zullen zich in al de 

andere Staten de beschermin!( hunner, bij het 
dépat in het land van oorsprong aangenomen 
fabrieks- of handelsmerken kunnen verzekeren tegen 

déplît der gezegde merken aan het Internationaal 
Bureau te Bern, gedaan door tusschenkomst der 
Administratie van gezegd land van oorsprong. 

2. Met de onderdanen of burgers der contrac
teerende Staten worden gelijkgesteld de onderdane~ 

of burgers der niet tot deze schikking toegetreden 

Staten, die voldoen aan de voorwaarden van ar

tikel 3 der Overeenkomst. 
3. Het Internationaal Bureau zal de overeen• 

komstig artikel 1 gedeponeerde merken onmiddellijk 
inschrijven. Het zal van die inschrijving aan de 

contracteerende Staten kennis geven. De inge
schreven merken zullen worden openbaar gemaakt 

in een bijvoep:sel van het blad van het I ntemationaal 
Bureau door middel hetzij eener teekening, hetzij 

eener beschrijving door den inzender in de Fransche 

taal aan te bieden. 
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Met het oog op de i_n de onderscheidene Staten 
aan de aldus ingeschreven merken te geven open
baarheid zal elke Administratie kosteloos van het 
Internationaal Bareau het aantal exemplaren der 
gezegde publicatie ontvangen, die het haar zal 
gelieven aan te vragen. 

4. Van het tijdstip der aldus op het Inter• 
nationaal Bureau gedane inschrijving af, zal de 
bescherming in eiken der contracteerende Staten 
gelden alsof het merk aldaar rechtstreeks ware 
gedeponeard, 

5. In de landen waar hnone w~tgeving er ben 
toe machtigt zullen de Admioistratiën aan welke 
het Internationaal Bureau de inschrijving van een 
merk zal mededeelen de bevoegdheid hebben te 
verklaren, dat de bescherming niet op hun grond
gebied aan dat merk kan worden verleend. Zij 
zullen van die bevoegdheid behooren l(ebruik te 
maken binnen het jaar na de kennisgeving be
doeld in artikel ;~. 

Gezegde verklaring aldus aan het Internationaal 
Bureau medegedeeld zijnde, zal door hetzelve 
zonder verwijl overgebracht worden aan de Aolminis
tratie van het land van oorsprong en aan den 
eigenaar van het merk, De belanghebbende zal 
dezelCJe middelen van verhaal hebben alsof het 
merk rechtstreeks door hem gedeponeerd ware in 
het land , waar de bescherming wordt geweigerd. 

6. De bescherming voortvloeiende uit de in
schrijving op het Internationaal Bureau zal ge
durende twintig jaren van die inschrijving af 
gelden, maar zal niet kunnen worden ingeroepen 
ten behoeve van een merk dat mocht hebben 
opgehouden de wettelijke. bescherming in het land 
van oorsprong te genieten. 

7. De inschrijving zal steeds kunnen worden ver
nieuwd volgens de voorschriften der artikelen 1 en 3. 

Zes maanden voor den aJl.oop van den termijn 
van bescherming zal het Internationaal Bureau 
een officieus bericht zenden aan de Administratie 
van het land van oorsprong en aan den eigenaar 
van het merk. 

8. De Administratie van het land van oorsprong 
.zal naar goedvinden vaststellen en te haren voor
deele innen eene taks welke zij zal invorderen 
van den eigenaar van het merk welks internatio
nale inschrijving verlangd wordt. Deze taks zal 
worden verhoogd met een internationaal emoloment 
van honderd franken, waarvan de jaarlîjksche 
opbrengst door de zorgen van het Internationaal 
Bnreao in gelijke deelen onder de cootracteereode 
staten zal worden verdeeld na aftrek der gemeen-

schappelijke onkosten door de uitvoering dezer 
achikking veroorzaakt. 

9. De Administratie van het land van oorsprong 
zal aan het Internationaal Bureau kennis geven 
van elke opheffing, doorhaling, afstand, overdracht 
en andere wijzigingen die zich ten opzichte van 
den eigendom van het merk zollen voordoen. 
Het Internationaal Bore•o zal deze wijzigingen 
inschrijven, dezelve mededeelen aan de cootrao
teereode Administratiëo en terstond in zijn blad 
openbaar maken. 

10. De Admioistratiëo zullen in gemeen ovr.r~ 
de bijzonderheden betreffende de oitvgrriog van 
deze sehikking regelen. 

11. De Staten der Unie ter bescherming van 
den industrieelen eigendom die aan de cader
werpelijke schikking geen deel hebben genomen, 
zullen ter aan•lnitiog worden toegelaten op ltone 
aanvrage daartoe en in den vorm voor.J!t,eveo 
bij artikel 16 der overeenkomst ~an den.,$0eten 
Maart 1883 tot bescherming van den ioJl'striee&n 
eigendom. Zoodra aan htt loternatioáal Bureau 
zal bericht zijn dat een staat tot deze schikking 
ia toegetreden zal hetzelve aan de Administratie 
van dien staat, overeenkomstig artikel i,, in eens 
kennis geven van al_le merken die op dat oo~eoblik 
de iote~natiooale bescherming t11enieteo. Uie,leonis
geving zal op zich zelf voldoende zijn oq aan 
gezegde merken het voordeel der voorafgaai!de 
bepalingen op het grondgebied van den toege
treden staat te verzekeren en om den termijn 
van een jaar te doen aanvangen, gednrende welken 
de betrokken Administratie gebruik kan maken 
van de bij artikel 5 vermelde bevoegdheid. 

12. Deze echikkiog zal bekrachtigd worden en 
de akten van bekrachtiging zullen oiterlijk binnen 
zes maanden te Madrid worden oit.gewisaeld. Zij 
zal in werking treden eeoe maand na de uit
wisseling der akten van bekrachtiging en zal 
dezelfde kracht en door hebben als de overeen
komst van den 20sten Maart 1883. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden der 
bovengenoem~e staten deze achikking geteekend 
hebben te lltadrid, den veertienden April achttien

honderd een rn negentig. 
Voor België : 

(touget.) TH. DE BDUl!ID.11:B DE MitLSBBOECK. 

Voor Spanje: 
S, MDRET, 

MABQ,UÉS DE AoUILAR. 
E!fBIQ,UE ÜALLEJ'A, 

LUIS MABIANO DE LABB.t., 
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Voor Frankrijk en Tunesië. 
(toa• get.) P. ÜAKBON. 

Voor Italië: 
MA:PPEL. 

Voor Guatemala: 
J. C.t. BILBU. 

Voor Nederland: 
G ll:BICKI!:, 

Voor Portugal : 
Comte DE ÜASAL RIBXIIIO. 

Voor Zwitserland: 
CH. E. LARDET. 

Maan. 

SLOTP ROTO KOL. 

Op het oogenblik der onderteekening van de 
schi ·ng betreffende de internationale inschrijving 
van de falirieks- of handelsmerken op heden gesloten, 
zijn de i evolmachtigden der staten die ter gezegde 
schlkking lijn toegetreden overeenirekomen Ris volgt: 

Daar t~el gerezen is omtrent de beteekenis 
van artikel 5 wordt nitdr nkkelijk verklaard dat 
de lievoegdheid tot weigering _welke dat artikel 
aan rut dministratiën laat, geenerlei af'brenk doet 
aan de ,bepalingen vau artikel 6 der overeenkomst 
van de11, 20steo Maart 1888 en van parag1'.'8f 4, 

van !}et daarbij behoorend Slotprotokol, zijnde 
die • epalingen toepasselijk op de bij het Inter
nationaal Boreau gedeponeerde merken zooals zij 
het geweest zijn en gelijk zij het voortaàn zullen 
zijn, op die welke rechtstreeks in al de contrac
teerende landen gedeponeerd worden. 

Dit Protokol zal dezelfde kracht en duur be
zitten als de schikking waarop het betrekking heeft. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden gevol
machtigden dit protokol 11eteekend hebben te 
Madrid den veertieoden April achtpen honderd 
een en negentig. 

( Vol,gt de o.clerteekeni1'g), 

P ROTOKOL hetre.ffentle de otUtltetling <fd
inhmi•tim oan net J"ternationaal Bureau 
der V eremigi"!I tot he•cnerming oa" dm 
indu•trieelen eigettdom, t1e•lote" tu,acl,en 
Belt1ii, Brazili8, S,,a,aje, de Veremigtle 
Statm oan .J.merila, Frankrijk, Grool
Britannii, Guatemala, Italii, NOOrtDegm , 
Nederland, Portugal , Ztoetlm, Zwi/a6T'lanà 
ffl Tun8në. 

De ondergeteckenden gevolmachtigden der boven
fenoemcle Regeeringen: 

Gezien de verklari ng d11n l 2den Maart 188a 
aangenomen door de te Parijs vergaclerde inter
nationale conferentie voor de bescherming van den 
iodnstrieelen eigendom; 

Hebben in gemeen overleg en onder voorbehoud 
van beknchtiging het volgende Protocol vastgesteld: 

Art. 1. Oe eerste alinea van cijfer 6 van het 
Slotprotocol behoorende bij de internationale over• 
eenkomst van den 20sten Maart 1883 tot be
scberming van den indostrieelen eigendom wordt 
afgeschaft en vervaugen door de volgende bepaling: 

• De uitgaven van het Internationaal Bureau 
bij artikel IS ingesteld, zullen gemeenschappelijk 
door de coutracteerende Staten worden gedragen. 
Zij zullen in geen geval eene som van zestig 
duizend franken per jaar knnnen te boven gaan." 

2. Dit Protokol zal bekrachtigd worden en de 
akten van bekrachtiging zullen uiterlük binnen 
zes maanden te Madrid worden uitgewisseld. 

Het zal in werking treden eeoe maand na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging en zal 
dezelfde kracht en duur bezitten als de overeen
komst van den 20sten Maart 1 ~83, waarvan het 
zal beschouwd worden een onafäeheidelljk deel uit 
te maken. 

Ten blijke waarvan de ge vol machtigden der boven -
genoemde Staten dit Protokol geteekend hebben te 
Madrid den vüftienden April achttienhonderd een 
en negentig. 

Voór België: . 

(wu gel.) TH. DK BOUNDER DE M EtsBROECK. 

Voor Brazilië : 

Luis F. D'ABRKU. 

Voor Spanje: 

s. MoaET. 

MABq,tJÉS DE AoUILAB. 

ENRIQ.UE CALLBIA. 

LUIS MABIANO DE LABBA, 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika : 

E. BunD Gauee. 

Frankrijk en Tunesië: 

P. CABBON. 

Voor Groot-Britaunië: 

FR.UICIS CLARE Fo11;». 

Voor Guatemala: 

J. ÜABKERA. 

Voor Italië: 

MAPPEI. 
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Voor Noorwegen : 

(wa, get.) ARILD HUITFELDT. 

Voor Nederland : 

GERICKE. 

Voor Portugal : 

Comte DE CASAL RIBEIBO. 

Voor Zweden: 

ABILD H UITFELDT. 

Voor Zwitserland : 

CH. E. LABDET. 

MOREL. 

18 Decemher 1892. WET, houdende bekrachtiging 
van eene overeen komst betreffende den stoom

tramweg Ede-HTageni..,en. S. 271. 

lN NAAM VAN H. M. WILHELMINA ' ENZ. 

Wu EMMA, ENZ .••.••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk is, de verhouding te regelen van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen tegenover den Staat met betrekking tot den 

lltoomtramweg Ede-11' ageni1'!J ffl en dat de te dien 

einde door de Ministers van Waterstaat, Handel 
en Nijverhei,J en van Financiën met genoemde 

Maatschappij gesloten overeenkomst bij de wet 
behoort te worden bekrachtigd; 

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

Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 

wet gevoegde overeenkomst door de Ministers van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid en van Finan
ciën , nis daartoe door Ons gemachtigd , aangegaan 

met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwe11:en onder dagteekening van 27 Septem

ber/4 October 1892. 
2. De overeenkomst , in artikel l genoemd , 

zoomede alle akten daaruit voortvloeiende, worden 
gratis geregistreerd. 

3. Deze wet verbindt met den dag harer afkon

diging. 
Lasten en bevelen , enz. 

O:egeveu te s'-Gravenhage , den l3den Decem

ber 1892. 

(git.) E MM A. 

De Mi1'. va" Water,taat , HatUl,el ,m Nijr,erl,eid, 
(qet.) C. LELT. 

De Mini8ter van Finatu:iim, (get.) PIEBSON. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1898.) 

AFSCHRIFT. 

Tusscheu 
den Mini,ter van HTater,taat, Handel ,m Nij

-oerl,eid en dim Mi1'ister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd door 

de Koniogin-W eduwe , Regentes en als zoodanig 
den Staat vertegenwoordigende, 

partij ter eenre, 
en 
de Maatackappij tof. Ezploitatie r,an Staau

,poorwegim, in deze overeenkomst aangeduid als: 
•de Maatschappij", vertegenwoordigd door haren 
directeur-generaal, tot het aangaan van deze over

eenkomst door de algemeene vergadering van aan
deelhouders gemachtigd , 

partij ter andere, 

is, onde.r voorbehoud van bekrachtiging door 
de wet , het volgende overeengekomen : 

Art. 1. De stoomtramweg van Ede naar Wa
ge,ii"'!len, welke door de Maatschappij is gekocht 
van de gemeente Wageningen, blijkens overeen
komst van .i!5 Januari 1892, gewijzigd bij over

eenkomst van 26 Augustus 1892, wordt ten aan
zien van de toepassing van de overeenkomst van 

21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatahlad n•. 134), gelijkgesteld met den 
stoomtramweg van 's-Gravenhage naar Schev.enin

p;en, door de Maatschappij geëxploiteerd ingevolge 
11:ezegde overeenkomst en aldaar genoemd in art. 
1, I, sub a. 

2. Ingeval de Staat gebraik maakt van het 
hem bij art. 39 der gezegde overeenkomst van 
21 Januari 1890 toegekend recht om de eigen

dommen der Maatschappij te naasten of wel, inge
val de Maatschappij , ingevolge art. 27 van gezegde 
overeenkomst van hare rechten wordt vervallen 

verklaard, zal de tramweg, genoemd in art. l en 
daarmede de o,·ereenkomst van 25 Januari 1892 
met de gemeente Wageningen, worden overgeno

men door den Staat. 
Het bedrng, dat de Staat daarvoor aan de Maat

schappij zal hebben te betalen, wordt vB;ltgesteld 

op / 88,000 (acl,t en tacMig duizend gulden) , 
behoudens de wijzigingen, welke dit bedrag zal 
onden:aan ingevolge de bepalingen der overeen-. 

komst van 21 Januari 1890 en vermeerderd met 
het bedrag der kosten op den koop en op de 

overdracht van den stoomtramweg aan dé Maat• 

achappij gevallen. 
3. Wijzigiugen , welke na de dagteekeoing dezer 

nog in de overeenkomst van 25 Januari 1892, 
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gewijzigd bij overeenkomst van 26 Aognstos 1892, 
gesloten tusschen de Maatschappij en de gemeente 
Wageningen, mochten gebracht worden, behoeven 
de goedkenriog van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

4. Deze overeenkomst zal in werking treden op 
den dag der afkoudi11ing van de wet, waarbij zij 
wordt bekrachtigd. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra
venhage en te Utrecht, den 27 September 1892 
en 4 October 1892. 

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

De Jli,,uter van Financiën, (qef.) PrERBON. 

De Maatschappij tot Ezploitatie t1an Staats

lpOOf't/Jegen, 
(get.) J. L. CLUYSKNAER, 

Directet1r-Generaal. 
(get.) J. H. NrvxL, Secretaris. 

Overeenkomstig de oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal van het Departement van 
1/Tatw,taat, Handel en Nijoerheid, 

(!/et.) Dl! BOSCH KKKPER. 

13 December 1892. WET, tot onteigening voor 
den · aanleg van een afwateringskanaal van 

'i Hertogenbosch naar Drongelen. S. 272. 

13 December 1892. WETTKN, hondende nat11ra-
lisatie van : 

A. r t hu r C ar o I n s Id e. S. 273. 
Johann Bernard K ö ster. S. 274. 
Friedrich Joseph Ednard Schade. 

s. 275. 
Jo h a n n B a I t h as W a g n e r. S. 276. 
Carl Wilhelm Fortmann. S. 277. 
F er d in and Obers t ad t. S. 278. 
Franz Julins Benjamin Voelcker. 

s. 279. 
Bernard Heinrich Thüning. S. 280. 

13 Decem'/Jer 1892. BESLUIT, tot bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van 9 Jnli 1876 (Staat,blad n•. 169) tot 
regeling van het algemeen toezicht op de 
spoorwegdiensten, zooals die is gewijzigd bij 
de ·Koninklijke beslniten van 30 Juli 1876 · 
(Staaû'/Jlad n•. 166), 24 October 1886 
(Staaû'/Jlad n•. 190) en 28 October 1892 
(Staal1'/Jlad n°. 238). S. 281. 

IN NAAK VAN H. M. WIL HEL MINA' ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water• 

staat, Handel en Nijverheid van 9 December 1872, 
o•. 178, afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 Juli 
1876 (Staat,blad n°. 169), 30 J nli 1876 (Staaf1-
6lad n°. 166), 24 October l 885 (SlaafaMad 
n°. 190) en 28 October 1892 (Staatsblad n°. 238); 

Mede gelet op art.. 87 der Grondwet en art. l 
der wet van 19 December 1877 (Staat1Mad u•. 286); 

Hebben goeJ!'evonden en verstaan, den tekst 
van het Koninklijk baslnit van 9 Juli 1876 
(Staaûb[ad n•. 169) tot regeling van het alge
meen toezicht op de spoorwegdiensten, zooals die 
bij de verder hierboven genoemde Koninklijke be
sluiten is gewijzigd, algemeen bekend te maken, 
door toevoeging van dien gewijzigden tekst in zijn 

geheel aan dit besluit. 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nij

verheid is belast met de nitvoering van dit bealnit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

'a-Gravenhage, den !:!den December 1892. 
(get.) EMMA. 

De Min. t1an Water,taaf, Ha11del en Nijt1erheid. 
(get.) C. LELY, 

(Uitgeg. 22 Dec. 1892.) 

'l'EKST t1an het K01tmiliji bealt1it van 9 Juli 
1876 (Staatsblad n°. 169) tot regeling 11an 

l,et algemeen toezicht op de ,poorwegdien-
1tm, zoo als die il gewijzigd hij de Konink

lijie be1l11itm t1an 30 J11li 1876 (Staats
blad n°. 166), 24 October 1886 (Staats
blad no. 190) en 28 October 1892 (Staats

blad n°. 238). 

S 1. À/gemeene bep1ÛÏ1f!/, 

Art. 1. Het algemeen toezicht op de spoorweg
diensten wordt onder den Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid nit11:eoefend door eea Raad 
van Toezicht; het ,lagelijksch toezicht door amb
tenaren onder den Raad. 

§ 2. Ya11 de samenstelling van den Raad 

t1an Toezicht. 

2. De 'Raad van Toezicht bestaat nit nie~ minder 
dan drie en niet meer dan vijf leden en een secretaris. 

Zij worden door Ons benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

Een der leden, daartoe door Ons aan te wijzen, 
ia voorzitter. 
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3. Niemand is tot lid van den Raad benoembaar, 

dan die Nederlander, in het volle genot der bur

gerlijke en burgerschapsrechten is en den ouderdom 
van dertig jaren heeft vervuld. 

4. Bloedverwantschap of zwagerschap in den 

eersten of tweeden graad mag niet bestaan t ua
schen de leden onderling. 

5. De leJen van den Raad mogen geen andere 
bedieningen gelijktijdig waarnemen, dan met Onze 
toestemming. 

6. Alvorens hnn ambt te aanvaarden wordt door 

de leden, ieder op de wijze zijner godssdieostige 

gezindheid, in handen van den Minister van Wa

terstaat, Handel en Nijverheid de volgend~ eed 
of belofte afgelegd. 

• Ik zweer (beloof), dat ik al de plichten, die 

de wet tot regeling van den dienst en het gebroik 
der spoorwegen en de krachtens die wet vastge

stelde verordeningen aan mijn ambt •er binden, 

eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig !" (•dat 

beloof ik"). 

Zij worden hiertoe niet toegelaten dan na den 

in artikel 8 7 der Grond wet bedoelden eed (ver

klari11g of belofte) van zuiverinp: te hebben afgelel{d. 

7. Ue leden hebben hunne vaste woonplaats te 
'I• Grauennage. 

8. Zij behoeven om zich buiten de uitoefening 

hunner betrekking van bonne vaate woonplaats te 

verwijderen, de toestemming van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

9. De Raad mag niet beraadslagen of besluiten, 

zoo niet de helft, of is hun getal oneven, de 

grootste helft zijner leden tegenwoordig ia. 
Indien de stemmen staken, beslist de slem van 

den voorzitter. 

10. De voorzitter ontvangt en opent alle aan 

den Raad gerichte stokken. 

Hij brengt die ter tafel in de eerstvolgende ver

gadering of verzendt die onmiddellijk aan het lid 

of de leden, meer in het bijzonder belaat met de 

zaken, waarop de stukken betrekking hebben. 

De minuten van al de brieven , die van den 

Raad uitgaan, worden door hem gewaarmerkt. 

11. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten

tenis van den voorzitter wordt hij vervangen door 

het 011date lid in dienattijd. 

1 2. De Raad stelt een regfement van orde voor 

zijne werkzaamheden vast. 
Dat reglement behoeft de goedkeuring van den 

Miniater van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

13. Niemand is tot secretaris van den Raad: 

benoembaar, dan die Nederlander , in het volle 
genot der burgerlijke en burgerschapsrechten ia 

en den 011derdom van vijf e11 twintig jaren heeft 

vervuld. 

14. De secretaris mag de leden niet fo den 
eersten of tweeden graad van bloedverwantschap 

of zwagerschap bestaan. 
Artikel ó ia op hem van toepassing. 
15. Door den secretaris worden, alvorens ziJne 

betrekking te aanvaarden, op de wijze iijner 
godsdienstige gezindheid , in de vergadering van 

den Raad, in handen van den voorzitter dezelfde 

eeden of beloften afl{elegd, als in artikel 6 zijn 

voorgeacbreven. 

16. De secretaris beeft zijne vaate woonplaats 

te 'a-Grauenhage eu behoeft, om zich daarbuiten 

te begeven , verlof van den Raad. 

17. Hij heeft in de vergadering van den Rnad 

eene raadgevende stem. 

Door hem worden de minuten van alle brieven, 

die van den Raad uitgaan , mede gewaarmerkt. 

Hij onderteekent alle stukken, die van of namens 

den Raad uitgaan. 

18. Bij ongesteldheid , afwezigheid of ootsten

tenis van den secretaris, wordt hij vervangen 

door het jongste lid in diensttijd, geen voorzitter 

1ijnde. 

§ a. Yan de bevoegdheid flan den Raad 
van Toezicht. 

19. De Raad ziet toe op : 

de naleving· van de bepalingen der wet tot 

regeling van den dienst en het gebruik der 

spoorwegen en van de krachtens die wet vast• 

gestelde verordeningen , dienstreglementen , ta• 

rieven en door Ons of_ den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid goedgekeurde of 

voorgeschreven regelingen ; 

de naleving van de voorwaarden waarop de 

vergunning tot uitoefening van den dienst is 

verleend; 

de uitoefening van den dienst zelve. 

20. De Raad wordt door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid gehoord, en 

dient hem van bericht en raad omtrent allea 

wat den dienst en het gebruik der spoorwegen 

aangaat, en waaromtrent de bealissing aan Ons 

of aan dien Minister is opgedragen. 

21. De Raad beschikt ten aanzien van de geachillen 

t1188Chen de bestuurders der spoorwegdiensten en de 

in artikel l bedoelde ambtenaren gerezen, welke 

eene onmiddellijke beslissing · eischen en waar-
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omkent de bealiBBing niet bij de wet aan On 
·ot aan den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is orgedragen. 

Hij geeft van . elke beschikking onmiddellijk. 
kennis aan genoemden Minister; deze ie bevoegd 
de beschikking te schorsen of te vernietigen en 
<loet, ingeval van vernietiging, uitspraak. 

22. De Raad is verplicht de bevelen van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
stipt n11 te leven. 

23. Hij ie bevoegd aan den Minister van W11,ter
staat, Handel en Nijverheid de voorstellen te 
doen, welke hij in het belang v11n eene behoor
lijke uitoefening der spoorwegdiensten noodig 
acht. 

24. Eenmaal 'i jaars heeft door leden van den 
Raad eene opneming plaats van al de spoor

wegen en der daartoe behoorende werken, ge
bouwen en werkplaatsen en van de voor den 
spoorwegdienst bestemde rij- en voertuigen. 

Wanneer hun dit door den Minister van Water
ttaat, HanJel en Nijverheid wordt opgedrair;en , 
doen de leden "BD den Raad afzonderlijk of te 
zamen plaatselijke opnemingen van de hun daarbij 
aan te wijzen spoorwegen met bijbehooren. 

Ingeval een ongeluk plaats vindt of zich bij
zondere omstandigheden voordoen, zijn zij be
voegd afzonderlijk of te zamen eene plaatselijke 
onderzoeking in te stellen. 

25. Van de schriftelijke kennisgevingen, die 
de Raad of zijne leden en de ambtenaren met 
het dagelijksch toezicht belaot , kràchtena artikel 
IS der wet ,·an 9 April 1876 (Staal6blad n°. 67), 
aan de bestuurden der spoorwegdiensten doen, 
wordt door den Raad onmiddellijk mededeeling 
gedaan aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 

26. Met uitzondering ván de gevallen, bedoeld 
in de vierde zin•nede van artikel la der wet 
van 9 April 1875 (Staaûblatl n•. 67), geeft de 
Raad zouder toestemming van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid 11eene bevelen 
aan de bestuurders der spoorwegdiensten, waarnit 
koeten voor den Staat zouden kannen voort
vloeien. 

27. De Raad zorgt, zooveel van hem afhangt, 
dat, zoo noodig, proces-verbaal worde opgemaakt 
tegen de bestunrdera der spoorwegJiensten, de 
beambten en bedienden der spoorweicen of tegen 
andere penonen, wegens overtreding der wetten 

en andere verordeningen betrekkelijk de apoor
wegen. 

Hii zorgt, zooveel van hem afhangt, dat ge
volg aan de proceesen-verbaal wordt gegeven. 

28. De Raad is bevoegd de hoofdingenieurs 
van den waterstaat in de onderscheidene districten 
omtrent den toestand van de spoorwegen en de 
daartoe behoorende werken en gebouwen te hooren. 

29. Hij is bevoegd in briefwiBSeliog te treden 
met de Commissariesen der Koningin in de provin
èiën, met de Gedeputeerde Staten en de ge
meentebesturen, ten einde iolichtin11:en te vragen. 

30. Hij iB bevoegd in briefwisseling te treden 
met de ambtenaren van het Openbaar' Ministerie 

over de aangelegenheden, die tot zijn werkkring 
behooren. 

31. Voor den laten Mei van elk jaar doet de 
Raad een omstandig verslag aau den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, omtrent 
den toestand van de spoorwegen en de daarLoe 
behoorende werken en gebouwen en omtrent de 
uitoefening der epoorwegdien•teo in hun l(anschen 
omvang, alsmede omtrent het uitgeoefende toe
zicht in het afgeloopen jaar. 

De Raad doet daarbij de voorstelleu , welke 

hij noodig acht. 
Het verslag wordt ingericht in den v~rm, 

door den Minister van Wat-erstaat, Handel en 
Nijverheid te bepalen. 

De voornoemde Minister legt dit verslag aan 
Ona over en bericht Ons omtrent den inhoud. 

32. Statistieke opgaven betrekkelijk de spoor
wegdiensten worden jaarlüks door den Raad aan 
den Minieter van WaterAtaat, Handel en Nijver
heid gezonden. 

,. Yatt de ambtenarm met ket dagelijlt1ck 
toezickt /Je[a,t m oatt de ooerige am/Jt1!1'1Jres 

· /Jij dm Baad oatt Toezickt. 

33. Met het dagelijksch toezicht op het rollend 
materieel en op telegraaf en seinen zijn belast 
ingenieurs, onderscheidenlijk voor het stoomwezen 
en het seinwezen der spoorwegdiensten. 

34. Met het dagelijksch toezi~ht op de uit
oefening der spoorwegdiensten in hun geheelen 
omvang, op het onderhoud van de apoorwegen 
en van wat daartoe behoort , alsmede op de uit
voering . van werken op in exploitatie zijnde 
spoorwegen, zijn belast district-inspecteurs der 
spoorwegdiensten 

35. Met het dagelijk:ach toezicht op de mid
delen, om de eerste hnlp aan gekwetsten te ver
Jeenen en hen te vervoer,en, zijn belaat genees
kundige inspeetenrs der spoorwegdiensten. 
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36. Behalve de ambtenaren met het degelijkech 
toezicht belast, worden onder den Raad Rijks
ingenienrs voor de spoorwegen aangesteld, alsmede 
de noodige bureelambtena.reu. 

De Rijksingenieurs zijn belast met het opmaken 
en onderzoeken vBn ontwerpen tot wijziging, ver
betering en uitbreiding der spoorwei:werken en met 
het beproeven der groote spoorwegbrngii:en. De 
iostructiëln voor die ambtenaren worden door den 
Raad, onder goedkeuring van den Minister, vast
gesteld. 

37. Op de ambtenaren, in' de artikelen 33 en 
ll4 bedoeld , alsmede 011 de Rij ksingenienrs voor 
de spoorwegen, is van toepassing hetgeen bij arti
kel 5 ten aanzien van tle leden van den Raad en 
bij artikel 13 ten aanzien van den secretaris is 
bepaald. 

Op de ambtenaren, in de artikelen 33, 34 en 
35 bedoeld, is van toepa8siog hetgeen bij artikel 
16 ten aanzien van den secretnris ia bepaald. 

De stand plaatsen van de ambt.enaren, in de artikelen 
33, 34 en 35 bedoeld, en die vnn de Rijksinge
nieurs voor de spoorwegen, worden door den Raad, 
onder goedkeuring van den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid aangewezen. 

38. De Raad kan aan de ambtenaren met het 
dagelijkech toezicht belast, de behandeling opdragen 
van alle zaken, welke dsarmede verband honden. 

39. Aan de Rijkeinge11ieura voor de spoorwegen, 
de ingenieurs en opzichters vBn den WBl8l'Staat 

en aan de ingenienl'I' van het stoomwezen kan door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid een afzonderlijk gedeelte vnn het dagelijksch 

toezicht worden opgedragen. 
40. De wijze, waarop het dagelijksch toezichl 

zal zün nit te oefenen, wordt geregeld bij intrnc

tiën, door den Raad, onder goedkeuring van den 
Min~ster van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
vast te stellen. 

De districten , binnen welke de daarmede belaste 
ambtenaren dagelijksch toezicM hebben te honden, 
worden door den Raad, onder goedkeuring van 
voorooemdeo Minister bepaald. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 13 Decem• 
ber 1892 (Staatsblad n•. 281 ). 

Mij bekend, 
Dt1 Min. 11an Waterstaat, Handel en Nijuerlteid, 

(get.) C. LELT. 

15 D11ct11116er 1892. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk van de maten en gewichten in 1898. 

s. 282. 

IN N4AK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r 1!JMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 12 November' 
1892, Litt. B, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op art. 16, letter a der :wet van 7 April 
1869 <Staati6lad n•. 67), waarvan de gewijzigde 
tekst ie bekend 11:emaakt bij Koninklijk besluit 
van 29 November 1874 (Staat,6tad n•. 143); 

Den Raad van State l(ehoord (advie, van den 
6 1>eet>mber 18112, n•. 11); 

Gezien het nader rapport van den Minisfer van 
Waler,itaat, Handel en Nijverheid, van 13 De
cember 1892, Litt. B, aCdeeliog Handel en Nij
verhejd; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1°. de maten en 11ewichten sijo in het jaar 1893 

onderworpen ••n deq herijk, bedoeld in art. 11> 
letter a der bo.vengenoemde wet; 

2°. de herijk beeft plaats binnen het tijd•ak, 
dat ■aovan11t op 1 J anoari en eindigt op 1 Octo
ber van dat jaar; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedra11en het · tijdati p te bepalen, waarop 
de herijk voor elke p;emeeute, binnen het onder 2°. 
genoemde tijdvak, zal plaats hebben. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dil besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift aan den Raad van Stale ge
zonden al worden. 

's-Gravenhage, den 16den December 1892. 
(get.) E M M A. 

De Min. 11an Waterstaat, Handel en Nij11er"8ül • 
(get.) C. LELT. 

(Uitgeg, 22 Dec. 1892.) 

17 December 1892. BESLUIT, tot aanvulling van 
art. 19 van het Al~emeen Reii:lemeot op den 
Loodsdienst, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit vaa den 23sten Januari 1879 (Staat,. 

blad n•. 26). S. 283. 
IN NA.t.K V.t.!if H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, E!'IZ. 

Op de voordracht van den M ioister van Marine, 
van den !Oden November 1802, Burean G, n•. 84;. 

Gelet op de artikelen 1 , 6 en lO der wet van 
den 20sten Angustus 1859 (Staatsblad n°. 98), 
gewijzigd bü de wet van 6 April 1875 (Staat,

blad n°. 62); 
Deo Raad van State gehoord (advies van den 

6den December 1892, n•. 14); 
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Gezien het nader rapport van den Miai■t_v voor
noemd, van 12 December 1892, Bureaa G, n°. 34; 

Hebben goedgevonden en ventaan : 
1°. Met wijziging van het Koninklijk besluit 

van den 2:lsten Januari 1879 (Staaf1blaà n°. 26), 
krachtens td'tilqil 2 der eerst voormelde wet, voor 
zooveel betreft het bij gezegd beslnit vRBtgestelde 
Algemeen Reglement op den loodsdienst, artikell 9 
van het Reglement aan te vallen als volgt: 

•Wanneer, wegens het niet op den kruispost 
Blllfavlfig zijn van zeil-loodsvaartnigen, of om 
eeni~ andere reden, door het Loodsbestuur par• 
ticuliere stoom1·aartuigen belast worden met het 
afgeven van loodsen aan boord der schepen, of 
om met den loods aan boord de schepen bii wijze 
van loodsdienst voor te stoomen, znllen die stoom

vaartnigen ten teeken dat zij loodsen aan boord 
hebben en tot de uitoefening van voorzegden dienst 
zijn gerechtigd en bestemd, gedurende dien tijd 
als onderscheidingsteeken voeren: des daags, eene 
blauwe vlag met wit nommer, - en des nachts, 
de voor stoomschepen vastgestelde top.' en zijlich
ten, en daarenboven om de vij~ien minuten een 
schitterend licht." 

2°. Uit besluit treedt in werkiog met den 
laten Januari 1893. 

De Minister van Marine is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift medegedeeld zal worden 
aan den Raad van State, aan de Algemeene Reken
kamer en aan de Ministers van Jnatitie, van Binnen
landsche Zaken, van Financiën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, tot informatie en narieht. 

's-Gravenhage, den l 7den December 1892. 
(f;et.) EMMA. 

De Minilter van Marine, (f;et.) J. C. JANSEN. 

(Uit!lert• 28 Dec. 1892.) 

19 December 1892. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, boadende beslissing 
dat door de nitzondereode bepalinit vervat in 
art. 1 sub l•. der wet van 5 Mei 1889 
{Staatablaà n°, 48) aan de werking dier wet 
w,el worden onttrokken het landbouwbedrijf 
en de daarmede verwante bedrijven, dat r.ijn 
de werkzaamheden welke door de landboowers, 
veehouders enz. worden verricht in Áun bedrijf, 
doch niet de bniten den eigenlijken landbouw 
of veehouderij staande nijver hei&- of handels• 
ondernemingen, al worden daarbij ook voort
brengselen van landbouw of veehouderij be
werkt en het product in den handel gebracht. 

De Hooge Raad en1.. , 
Gelet op het middel van cassatie , door de 

req oiranten voorgesteld bij memorie luidende: 
Schending of verkeerde l,oepassing van art. 1 

der wet van .6 Mei 1889 (Staatablaà n°. 48); 
OueT'fDegende dat de reqoiranten bij het beves

tigde vonnis zijn veroordeeld ter zake van het 
hun bij dagvaarding ten laste gelegde feit: .,dat 
zij, ale gezamenlijk uitmakende het bestuur eener 
boterfabriek te Rogat i11 de gemeente de Wijk, 
in welke fabriek op den 8 Juni 1892doorJ. M., 
huisvrouw van C. M. arbeid werd verricht, zijnde 
het verwerken en bereiden van boter, niet hebben 
zorg jtedragen, dat alstoen in voornoemde fabriek 
op eene zichtbare wijze was opgehangen de bij 
art. 11 der wet van 5 Mei 1889 (Staatahlad n°. 48) 
bedoelde lijat, vermeldende den naam en voornaam 
van voornoemde vrouw"; 

0. dat het middel van cassatie berust op de 
stelling, dat de werkzaamheden, welke in de be
doelde boterfabriek worden verricht, zijn •werk
zaamheden in of voor de bedrijven van landbouw 
e11 veehonderij", welke genoemde wet van 6 Mei 
1R89 (Staaublad no. ~8), houdende bepalingen 
tot het tegengaan van onrmatigen en gevaarlijken 
arbeid van jengdige personen en van vrouwen , 
volgens art. 1 niet onder •arbeid" verstaat; 

en dat tot ondersteuning van het middel is 

aangevoerd, dat de vereeniging, door welke de 
fabriek wordt geëxploiteerd, is eene coöperatieve 
vereeniging, waarvan de leden op de gemeen• 
schappelijke fabriek hetzelfde verrichten wat zij 
ieder afzonderlijk op hunne boerderij 1,lachten te 
doen, of in vereeni(tÏng van 2 of a van hen op 
de boerderij van een hunner zouden kunnen doen ; 

dat de leden van de vereeniging derhalve hun 
bedrijf als veehouders uitoefenen op de fabriek; 
dat zij dit doen als veehouders en niet als aan
deelhonden, daar, behoudens de geringe uitzonde
ring dat melk van niet-leden wordt gekocht, 
alléén de leden de melk leveren , en alléén de 
leden dBBroit de boter bereiden, en naar verhou
ding van de door hen gelitverde melk or de door 
hen gemolken koeien in de winsten en verliezen 
van het bedrijf deelen; dat de geringe winst die 
de leden als aaniieelhouders naar den maatstaf 
van hun gestort kapitaal genieten, is bijzaak en 
BBU het karakter der vereeniging niets verandert, 
evenmin als een landbouwer of veehouder ophoudt 
dit te zijn ale hij met opgenomen kapitaal werkt, 
en dat als de benoodigde melk door de leden aan 
de fabriek is geleverd , de voor de boterbereiding 
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noodigo handelingen nog moeten plaats hebben, en 
deze zonder twijfel behooren tot het laudbouwbedrijf; 
· 0. dienaangaande, dat de vereeniging, waarvan 
de requiranten het bestuur uitmakeo, blijkens het 
bestreden vonnis en den daarin medegedeelden 
inbond van hare statnteri en van haar huishoudelijk 
reglement, is eene in de gemeente de Wijk ge
vestigde veretiniging genaamd •Coöperatieve Stoom
zuivelfabriek te de Wijk", wier doel is gemeen
schappelijke boterbereiding, door exploitatie van 
eene stoomzuivelfabriek en den verkoop van de 
te verkrijgen producten; wier bestunr bestaat uit 
3 leden , die werkt met haar eigen , door leden 
en niet-leden verstrekt kapitaal , en haar eigen 
personeel en administratie heeft, die tot bereiking 
van haar doel op door haar te de Wijk aange
kochten grond eene stoomzuivelfabriek heeft ge
sticht, terwijl hare leden zich verbonden hebben 
aan die fabriek, behoudens de melk voor eigen 
gebruik benoodigd, tegen zekeren prijs ter berei
ding te leveren alle melk van het rundvee der 
boerderij bij ieder hnnner in gebruik, en, zoo 
noodig, ook melk van niet-leden wordt aangekocht; 
welke vereeniging de door haar verkregen boter 
verkoopt, en de winst, na aftrek van 4 pCt. van 
het door de leden gestort aandeelkapitaal, naar 
een bepaalden maatstaf onder het bestuur, de 
commissarissen, het personeel, en de leden, in 
verhouding tot de door hen geleverde melk, verdeelt; 

0. dat mitsdien deze coöperatieve vereeniging, 
blijkens hare statnten en de daaraan door den 
rechter gegeren uitlegging, ia eene geheel zelf
standige, rechtspersoonlijkheid bezittende , ver
eeni~ng, e~ wel eene nijverheids- · en handels
onderneming, welke vereeniging, de voor haar 
bedrijf benoodigde melk, van hare leden, en, zoo 
noodig ook van niet-leden koopt, deze in hare 
fabriek tot boter bereidt, de boter in den handel 
brengt, en hare leden in de winst doet deelen ; 

0. dat derhal re de leden van de vereeniging 
wel belanghebbenden zijn bij de onderneming, als 
deelende in de winst en voor zoover zij daarvoor 
kapitaal hebben verstrekt, doeh dat die onder
neming niet ie kun bedrijf, daar zij niet zelve 
de melk van hun vee tot boter bereiden en deze 
in den handel brengen , doch niets andeu doen 
dan de melk van hun vee te verkoopen aan eene 
bniten hen staande en werkende vereeniging, 
waarna de bewerking van de hun niet meer toe
behoorende melk en de verkoop van de boter op 
de fabriek van die vereeniging, door haar perso
neel, en voor hare rekening geschieden ; 

0. dat "wel verre dat deze onderneming zoude 
zijn hef" bedrijf van de leden der vereeniging, 
blijkens het vonnis, in art. 13 van de statuten 
is bepaald , dat de rechten der leden op de eigen
-dommen der vereeniging en aansprakelijkheid voor 
hare verbintenissen en scholden worden bepnld 
naar verhouding van bet door ieder hunner ge
storte kapitaal, waaruit in verband met ort. 20 
van de wet van 17 November 1876 (Staaûblad, 

. uO. 227), tot regeling der coöperatieve vereeni
gingen, volgt, dat bij vereffening van deqb<!9del 
der vereeniging, de leden veehondere ale zcfoáanig 
niet deeleu in de baten en schaden der vereeni
gi_ng, en de leden-aandeelhouders slechts naar 
verhouding van het door hen gestorte kapitaal; 

0. dat zoowel uit de woorden van art. l der 
wet van 5 Mei 1889 (Staat.,blad n°. 48) ale uit 
de daarover gevoerde beraadslagingen blijkt , dat 
de bedoeling van de uitzondering sub. 1°. van 
dat artikel is om aan de heerschappij der wet te 
onttrekken het laudbonwbedrij/ en de daarmede 
verwante bedrijven, dat ziji. de werkzaamheden 
welke door de landbouwers, veehoudera enz. worden 
verricht in kun boorijf, doch geeuezina om die 
uitzondering nit te trekken tot bniten deu eigen
lijken landbouw of veehouderij staande nijverheids
en handelsondernemingen, ala waarvan in deze 
sprake ie, al worden daarbij ook voortbrengselen 
van landbouw of veehouderij bewerkt en het pro
duct in den handel gebracM, en om ook zoo
danige induetrieele ondernemingen aan de werking 
der wet te onttrekken ; 

0. dat mitsdien het voorgesteld,e middel van 
caaaatie is ongegrond; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep en veroordeelt de req ni

ranten in de kosten daarop gevallen. 

19 December 1892. ABBEST van den Hoogen Raad 
den Nederlanden, houdende beslissing dat 
ook· na de invoering der wet van 6 Juli 1850 
(Staatablad u•. 39), ten aanzien van de 
tolheffiGg op de geoonceseioneerde wegen, 
waarop de helling niet ale belasting, maar 
alleen ale retributie kan plaata vinden, 
gelden de Koninklijke besluiten van 6 Mei 
1850 (Staatablad n•. 23) en van 7 Febru
ari 1822 (Staatablad n•. 4), waarbij, tot 
verzekering van die heffing, aan nadere rege
ling bij provinciale verordening uiets ie over
gelaten; dat geen wet of wettige verordening 
aan den provincialen wetgever de bevoegd-
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heid geeft om buiten het gev,1 nu art. 11 li 
der genoemde wet van 18!i0, voorschriften 
te geven omtrent tolheflina, heuij ten bate 
der provincie, hetzij ten bnte van gemeenten 
of van anderen ; en derhalve ar1. 30 van het 
provinciaal reglement op de wegen en voet
paden in Overijssel van 7 November 1859 
mist verbindende kracht. 

De Hoote Raad enz. , 
Gezien eeoe bij de stokken gevoegde memorie 

van .i;asBBtie; 
Ooenoegtmdd dat niet blijkt, dat de memorie 

van cassatie binnen den door de wet gestelden ler
mijn ia io!(lldiend, en daarop al100 geen acht ~o 
worden geslagen ; 

0. ambtshalve, dat bij het beklaagde vonnis . 
ale bewezen ia aangenomen, dat de req. in den 

morgen van l 9 April 1892 den geconcessioneerd en 
grindweg van Eoschedé over Lonneker naar Haaks

bergen heeft bereden, komende van Haaksbergen ; 
dat hij alstoen den grind weg op een afstand van 

ongeveer 186 meter van den tol onder Lonneker 

heeft verlaten en langs een omweg aan de andere 
zijde van den tol op een afstand van ongeveer 

106 meter no den tol weder op den grindweg 
ia gekomen en verder naar Eoschedé is doorgereden ; 

0. dat de kantonrechter heeR geoordeeld .lat 
hierdoor was overtreden art. SO van het Pro• 
viociaal reglement op de wegen en voetpaden in 
Overijssel, waarbij verboden wordt •den tol door 

omrijding, door omdrijviog of door omleiding te 
ontduiken", terwijl hetzelfde artikel bepaalt dat 
•door omrijdiog, omdrijviD!( of omleiding wordt 
verstaan het verlaten van een weg aan de eene 
zijde van een tolboom , om dien weg aan de andere 

zijde van den tolboom weder te gebruiken, indien 
de aMaod t111scheo het pont waar de weg wordt 
verlaten en het punt waar deze weder wordt 
bereikt, minder bedraa@:t dan 1000 meters"; 

0. dat bij de vraag , of dit artikel en de daar
aan verbonden strafbepaling van art. 88 terecht 
zijn toegepnt, in de eerste plaats in aanmerking 
komt het Koninklijk besluit van 6 Mei 1850 
(Staal8blad o0 • 28), houdende bepalingen omtrent 

de tolheffing op de wegen, geen groote wegen zijnde; 
0. dat bij dit besluit, waarbij de bedoelde wegen 

zijn omschreven als de zoodaoige welke door of 
ten koate van provinciën , gemeenten of bijzondere 
penooen zijn aangelegd en waarop bij Koninklijke 
besluiten tolheffing is toegelaten of daartoe is 
gemachtigd, op deze · wegen van toepassing zijn 

verklaard de bepalingen van art. 4 van het Ko-

nioklijk besluit van 29 October 18aS (Staaüb'4d 
n°. ö9), mel dien verstande dat het doortrekken 
van den tolboom zonder betaling no den tol zal 
worden gestraft volgens de wet van 6 Maart 1818 
(Staaublad_ o0

• 12); 

0. ·dat, vermits bij het aangehaalde art. 4 van 

het Koninklijk besluit van 1833 is voorzien zoo
wel teg~n weigering vau betaling van den tol, 
als tegen het doortrekken van den tolboom zonder 
betaling op ·• Rij ka groole wegen, bij deze besl~iten 
in verband met dat van 7 Februari 1822 (Staat,blad 
o0 • 4) Jit onderwerp in zijn geheel is geregeld; 

0. dat nu wel, wat betrert de prooiJtCiale wegen, 
hierin vera:idering i, gekomen doordat aedert de 
invoering drr wet van 6 Juli 1850 (Staat,blad 
o0 • 891 tolhefllug op die wegen, als provinciale 
belasting geregeld, overeenkomstig art. 116 dier 
wet door onderscheidene wetten , met aanhaling 
van de door den Koning goedgekeurde bepalingen 
omtrent de invordering zijn bekrachtigd , doch 
dat ten aanzien van de geconcessioneerde wegeu, 
waarop de helling niet als belasting, maar alleeu 

als retributie kan plaats vinden, nog steeds gelden 
de bovenvermelde Koninklijke besluiten, waarbij 
tot verzekering van die he(fing, aan nadere rege• 

liog bij provinciale verordening niets is overgelaten; 
dat ook geen wet of wettige verordening aau 

den provincialen wetgever de bevoegdheid geeft 
om, buiten het geval no bovenp;eooemJ art. 116, 
waarvan hier geen sprake ia, voorschriften te j?eveo, 
omtrent tolheffing, hetzij ten bate der provincie, 
hetzij ten bale van gemeenten of van anderen ; 

0. dat derhalve het toegepast art. 30 van het 
Prov_ Reg!. op de wegen in Overijssel verbindende 
kracht mist e,n de strafbaarheid van het bewezen 
verklaarde feit hiervan afhangt, of het valt onder 

het bereik van de hiervoren vermelde besluiten ; 
0. dat deze vraag ontkennend moet worden 

beantwoord , omdat ~ij het besluit van 1850 op 
de daari11 budoelde wegen van toepassing is ver• 

klaard niet art. 3 van het besluit van 7 Februari 
1822, waarbij •alle bedrog door afspanning van 

_paarden als anderzioa begaan" strafbaar wordt 

gesteld, maar alleen art. 4 van het bealnit van 
1833, waarbij wordt voorzien tegen weigering van 
betaling en tegen het doortrekken van den tolboom 

zonder betaling, en aan den req. het een noch 
het ander ia ten laste gelegd ; 

dat mitsdien de artt. 30 en 38 van het Prov. 

Reg!. op de wegen en voetpaden in Overijssel ver
keerd zijn toegepast, en art. l Strafrecht door'de 
uitgesproken veroordeeling ia geschonden : • 
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'Vernietigt het beklaagde vooois; 
Rechtdoeode ingevolge art. 105 R. 0. eo gezien 

art. 370 Strafvord.; 
Verklaart het bewezen verklaarde feit oiet straf• 

baar; 
Ontslaat deo req. te dier zake vao alle rechts

vervolging, de kosten zoo in eersten aanleg ala 
in cusatie gevallen te dragen door den Staat. 

19 Dtcember 1892. ARREST van den Hoogen 

Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat art. 3, eerste lid van het Koninklijk 
besluit van 27 Maart 1888 (Staaf,ahlad 

n°. 67), gewijzigd bij dat van 12 Mei 1889 
(Staaûhlatl no. 62) en dat van 20 Mei 1890 
(Staatablad n°. 92) bevat een voorschrift, 
gegeven krachtens de bij de artt. 31 en 34 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatablad o0 • 131) 
aan den Koning voorbehonden bevoegdheid. 

De Hooge Raad enz. , 
Gezien eene verklaring van den griffier bij het 

kantongerecht te Meppel van 17 October 1892, 
houdende dat ireen hooger beroep noch cassatie 
tegen bovengemeld vonnis is aangetebkend ; 

Gelet op het middel van _ cassatie, door den 
req. voor@'esteld : 

Schending door niet-toepassing, van art. 35 
ji•. de arlt. 31 en 34, der wet v11n 20 Juli 1870 
(Staatablad n°. 181) in verband met de artt. 1 
en S, al. 1 Koninklijk beslnit van 27 Maart 1888 
(Staat,Mad n°. 67), l(ewijzigd bij art. l Konink

lijk besluit van 12 Mei 1889 (Staatablad n°. 62>, 
laatstelijk gewijûgd bij het Koninklijk besluit van 
20 Mei 1890 (Staatablad n°. 92); 

Overwegende dat de beklaagde voor het kanton
gerecht te Meppel is gedagvaard ter zake dat hij 
in de maand Januari 1892 te Eemster in de 
gemeente Dwingelo, nadat 2 door hem gebonden 

wordende achapen, welke lijdende waren aan de 

besmettelijke veeziekte "de schapenschurft" aldaar 
waren gestorven, van het sterven dier dieren 
niet onmiddellijk heeft kennis gegeven aan den 

burgemeester der gemeente Dwingelo; 
dat dit feit door den kantonrechter bewezen is 

Yerklaard, doch niet strafbaar is geoordeeld , op 
grond dat •nl bij art. 3 Koninklijk besluit van 

27 Maart 1888 (Staatahlad n°. 67) aan den 
honder van een atnk vee, dat, aan eene be
smettelijke ziekte lijdende, is gestorven, de ver

plichting is opgelegd om daarvan onmiddellijk · 
kennis te geven aan den burgemeester der ge
meente waar dat gestorven vee zich bevindt, 

1892. 

maar dat dit voorschrift, nu het geen maatregel 
is, genoemd in de wet tot regeling van het vee
artsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenï -
kundige politie, dos niet vastgesteld is krnchten1 
art.. 34, dier wet, niet behoort tot die, wier 
overtreding bij deze wet, welke regelt de vee
artsenijkoodige politie in baren gebeelen omvang, 
met straf is bedreigd"; 

0. dat tot bestrijding van deze beslissing bij 
de toelichting van het middel is aangevoerd 

dat volgens art. 31 der wet van 20 Joli 1870 
(Staaûblad n°. 131) omtrent de verplichting tot 
en de plaats en wijze van begraven , verbranden 
of op andere wijze vernietiiten van aao eeoe be
smettelijke ziekte gestorven vee de voorschriften 
moeten worden gevolii:d door den Koning gegeven 
of te geven , terwijl bij art. 34, aan regeling bij 
a!gemeenen maatregel van bestnnr wordt over
gelaten zoowel de Ranwijziog welke ziekten van 
het vee voor besmettelijk worden gehondo,n, als 
de vaststelling welke der in die wet genoemde 

maatregelen bij het heerschen of bij het dreigen 
van elke dier ziekten moeten worden toegepast; 
dat, ter uitvoering van een en ander, bij het 
Koninklijk besluit van 27 Maart I 888 (SttUJtl
hla,J n°. 67), gewijzigd bij dnt van 12 Mei 1889 
(Staatablad n°. 62), in art. 1 de besmettelijke 
veeziekten, waaronder de schnrft bij de schapen, 

zijn aangewezen, en in art. 3 voorschriften zijn 
gegeren ten aanzien van het verbranden, be

graven of op andere wijze onschadelijk maken 
vao aao een dier ziekten gestorven vee ; dat tot 

die voorschriften behoort de verplichtini: bij het 
eerste lid van dit artikel aan den houder of 
hoeder van dat vee opgelegd om van het sterven 
onmiddellijk kennis te geven aan den burgemeester, 
en dat, vermits het den bnrgemeester ondoenlijk 
zon zijo zonder zoodanige kenni~eving tijdig 
maatregelen tot begraving of vernietiging te be
velen, die kennisgeving een uitvloeisel is van 

den in de wet geooemdr,o maatregel van begraven, 

zoodat de beklaagde, door die kennisgeving na 

te laten, had overtreden een door den Koning 
krachtens de artt. 31 en 34 der wet gegeven 

voorschrift, waarop bij art. 3 5 straf is gesteld; 
0. daaromtrent, dat bij evengeooemd art. 31i 

der wet van 20 Jnli 1870 (Staatablad n°. 131) 

gewijzigd bij art. 10 n°. 26 der wet van 15 April 
1886 (Slaatahlad n°. 64) straf i, gesteld op de 

overtreding van he~en krat"htens de artt. 31 en 
34, der eerstgeme)de wet liij algemeenen maa~el 

. van bestuur door den Koning is voorgeschreven; 
29 
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dat dl!!'halve de gegrondhci van het middel 
hiervan afhangt, of art, 3, 1 lid van het Ko
ninklijk besluit van 27 Maart 1888 (Staat16kul 
n°. 67), gewijzigd bij dat van 12 Mei 1889 (Staaû-
6laà n°. 62) en dat van 20 M · l 890 (Staatsblad 
n°. 92) een voorsehrifs bevat , egeven krachtens 
de bij de artt. 31 en 34 de wet van 20 J nli 
1870 (Staat,6lad n•. 131) aan den )iconing voor-
111,honden bevoegdheid; 

0. dat bij arl 31 dier wet an den Koning is 
voorbehouden het geveµ van vo rsehriften ten aan
zien, o. a. van de verplielttio tot en de plaats 
en wijze van begraven, verbra den of op aÓdere 
;wijze vernietigen van aan eene esmettel(ike ziekte 
gestorven vee; dat art. 8 van et K,oninklijk oe
slnit voornoemd zoodanige voor chriften bevat, en 
dat, ingevolge art. 34 der wet deze voorschriften 
bij het beslnit zijn verklaard t behooren tot die 
maatregelen, welke tegen elke besmettelijke vee
siekte moeten worden toegepast 
· 0. dat het eerste lid van ge eld ,rt. 3, betref
fende de kennisgeving aan den burgemeester van 
het sterven van aan besmette ijke ziekte lijdend 
vee, in reehtstreekseh verband taat tot het tweede 
lid, volgens hetwelk zoo spoed g moirelij k na de · 
in het eerste lid bedoelde ke nisgevi ug, binnen 
een door den burgemeester t bepalen termijn, 
het gestorven vee door de zorg van den eigenaar 
moet worden verbrand, begra en of op andere 
wijze onschadelijk gemaakt; 

dat tot de wijze van bcgra v n , verbranden of 
op andere wijze onschadelijk aken behoort het 
daartoe niet overgaao buiten v orkennis van den 
llorgemees!i,r, en dat derhalv de in het eerste 
lid bedoelde kennisgeving deel uitmaakt van de 
voorschriften, door den Koninp; krachtens de artt. 
31 en 34 der bovenvermelde w t ten aanzien van 
het daarin vermelde onderwerp egeven; 

dat het middel van cassatie m tsdien is ge~rond; 
Vernietigt, in liet 'fJelang er wet, het door 

den kantonrechter te Meppel p 18 Juni 1892 
in deze zaak gewezen vonnis; 

Verklaart dat het bewezen v rklaarde feit ople
vert: het als honder van aao eene esmettelijke ziekte 
lijdend, gestorven vee, van dat s erven niet onmid
dellijk kennis geven aan den burge.meester der 
gemeente, waar dat geatorveu ee zich bevindt, 
strafbaar volgens art. 35 der we van 20 Juli 1870 
(Staaû'fJlaà n°. 131), gewijzigd bij art. 10 n•. 26 
der wet van 15 April 188 6 (St atsblaà n°. 64); 

Verklaart dat dit arrest gee nadeel kan toe
brengen aan de door partijen v kregen rechten. 

19 Decem'fJer 1892. BESJ:,UIT, tot uitvoering van 
artikel 24 der wet van 15 April 1891 
(Staatablaà n°. 87), betreffende de vrijstelling 
van briefport. S. 284. 

IN NA.AH VAN I-1. M. WILHELMINA, l!NZ, 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
ataat, Handel en Nijverbeirl, · van 12 Septem
ber 1892, Lit. A, afJeeling Posterijen; 

Den Raad van 'State gehoord (advies van den 
18 October 1892, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid ~an den 
14 Deeemller 1892, n°. 186, afdeeling Poeterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te oopalen 
hetgeen volgt: 

Art. 1. Vrijstelling van port voor stokken den 
openbaren dienst betreffende wordt door Ons ver
leend op de voordracht van den Minister van 
Waterstaat , Handel en Nij verbeid , zooveel noodig 
na door hem gehouden overleg met de hoofden 
der bij de zaak betrokken Departementen van 
Algemeen Bestuur. 

2. Een pakket met portvrije stokken mag het 
gewicht vau 2} kilogram en de afmetingen van 
45 centimeter in lengte, breedte en hoogte of , 
indien het een rol . ia, van 7 5 centimeter in lengte 
en 10 in doorsnede niet te boven ·gaan. 

Indien het pakket echter stokken bevat, die 
niet voor splitsing vatbaar zijn , hetgeen alsdan 
moet blijken uit eene door den afzender onder
teekende verklaring op het adres, kan het tot 
een gewicht van 6 ·kilogram worden toegelaten. 

Open kaarten, zonder omalag verzonden , mogen 
niet kleiner zijn dan 9 centimeter in de breedte 
en 12 in de lengte en niet grooter dan 13 centi
meter in de breedte en 18 in de lenp;te. De eene 
zijde is uitslnitend voor het adres bestemd. Het 
papier voor die kaarten behoort ten minste . even 
stevig te zijn ala dat der briefkaarten. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid kan bij nitzondering, in het belang van den 
dien9t, afwijkingen van de bovengenoemde af. 
metingen toestaan. 

3. De afzender van portvrije stokken ia ver
plicht die te waarmerken, door op het adrea zijne 
gewone handteekening te stellen , voorafgegaan 
door de aanduiding der ambtsbetrekking, waarin 
door hem aanspraak wordt gemaakt op vrijsteiliog 
van port. Bovendien is bovenaan, ter linkerzijde 
van het adres, het woord •dienst" te vermelden. 
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Oe waarmerking van stokken afkomstig van 
f'..olleges of Commissies geschiedt door den voor
zitter, den secretaris of griffier. 

De voormelde Minister is gemachtigd: 
1 °. nitzonderingen toe te laten op den hier

boven vermelden algemeen en regel, dat de waar
merking eigenhandig moet gescb ie den; 

2°. vergnnning te verleenen die wai,rmerking 
te vervangen door den afdrnk van een stempel 
of door eeoe gedrnkte aanwijzing. 

Zij die de snb 2 vermelde vergnoning hebben 
verkregen, wijzen den ambtenaar aan, die met 
de bewarinr van den stempel of van de omslagen 
met de vorenbedoelde gedrukte aanwijzing belast 

en voor het richtige gebrnik daarvan persoonlijk 
aansprakelijk ia, en doen des11;evraagd opgave van 
den naam van dien ambtenaar aan den directeur 
van het postkantoor ter plaatse. 

4. De stnkkeo welke niet beantwoorden aan de 
bepalingen van de artikelen 2 en 3, betreffende 
het gewicht, de afmetingen en de waarmerking, 
worden den afzender met de noodige inlichting 

ternggegeven, of, zoo die teruggave niet mogelijk 
is, met port belast. 

Die, welke niet behoorlijk zijn ingepakt, zoodat 
ze tegen beschadiging niet voldoende verzekerd 

zijn, worden mede ter betere voorziening aan den 
afzender teruggegeven. 

5. Portvrije stukken, welke door hun omvang 
of aantal verstopping der postbus zonden kunnen 
veroorzaken, mogen daarin niet geworpen worden 

maar moeten aan het kantoor worden afgegeven. 
De afzender, die in strijd hiermede handelt, 

wordt voor de eerste maal gewaarschnwd. Bij 
he~haling worden de stukken met port belast. 

6. Indien daartoe wegens het bijzonder gewicht . 
van eenig dienstatnk aanleiding bestaat, wordt 
het, op verlangen van den afzender, bij de ver
zending op het begeleidend edvies ingeschreven 
en alleen tegen bewijs van ontvang aan den ge• 
adresseerde uitgereikt. 

De hierbedoelde stukken moeten aan het kantoor 

worden aangeboden en het opschrift •Te aJvi
seeren" dragen. 

7. Bestelling van portvrije stukken vindt alleen 

plaats voor zooveel dit, in verband met hun getal 
en hnnoen omvan_g, zonder nadeel voor den 
dienst der bestelling in het algemeen , kan plaats 
hebben. 

Kan, volgens dien regel, de bestelling niet ge
schieden , dan wordt van de aankomst der stokken 
aan den geadrell8eerde schriftelijk kennis gegeven. 

Zij behooren dan door of namens hem aan het 
kantoor te worden argehaald. 

De bestelling of afgifte van portvrije stukken 
is des Zondags en op algemeen erkende Christelijke 
feestdagen, beperkt tot die, welke blijkens eene 
door 

0

den afzender !(ewaarmerkte aanwijzing op 
het adres, spoed vereiachen. 

8. De geweigerde of om andere redenen on• 
besteld gebleven stukken worden, onmiddellijk 
nadat de onbestelbaarheid gebleken is, aan den 
afzender terog~ezonden. 

Deze is verplicht het port te betalen, W88rmede 
die atnkken ingevolge het bepaalde hij artikel 4, 

mochten belast zijn. De voornoemde Minister 
kan echter, indien daarvoor naar zijn oordeel 
termen zijn, vrljstellin~ of teruggaaf van dat port' 
verleenen. 

9. Het is de taak der postambtenaren om er 
tegen te waken, dat van de vrijstellingen van 
port door ambtenaren en autoriteiten, aan wie zij 
zijn verleend, een ongeoorloofd gebruik worde 
gemaakt. 

Wordt zoodanig ongeoorloofd gebruik vermoed, 
dan wordt de geadresseerde door den Directeur 
of eerstaanwezende11 ambtenaar nitgenoodigd, het 
stok in tegenwoordigheid van den Directenr of 
eerstaanwezeoden ambteuaar te openen of door een 
gemachtigde te doen openen. Blijkt alsdan , dat 
de inhoud geheel of gedeeltelijk onderwerpen be
treft of voorwerpen bev_at vreemd aan den dienst 
waarvoor de vrijstelling is toegekend, dan wordt 

van de zaak procesverbaal opgemaakt en hiermede 
gehandeld als bij artikel 28 der wet van 15 April 
1891 (Staat,blad n". 87) is voorgeschreven; in 
het tegenovergestelde geval wordt ~et stuk kosteloos 
uitgereikt. 

Geeft. de geadresseerde geen gevolg aan de uit
noodiging om ten postkantore te verschijnen en 

aldaar het stuk te openen, dan wordt h~ 
mede proces-verbaal opgemaalct en daarin de 
gronden voor het vermoeden omschreven. 

De Directeur van het postkantoor gaat daartoe 
echter niet over dan nadat driemaal 1!4 oren na 

de schriftelijke mededeeling aan den geadresseerde 

verloopen zijn. 
1 

10. Dit besluit treedt in vrerking op den vijfden 
dag na dien der dagteekening van het Staatablaà 
en de Staataconralft, waarin het is geplaatst. Op 
dat tijdstip vervalt het Koninklijk besluit van 

7 November 1876 (Staatablaà n• 192). 
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
29* 
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h;twelk gelijktijdig in het Staals6latl en in de 
Staaûcourant zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 19den Deceriiber 1892. 
(g11t.) EMMA. 

De MitJ. 11atJ Waterstaat, Ha'lldel e11 Nij11erkeid, 

(get.) C. LBLY. 

(Uitgeg. 16 Febr. 1893.) 

22 December 1892. B:BSLUIT, 1°. tot regeling 
der abonnementaprijzen, waarvoor, in het 
verkeer van Neàer!atJd met aommige lauden 
der Algemeene Postvereeniging, abonnementen 
op dagbladen en tijdschriften door de post

kantoren worden geleverd, en 2°. tot wijzi
ging en aanvnlling van het Koninklijk besluit 
vnn 21 Juni 1892(Staats6lad n°. 14i7). S. 285. 

l.l!I .l!IAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, E.l!IZ, 

Op Je voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 12 November 1892, 
litt. A, afdeeling Posterijen; 

Gelet op art. 26 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad nO. 87); 

Gelet op het Algemeen Postverdrag en de Over
e_enkomst betreffende het leveren van abonnementen 

op dagbladen en tijdschriften door tusschenkomst 

van de post, beide den 4den Juli 1891 te Wemen 

gesloten en blijkens het Koninklijk peslnit van 
24 Maart 1892 (Staatsblad n°. öl) bekrachtigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
13den December 1892, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 20 De

cember 1892, litt. F, afdeeling Posterijen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Voor de dagbladen en tijdschriften, die, 
krachtens de in het hoofd van dit besluit ver

m overeenkomst, door Nederlandsche post
lrantoren aan die van een der andere tot die over- · 

eenkomst toegetreden landen worden geleverd of 

gekeerd, is verschuldigd: 
~a. voor de door N ederlandsche postkantoren aan 

die van andere landen geleverde: 
de abonnementsprijs die Jiier te laude den ge

abonneerde in rekening wordt gebracht, met bijbe

rekening van het port bedoeld bij art 6 of 6 
der wet van 15 April 1891 (Staatsblad n°. 87). 

Die abonnementsprijs wordt, in het verkeer met 
d, niet aan NetlerlatJd grenzende landen, verhoogd 

met de, volgens de bepalingen van het AlgeJileen 

Postverdrag van WemetJ, d.d. 4, J nli 1891 , aan 

de tnsschenliggende landen verschuldigde transit
rechten. , 

6. voor de door postkantoren in andere landen 
aan postkantoren in Nederland geleverde: 

boven den aan NederlatJd in rekening gebrachten 

prijs, een port als sub a is bedoeld, een en ander 
verhc>o!fd met een recht van l O ten honderd. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is gemachtigd tot het nemen der maatregelen 
van ondergeschikten aard en van orde, die verder 
voor de uitvoering der bovenvermelde overeen
komst gevorderd worden. 

2. Het Koninklijk besluit van 21 Juni 1892 
(Staatablatl u0 • Hi7J wordt gewijzigd en aange

vuld als volgt : 
art. 2 wordt ingetrokken; 
in art. 6 wordt, in plaats van 5, gelezen 10; 
art. 9 wordt gelezen als volgt : 
Het in Nederland te heffen port voor de stokken 

vermeld in art; 1 , snb l, 2, 3, 4 en li, beatemd 
voor or afkomstig nit landen niet tot de Algemeene 

Postvereenigiog behoorende, bedraagt: 

1 °. voor /,rin,e,a, 20 cent voor eçn gefrankeerden 
en 40 cent voor een on~efraukeerden brief, voor 

elk gewicht van lli gram of gedeelte van lli gram; 

2°. voor liriefkaartm, bij vooruitbetaling 7 ½ cent 

voor elke kaart. Ongefrankeerde briefkaarten wor
den belast met het port der ongefrankeerde brieven; 

3°. voor elke afzonderlijke zending gedtruite 

stuUm, papwrm en besclteidm en 1TW1'8ter1, bij 
voornitbe!alinJ!, 5 cent voor elk gewicht van 60 
gram or gedeelte van 60 gram, met een minimum 
van 20 cent voor een zending met papieren en 

bescheiden. Worden de stukken on11efrankeerd ter 

post bezorgd, dan blijft de verzending achterwege. 
Bij ontoereike1tàe fratJkeering van de sub 1-3 

vermelde stukken is van den geadresseerde een 
port te beffen, ten bedrage van tweemaal het 
ontbrekende port, met aan volling der brenbn van 

2½ cent tot het volle blldrag van 2~ cent. 
Voor aanteeifflitJg van bovenvermelde stokken 

is een recht van 10 cent en voor een bericllt van 

ontlla1t9 wegens aangeteeke~de stukken eveneens 
een recht van 10 cent, bij vooruitbetaling, te 
voldoen, 

Ongefranl:eertle lirieum, zoomede liriefiaartm, 
aangeteekende stukke. en 6ericllte1t van ontva1t9 

zijn echter alleen toegelaten , voor zoover de hier

bedoelde lauden zich tot die toel11ting bereid ver
klaarden. 

3, Dit besluit treedt in werking op den laten 
Januari 1893. 
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De Mini,ter van Waterstaat, Handel en Nijver
heid ia belast met d~. uitvoering van dit besluit, 
't welk in het Staati6lad en in de 8taat1coura1tt 
zal worden geplaatst, en in afschrift aan den Raad 

van State zal worden medegedeeld. 
'a Gravenhage, den 22eten December 1892. 

<,get.) E M M A. 
De Mi1t. 11an Water,taat, Handel elf Nij11erheid, 

(_get.) C. LELY. 

(Uilgeg. 24 Dec. 1892.) 

23 Decern!Jer 1892. BESLUIT, tot wijziging van 
de artikelen 10 en 14 van het Koninklijk 
beslnit van 29 Angnatus 1883 (NederlandacJi 
Staat,lJlad n•. 133), houdende vaststelling 
van nieuwe rep;elen omtrent de benoembaar
heid -en uitzending van rechterlijke en adminis- · 
tratieve ambtenaren voor den dienst in Neder
landacJi-lndië. S. 286. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ltNZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Op de voordracht. van den Minister van Koloniën, 
d.d. 12 November 1892, litt. D, n•. 3; 

llen Raad van State gehoord {advies van den 
-.. 13 December J 892, n•. 11); 

Gezien het nader rapport van den voomoemden 
Minister, d.d. 20 December 1892, litt. D, n°. 46; 

Hebben içoedp:evonden en verstaan: 
Ari. 1. Artikel 10 van het Koninklijk besluit 

van 29 Augn.atus 1883 (Nederlandacl, Staau6lad 
n°. 133, Indiscl, S/aat,lJlad n°. 249) wordt ge• 
lezen ale volgt: 

Telken jare wordt omstreeks den laten J ooi 
door den Minister van Koloniëu , na overleg met 
de Indische Regeering, in de Staatscoura1tt be
kend gemaakt: 

11. hoeveel personen, die in Nederland in het 
groot ambtenaars-examen geslaagd zijn, en 

lJ. hoeveel personen, die in het bij artikel 92, 
lade lid, der wet op het hooger onderwijs bedoeld 
examen geslaagd zijn , 

ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
kunnen worden gesteld, de eenten om in adminis
\ratieve betrekkingen, de laatsten om in rech
terlijke betrekkingen te worden geplaatst. 

Het derde lid van art. 14 van het in artikel 
1 genoemde Koninklijk besluit vervalt. 

3. Dit bealnit treedt in werking na de gewone 
jaarlijkache uitzending uit Nederland in 1893 van 
penoneel ter benoeming in rechterlijke en admi
nistratieve betrekkingen in Nederlandac!,-J"dië. 

lle Minister van Koloniën ia belast met de uit-

voering van dit besluit, dat in het StaaulJlad 
en ió de Staaücourant zal worden geplaatst, en 
waarvan a.Cschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

'• Gravenhage, den 23sten December 1892. 
(,g11 f.. EMMA. 

De Mi1tilter van Koloniëlf, (,get.) v. HEDEJl. 

(Uitgeg. 3 Ja1t. 189~ 

23 Decrnwer 1892. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat de bepaling in eene plaatselijke bonwver• 
ordening, hondende dat zoolang voor bestaande 
straten door den gemeenteraad geene bep,.. 
lingen rakende rooiing zijn vastgesteld met 
het bouwen of herbonwen geen aanvang mag 
worden gemaakt, tenzij met inachtneming 
van hetgeen door bnrgemeester en wethonders 
opzichtens het geregeld beloop der rooilijnen 
is aangewezen, is onverbindend. 

De Hooge Raad enz. 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken; 
01Jerwegende· dat als middel vau cassatie ia voor• 

gesteld : Schending of verkeerde toepassing van 
art. 144 der grondwet, de artt. 135 en 180 der 
gemeentewet van 29 Jnni 1861 (Staat,lJlad n°. 
86), van art. 16 der bouwverordenin!{ van 12 Jan. 
187 4, der gemeente Maastricht en van de artt. 
14,01 en 1403 B. W., doordien bij het beklaagde 
arrest is overwogen, dat bedoeid art. 16 der boowver• 
ordening 'is onverbindand, ale inhoudende eene ver
boden overdracht van de gebeele wet.gevende macht 
omtrent de vaststelling der rooilijn van den gemeen• 
teraad op burgemeester en wethouders zonder deze 
aan eenigen regel, aanwijzing of beperking te bin• 
den, en op dien grond het krachtens art. 180 
der gemeentewet door burgemeester en wethood~ 
beletten van de verdere opbouwiog van hefll°p
gaand muurwerk van den voorgevel van het door 
den verweerder gebonwd wordend hnia ia beechonwd 
als eene onrechtmatige daad; terwijl: 

11. vermeld art. 16 der bonwverordening niet~ 
gelijk art. 15 derzelfde verordening spreekt van het 
vaatatelleo eener rooilijn, maar van het doen van 
aanwijzing omtrent het geregeld beloop der rooi
lijn, waaronder niet anders kan of mag worden 
verstaan dan het handhaven der bestaande feite• 
lijke rooilijn, en dna door dergelijke aanwijzing 
van burgemeester en wethonden geene nienwe 
eigerrdomsbeperking kan worden opgelegd, gelijk 
dan ook in de aanwijzing i1t ca,u door burgemeester 
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en wethouders gedaan, zooals die feitelijk vBSt
staat, ook inderdaad i;:eene nieuwe r1><>ilijn Ï!I aan-
gewezen of vastgeeteld ; [ 

IJ. al ware zulks anders, art. 1 G vrormeld geene 
wetgevende_ macht aan burgemeester en wethouders 
opdraagt, doch het maken van een aanvang met 
bonwen of verbonwen verbiedt, tenzij met inacht
nellling van aanwijzingen in elk bepaald geval door 
burgemeester en wethouders gegeven 1, en das door 
het volgen dier aanwijzingen bij nitzondering ver
gnnd wordt wat de bepaling in de 4oor den raad 
vastgestelde verordening verbiedt, ei dos ook hij 
die desniettegenstaande een aanvang maakt met 
bouwen, overtreedt niet voorschriften of regels 
aoor bnl°!(emeester en wethouders vas~gesteld, maar 
eene door den raad binnen den krlni;: zijner be
voegdheid wettig in het leven geroepen verorde
ning; 

c. al ware ook dit anders , het pverlaten van 

de nadere regeling van de bijzondere gevallen van 

de door eene raadsverordeuing vastgestelde voor

schriften aan de uitvoerende macht f niet is eene 
ongeoorloofde delegatie van '!lacht; 

0. omtrent het eerste onderdeel .van het mid
del, dat art. 15 der plaatselijke verordening op het 
bouwen te Maastricht voorschrijft, ldat onder an

dere voor béstaande straten door den gemeente

raad bepalingen worden vastgesteld ra~ende rooiing, 

breedte en peil; en dat het volgenà art. 16 
bepaalt, dat zoolang ten aanzien van bestaande 
str11ten de rooiing ·in het voorgaa11d artikel be
doeld, door den gemeenteraad niet ~s vastgesteld, 
met het bouwen of herbouwen geen aanvang mag 
worden gemaakt, tenzij met inachtneming van het

geen door bnrgemeester en wethoad~rs opzicbtens 
het geregeld beloop der rooilijnen id aangewezen; 

0. dat in dit laatste artikel, waarop bij het 
middel een beroep wordt gedaan, niet wordt ge
!IIIIJen van het handhaven eener b~staande feite

lijke rooilijn, hetgeen ook niet in overeenstemming 
zon zijn met de strekking der verordening, die 

eene bepaalde rnimte en breedte '!'Of r de verschil-
1ende straten 'fOOrschrijft; - dat drarentegen uit 

den samenhang van beide vermelde artikelen volgt, 
dat daar waar de gemeenteraad no~ niet zelf zijne 

taak heeft volbracht , aan burgemeester en wet
honders wordt opgedragen het geregeld beloop der 

rooilijnen aan te wijzen; ~ 
O. dat dienovereenkomstig zooals feitelijk vast

staat, aan den verweerder op zij e aangifte om 
zijn huis te 'ferbouwen in de Br lsche straat; 

waarvoor n~g geene bepaling omint de rooiing 

door den gemeenteraad was vastgesteld, door bar
gemeester en wethouders is verklaard, ,dat zij 
geen bezwa11r hebben tegen de voorgenomen ver
bonwing, mits onder meerdere voorwaarden, de 

voorgevel zoodanig warde aangezet, dat het voor
vlak van het opgaand mnnrwerk overeenkome met 
de rooilijn, ter plàatse nit te zetten door een der 
ambtenaren der gemeentewerken, en de voorsprong 
der plinten enz. niet meer bedrage dan 6 cM. ;" 
zoodat op grond van gemeld art. 16 de bepaling 
omtrent de rooilijn door bnrgemeester en wethon
ders werd VBS\gesteld; 

0. dat zoodanige bepaling van de rooilijn, die 

bij de bonwing moet worden opgevolgd, terecht 
bij het bestreden arrest is beslist te zijn eene be
per~ing van het eigendomsrecht, omdat de rooi-

. lijn niet behoeft overeen te komen met de grens
lijn tusschen · den particulieren eii;:endom en de 

openbare straat, en omdat daardoor de vrijheid 
van den eigenaar om naar goedvinden te bonwen, 

wordt aan banden gelegd ; 
0. dat das het eerste ond.erdeel van het mid

del is ongegrond; 
O. omtrent het tweede onderdeel, dat de strek

king van art. 16 niet is, om ter uitvqering van 

de bepalingen omtrent de rooilijn door den gemeen• 
teraad vastgesteld , aan bnrgemeester en welhouders 

over te laten in elk bepaald géval nadere aanwij• 
zingen te doen , - in welk geval een v.erbod, 
om zonder inachtneming van die aanwijzingen te 

bouwe11, bestaanbaar zou kunnen zijn, - maar 
om, ingeval de vaststelling van de rooilijn door 

den raad niet heeft plaats y.ehad, deze op te dra

gen aan bw-gemeester en wethondera; 
0. dat echter bij art. 135 der gemeentewet, in 

verband met art. -625 B. W., wel aan den ge
meenteraad de bevoegdheid ie toegekend , om ÏB 

het belang der openbare orde, zedelijkheid en ge

zondheid het eigendomsrecht te beperken, maar 
dat zoodanige bevoegdheid niet aan bnrgemeester 

en wethonders toekomt en derhalve niet recht

streeks door den raad aan . hen kan worden overge
dragen; 

0. omtrent de bewering, dat art. 16 niet zou 

knnnen geacht worden die bevoegdheid van den 
raad op bnrgemeester en wethouders te hebben 

o'fergebracht, omdat het hier zou gelden een 

algemeen verbod om te bouwen of te herbouwen, 
waarop de gemeenteraad uitzonderingen kon toe
laten, auhankelijk van zoodanige voorwaarden a1a 
hem geraden zonden voorkomen en de bedoelde 

aanwijzing door burgemeester en wethouders van 
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het beloop der rooilijn geene andere beteekenia 

dan die va~ zoodanige voorw~rde zon hebben, -
dat deze bewering niet kan opgaan , omdat waar 
vaststaat · dat de gemeenteraad zijne bevoegdheid 
niet rechtstreeks kan overdragen, hij daartoe even
min gerechtigd kon zijn door het uitvaardigen van 
voorschriften, die dezelfde uitwerking middellijk 
zopden hebben; 

0. dat derhalve te recht is beslist, dat aan 
bnrgemeester en wethouders is overgedragen eene 
wetgevende macht, waartoe alleen de gemeènte
raad bevoElltd ia , zoodat ook het tweede onder
deel is ongegrond ; 

0. ten aanzien van het derde onderdeel, dat 
bij de overdracht van de bevoegdheid aan bnrge• 

meester en wethouders geenerlei regel, aanwijzing of 
beperking door den gemeenteraad is voorgeschreven , 
waarnaar bnrgemeester en wethÖuders in bijzon
dere gevallen zonden moeten handelen, maar dat 
de overdracht van macht is algemeen voor de 
gevallen waarin de gemeenteraad niet zelf van zijne 
bevoegdheid hee~ gebruik gemaakt, en dat der
halve mede m_et jnisthei~ is beslist, dat art, 16 
bevat eene ongeoorloofde overd~cht van macht 
en mitsdien ie on verbindend; 

0. dat alzoo het middel in al zijne onderdee
len is ongegrond; 

Verwerpt het beroep in cassatie; 
Veroordeelt den eiacher in de kosten daarop 

gevallen. 

30 December 1892. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlandsck-lnrlü voor het 
dienstjaar l 893 (Hoofdstuk 1. Uitgaven in Nederlanlf). S. ~87. (vll'l'iwt.) 

IN NA.AH VAN B. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.r EMMA, IINZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864, 

(Staat,6lad n°. 35), de begrooting van NederlanrucJi-Intlië jurlijka bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrootirig van uitgaven van Nederlandscll-Indië voor het dienst-

jaar 1893, betreffende de uitgaven i1t Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
1° 4/deeUng: Regeering en Hooge Colleges . 
2• Departement van J nstitie . 
3• Departement van Financiën 
4,• Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid • 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
7• Departement van Oorlog. 
8° Departement van Marine 
9• Bijdragen van Nederlandsch-lndië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks nitgaven . 

f 24,600 
117,900 

9,536,300 
• 2,654,682 

712,860 
• 4,0H,200 

5,064,4.90 
• 3,364,,560 

MemorÎ/1. 

f 25,489,592 

80 Decem'/Jer 1892. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederland,cl,-lnrlü voor het 
dienstjaar 1893 (Hoofdstuk II. Uitgaven i1t NederlafltUcll-Indiel. S. 288. (tiermt.} 

IN NA.AH VAN ll. M. WILHELMINA , ENZ. 

Wr.r EMMA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staat,6/ad no. 35), de begrooting van NederlandscJi-Indiii jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het IIde hoofdstuk der begrooting · van nitgaven van NederlafltUck-Indi8 voor het dienst

jaar 1898, betreffende de uitga11en in Nederlandscl,-lndiii, wordt vastgesteld als volgt: 
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I • A.fdeeling: RegeeriJll_ en Hooge Colleges. 
2• Departeme van Justitie • . 
3• Departement van Financiën • 
4• Departement van. Binnenlandsch Bestnur • 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
7° Departement van Oorlog 
8• Depart!lment van Marine 

f 1,108,380 
_5,li78,202 
8,145,102 

• 32,897,211 
• 12,699,815 
• 21,287,017 
• 24,213,187 

5,369,552 

f 111,0\18,466 

30 necem~er 1892. Wn, hondende aanwijzing van de middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlanásc!l.-lndië voor het dienstjaar 1893 
(Hoofdstuk I. Middelen m inkomsten in Nederlantf). S. 2811. (oerltort.) 

/.N NAAM VAN H. M . WILHELMINA. ENi. 

\V1.r EMMA, ENZ . •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staat,~lad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nedt1r
lanásch-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 -Indië voor het dienstjaar 1893, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten : 

1. Verkoop van koffie, en~. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederla~ en in Nederlanuc!l.-lndië te ontvangen middeleli. 

tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voor 1ooveel noodig 
voo~en door eene geldleening, krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1898. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N EN I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D. 
Bam,,.g r,oor Aet die ■ ,tjaar 1893. 

l. Verkeop van koffie 
2. Verkoop van kinabast . 
3, Verkoop van Banka-tin. 
4. Verkoop van tin, in natura als pachtschat te voldoen door de Billiton-maat• 

schappij , 8300 pikols . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 
5. Aandeel in de winsten van de Billiton-maatschappij . . • . • . . . . 
6. 'Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteeren van den 

spoorweg van Samaran_q langs Soerakarta naar Djokjokarta, van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden . • . . . . . . . 

7. Ontvangsten van ei vielen of algemeenen aard . . . . • 

/ 20,861,024 
178,200 

• 5,446,162 

197,300 
Mnnorie. 

8. Ontvangsten in betrekl..ing tot het Dep11rtement van Oorlog in Nederlantûc!l.-lndië • 
ll. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlanuclt-Indië • 

1190,000 
47,000 
43,100 

625,092 
10. Uitkeering nit het nader bij de wet vast te stellen batig slot der algemeene 

rekening wegens de ontvangsten en uitgaven van Nederlanuch-Indië over deil dienst 
van 1887 . • . . . • . . • . • . . • . 450,000 

f 28,837,878 

:10 Decem~er 1892. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandac!I.-Indië voor het dienstjaar 1893 
(Hoofdstuk II. Middelen en inltOIIUtm in Nederlandac!I.-Indië). S. 290. (oerltort.) 
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IN N.U.ll VAN H M. WILHJ<~LMlNA ENZ. 

Wu EMMA, ENZ • • • doen te weten : 
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Alzoo Wij in overweging genomen heliben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 
(Staaû6lad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder-
landsen-Indië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; ' 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der, begrooting van 

Nederlandsch-Indië voor het ll,ienstjaar 1893 , worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederlantûch-Indië te ontvangen middelen, te weten : 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, enz. 
Art. 2. Het bij de wet van 16 April 1886 (Staaûblad n•. 72) vastgestelde recht op den uit

voer vau suiker is niet verschuldigd tot en met ultimo December 1893. 
Art. 3. Deze wet treedt in werking met den laten Jannari 1893. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E LE N EN I N K O M S T E N I N N ED E R LA N D S C H-1 N D I Ë, 
Ra ming ooor h e t die nstjaar 1893. 

Begeering en Hooge Colleges. 

1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . .. I 200 

D~artement uan J111titie. 

2. Gerechtelijke (1) boeten en confiacatiën . • • . . . . . . • . 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken. . • . . . 
4. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengsten der wees- en boedelkamers 
5. Opbrengst van den arbeid der gevangenen • 
6. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden . 

Departement van Financiën. 

185,000 
22,000 
96,000 
10,000 
22,000 

7. Verpachte middelen • . . • . . . . • . . . . . • • . • 22,876,680 
8. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. • 11,641,000 
9. Belastingen in Siak Sri lndrapoera, tot dusver door het inlandsch bestuur geheven. • 100,000 

10. Haven- en ankerage!!;elden • • • • . . . • • . 266,000 
ll. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong-Priok 86,000 
12. Personeele belaati111t • . • • • . · . . • • . . 872,000 
13. Patentrecht . . . . • . • . . . . 918,000 
Ua. Belasting ter vervanging van het uitvoerrecht op suiker. 575,000 
14. Verponding en belastinJ( van de specerijperken op de Banda-eilanden • 1,828,000 
15. Openbare verkoopingen . . 735,000 
16. Zegelrecht. • • . . . . • 1,098,000 
17. Recht van overschrijving van vaste goederen 612,000 
18. Belasting op rijtnigen. • 214,000 
19. Recht van successie en overgang onder Europeaaen en met hen gelijkgestelden • 46,000 
20. Licentiën tot het honden van Chineesche speel- of dobbeltafels 10,400 
21. Belaating . op het slachten van rundvee, bnfl'els, paarden en veulens in de 

Preanger regentschappen . . . . • . . • • • 
22. Belasting op het bedrijf • • • . . . . • • • 
23. Bijzondere belastingen in de Buitenbezittingen . • 
24. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 

Transporteere . , 

70,000 
• 2,640,000 
• 2,213,800 

334,000 

/ 47,470,080 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belaatingen, e.nz. zijn onder 
het bedrag dier inkomsten begrepen. 
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Per transport / 47,470,080 
25. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan bnrgerlijke landsdienaren 

en aan gepensionneerden vers?'ekt 650,000 

Departement van Binnentandacll Be,tuur. 

26. Bijdrage tot de kosten van bestunr van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes • 

27. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gonvernements-landen van 
Java en Madnra, met uitzondering van de residentie Batavia. (eqnivalent voor a.fge
scha.fte heerendiensten) • 

28. Kadaster . 
211. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
80. Afstand van grond . 
111. Registratie van werkcontracten gesloten door eigenaren of administrateurs van 

Jlllidbouw-, mijnbouw• of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

82. Koffie. 
33. Cijns over den gonveroements-suikerriet-aaoplant in vorige jaren. 
84. Verkoop van kina-enten en zaad • • : 

ll 23,160 

• 2,800,000 
56,000 

• 16,l ö7,000 
• 1,307,000 

70,000 
• 9,044,500 

428,260 
1,400 

63,300 . 86. Vogelnesten, voor zoover niet onder de verpachte middelen begrepen en meststoffen • 
36. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zuiderzeestrand in de 

afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) • 
87. Verhuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong Dwa.ja. (Gouvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) 
88. Hontwezen • • . 
811. Terugbetaling van het aan Pangeran Adipati Arlo Praboe· Prang Wedono 

verleend renteloos voorschot 

Departement. van Onderwij,, Eeredien8t en Nijverheid. 

40. Onderwijs 

1,000 

1,020 
• 1,335,100 

60,000 

41. Verkoop van producten ·uit den cultnurtnin van 's lands plantentu.in te Buitenzorg • 
886,400 

1,500 
140,000 42. Landsdrukkerij . 

48. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 
gestichten . 

44. Pare vaccinogène 
46. IJk van ma ten en gewichten 
46. Belasting op het honden van loterijen 
47. Tin 
48. Steenkolen. 
411. Zout . 
50. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerlijke Open/Jare Werken. 

n. Verkoop en verhunr van huizen en andere gebonwen , 
lilt Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen en overvaarten. 

36,000 
600 

8,000 
24,000 

478,800 
631,800 

• 8,142,000 
9,400 

53. Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. • 
64. Vergoeding der kosten van onderzoek en -beproeving van stoomtoestellen . • • 
66. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tand-

15,000 
18,300 

1,200 
15,000 

joug Priok behoorende terrein • 
66. Brievenpost , • 
57. Binnenlandache paardenpoat. 
68. Telegraphie • 

Tranaporteere 

3,000 
• 1,040,000 

a,ooo 
695,000 

/ 91,086,720 
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Per transport / 91,085,720 
69. Hetgeen den Staat aankomt oit de opbrengsten van de particnliere telephooen • 13,000 
60. Spoorwegen . • 7,398,000 

Departemmt oan Oorwg. 

61. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen blj het pnpillenkorps 
62. Boeten en andere ontvan~sten, voortsprniten.le uit contracten van aanneming 

en oit leverantiën. • 
63. Tei;ngbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor eigen 

rekening opgenomen • • 
64, . Artillerie-constroctiewinkel 

65. Topographisch bureau en lithographisch etablissement 
66. Verkoop en verhoor van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

andere goederen : 

67. Verkoop van afgekeurde en overtollige vaste en andere goederen. 
68. Stoomtramweg in Atjeh . 
69. Terogbetali~g vau voorschotten, v66r dit dienstjaar aan militaire landsdienaren 

verstrekt . 
70. Andere ontvangsten 

Departement oan Marine. 

. 

71. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van Tandjonjl'. Priok. • • 
72. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen. • 
73. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartoigeo voor het 

gebruik van 's-lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, pont en 
kiellichter, alsmede voor de kosten v110 het dokken, vertimmeren en herstellen • . • 

74. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjong Priok behooreode terrein voor het gebruik van 's lands dokken • 

7ó. Steigergelden ell hour van kolenloodsen en opslagterreinen· te Taudjong Priok. • 
76. Verkoop van zeekaarten uit het dep&t en de ooderdep8ts . 
77. Verkoop van voor 'a lands dienat bestemde bruikbare goederen 
78. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen, permanente of tijdelijke 

werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris • 
79. Terugbetaling van voorschotten , v66r dit dienstjaar aan landsdienaren verstrekt. • 
80. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eene gouvernements-woniog . 
81. Andere ontvangsten . 

Ontoang8ten uan gemengden aard en toeuallige baten. 

82. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den • 
voorraad van het civiel departement 

83. Verkoop van afgekeurde en overtollige goederen uit ale voren 
84. Alle andere ontvangsten • • 

8,000 

18,000 

102,000 
300 

6,000 

175,000 
80,0M 
90,000 

4.00,000 
26,000 

166,000 
8,000 

17,000 

36,000 
88,0<lO 
li,000 

33,000 

90,000 
ló,000 

22,000 
ó,000 

79,000 
4\Qoo 

2ó0,~Q 

Totaal / 100,267,020 

80 December 1892. Wrr, tot verhooging van 
het Ilde hoofdatnk der begrooting van uit
gaven van NetlerlaniucJi-Indië voor het dienst
jaar 1893. (Dam van Oetljong Piring naar 
het Dja'IIIOeanrif). S. 21H. 

30 December 1892. W IIT, tot wijziging van art. 6, 
eerste lili, der wet van 8 December 1889 

~ (Staat,blaà n•. 176), tot gedeeltelijke her
lieoing vao de wet van 17 Aogustos 1878 
(Staat,blad n°. lll7), tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 292. 
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Bijl. Hattd. 2• Kamer 1892/93, n•. H, ~8. 
Ha,u/,. id. 1892/93 , !Jlarlz. 6ll-617. 
Hand. 1• Kamer 1892/93, !Jladz. 17S, 174, 

191-194. 
IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

Wu EMMA, ENZ • •• ••• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ia, den tijd te verlengen na afloop 
waarvan het onderwijs in het "rak, genoemd in 
art. 2 onder j der wet tot regeling van het lager ' 
onderwijs, verplichtend wordt op de lagere scholen; 

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

Eenig artilel. 

In art. 6, eerste lid, der wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatablad n°. 176) wordt in plaats 
van ,- 1S93" gelezen: • 1897". 

Lasten en. bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30aten Decem• 

ber 1892. 
(get.) EMMA. 

De Mwialer van BinnenlamJache Zalim, 
(qet.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgsg. 31 Dec. 1892.) 

30 Decem!Jer 1892. WET, tot verhooging en wij
ziging van het achtate hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1891. S. 293. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin• 
dering van eenige arlikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk nader vastgesteld op/ 264.,967; 
dat der 3de Afd. op /3,156,010; dat der 4de Afd. 
op f 8,944,662 ; dat der 5de Afd. op f 926,602 ; 
dat ~ 6de Afd. op / 334,680; dat ~er 7de Afd. 
op ?'"'§H, 720; dat der 8ste Afd. op f 739,160 ; 
dat der 9de Afd. op / 349,600; dat der llde Afd. 
op f 320,200; dat der 12de Afd. op / lil,780; 
dat der 13de Afd. op f 1,982,984 ; dat der llide Afd. 
op f 602,000 ,_ dat der 16de Afd. op / 1,384,760 
en Ji&t totaal van dit hoofdstuk op/ 22,203,215. 

30 . DeC8111!Jer 1892. Wn, tot voorziening in het 
kas-tekort van den Indischen dienst over 1893. 

s. 21". 
Bij deze wet wordt de Minister van Financiën 

bevoegd verklaard om bij het openen van kredieten 
aan den Minister van Koloniën gedurende het jaar 
1893 het bedrag der volgens artikel 33 der wet 
van 23 April 1864 (Staatablad n°. 35) in 'a Rijks 
schatkist gestorte gelden te boven te gaan met eene 
som van ten hoogste dertien millioim gvlde11. 

De Minister van Financiën zal in dat voorschot 

aan de Indische kas mogen voorzien door nitgüte 
of beleening van bewijzen van vlottende schold, 
met inachtneming van de daarom!rent bestaande 
of nog vast te stellen wettelijke bepalin~en. 

30 Decnwer 1892. Wn, tot wijziging der be
grooting van nitgaven voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen, dienst 1891. /3. 296. 

Bij deze wet wordt achter art. 24 ingelascht: 
.J.r/.. 24.!Ju. Vernieuwing van de haan en den 

bovenbonw van de spoorwegen, overgenomen van 
de Nederlandsche Rijnspoorweg-Maatscbappij , inge
volge art. 81 der overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, goedgekeurd 
bij de wet van 22 Juli 189~ (Staaû!Jlad n°. 134) 
/ 676,800 ; 

en vermiflderd : 

.J.rt.17 met/2::10,000.- • .bt. 20 met /105,656.92• 

.J.rt.28 met/241,148.075 • 

30 Dectnn!Jer 1892. Wu, tot wijziging van het 
,ugmd;J hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. 296. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: 

.J.rt. Il met f 

.,Jrt. 61 met / 
bt . . 67 met/ 
bt.166 met f 
.Art. 176 met f 

.J.rt. 184 met/ 

.J.rt. 189 met/ 

.J.rl. 196 met f 
!J. vtW11li,u/,erd: 

41,700 • 
1,000. 
9,800. 
2,000. 
2,100. 
7,100. 
1,800. 

460. 

bt. 22 met f 1.660. 
.J.rt. 62 met / 29,000 . 
bt. 164 met/ 14,000. 
.J.rt.174 met / 2,600. 
.lrt. 1112 met / 41,400 • 
.J.rt. 188 met/ 440 . 
.J.rt. 193 m!lt / 4,405 • 

.lrt. 77 met / 3,700. Àrt. 79 met f 6,100. 

.J.rt. 80 met f 4,,400. Àrl. 83 met/ 37,396. 
.J.rt. 101 met/ 10,000 . .J.rt. 168 met/ 10,000. 
.lrt. 169 met/ 6,800. .J.rt. 177 met f 3,100 . 
.J.rt. 181 met/ 3,000 . .J.rt. 198 met / 460. 

Tengevolge van voorschreven ve rboogingen en 
verminderingen wordt het totaal der :!de Afd. 
verminderd met f 16,445 en dat der 4de Afd. 
met gelijk bedrag verhoogd. 

30 Decnwer 1892. WF:r , iot wijziging der be
grooting van Nederla'fllkclt-It•à~ voor het 
dienstjaar 1891 (Hoofdstuk I. Uitgaven i11 
Nederland). S. 297. . 
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30 Decemlil!f' 1892. Wn, tot wijziging der 1,e. 

grooting van Nedl!f'!antkc!i-lndië voor \11,t 
dienstjaar 1891 (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Nedrrlantkc!i-lndiiJ). S. 298. 

80 Decemlil!f' 1892. WET, tot wijziging der kolo
niale huishoudelijke begrooting van SurinaM/1 

voor het dienstjaar 1891. S. 299. 

30 December 1892. AaaxsT van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende bealiBBing dat 
de gemeentewetgever onder de tegenwoordige 
gronJ.wet, niettegenstaande de bij art. V van 
de additioneele artikelen bedoelde wettelijke 
regeling nog ontbreekt, ia bevoegd te bevelen 
dat 'l"lees~h en visch, wanrvan het gebruik 
schadelijk ia of vermoed wordt schadelijk te 

zijn voor de gezondheid, op laat van burge
meester en weihouders ten koste van den eige• 
naar zal worden begraven. 

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

is voorgesteld : · 
Schending en verkeerde toepassing van de arti

kelen 142, 144, 162 en het li" add. artikel der 
grond wet, van art. 13 5 eu 180 gemeentewet, van 
art. 626 B. W. en van art. lil en 61! algemeene 
politie>-verordening van de gemeente Helmond van 
den l0en Mei 1890, doordien bij het. beklaagde 
vonnis ia overwogen, dat art. 66 der politie-ver
ordening voornoemd ia in strijd met art. 626 
B. W. en daarom niet verbindend en dat de daad 
van het dagelijksch bestuur om overeenkomstig 
art. 66 dier politie-verordening afgekeurd vleesch 
te doen begraven is eene onrechtmatige daad , die 
door art. 180 der gemeentewet niet wordt gerecht
vaardigd. 

0. daaromtrent, dat bij art. 66 in ver.band 
met art. lil der algemeene politie-verordening voor 
de gemeente Helmond, vastgesteld den 10 Mei 1890, 
is bepaald dat vleesch en visch, waarvan het ge• 
braik schadelijk ia, of verl!loed wordt schadelijk 
te zijn, voor de gezondheid, en dat daRrom door 
den kenrmeester ia afgekeurd, niet voor gebr11ik 
wordt bestemd, maar mei toepassing van art. 180 
der gemeentewet op last van bnrgemeester en wet
houders ten koste van den eigenaar op eene be
hoorlijke diepte begraven wordt met de voorzor
gen die worden noodig geacht; 

0., dat bij .het bestreden vonnis die bepaling 

la .11iet verbindende is beschoa1((l, omdat zij in 
strijd zou zijn met art. 626 B" W. hetwelk in 
,;erband met art. 136 der gemeentewet wel toe
laat in het belang der openbare gezondheid het 
eigendomsrecht te beperken, doch die beperking 
uiet z66 ver mag gaan dat een voorwerp van eigen• 
dom vernietigd wordt, of voor het doel waartoe 
het bestemd is, geheel onbruikbaar gemaakt wordt, 
en de bevoegdheid daartoe ook niet kan worden 
afgeleid uit art. 180 der gemeentewet; 

0., dat de juistheid dier beslissing afhangt van 
ae vraag of volgens de thans geldende grondwet, 

· na welker invoering de hiervoor vermelde veror
dening tot stand k,ram , de gemeenteraad van Hel
mond bevoegd was eene bepaling als die van art. 66 
der verordening vast te stellen ; 

dat, al moge het onder de werking der gr~
wet van 1848 twijfelachtig geweestzijn ofart. 147 
dier grondwet in verband met art. 626 B. W. 
toeliet om bij gemeenteverordeninic krachtens arti
kel 136 der gemeentewet in het belang ,ler open
bare gezondheid de vernietiging of onbruikbaar
making te bevelen van schadelijke stoffen of voor
werpen, - die onzekerheid heeft opgehouden, nu 
bij art. 151 der tegenwoordii?:e grondwet onteige
ning ten algemeenen nutte gesteld ia tegenover 
het vernietigen of onbruikbaar maken van eigen
dom bij wijze van maatregel van politie, en bij 
art. 162 der grondwet uitdrukkelijk is erkend dat 
het openbaar gezag daartoe bevoegd ia onder geene 
andere voorwaarde dan die ' van schadeloosstelling, 
tenzij de wet het tegendeel bepaalt ; 

dat nu wel bij art. V der additioneele artikelen 
van de grondwet is bepaald dat het eer~ lid 
van art. 162 der grondwet voorloopig buiten töé
pl\98ing blijft, doch dat uit de toelichting op dit 
additioneel artikel, door de regeering gegeveu, 
blijkt dat het daarbij onder andere ook J.e bedoe
ling is geweest om te veroorloven dat plaatselijke 
verordeningen worden gemaakt, waarvan ver~
ging of onbraikbaarmaking vRn goederen een g'-iJg 
kan zijn, terwijl omtrent het al of niet toeken
nen van schadeloosstelling in die gevallen nR&r 
den bestaanden wettelijken toestand werd verwezen 
totdat de wet, in art. 152 der grondwet bedoeld, 
zal zijn gemaakt ; 

dat derhalve moet worden aangenomen dat, al 
blijft art. 162, 1 • lid der grondwet voorloopig 
buiten toepassing, bij het 6• der additioneele Rrti
kelen van de grondwet geen wijziging ia gebracht 
in het reeds in de grondwet zelve nedergelegde 
beginsel dat er streng behoort te worden onder• 



446 31 DECEMBER 1892. 

acheiden tusschen onteigening ten algemeenen nntt 
en het vernietigen of onbruikbaar maken van eigen
dom als politiemaatregel, en dat de bevoegdheid 
om dit laatste bij de wet of wettige verordening 
te bevelen bij art. V der additioneele artikele11: 
thans oitdrnkkelijk is erkend; · 

0., dat hierni\ volgt, dat het voorschrift vaà. 
art. 56 der verordening niet met de grondwet in 
strijil is , en de gemeenteraad van Helmond du. 
bevoegd was om die bepaling vast te stellen, en: 
dat derhalve burgemeester en wethondera dier 
gemeente, als belast met de uitvoering van de 
verordeningen van den raad, ook geene onrecht
matige daad pleegden door aan het voorschrift van 
dat artikel uitvoering te geven; 

0., dat de rechtbank, door anders te oordeelen, 
de tn het middel aangehaalde wettelijke bepalingen 
heeft geschonden. of verkeerd toegepast, en dat 
mibdien het bestreden vonnis zoowel als het daarbij 
bevestigde vonnis van den kantonrechter te Hel
mond behoort te worden vernietigd; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Roermond op 27 Mei 1892 in hooger 
beroep in deze zaak gewezen; 

En ten principale rechtdoende krachtens arti
kel 105 R. O.; 

Vernietigt mede het vonnis door den kanton
rechter te Helmond op 25 September 1891 in 
deze zaak gewezen ; 

Ontzegt aan den o~rspronkelijken eischer, nn 

verweerder in cassatie, z\jne vordering en veroor
deelt hem in de procesko!ten zoo in eersten aanleg 
als in hooger beroep en in cassatie gevallen. 

31 Deeem!Jer 1892. W.&TTl!N, houdende bekrachti
ging van provinciale belastingen. S. ~00-310. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heflin~ ten behoeve der provinciën : 

Noordhrahant: van twee en tfDintig opcenten 
op i,e hoofdsom van de grondbelasting op de 
gêliiil!Ïwde eigendommen en van oier en twintig 
opcenten op de hoofdsom van de grondbelaating op 
de ongebouwde eigendommen over 1893, en van 
t14gentien opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1893/94. S. 300. 

Gelderland : van zeoen 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 ongebonwde eigen
dommen over 1893, en van r,v/ en een 11.alflen 
opcent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1893--94. S. 301. 

Zuidlwlland: van acllt opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1893, en van 
vijf opcenten op de hoofdsom çan de belasting 
op het personeel over den dienst 1893/94. S. 302. 

Noordlwll,and: van z/!fJen opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1893, en van 
flÎtr opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het peraooeel over den dienst 1893/94. S. 303. 

Zeeland: van acllt en t1Dintig opcenten op de 
hÖofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van i1Dee en dertig opcenten op . 
de hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 189:1, en van achttien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 189:1/94. S. 804,. 

Utrecnt: van ze, opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting over 1893, en van ze, opcenten 
op de hoofdsom der personeele belasting over 
den dienst 1893/94. S. 305. 

Frie1lallll: van ze, en tkrtig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 189:1, en 
van een e11 twintig en een 11.altJen opcent op de 
hoofdsom van de belasti.ng op het personeel over 
den dienst 189:1/94. S. :106. 

O,,erij11el: van tien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting ornr 1893, en van tien 
opeenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over den dienst 1893/94. S. 307. 

Gr()IIÎtJUen: van drie en dertig en een '!laltJen 
opcent op de hoofdsom van de grondbefastin~ 
op de gebouwde eigendommen en van drie en 
dertig opcenten op de hoofdsom van de grond
belasting op de ongebouwde eigendommen over 
1893, en van drie en dertig en een 11.aken op
cent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel ovP.r den dienst 1893/94. S. 308. 

Drentnl!': van t1Dee en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1893, en van 
ze1tien opcenten op ile hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1898/94. S. 309. 

Limburg: van ze,tien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1893, en va:, dertien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over den dienst 189:1/94. S. 31 O. 

Al deze wetten <angen aan te werken met den 
laten Januari 1893. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 81 December 1892. 

(get.) EMMA. 
De, Mini.,ter van B innenland.rcne Zaken, 

{get.) 'f.A.K VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 2 Jan. 1893.) 
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131 December 1892. WET, tot wijziging dér be
grooting van het Fonds voortspruitend~ uit 
de koopprijzen van domeinen voor 1891. 
s. 311. 

Bij deze wet wordt ollllerart. l verhoogd en 
ottàerart. 2 verminderd met f 700. 

81 December 1892. Wm:, tot wijziging van het 
:eeoende hoofdstn 1c B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. 312. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige arlikelen het lotaal der 5de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 4,,888,l l 1.02• ; 
dat der 6de Afd. op / 1,716,182.97' en dat der 
8ete Afd. op f 1,622,773.24. 

31 J)ecember 1R92. Wwr, houdende vaststelling van het ~er,te hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1893. S. 318. 

Bij deze wet wordt het lste hoofdstuk der begrootiog van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1893, 
betreffende het Hui, der Koningin, vastgesteld zooals het hierna verkort volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin I 
• 2. Inkomen van de Koningin-Weduwe. • . . . . 

600,000.-
160,000.-
50,000.-• 3. Onderbond der Koninklijke paleizen . . . . 

• 4. Kosten der aansluiting aan de gemeentelijke waterleiding te 's Gravenhage 
van het Huis in 't Bosch, kosten van aanleg der waterleiding en van 
brandbluschmiddelen in dat gebouw, met de kosten van ontwerp en 
toezicht. . . . . . 4,000.-

f 804,000.-

31 December 1892. Wn, houdende vaststelling van het 11nende boofdstnJr .il. der Slaatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1893. S. 314. 

Bij deze wet wordt het Vllde hoofdstuk Á. der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1893, betreffende de Nationale Schuld, vastgestiild zooale hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Interesten, lijfrenten, enz. . . . . . . . f 32,200,726.59 
3,039,500.-2• • Amortisatie en aflossing van nationale schuld • . . . . 

81 December 1892. WET, tot ·vaststelling van 
het bedrag der grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen . S. 315. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/98, n°. 66, 1-16. 
Hand. id. 1892/93, bladz. 858-402, 412-4,l 7. 
Hand. l• Kamer 1892/93, bladz. 90, 129-133. 
IN NAA.)( VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, 1!:NZ ••••••• doen· te weten: 
Alzoo Wij in overweging•genomen hebben, dat 

het bedrag der grondbelasting op de Ongebouwde 
eigendommen volgens art. 87 iler wet van den 

_25 April 1879 (Staaüblad n°. 89} behoort Ie 
worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stale enz. 
Art. 1. Te beginnen met 1898 wordt, iu af

wachting eener nadere wettèlij ke regeling der ge• 
meentelijke belastingen, de grondbelasting op de 
ongebouwde eigendommen geheven naar zes ten 
honderd van de belaslbar~ opbrengst, welke 
kracbtena de wet van 25 April 1879 (Staat,-

f :-J5,24,0,226.69 

blad n°. 89) in de kadastrale leggers is opge
nomen, behondena de uitzonderingen bij het 
volgend nrtikel bepaald. 

2. In elke der hierna te noemen kadastrale 
gemeenten wordt over 1893 de grondbelasting op 
de ongebouwde eigendommen gehtven naar zoove~l 
ten honderd v~n de belastbare opbrengst bij het 
vorig artikel bedoeld, als ooowg ie ter verkrij_ging 
van· het in die gemeente in 1892 in hoofd!Om 
en Rijkaopcent~n geheven bedrap:, verhoogd met 
een vierde. · 

Het verschil toascben dit peroontage eu zes 
percent van dezelfde opbrengst wordt jaarlijks 
over de tien eerstvolgende jaren met een tiende 
verminderd. 

Wildervank, Veendam, Slor.hteren, Siddeburen, 
Harkstéde, Oode Pekela, Nieuwe Pekda, Onst
wedde, Ballum, Nes, Boornbergum, Hardegarijp, 
Warregs, Hoogeveen, Zwollerkerspel, Staphorst, 
Uaselmuiden, Wilsum, Kamperveen, Zalk en Vee-
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eateo, Blankenham, Kuinre, (Gel erseb) Veeoen• 
daal, Oosterbeek, Velp, Rheden, Ressen, Angeren, 
Gent, Elden, Slijk Ewijk, Lede en Ondewaard, 
Hien, Ochten, Wamel, Leeuwen, Dreumel, Alphen 
(~derlaod), Drnteo, Alferdeu, Puiflijk, Voren en 
Dalen, Pannerden, Zevenaar, Vee!l!!en, Akersloot, 
Midwoud, Zuid- en Noord-Schermer, Oostzaan, de 
Vennip, Sassenheim, Nieuwkoop, Zevenhoven, 
Gonderak, Krimpen a/d IJ sael, Lekker kerk, Seroos
kerke (Schouwen). 

3. Deze wet treedt in werking op den lsten 
Jannari 1893. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's GrBl'enhage, den 81 December 18112. 

(get .) E M M A. 
De Mini,ter van Financim, (get.) P1ERSON. 

(Uitgeg. 81 Dec. 1892.) 

31 ,l)ecember 1892. WBT, tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking vau de uitgaven, 
begrepen in de Staatabegrooting voor het 
dienstjaar 1893. S. 816. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, 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 werden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rijks, in de 
algemeene begrooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, be

grepen in de algemeeoe begrooting voor het dienst
jaar 1893, znlleo over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomqteo hierna om1chreveo, 
te weten: 

1 °. de Rijks directe en indirecte belastingen , 
accijnzen en rechten hierna genoemd: 

a. de grondbeituti,ig , 
b. de belasting op het perlOMel, 
c, het patentrecht, 
cii,. de r,ermoge113bela1ting, 
d. de accijHen, 

de rechten en boeten van :zegel, re9Ïltrati6, 
lzypotlzeel:, nst:ce,ne en ODet'ga,sg bij overlijdm, 

'/. de rechten op den ittwn- en het f"""""t
:zeg6l, in gebrnik bij de heffing van die rechten, 

g. de waarborg en belaating der goudm en 
ziltleren werken; 

20. de inkomsten der domeinen, wegen en r,aarlen; 
3°. de opbrengst der po,terijen; 
4,0 • de inkomsten der Rijl:ttelegrafen; 
oo. de opbrengst der Staat,[oterij; 

6°. de opbrenj!st der uitgif(e can akten DOor 
de jacltf. en r,u1clterij ; 

7°. de opbrengst der wod1gelden; 
8°. het recht op de mijtffll; 
!Jo. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de ezploitatie àer Staall,poonoegen; 
10°. de opctlnte,a op de hoofdsom der volgende 

belastingen en rechten, te weten: 
a. een m twifltig en een lulltle opcmt op de 

grOfldlJeluting van de o,sgebouwde eigendommen, 
b. f.ftMltig opce,ste,, op het pn-1o,uel, 
e. aclu 1111 t'IIJÖ11tig opee,ote,o op het pafimtreel,,t, 

znlleode de opcenten op het personeel en op 
het patentrecht geheven worden over het 
geheele belastingjaar, eindigende den laatsten 
April 189!1., 

d •. .;}/tig opcenil!fl op de rechten en boeten 
van ugel, met nitzonderiog van die, genoemd 
bij de letten a, b en c van art. 18 der wet van 
den lldeo Juli 1882 (Staa'8blaà o0 • 93) en bij 
art. 2 der wet van den 3lsten December l 88ö 
(Staallblatl n°. 264), 

e. acl,,t 1111 dertig opcentl!fl op : 
de rechten en boeten van regiatràtie, welke 

vier ten hon-ierd bedragen, daaronder begrepen 
het bii art. 13, o0 • 1, laatste lid, der wet van 
den 16deo Juni 1832 (Staatlblarl, n°. 29) op de 
helft verminderde recht van vier ten honderd 
voor de verkoopiop;en van domeinen van den Staat, 

het recht en de boete van regÏltratie bedoeld 
bij art. 14, der wet van den lldeo .Juli 1882 
(Staat1blaà o0 • 92), 

de rechten en boeten van regi8trati6, verschuldigd 
op de akten, welke v66r den laten Januari 1883 
eeoe zekere dagteekeoing hebben verkregen, 

de rechten en boeten van 1urce18i6 en van 
overgang /Jij oun-lijden, 

f. rJijftig opcllfltefl van het formaatzegel, in 
gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

g. Dijjtim opcenten van het recht op de mijnen, 
voor l:wade po1ten en collectel,oo,a; 

11°. e,,aai{Q(}fl, in geval van verbreking van 
gm,dm en :ziltln-en werl:en en voor gehalte-proeven, 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de oer,c!,,iltende ontr,anglten en toecallige 
baten hierna omschreven : 

a. de toevallige baten, het beheer van den ge• 
wonen dienst der gevangenissen betreffende, 

ll. de inkomsten, !oortvloeiende nit den arbeid 
der gevangenen, 

c. de inkomsten, voortvloeiende nit het beheer 
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der Rijkswèrkiorichtingen te 'fTéenimizen, Iloorn 
en nabij Leiàèn, · 

tl. de opbrengst van de Nederl,anrkclte Staat,: 
courant en het 'fTer1!,ag der Handeiingm van de 
Staten,. Gmeraal, 

e. de opbrengst · van· het Staati/Jl,ad, 

/. het batig slot van het Fonds der Algemeene . 
Land•druk kerij , 

g. dé opbrengst van voor het pnbliek verkrijg• 
baar gestelde stukken, 

lt. de juateerloonen van gewicht~n, 
i. de conaolaatrechten , 
j. de baten, voortvloeiende uit het beheer van · 

's Rijk. veeartaenijschool, 
i. de baten, voortvloeiende nit het beheer van · 

het Universiteits-ziekenhuis te ~. 
l. de baten, voorvloeiende nit het beheer van 

het Rijks-kran'kzinnigeog~stioot 
0

te Medem/Jlii, 
m. de bijdragen in de kosten van aanleg' en 

onderbond van landswerken , 
n. de vergoedinf!; van de provinciën en gemeenten 

voor de invordering vàn opcenten op de directe : 
belastingen, ' 

o. de ontvangsten wegens verrichtingen be-
trekke~ijk het kadaster, 

p. de boe~en van verschillenden aard, 
q. de gerechtskosten, 
r. het aandeel va~ 711 ten honderd in de op

brengst van de boeten en verbeurdverklaringen, 
bij de ·directe helastiogeu, rechten op den invoer 
en accij nzeo vallende, 

,. de terugicave wegens het aandeel der niet · 
ten behoeve van 'e Rij.ka kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1890 en op de personeele belastin![ 

' 'over het dienstjàar 1890-1891 :· 
t. de kosten ~an schatting, telling en herziening 

voor de person~e belasting, die ingevolge art. 49 
der wet van den 29sten Maart 1833 (Staat1/Jlatl 

n°. 4,), ten la~te der belastingplichtigen opJde 
kohieren worden. uitgetrokken , 

u. de kosten van vervolging tot invtirdering -van 
direct-.: belastingen en de kosten van beschrijving 
voor het patentrecht a~n de schatkist vervallen, 
zo~~ede de vergoeding voor het rondbreugen van 
patentbladen , , • 

v. de leges aan de sooatkist vervallen, 
10. de verjaarde renten, ' 
z. de inkom,ten van den. Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zij oen name op het · 
Grootboek der Nationale Schuld, rentende 2} ten 
honderd, .ingeschreven kapitalen, 

1892. 

ti. de inkomsten van· de Grootboeken der Natio
nale Schuld • 

,. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de · wet . vu; den 9den Mei 
)890 (Staat1/Jlad n°. 78) en van d~ vóó11 1°. 
J nli 1846 in dienst getreden bnrgerlijkfl,,ambtenaren, 

aa. de bijdragen voor pensioen \<ftn onderwijzeri 
bij openbare lagere scholen 

• /JIJ. de lieta lingen voor het afleggen der examen& 
bedoeld bij art. 65tor der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van den 8sten December 1889 (Staau/Jlad n•. _17ó), 

cc. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

dd. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijke• 
nornàalscbool voor teekenonderwijzers en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, . 

ee. de bijdragen van leerlingen en kweekeliogen 
op ile Rijks hoogeré bnrgerscholen , de Uijks
landboowscbool en de Polytechnische school, 

lf. de bijdrage van de gemeentè Gouda in de 
kosten van uitbreiding der Rijks hoogere borger
school van driejarigen cursos tot eene van vijf• 
jarigen cursus, · en de bijdrage van de gemeent.e 
Rotterdam in de kosten der aldaar bestaande Rijke
inrichting tot opleiding van vroedvrouwen, 

gg. de bijdragen voor het volgen der lessen aan 
de R\iksuni%rsiteiten en de betalin~eo voor het 
afleggen der examens , bedoeld bij ~rt. 89 der wet 
van den 28sten April 1876 (Staatdlad ni>. 102), 

ltlt. de b~dragen van kweekeliniten der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

ä. de bijdragen voor de opleiding vnn cadelten bij 
de Koninklijke Militaire Academie en aan de ~adet
tenschool en van jongelingen op de pnpilleuschool, 

jj. de bijdragen voor dé opleiding van adelborsten 
bij het . Koninklijk instituut voor de Marine en 
van adspirant-administrateurs te Wiltemword, 

ii. de ternggaven en renten van ,oorsehotten, 
U. de ." opbrengst van verkochte Rij ksgoederen 

en eigendommen, 
_mm. de uitkee·ringen van Belg~: 

1°. volgens art. 18, alinea 3, van hd v._g 
van deu 5den November 1842, e:oe<lgekeord- bij 
de wet van den 4den Februari 1843 (Staat1fJl,atl 

n•. 3); wegen~ de vuurgelden op de We,ter-Scbelde; 
• 2°. volgens art. 10 nn de o,ereenkomst van 
den Sisten October 1879, goedgekeurd bij de wet 
van den 22sten Aptjl 1880 (Staat1fJl,adn•. 63), voor 

. werken voor de nitloozing der V laamsche wàtere11, 
nn. de uitkeeriog van den muntmeester •~r 

het gebruik der Rijksmnntioriehting, . 
30 
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oo. de ternggave van de nit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijks-poatapaarbank, 

('1'· de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door · haar volgens art. 4o5 der wet tot 
?eflllling van het lager onderwijs, 1ooala die ia 
gewijzigd b!i de wet van den Uden Juli 1884, 
(Staaûblad n°. 128) over 1891 te veel ia genoten, 

qq. de ontvaugdten wegens houtgeest, gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegens sto:ffen 
gebezigd tot vermenging van 1out, 

IT. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende; 

18°. de bijdragen 11an Nederlantkc!i-Indië aan 
de middelen tot dekking van '• Rijke uitgaven over 
het dienstjaar 1893 ; 

14°. het tJllMeel oan de geldmiddelen oan Neder

land8c!i-Indië in de nitgaven wegens uitgifte of 
beleeoiog van bewijzen van vlottende schuld; 

l 5°. het aandeel van àe geldmiddelen van Neder

lantkc!i-Inàië ia de uitgaven voor rente en aflossing 
van drie en heil/ ten honderd rentegevende N atio
oale Schuld; 

16°. eeoe bijdrage van !un,dertl flijftig duizend 

,ulden uit het Fond,, IIOOrU<prUÏiende uit àe loop
prijzen 11an domeitten; 

17°. het aandeel van d8n Staat, inirevolge de 
wet van den 7den Aogostue 1888 \Staaublad 

n•. 122), in de wimltm der Nederland8c!ie Bank, 

zijnde l!tm oierde gedeelte der ·over het boekjaar 
1892-1893 en dri4 11ierde gedeelten der over het 
boekjaar 1893--1894, behaalde winsten; 

18°. de lege,, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staaûblad u0

• 80). 
2. Naar aanleiding van art. 35 der wet van 

den 2lsten April 1810 (Bulletin de, Loil n•. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen voor 
het jaar 1898 bepeald op ttD11e en een ltalf ten 

"""'1!!rd der zoivere 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 van nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistprome98eo of door 
beleeniog van schatkistbiljetten, tot een bedrag 
van hoogstens acht pnlliotm t>ij/ lwn_dertl dt1izend 
gulà8n. • 

4. Deze wet treedt in werking met den I eten 
J aooari 1893. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gel{even te 's Gravenhage, den 8hten Decem
ber 1892. 

EMMA. 

De Minûter van Fi.nancién, (gilt.) Pil!RSON. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1892.) 

S T A A T S B EG R O O T I N G V O O R • H E T D I E N S l J A A R 1 8 9 3. 

· WET OP DE MID DEL EN, 

R. a m i 11 g voor 11 e t tl ie n s tja ar 1 8 9 3. 

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. l>irecte bela,tingen. 

a. Grondbelasting: Hoofdsom • . : f 11,4.4.0,000.-
21{ opeeoteo op de grondbelasting van onge-

bouwde eigendommen • . • . . . . . . • .l,192,600.
- - ---- J 12,632,600.-

af: oothefliogeo, kwijtscheldingen en oninbare posten • • . . • 40,000.-

b. Personeel: H!)ofdsom • 
20 opcenten. • • • 

. f l0,64.0,000.-

. • 2,128,000.
- --- - f 12,768,000.-

af: ontheffingen , verminderingen, afschrijvingen en oninbare 
posten • . . • • . . . • . . • . • 1,154,000.-

Traosporteerc 

BELOOP 
PER KIDDKL OP 

l!(KOKST. 

/ 12,592,600.-

• l l,614i,0OO.

/ 24,206,600.-
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BELOOP 
PER )UDDEL OP 

INKOIIIST. 

Pdr transpart / 24,206,6 
c. Patenten: Hoofdsom 
28 opcenten. 

. f 3,600,000.-
• 1,008,000.-

- ----- f 4,608,000.-
af: ontheffingen , verminderingen, afsohrij vingen en oninbare 

po!ten • • · 80,000.-

d. Vermogensbelasting . 

IJ, Suiker 
6, Wijn. 

B. ÁccijffZBff. 

c. Binneolandsch en bnitenlandsch gedistilleerd 
d. Zout • 
e. Zeep 
f. Bieren e11 azijnen . 
g. Geslacht. 

C. Indirecte 6elaatingm. 

IJ. Zegelrechten 
6. Registratiereehten • 
c. Hypatbeekrechten . 

.. 

. f 8,600,000.
• 1,825,000.
• 25,200,000.
• 2,160,000.
• 500,000.-
• 1,090,000.-
• 3,000,000.-

.f 2, 750,000.-. 5,170,000.-. 545,000.-
d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden • . 8,100,000.-

50 opcenten op zegelrechten • . / 
38 opcenten op registratierechten • ·• 
38 opcenten op de rechten van aocceaaie en van 

I 
585,000.-
54,0,000.-

overgang biJ overlijden • 3,078,000.-

16,565,000.-

• 4,153,000.-

n. 
1J. Rechten op den invoer. 
6. Formaatzegel • 

RecMllft op iJell itworr. 

50 opcenten op het formaatzegel • 

f . 
I . 

5,725,000.-
7,500.-

5,732,500.-
3,750.-

E. W aaroorg m 6eltuting der gou!Mfl 11ft riwrrllff ,or,lllft. 

Belasting (hoofdsom en opcenten) • f 230,000.-

850.-

• 4,528,000.-

• 5,730,000.-

• 42,275,000.-

. 

• 20,718,000. 

' 

. li,736,250 • 

Easaailoon, ingeval van verbreking der werken en voor gehalte
proeven , welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben • • _______ ,. 280,850. 

F. Qomeï_,,: 
1J. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. 
6. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
c. Inkomsten van de groote wegen • 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens • 

• f 1,600,000.-. 55,000.-
;. 31.5,'000.-

. . 360,000.-
_ ______ , • 2,380,000!-

Transporteere /101i,71i4o,700.-
30* 
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Per transport 
G. Opbrengst der po.,terljen. 
H. Inkom,ten van de Rijutelegrafen. 
I. Ophreng,t der Staat,lotmj • • 
J. Ophrengat der uitgegeve,s akten 11oor de jaclit en 11iucAllrij 

K. Loodlgelden • 

L. Reclit op de mijnen. 

Vast recht " 
Proportioneel recht 
10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 86 der wet van 

21 April 1810 
6 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 88 van het 

I 

decreet van 6 Mei 1811 • • # 

146.-
5,900.-

590.-

296.-

BELOOP 
PER lll!DDEL 011' 

INKOMST. 

/106,76-i.,700.-
7,400,000.-
1,359,000.-

661,óOO.-
136,000.

# 1,400,000.-

6,980.

M . .Aandeel van het Rijk in de opfn•engat van de e;r:pl.oitatu der Staatsspoorwegen. • 3,946,000.-

N. V erachillende ontvangsten· en toer,alligt baten. 

a. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der ge-

vàngenissen betreffende. . ./ 2,260.-
6. Inkomsten, voortvloeiende nit den arbeid der gevangenen 
c. Inkomsten, voortvloeiende nit ·het beheer der Rijkswerkinrich

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij Leiden. 
à. Opbrengst vau de Nederland,c/,t Staattcourant en het Y er,!,ag 

der Handelingen 11an de Staten- Generaat • 
s. Opbrenget van het Staat,blàd . 
f. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij • 

# 189,160.-

• 165,600.-

36,000.-

g. Opbrengst van voor het pnbliek verkrijgbaar gesMde stukken. • 
A. J usteerloonen van gewichten • · 

6,000.-
26,000.-
16,000.-
21,000.-
48,000.-
23,000.-

i. Consulaatrechten • 
;. Baten, voorlvloeiende nit het be1ieer van 's Rijke veeartsenijschool. • 
i. Baten, voortvloeiende nit het beheer van het Universiteits-zieken-

hnis te Leide,i. • ••• 

l. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Rijks-krank-

zinnig_engesticht te Medem6lik • • · 
m. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van landswerken. • 

6,000.-

87,000.
. 349,000.-

n. Vergoeding door de provinciën en gemeenten voor de invordering 
van oprenten op de directe belastingen . · • · • ' • • 249,000.-

47,000.
• 145,000.-

50,000.-

o. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster • 

l'· Boeten van verschillenden aard • 
g. Gerechtskosten 
r. Aandeel van 76 ten honderd in de opbrengst der boeten en ver• 

benrdverklaringeu bij de direcie ~lastîogen, rechten op den invoer 
en accijnzen çallende • • · 

,. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van '• Rijke 
ku geheven opcenten in de kwade posten op· de grondbelasting over 

37,000.-

Transporteere • • f 1,440,000.- /120,663,130,-
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13ELOOP 
PER )UDDEL or 

INKOIIST. 

Per transport • • / 1,440,000.- / l 20,663,HIO.
het diemtjaar 1890 en op de personeele belasting over het dienstjaar 
1890- 1891. • • • . • • • . • 408,000.-

t. Kosten van schattinp;, telling en herziening voor de peraoneele 
belasting, die ingevolge art. 49 der wet van den 29sten Maart 1833 
(Staatablad n°. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohief'lln 
worden nitgetrokken • • • • • , • • • • 164,000.-

u. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 
en kosten van beachrijving voor het patentrecht aan de schatkist ver-
vallen, zoomede vergoeding voor het rondbrengen van patentbladen. • 41,000.-

"· Leges aan de schatkist vervallen • 125,000.-
'°· Verjaarde renten. 17,000.-
:z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 

te zijnen name op het grootboek der nationale schuld, rentende 2! 
ten honderd, ingeschreven kapitalen . 

ij. Inkomsten van de grootboeken der nationale schold • . . 
11. Bijdragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren, ingevolge 

de wet van den 9den Mei 1890 (Staatablad n•. 78), en van de 

22,000.-
2J.,001}.-

v66r 1 °. Juli 1846 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren. • 690,000.-
aa. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openb-u-e lagere 

scholen. 172,000. -
!JIJ. Betalingen voor he( afleggen der examens bedoeld bij art. 6iiter 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij ,die van den Beten December 1889 (StaatalJlad n•. 17ö) • 28,000.-

cc. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek-
scholen van onderwijzers • . 12,690.-

dd. Schoolgelden van leerlingen aan de Rij ksnormaahchÓol voor 
teekenonderwijzers eQ aan- de Rijksschool voor ,kunstnijverheid. 4,0.26.-

ee. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen" de Rijkslaudbonwdchool en de P0lytech.nische school. • 9a,600.-

tf, Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding 
der Rijke hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eene van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente Rotterdam 

in de kosten der aldaar bestaande Rijke-inrichting tot opleiding van 
vroedvrouwen • • • • 11,700.-

gg. Bijdragen voor het volgen der leaaen aan de Rijkauuiverditeiten 
en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 

. der· wet van deo 28stèn April 1876 (Staatlbtad n•. 102). • 224,000.-

AA. Bijdrage van kweekelingen der Rijksacademie van beeldeude 
kunsten • • • 

ii, Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de cadettenschool en van jongelingen op 
de pupillenschool • • • • • 

jj. Hijdragen voor de opleiding van adelbordten bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine van adspirant-administrateurs te Wülemaoord. * 

· ik. Teruggaven en renten van voorschotten • • • 

5,000.-

ól,500.-

39,000.-
6,546.-

Traosporteere • • f 3,469,060.- fl20,668,l30.-
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INKOIIST • 

Per transport 
ll. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen 
mm. Uitkeeringen van Belgii : 

. j 8,469,060.- / 120,663,130.
• • 225,000.-

1°. volirens art. 18, alin. 8, rnn het verdrag van 
5 November 184,2, goedgekenrd bij de wet van den 
4den Februari 1843 (Staau!Jlatl n°. 3), wegens de vuur-
gelden op de lf'eatw-ScAelde . • • . • • • • / 10,000.- . 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van lil Oo• 

tober 1879, goedgekenrd bij de wet van den 22sten 
April 1880 (Staauótad n°. 63), voor werken voor de 
nitloozing der l'laamacAe 11Jatwm • . • . . . . • 68,300.-

1111. Uitkeering van den muntmeester voor het gebruik der Rijk&· 
mnntinrichting . • . • . . . . . • . · . • . • • . • 

oo. Teruggave · van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijks-postspaarbank. . • . . . . • . • • . • • • 

pp. 'l'eruggave door gemeenten ter zake van hetgeen door haar 
volgens art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
die gewijzigd is bij de wet van deR Uden Jnli 1884 (Staal16lad 

no. 123) over 189 l te veel is genoten . . . . • . • . . . 
qq. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd tot vermenging van 

gedistilleerd en wegens stoffen gebelrigd tot vermenging van zont. • ,, 
rr. Alle andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

68,300.-

142,000.-

80,000.-

95,000.-
200,000.-

0. Bijdragm l'an Nederla,ul,,cA-Indië aan de middelen fot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het diepsljaar 1893 . . . . . , , • . • , • . 

P. ,l,a11deel 11an ,k geldmiddelm 11an Nederlandaclz-Indii in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schold • • • • • • • • • • 

Q. .d.andeel van ,k geldmiddelen van NederlanrucA-Indw in de uitgaven voor 
rente en afto88ing van drie en een balt ten honderd rentegevende schold . • • 

R. Bijdrage nit het Fond,, 1JOO'fl8pruitmde uit koopprij111m 11an 1W1116inen. • 
S. ,J,andeel van ,kn Staat, ingevolge de wet van den 7den Angnstns 1888 

(Staat,ólad n•. 122), in de winsten der Nederlandscbe Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1892/1893 en drie vierde gedeelten der over het 

4,279,360.-

Memorie. 

Memorie. 

• , l ,854,000.-
150,000.-

boekjaar 1893/1894 beha,lde winaten. • . . •• ~ • . . . i • • ,, 1,200,000.-
200,000.-T. Lege,, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staau!Jlatl no. 80). • 

Bladz. 

" 

" 

Totaal • • . (128,346,490.-

V E R. B E T E R. I N G. 

107 tweede kolom regel 7 van boven staat: ooorbijgaan lees: ooorgaan. 
140 eerste kolom regel 29 van boven staat: een uar na zonsopgang, Ieee: 

een uur na Z<J1UJOnder9ang. · 
157 eerst& kolom. V-oor de woorden : De scMpper1 in den 7den regel van 

onderen moet staan het cijfer : 30. 
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Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbeg,ooting 

voor 1892: 
II. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

- Als voren voor 1893: 
I. 
VII.J.. 

S. 24. 28 Jan. 
25. 28 Jan. 
26. 28 Jan. 

27. 28 Jan. 
28. 29 Jan, 

29. 29 Jan. 
82. 29 Jan. 
84. 29 Jan. 
86, 29 Jan. 

80. 29 Jan. 

S. 813. 81 Dec, 
814. 31 Dec, 

wijziging van de 

Staat~begrooting · 
- Wetten tot verhooging of 

volgende hoofdstukken der 
voor 18111: 

II. 
IV. 

v. 
VI. 
VU.J.. 
VII B. 
VIII. 
IX. 

- Als voren voor 1892: 
II. 
111. 
IV. 
v. 

VII.J.. 
x. 

S. 266. 12 Dec. 
182. 10 Aug. 
248. 29 Oet. 

246. 31 Oct. 
247. 31 Oct, 
266. 12 Dec. 
312. 81 Dec, 

293. 30 Dec. 
296. 30 Dec. 

S. 267. 12 Dec. 
202. 15 Aug. 
242. 29 Oct. 
141. 18 Juni. 
204. 16 .Aug. 

1111. 4 April. 
66. ö -April. 

Wetten tot: 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

vau de nitj!&ven, begrepen in de Staatabe-
1~1ooting voor het dienstjaar 1898. S. 816. 

8'l Dec. 
Beschikbaarstelling van ·gelden wegens door 

het departement van Oorlog gedane ventrek
kingen, voor den dienst vao 1892. S. 208. 

15 Aog. 
Als voren door het depe.rtement van Marine, 

voor dtm dienst van 1892. S. 205. 16 Aug. 
Vaststelling der begrooting van uitgaven voor 

den aanleg van Staataapoorwegel)1 dienst 1R92. 
S. 33. 211 Jan. 

Wijziging der begrootiog van uitgaven voor den 

aanleg van Staatsapoorwegeo, dienst 1891. 
S. 296. 30 Dec, 

Wijziging der begrootiog van het -Fonds voort
spruitende uit de koopprijzen van domeinen 
voor 1891. B. 811. 81 Dec. 

Vaststelling der begrootiog no uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het veeting• 
steleel, dienst 1892. S. 31. 29 Jan. 

Machtiging op de Algemeeoe Rekenkamer tut 
verevening van vorderingen, teu laste van 
het dienstjaar 1891. S. 209. 16 Aug. 

Aanwijzing van de middelen en inkomsten ter 

goedmaking van de nltg&veu , bein-epeu in 
de begrooting van Nederlandscb-Indië voor 
het dieostjsar 1893 (Hoafélstuk I. Midd6leu 
en inkomsten in Nederland). S. 2811. 80 Deo, 

Als voren (Hoofdstuk II. Middelen en inkom
aten in Nederlaods<ih-lndiè). S. 290. 80 Dec. 

Vutstelling der begrooting vau Nederlandach
Indië voor het dienstjaar 18118 (Hoofdstuk I, 
Uitganm in Nederland). S. 187. BO Dec. 
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Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-
laodscb-Iodië) . S. 288. 30 Dec. 

Af- en overPchrijving van het Ilde op het Iste 
hoofdstuk der begrooting van N edcrlandsch
lndië voor het dienstjaar 1891. S. 252. 2 Nov. 

\\ljzigiog der begrootiog van Nederlaodsch-Iodië 
voor het dienstjaar 1891 (Hoofdstuk I. Uit
gaven in Nederland). S. 297. ao Dec.· 

Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder• 
landsch-Indië). S. 298. 30 Dec. 

Verhooiting van het llde hoofdstuk der begroo
ting van oitgaven van Nederlaodsch-Indië 
voor het dienstjaar 1893. (Dam van Oedjong 
Piring naar het Djatnoeanrif). S. 291. 30 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort van den Indischen 
dienst onr 1892. S. 14,0. 18 Juni. 

Als voren over 1893. 294. ao D1,c. 
Toestaan van kredieten ten laste der begrooting 

van Nederlaodsch-Iodië voor 1892, . ter beta
ling van tot afgesloten dienstjaren on verevende 
vorderingen. S. 211. 15 Aug. 

Vaststelling van het slot der rekening van ont
van(!aten en uitgaven voor Nederlaodsch-lndië 
over het dienstjaar: 

1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
J877. 
1878. 
1879. 
1880. 

-S. 67. 
68. 
69, 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

249. 

5 April. 
6 April. 
6 April. 
6 April. 
6 April. 
6 April. 
7 April. 
7 April. 
7 April. 

31 Oct. 
VastetelliDg van de koloniale hoishoodelijke be

grooting voor Suriname, dienst 1892. S. 35. 
29 Jan. 

Wijziging van de koloniale huü,houdelijke begroo- ' 
tiog voor Suriname, dienst 1891. S.299,30 Dec. 

V aststelliog ven het slot der rekening ven de 
koloniale 11itgaven en ontvangsten voor Suri
name over het dienstjaar 1886. S. 65. 5 April. 

Als voren over J 887. 250. Sl Oot. 
Belastingen. (Directe) Wet op de ver-

m ogensbelasting. S. 223. . 27 Sept. 
Belastingen. (Plaatselijke) Arrest ven den 

Hoogen Raad der Ned., houdende beslissing 
dat art. 243, al. 2, der gemeentewet alleen 
verbiedt dat als grondalagen ,an de hoofdelijke 
omslagen en andere plaatselijke directe belaa
tingen een of meer grondslagen van de personeele 
belasting nitslnitend worden aangenomen. 24 Juni. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten· hoo
deode bekrachtiging van provinciale belastingen in: 

Noordbrabent. S. 1. 2 Jan. 

Overijaeel. 

Gelderland. 
Zuidholland. 
Noordhollal)d. 
Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 

262. 12 Dec. 
800. 

2. 
263. 
307. 
301. 
302. 
·so3. 
304. 
805. 
306. 

31 Dec. 
2 Jen. 

12 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
SI Dec. 
:n Dec. 
al Dec. 

Groningen. 308. 31 Dec. 
Drenthe. 309. 31 Dec. 
Limbw-g. 810. 31 Dec. 

Bruggen. Beslnit tot wijziging van het besluit 
van 11 September 1875, S. 169, houdende 
vaststelling van een reslement voor de scheep-' 
vaart, ter beveiligin(! van beweegbare spoorweg• 
brnggen en tot wijziging ven dat reglement. 

S. 48. .8 Mrt. 
- Besluit tot vastetelling ven een reglement van 

politie voor de schipbrug en het veer over 'de 
rivier de Lek tusscheo Vreeswijk en Vianen. 

S. 88. 19 April. 
- Besluiten tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politie voor: 
de draaibrug over de rivier de Donge te Raams

donk, gelegen in den Rijks ~ooten weg der 
late klaaae, n°. 3, van Sleen wijk .naar Breda. 

S. 124. 23 Mei 
de rolbrng over de rivier de Donge bij Geer• 

trnideoberg. S. 121:. 23 Mei. 
de schipbrug en het veer over de rivier de 

Maas tusschen Hedel en Empel. S.126. 23 Mei. 
- Besloit tot vaststelling van een reglement voor 

de scheepvaart ter beveiliging _van de beweeg• 
bare spoorwegbrug in den Staatsspoorweg Schie
dam- 1:loek van Holland, over de haven te 
Vlaardingen. S. 132. 3 Juni. 

Consulaten. Wet tot wiJziging der 
wet van 18 April 187,, S. 65, gewij• 
zigd bij de wet van 14, April 1890 
(Staatsblad n°. 42). S. 201. 15 Aug. 

- Besluit waarbij wordt bepaald dat de. wet van 
18 April 1874, S. 65 , tot regeling der ronsu• 
laatrechten, zooals die bij latere wetten is ge: 
~ijzi~d, .in baar geheel in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. S. 230. 30 Sept. 

- Beslnit tot wijziging en aanvolling van het 



.A.LPH.A.BETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1892. 111 

besluit van 4 Mei 1890, S. 77, gewijzigd en 
aangevuld bij besluit van 27 November 1891, 
S. 178, strekkende ter uitvoering van' art. l 
der wet van 2ó Juli 1871, S. 91, houdende 
regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke 
akten, en van de consulaire rechtsmagt. S. 231. 

4 Oct. 
Dijkbesturen enz. Arrest van den Hoogen 

Raad der Ned., houdende beslissing dat een 
waterschap, welke doeL in de eerste pl~ats is 
bevordering van waterschapsbelang, zijn karakter 
als zoodanig niet verliest doordien het in de 
tweedè plaats is bestemd tot bevordering der 
scheepvaart. 24 J ani.' 

Domeinen van den Sta.at. Wetten houdende 
goedkeuring van eene overeenkomst tot: 

onderhandschen verkoop van een stuk geslechten 
vestinggrond te Groningen , aan de vereeni
ging •Asyl voor zieken en zwakken" aldaar. 

S. 8. 2 Jan. 
ruiling van gebouwen en grond met de gemeente 

Rotterdam. S. 9. 2 Jan. 
het vestigen ten behoeve no den polder • het 

Plaatje" onder Hooge en Lage Zwaluwe van 
de erfdienstbaarheid van overweg op een deel 
der kade van del1 polder •de Ribbe" onder 
Made en Drimmelen. S. 10. 2 Jan. 

onderhandschen verkoop vau een stok grond bij 
de Galileërkerk te Leeuwarden, aan de Neder• 
landsch Hervormde gemeente aldaar. S. 62. 

ó April. 
onderhandschen verkoop van eene strook grond 

langs den Rijksweg van Delft naar Maassluis, 
aan de Delfische <listilleerderij, gist- en spi
ritnsfabriek. S. 6 3. 6 A priT. 

• onderhandschen verkoop van een stuk grond bij 
het station Meppel aan R. DONKER aldaar. 

S. 142. 18 Juni. 
onderhandschen verkoop van een stuk geslechten 

vestinggrond te Breda, van de Roomsch
Katholieke Parochie van den Heiligen Antho
nias aldaar, en de opheffing van erfdienst
baarheden, gevestigd op aan het Bisdom van 
Breda behoorende perceelen aldaar. S. 206. 

1 ó Ang. 
onderhandschen verkoop van den grond en de 

vóór 30 Mei 1816 opgerichte gebouwen van 
de buitenplaats genaamd • het Hof V!'n Boven
donk" te Hoeven, aan het Seminarie van 
het Roomsch -Katholieke Bisdom van Breda, 
gevestigd te Hoeven, S. 207. 15 Ang. 

ruiling van grond en aankoop eener loods op 
het Damrak met de gemeente Amsterdam. 

S. 210. 15 Ang. 
onderhandschen verkoop van een stuk grond 

• op het eiland te Vlissingen, aan de gemeente 
Vlissingen. S. 264. 12 Dec. 

n1iling van gebouwen en grond met de ge-
meente Zutphen. S. 2611. 12 Dec. 

Fabrieken. Besluit tot aanwijzing van plaat.en 
waar inrichtingen tot vervaardiging van rook
zwak buskruit kunnen worden opgericht. S. 134. 

8 Juni. 
Gedistilleerd. Wet tot ver h oogi ng 

van den accijns op het gedistilleerd. 
S. 226. 26 Sept. 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen· 
Raad der Ned., houdende beslissing dat in eene 
vergadering als bedoeld bij art. 49, lantste lid 
der gemeentewet alleen over die zaken besloten 
kan worden die vermeit! waren in de oproepings
briefjes voor de drie in genoemd artikel be
doelde vergaderingen enz. 14 Mrt. 

- Besluit houdende vernietiging van een besluit 
der Gedeputeerde Staten van de provincie Gel

, derland, tot toelating van Dr. C. L. VAN DER 
BURG als lid van den raad der gemeente Rheden, 

18 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van het door den raad 

der gemeente Dokkum op 3 October 1891 ge
nomen besluit tot toekenning van een subsidie 
van / 350 aan de regelingscommissie der in 
Angnstns van dat jaar aldaar gehouden land
bonwtentoonstelling. S. 188. 13 J ani. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Schiedam , waarbij is vast
gesteld een nieuw reglement van orde voor dien 
raad. S. 178. 14 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., h!IO
dende beslissing dat bet met hel begrip der 
uitdrukking commissie van den raad èn in het 
algemeen èn in art. 101 der gemeentewet in 
het bijzonder niet is bestaanbaar als zoodanig 
te beschouwen de ambtenaren van den borger
lijken stand. 1 7 Oct. 

Gemeentegrenzen. Wet houdende gemeente
lijke indeeling van het eiland • Fort aan het 
Pampus" met een gedeelte der Zuiderzee. S. 203, 

16 Aug. 
Gemeenteverordeningen. Besluit houdende 

uitspraak dat beslissingen over geschillen van . 
bestuur als .bedoeld in art. 70 der Grondwet, 
haren grond moeten ontleenen nan eene wette-



V[ ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 18 92. 

den gekanaliseerden Krommen Rijn. 
S. 218. 8 Sept. 

Kerkelijke zaken. Wet houdende voor
loopige maatregelen tot bebond van 
vicariegoederen. S. 240. 29 Oct. 

Kiesrecht. Arrest van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat ingevolge art. 80 
der grondwet en art. VII der additioneele arti
kelen, van de uitoefening van hel kiesrecht niet 
is uitgesloten, hij die in staat van faillissement 
is verklaard, wanneer een door hem aan zijne 
schuldeischer;; aangeboden accoord bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis is gehomo
lof!eerd. 3 Mei. 

Kinderarbeid enz. Arrest van den Hoogen 
Raad der Ned., hondende béslissing dat het 
voor de overtreding van de verplichting opgelegd 
bij de 2° zinsnede van art. 10 al. 1 der wet 
van 5 Mei 1889, S. 48, onverschillig is welke 
de oorzaak zij . vao het niet vertoonen vao de 
kaart, tenzij die niet aan hem, die daartoe ver
plicht is, mocht te wijten zijn. 25 April. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 
Commissarissen. der Koningin in de provinciën, 
betreffende de inrichting van de lijst voorge
schreven bij art. 11 der wet van 5 Mei 1889, 
S. 48 (wet op den arbeid). 2 Juni. 

- Besluit houdende nadere aanvnlling van het 
besluit van 9 Dec. 1889, S. 176, tot vaststel
ling van eeuen algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij de artt. 5 , 7 en 11 der wet van 
5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48). S. 136. 10 Jnni. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
besluit van 15 Juli 1891, S. 147, tot vaststel
ling van eenen algemeenen maatregel van bestnur, 
als bedoeld bij art. 4 der wet van 5 Mei 1889 
(Staatsblad n•. -48). S. 199. 11 Auf(. 

- Missive van deo Minister van Justitie, aan de 
Commissarissen der Koningin in de provinciën, 

. betreffende nitvoering der wet van 5 Mei 1889 
. (Staatsblad n•. 48). . 80 Aug. 

- Besluit ter bekendmaking van den · tekst vao 
het besluit van 15 Juli 1891, S. 147, tot 
vaststelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestuur , als bedoeld bij art. 4 der wet 
van 5 Mei 1889, S. 48, zooals dit besluit is 
gewijzigd en aangevuld bij dai van 11 Au
gustus I 892 (Stbl. n•. 199). S. 229. 29 Sept. 

- Missive van den Commissaris der Koningin 
in de provincie Overijssel, aan de burgemeesters 
in die provincie, betreffende oitvoerinp: der wet 
van 5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48). · 21 Oct. 

-; Besluit waarbij wordt bepaald dat de zorg 
voor de uitvoering van de wet van 5 Mei 1889 , 
S. 48 , houdende bepalingen tot het tegengaan 
van overmatigen en gevaarlijken arbeid van 
jeugdige personen en van vrouwen, en van de 
daaruit voortvloeiende besluiten, van het Departe
ment van Justitie zal worden overgebracht naar 
het Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. S. 257. 29 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, 
houdende beslissing dat door de uitzonderende 
bepaling vervat in art. 1 sub 1°. der wet van 
5 Mei 1889, S. 48, aan de werking dier wet 
niet worden onttrokken de buiten· den eigen
lijken landbouw of veehouderij staande nijver• 
heids- of handelsondernemingen, al , worden 
daarbij ook voortbrengselen van landbouw of 
veehouderij bewerkt en het product in den 
handel gebracht. 19 Dec. 

Kortingen. Arrest van den Hoof(en Ra11d der 
Ned., betreffende de verbindende kracht der 
wet van 24 Januari 1815 (Stbl. n•. 5). 26 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat de kortinic bedoeld bij artt. 3 
vlg. der wet van 24 Jan. 1815, S. 5, ophoudt 
te werken, zoodra hij, op wiens tractement of 
pensioen zij is verleend, in staat van kennelijk 
onvermogen is verklaard. 4 Maart. 

Krankzinnigen. Besluit waarbij aan d_e Ver
eeniging tot Christelijke verzorgiog van krank
zinnigen en zenuwlijders in Nederland, gevestigd: 
te Utrecht , vergunning wordt verleend op het 
landgoed Bloemendaal te Loosdui.nen een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 22. 13 Jan. 

- Bes.luit houdende wijziging van het besluit van 
7 Mei 1§88, S. 88, tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum der 
geneeskundigen in het kraQkzinnigengesticht te 
Zntphen. S. 39. 10 Febr. 

- Besluit houdende wijziging van het besluit 
van 14 Febr. 1890, S. 25, tot bepaling van 
het maximum der verpleegden en het minimum-· 
van geneeskundigen in het krankzinnigengeaticht 
te Franeker. S. 40. 11 Febr. 

- Besluit waarbij, met vervallenverklaring van 
het beslnit van 10 Jan. 1891, S. 24, houdende 
vergunning aan F. KoBTLANG te Ermelo om 
het landgoed 's Heeren Loo aldaar in te richten 
tot een gesticht voor idioten, gelijke vergunning 
wordt verleend aan de Vereenigiog tot opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht. S. 48. 13 Febr. 
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- Beslnit houdende nadere wijziging van het 
besluit van 9 October 1885, S. 184, tot be

paling van het maximum der verpleegden en het 

minimum van geneeskundigen voor het krank
zinnigengesticht te Rosmalen S. 50. 28 Mrt. 

- Beeluit tot wijziging van het besluit van 22 Sep

. tember 1887, S. 164, houdende vergunning 
tot oprichting van een krankzinnigengesticht te 
Haarlem, aan · de Nieuwe Gracht, en bepaling 

van het maximum van het aantal verpleeicden 

en het minim om van het getal geneeskundigen. 
S. 166. 27 Juui. 

- Besluit waarbij, met wijziging van het besluit 

van 13 October 1885, S. 186, het mnimum 
van het getal verpleegden en het minimum van 

het getal geneeskundigen bepaald wordt voor 

het krankzinnigengesticht • Huize Padua" te 

Boekel. S. 178. 6 Juli. 
- Besluit waarbij aan het bestuur van het krank

zinnigengesticht * het St. Elisabeth's Gasthuis" 
te Deventer vergunning wordt verleend op het 

landgoed -de Brinkgreve", gemeente Deventer, 

een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
S. 212. 17 Ang. 

- Besluit waarbij aan het bestuur der gemeente 

Delft vergunning wordt verleend, in die ge• 
meen te, op een terrein gelegen in den Klein
V rijen banschen polder, een gesticht voor krank

zinnigen op te richten. S. 269. l> Dec. 

Landbouw enz. Besluit tot intrekking van 
het besluit van 17 Juni l 889, S. 9·5, en tot 

vaststelling van een. reglement voor de Rijk&• 

landbouwproefstations. S. 113. 22 April. 
- Besluit van den Minister van Binnenlnndsche 

Zaken, houdende vaststelling eener instrnctie 

voor de Rijks-landbonwleeraren. 30 April. 
- Bealuit houdende nadere vaststelling van be

palingen ter uitvoering van artikel 8 der wet 
van 26 Mei 1880, S. 89, tot bescherming 
van diersoorten, nuttig voor landbouw of hout

teelt. S. 236. 24 Oct. 
Loodswezen. Besluit tot aanvulling van art. lil 

van het Algemeen Reglement op den Loods
dienst, vastgesteld hlj besluit van 23 Januari 
1879 (Staatsblad n°. 25). S. 283. 17 Dec. 

Me.atscha.ppijen. Wet nopens eene overeen
komst met de Billiton-maatschappij, betreffende 
eene nieuwe conceBBie tot het winnen van tin 

op het eiland Billiton. S. 139. 18 Juni. 
Ma.reoha.ussée. Besluit houdende organisatie 

vari het wapen der Koninklijke ·marechaossée. 
. 11 Maart. 

Ma.ten en gewichten. Besluit van den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid, betreffende vaststelling van het goe_d-. 

keuringsmerk voor den ijk en herijk der maten 
en ge,richten enz. voor 18118. 28 Oct. 

- Besluit betrekkelijk den herijk van de maten 
en gewichten in 1893. S. 282. 15 Dec • 

Militair onderwijs. Besluit tot vaststelling 

van een reglement voor den hoofdcursus. S. 221". 
22 Sept. 

- Besluit tot aanwijzinl( van de korpsen van het 

wapen der infanterie, waarbij een cursus wordt 

ingesteld. S. 222. 22 Sept. 
Militie. (Na.tiona.le) Besluit betreffende de 

lichting der nationale militie van het jaar 1892. 
S. 46. 27 Febr. 

- Missive van den Minister van Binuenlandsche 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 

de provinciën, betreffende art. 127 der wet op 
de nationt1le militie. 11 Maart. 

- Wet houdende voorziening ter 
t ij d e 1 ij k e v e r s t e r k i n g v a n d e n a

t i o na 1 e mi I i tie. S. 56. 4 April. 

- Besluit van den Minister van Oorlog, betreffende 
het verleenen van toestemming tot het huwen 

van ingelijfden bij de militie te land. 11 Apn1. 
--:- MiBBive van den Commissaris der Koningin 

in de provincie Overijssel, aan de burgemeesters 

in die provincie, betreffende onderzoek van 

verlofgan![ers. 12 Mei. 
- Besluit van den Minister van Oorlog ; betref

fende dienstreizen van dienstplichtigen der 

nationale militie. 27 Mei. 
- Besluit waarbij de Abdij van Berne, te Hees

. wijk wordt opgenomen onder de in de eerste 

• zinsnede van srt. 121 der wet van den 19 An• 
guatos 1861, S. 72, bedoelde erkende inrich-

• tingen van onderwijs, W&Ar studenten in de 

godgeleerdheid tot geestelijke of bedienaar van 
den godsdienst bij erkende kerkgenootschappen 

worden opgeleid. S. 1~7. 10 Juni. 
- Besluit houilende tijdelijke wijziging van eenige 

bepalingen van de besluiten van 17 Dec. 1861, 
S. 127 en van 8 Mei 1882, S. 46, betreffende 
voorschriften tot uitvoering der wet van 19 Aug. 
1861, S. 72, betrekkelijk de nationate militie. 

S. 179. 22 Jnli. 
- Resolutie van den Minister van Oorlog, hou

dende vaststelling van een voarachrüt betref
fende oproeping in werkelijken dienst, opkomet 
onder de wapenen en vertrek met groot verlof 
van ingelijfden bij de militie te land. 111 Sept. 
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- Besluit betreffende de lichting der nationale 
militie van het jaar 1893. S. 261. 1 Nov. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 
van: 

Baar. L. E. 
.Berns. L. 
Berns. S. B. W. 
:Riermaon. R. F. 
.Biermaon. V. L. 
•Bol,Jken. S. 
Broek. D. A. van deo 
Calker. Dr. F. J. P. van 
Orijns. W. 

S. 190. 11 Aog. 
183. 11 Aog. 
184. 11 Ang. 
196. Il Aog. 
194. 11 Ang. 
164. !l Jooi. 
149. 21 Juni. 

82. 8 April. 
167. 23 Juni. 

Douwes. C. 193. 11 Aug. 
·Egener. E. F. 160. 28 J ani. 
Engelmann. A. H. C. C. 187. 11 Aug. 
Erdmann. F. A. 79. 7 April. 
Falke. H. 197. 11 Aog. 
Fortmann. C. W. 277. 13 Dec. 
Grütering. A. H. A. M. 185. 11 Aug. 
Guffeos. J. M. 20. 4 Jao. 
Haelst. T. P. F. vso 162. 23 Juni. 
Hagen. J. L. 166. 28 Juni, 
Hebiock. B. 166. 21 Joni. 
Henseo. A. H. 76. 7 A.pril. 
Hirschfeld. F. C. 81. 8 April. 
lde. A.. C. 273. 13 Dec. 
Yoong. E. T. 191. 11 Ang. 
Joobert. J. S. 16. 4 Jan. 
Kevelmano. W. 196. 11 Aog. 
Klever. J. l 69. 23 J cai. 
Koning. H. J. 12. 4 Jao. 
K.öster. J. B. 274. Ia Dec. 
Krüger. R. 83. 8 April. 
Leemhnis. H. R. 84. 8 April. 
Lyon. L. M., zich noemende L. M. Barn et Lyon. 

Loo. J. F. vao de 
Loo, J A. H. van de 
Loo. W. C. H. van de 
Martens. J. J. A. C. 
Metger. G. _F. H. F. 
:Monsanto. H. V. 
Miiller. C. J. H. 
Oberstadt. F. 

8. 168. 23 Juni. 
14,. 4 Jao. 
18. 4 Jan. 

188. 11 Aog. 
148. 21 Jani. 
189. J 1 Aog. 
158. 21 Juni. 

78. 7 April, 
278. 13 Der. 

Carapiet P., zich noemende P • .C. Panlos. 
S. 161. 21 Juni. 

Raozow. C. J. Graaf voo 16.· 4 Jan. 
Reerink. H. 
Ruhl. E. H. 
.J acobsoo. J. G .. , zich 

161. 
77. 

noemende 
s. 162. 

23 Joni. 
7 April. 

J. Sachs. 
21 Juni. 

Schade. F. J. E. 
Schelkly. Dr. W. F. H. 
Schenck. G. H. 
Stöwer. M. L. 
Strootmann. G. E. 
Thüniog. B. H . 
Voelcker. F. J. B. 

s. 276. 
19. 

160. 
168. 
192. 
280. 
279. 

18 Dec. 
4 Jan. 

21 Juni. 
23 Jnni. 
11 Aog, 

18 Oec. 
18 Dec. 

18. Völcker. M. J. J. B. 4 Jan. 
186 . Voss. G. H. 11 Aog. 
276. Wagner. J. B. 13 Dec. 

Winters. J. 4 Jan. l 7. 
Nederlanderschap. Wet op het N e

der lander schap en het ingeze
t e n s c h a p. S. 268. l ~ Dec. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van het 
besluit van 4 Juni 1878, S. 81, houdende voor
schriften ter uitvoering van art. 14 der wet op 
het notarisambt, en van het daarbij vastgestelde 
programma. S. 127. 23 Mei. 

- Besluit houdende nailere bepaling van het 
mHimum van het getal ootariBBen in ieder 
arrondissement. S. 228. 29 Sept. 

Onderscheidingsteekenen. W e t to t 
instelling der Orde van Oranje
N as sa o. S. 66. 4 April. 

Onderwijs, (Lager) Besluit tot gedeelte
lijke vernietiging der verordening regelende het 
openbaar onderwijs in de gemeente Scb.oterland, 
vastgesteld door den gemeenteraad bij besluit 
van 22 Mei 1891. S. 180. 27 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
24 October 1884, S. 219, tot intrekking van 
het besluit van 18 December 1886, S. 214, 
en tot vaststelling van programma's voor de 
examens, bedoeld in art. 66bi.r der wet van 
l 7 Angnstos 1878, S. 127, zooals die is ge
wijzigd bij de wet van 8 December 1889, S. 
l 75, ter verkrijging van akten van bekwaamheid 
voor hois- en schoolonderwijs in de vakken, 
vermeld onder i en t in art. 2 der eerst
genoemde wet, tot regeling van de wijze van 
afneming en van hetgeen verder tot deze examens 
betrekking beeft. S. 164. 27 Jnni. 

- Besluit tot wijziging -der artikelen 2, 4 en 12 
· v

0

an het besluit van 17 December 1890, S. 182, 
betreffende het examen, bedoeld in art. 666i.r 
der wet van 17 A ogostns 1878, S. 127, zooals 
die is géwijzigd bij de wet van 8 December 1889, 
S. 176, ter verkrijging eener akte van bekwaam
heid voor h nis- en schoolonderwijs in 'het vak, 
vermeld onder j in 11rt. 2 der eerstgenoemde 
wet. S. 166. 27 Juni. 
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Besluit hoodende besli8aing dat van het jaar 
1891 af iedere bijzondere lagere school, wil zij 
voor de Rijksbijdrage in annmerlring komen, 
een eigen hoofd moet hebben , waaruit volgt, 
dat art. 2a der wet op het • lager onderwijs 
ook uiet toelaat, dat het hoofd eener openbare 
school tevens ia hoofd eener bijzondere school, 
onverschillig of voor deze laatste aanspraak 
wordt gemaakt op de Rijksbijdrage. 8 Juli. 

- Besluit betreffende toepassing van art. 64óu 
der wet op het Jager onderwijs. 7 Sept. 

- Wet tot wijziging van art. 6, 
, eerste lid, der wet van 8 Decem

b er 1889, S. 176, tot ge de e 1 te-
1 ijk e herziening van de wet van 
17 .A. u g u s t u s 1878, S. 127, tot reg e-
1 in g van het lager onderwijs. 

S. 292. 30 Dec. 
Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot aan

vulling van art. 2a van het bij bednit van 
80 Aug. 1864, S. 91, vaatgeateld reglemeut voor 
de Rijks hoogere burgerscholen S. 86. 9 April. 

Onteigening. Wetten e~ besluiten tot ont
eigening ten · algemeenen nutte van eigen• 
dommen voor : 

den aanleg van eene straat in de gemeente 
Nieuwer-Amstel, S. 3. 2 Jall', 

den aanleg van een straatweg, van de westelijke 
grens der gemeente Diever, in de westelijke 
riohtiug door Wapserveen (gemeente Havelte) 
naar de grens van de pro,incie O verijsael. 

S. 4. 2 Jan. 
de verrniming van het Hensdenach kanaal. 

S, ll. 2 Jan. 
den aanleg van een boezemkanaal in Delfland 

van de Kromme Zweth naar de Oranjesluia. 
S, 6. 2 Jan. 

den veatingbouw, vereischt tot het maken van 
eene damsluis in den Angatel. S. 21. 7 Jan. 

het stichten van een nieuw post- en telegraaf
kantoor te Amsterdam en voor de verbreeding 
van de H niszittensteeg en van de Korte 
Huiszittensteeg aldaar. S. li7•. 4 A-pml, 

den aanleg en de verbete'nng van straten en 
riolen in Klarendal, gemeente Arnhem. S. ~8. 

4, April. 
den vestingbouw, vereiacht voor het maken van 

forten aan den Ham, bij Krommeniedijk en be
weaten de hofstede Veldhnis. S. 180. 28 Juli, 

den veatingbonw-, vereiacht tot het maken van 
forten in· den Znidwijkermeerpolder en aan 

"cl.en St. Aagtendijk. S. 200. lli Aug, 

den vestingbouw• vereischt tot het maken van 
eene damsluis in de Drecht en eene inlaat• 
sluis voor den polder Blokland. S. 237, 24 Oct, 

de afsluiting nn de rivier de Maas beneden 
Heusden. S. 244. 29 Oct. 

,vaartverbetering in de gem. Leiden. S. 248. 
31 Oct. 

den aanleg van een afwateringskanaal van 's Her
togenbosch naar Drongelen. S. 272. 13 Dec. 

- Wet tot intrekJdng der wet van 16 April 1887, 
S. 53, verklarende het algemeen nnt der ont
eigening van eigendommen, noodig voor den 
aanleg van een spoorweg (tramwep;) van Amster
dam naar Amstelveen. S. 7. 2 Jan. 

Pensioenen. Bealnit houdende vaststelling der 
regelen omtrent het beheer van het Weduwen
en weezenfonds voor bnrgerlijke ambtenaren. 

2 Jan. 
- Wet tot regeling der pensioenen en 

• onderatanden van het personeel van 
den loodsdienst voor zeeschepen en 
aan de wednwen en kinderen van dat 
perso nee 1. S. 144. 18 Juni-, 

Plaatsnamen, Missive van den Minister van 
Oorlog aan de autoriteiten der landmacht, be
treffende de spelling enz. van plaatsnamen enz. 

23 April. 
Politie. MiBBive van den Miuister van Justitie 

aan de procurenra-generaal fungeerende direc
teuren van politie, betreffende uitvoering der 
verklaringen met Belicië, Onit.aohland,.en Oosten• 
rijk, omtrent den handel in vrouwen en mei15es, 

7 Juni. 
Posterij. Beslnit tot bepaling van den dag, 

waarop de wet van 16 April 1891, S. 87, tot 
regeling der brievenposterij, in werking treedt. 

S. 41. 11 Febr. 
- Besluit tot nitvoerinp: van onderscheidene be

palingen der wet van 16 April 1891, S. 87, 
tot regeling der brievenposterij . S. 42. 11 Febr. 

- Besluiten betreffende vrijdom van briefport. 
11 Maart. 
11 Mei. 
23 Mei. 
16 Juni. 
7 Jnli. 

10 Nov. 
- Besluit houdende intrekking der bestaande voor

schriften omtrent den postwisseldienst tusschen 
Nederlanden Nederlandsch-Indië. S. 91. 21 April, 

- Besluit houdende intrekking van de bestaande 
regeling omtrent het port der brieven. en verdere 
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stukken, die met de zoogenaamde •mails" (dat 
ia: op andere wijze dan langs den recbtstreekschen 
Ze&Wefl) tnsschen het Rijk en zijne koloniën en 
bezittinp:en in Oost- en West-Indië worden 
uitgewisseld. S. 129. 25 Mei. 

- Besluit houdende intrekking der bestaande voor
schriften omtrent de overmaking van gelden 
door middel van postwissels t1111schen Nederland 
en de koloniën in -West-Indië; S. 131. 29 Mei. 

- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering 
van art. 9 der wet van 21 Jan'i 1881, S. 70, 
tot inrichting van een dienst, ter verzeudi ng 
met de post van pakketten, een gewicht van , 
6 kilogram niet te boven gaande. S. 131>. 9 J nui. 

- Beshtit tot regeling van de porten en rechten 
der brieven en verdere atnkken, die tusschen 
Nederland ter eene en de landen, tot de alge• 
meene postvereeniging, alsmede de landen, niet 
tot die vereenip;ing behoorende worden uitge-
wisseld. S. 147. 21 Juni. · 

- Besluit tot uitvoering van artikel 24 der wet 
van 15 April 1891, S. 87, betreffende de 
vrijstelling van briefport. S. 284. 19 Dec. 

- Besluit tot regeling der abonnementsprijzen, 
waarvoor, in het verkeer van Nederland met 
sommige lande'n der Àlgemeene Postvereeniging; 
abonnementen op dagbladen en tijdschriften door 
de postkantoren worden geleverd, en tot wijzi
ging en aanvulling van het besluit van 21 Juni 
1892 (Staatsbl Rd n•. 147). S, 285. 22 Dec. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Hoogeu 
Baad der Ned., houdende beslissing dat ,nit 
aft. 192 der grondwet van 1848 en 138 der 
provinciale wet de bevoegdheid voortvloeit van 
l'rovinciale Staten, om onder goedkeuring des 
Konings eene vroeger als veenscbap georgani
seerde vereeniging van gronden door reorgani
satie in een waterschap te doen opgaan. 11 Mrt. 

- Arrest van dèn Hooiten Raad der Ned., hou
dende beslissing dat onder vignenr der grond• 
wet van 1848, de Provinciale Staten de be
voegdheid hadden om bestaande waterschappen 
op te heffen en nieuwe op te richten. 24 Juni. 

Rechten van in- , uit- en doorvoer. 
Bealnit tot nadere aanvnlling van art, I> van het 
beslnii van 24 December 1883, S. 2,1,8, hou
dende bepalingen ter uitvoering der overeen
komst tot wering der drui:flnia (phylloxera). 

S. 80. 7 April. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 27 April 

1891 ; S. 93, houdende vaal.stelling van het 
invoerrecht voor drop. S. 133. 7 Juni. 

- Wet honden~e wijziging van artik e l 
190 der Algemeene Wet van 26 Au
gustna 1822 (Staatablad n•. 38). S. 14,3, 

18 Jnni. 
- Besluit tot wijziging van de liniën van toezicht 

in Zeeland en Noord-Brabant. S.'168. 27 Juni. 
Registratie. Wet tot vermindering 

van ·aommige evenredige registratie
en hypotheekrechten. S. 224. 27 Sept. 

Rijnvaart. Besluit houdende bçpalingen omtrent 
de Rijnschippers en scheepspatente, en omtrent 
de instelling van commisaiën van deskundigen 
voor de Rijnvaart. S. 216. 6 Sept, 

Rivieren. Besluit houdende vastatellin~ van een 
reglem~nt op het baggeren , graven en visschen 
van voorwerpen en het werpen van grond of 
andere zinkende stoffen in de rivieren onder 
beheer van het Rijk, en langs de zeekusten, 
onder beheer van het Rijk. S. 44. 16 Febr. 

- Besluit ter vervan~ing van het besluit van 
6 Januari 1888, S. 1, tot bekrachtiging van 
een reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlotvaart op den Rijn en andere rivieren. 

S. 86. 12 April. 
- Besluit tot vaststelling vau een reglement van 

pofüie voor de scheepvaart en de vlotvaart op 
• de Merwede, de Noord en de Nieuwe Maas. 

S. 97. 6 Mei. 
- Besluit strekkende tot . vervanging \"llD het be

sluit van 22 November 1886, S. 182, tot vast• 
stelling van het reglement van politie op bet 
ankeren op de rivieren de Beneden -Merwede en 
de Oude Maas, van de kerk te Papendrecht 
tot het veer van Zwijndrecht op Dordrecht. 

S. 98. 6 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van bijzondere regie• 

meuten van politie voor de scheepvaart door de 
Koningshaven en de Nienwe Maas onder de 
~emeente Rotterdam en op de rivieren beneden 
Rotterdam tot in zee. S. 128. 2 6 Mei. 

- Wet tot verbetering van de Berkel, de Schip-
beek en de Regp:e. S. 245. 29 Oct. 

Scheepvaart. Besluit tot vaststelling van 
· een reglement ter voorkoming van aanvaring 
.of aandrijving op openbare wateren in het 
Rijk, die voor de scheepvaart openstaan. S. 10~. 

18 Mei. 
- Besluit tot bepaling van den dag waarop het 

besloit van 13 Aug. 1891, S. 168, tot vast
stelling van een algemeen reglement van politie 
voor rivieren, kanalen, hanna. sluizen, br~eu 
en daarto11 behooreode werken, onder beheer 
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van he~ Rijk, in werking treedt en tot intrekking 
van bestaande bepalingen. S. 169. 28 Juni. 

- Missive van den Minister van J ostitie aan de 
procureurs-generaal te '1 Gravenhage, Amsterdam 
en Leeuwarden, betreffende aanmonstering van 
schepelingen ter koopvaardij. 26 Sept. 

Schuld (Nationale) Besluit tot aflossing 
van de ten laste van den Staat in omloop zijnde 
drie en een half ten honderd rente11:evende schuld
bekentenissen der voormalige Nederlandsche 
Rhijnapoorwegmaatschappij. S. 23. 27 Jan. 

- Besluit betreffende de uitloting en aflosaing 
van 8½ percenta schuldbekentenissen van het 
voormalig Amortisatie-Syndicaat voor 1892. 

S. 37. 6 Febr. 
Als voren vgor 181l3. S. 236. 20 Oct. 

- Besluit betreffende de verwisaeling van drie en 
een half ten honderd rentegevende achnldbe
kcntenisaen, nitgegeven krachtens de wet van 
28 Dec. 18\ll, S. 230, tegen inschrijvingen op 
het Grootboek der drie en een half ten honderd 
rentegevende N atiouale Schuld. S. 38. Il Febr. 

- Besluit betreffende de uitloting en aflossing 
van de 8½ percent& schuldbekentenissen uitgegeven 
krachtens de wet van 28 Dec. 1891 (Stbl. n•. 230). 

S. 256. 17 Nov. 
Schutterij. Besluit van· den Minister van Oorlog 

houdende vaststelling van een voorschrift op de 
verstrekking en de verantwooriling der munitiën 
tot draegbare vuurwapenen. lfl Maart. 

,- Besluit houdende vaststelling van bepalingen 
omtrent de eerbewijzingen aan vaandels van 
schutterijen. 4 April. 

- Missive van de Commissaris der Koningin in 
de provincie Overijssel, aan de gemeentebesturen 
in die provincie, betreffende de benoeming en 
ontslag van auditeurs en officieren bij schutterijen. 

21 April. 
Sluizen enz. Besluiten tot vaststelling van 

een bijzonder reglement van politie voor: 
de sluizen en beweegbare bruggen, ouder beheer 

van het Rijk in de prov. Friesland. S. ll8. 
23 Mei. 

den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. 
S. 11 ll. 23 Mei. 

de schntsluis te St. Andries en hare havens. 
S. 122. 23 Mei. 

de schutsluizen en in d, afgesloten killen van 
het Bergache Veld, ten zuiden van de rivier de 
Merw_ede, en hare havens. S. 123. 23 Mei. 

Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement voor den dienst op 

de spoorwegen, V!l9tgesteld bij beslnit van 27 Oc-
• tober 1876 (Stbl. n°. 188). S. Sll. 19 April •. 

- Besluit tot wijziging van het Algemeen Regl&
ment op de spoorwegen, bedoeld in art. l 
der wet van 28 Oct. 188\l (Staatsblad n•. 1'6). 

S. ll0. l Il April. 
- Besluit hondende nadere wijziging van het 

besluit van 9 J nli 11:176, S. l lill, tot regeling 
van het algemeen toezicht op de spoorweg
diensten. S. 238. 28 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het besluit va~ 
Il J nli 1876, S. 160, ter uitvoering van art. 16 
der wet van Il April 187ó, S, 67, tot regeling 
van den dienst en het l(ebrnik van spoorwegen. 

S. 23\l. 28 Oct. 
- Wet houdende bekrachtiging van eene over

eenkomst betreffende den stoomtramweg Ede
Wageoingen. S. 271. 13 Dec. 

- Besluit tót bekendmaking van den tekst van 
het besluit van Il Juli 1876, S. lfill, tot rege
ling van het algemeen toezicht op de spoor
wegdiensten ; zooals die is gewijzigd bij de be
sluiten van 30 Juli 1876, S. 166, 24 Oct. 1886, 
S. l 90 en 28 Oct. 1892 (Staatsblad n•. 238). 

S. 281. 18 Dec. 
Sterke drank. Besluit houdende vernietiging 

van het besluit varî burgemeester en wethouders 
der gemeente Goedereede, waarbij vergunnin is 
verleend aan F. C. GOEDKOOP aldaar tot verkoop 
van sterken drank in het klein . S. 220. 22 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders ddr gemeente R~en, 
waarbij aan H. 

0 

HARENS aldaar vergunni is 
verleend tot verkoop van sterken drank in het 
klein. S. 233. 18 Qet. 

Strafrecht. Wet to t n a d e re v e r 1 e n
g in g v_an den termijp, gedurende 
welken artikel 1 van de wet van 
6 Maart 1818, S. 12, van kracht 
blijft. S. 181. 10 .A.ng. 

Suiker. Wet tot nadere schorsing der hellii;1g 
van het uitvoerrecht van suiker in Nederlandsch
Indië. S. 64. 6 April. 

Telegraaf. Beslnit houdende wijziging van het 
reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
vastgesteld bij het besluit van 4 J oli 18\ll 
(Staatsblad n•. 146). S. ll4. 22 April. 

- Misaive ven den Miniater van Binoeolaudsche 
Zaken, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betre:fl'ende de koeten der 
regeeringstelegrammen van burgemeester& aan 
ambtenaren van het openbaar mio}Aterie. 30 Mei. 
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- Besluit tot herziening van het besluit van 
16 Sept. 1886, S. 164, houdende nadere 
regeling der voorwaarden, waarop-, met mede
werking der gemeenten, rijkstelegraafkantoren, 
en rijkstelephoónkantoren in kleinere plaatsen 
knnnen worden opgericht en in _stand gehouden:. 

S. 219. 14 Sept. 
·- Besluit houdende wijziging en aanvulling van. 

het reglement voor gemeenschappelijke militaire 
en burgerlijke telegraafdienst in tijden van 
oorlog en van voorbereiding tot oorlog, goed
gekeurd bij het besluit van 10 Augustus 1880 
(Staatsblad n•. 158). S. 234. 18 Oct. 

- Arreat van den Hoogen Raad der · Ned., hou
dende beslissing dat telephoonwerken moeten 
worden begrepen onder de in- art. 361 van het 
Wetboek van Strafrecht genoemde telegraaf
werken. 21 Nov. 

Tollen. Arrest van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat ook na de in
voering der wet van 6 Jnli 1850, S. 39, ten 
aa•nzïen van de tolheffing op de geconcessioneerde 
wegen, waarop de heffing niet als belasting, maar 
alleen als · retributie kan plaats vinden, gelden 
de beslniten van 6 Mei 1850, S. 23 en van 
7 ~'ebrua.ri 1822, S. 4, waarbij , tot ,·erzekering 
van die heffing, aan nad~re regeling bij provin
ciale verordening niets is overgelat_en. 19 Dec. 

Tractaten. Belgie. Overeenkomst tot wijzi
ging van art. 5 9 van het reglement betreffende 
het loodswezen en het gemeenschappelijk toe
zfoht op de &helde en de andere daarin ge- · 
!Hlemde wateren, behoorende bij de op 20 Mei 
1841! te Antwerpen tusschen voorzegde Rijken 

.ogeeloten overeenkomst (Staatsblad 1841!, n°. 45), 
en strafbaarstellinF: van de overtredingen in dat 
artikel bedoeld. S. ll. 2 Jan. 

46. 19 Febr. 
- Algemeene Postvereeniging. Gesloten verdragen, 

overeenkomsten en slotprotocollen , voor zoover 
daarbij Nederland en Nederlandsch Oost• en 
W eat-Indië betrokken zijn. S. 51. 29 Mrt. 

- Algemeene Akte der Internationale Conferentie 
tot het beramen van maatregelen tot wering 
Yan den slavenhandel. S. 62. 1 April. 

92. 21 April. 
- Groot-Brittannië en Ierland. Overeenkomst tot 

vaststelling der grenzen tnsschen de Nederland
sche beûttingen op het eiland Borneo en de 
Staten op dat eiland, die onder Britsch protec
toraat staan. S. 53. 4 April. 

103. 20 Mei. 

- België. Overeenkomst en additionneel artikel, 
betreffende wijziging en verbetering van de ver
lichting en betonning der Wester-Schelde. 

S. 54. 4 April. 
170. 28 Juni. 

Oostenrijk-Hongarije. Verklaring nopens de 
van weerszijden te nemen maatregelen tot het 
tegengaan van den zoogenaamden handel fo 
vrouwen en meisjes. S. 61._ 6 April. 

- Bekendmaking van de tnsschen Nederland en 
de Dominicaansche Republiek op 1 Mei 1891 
te . '1 Gravenhage gesloten consulaire overeen
komst. S. 96. 29 April. 

- Internationale overeenkomst omtrent het goe
derenvervoer op spoorwegen. S. 146. 18 Juni. 

268. 30 Nov. 
- België. Postverdrag. S. 172. l _Juli. 
Veeziekten. Beslnit van de Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van Finan~iën, betref
fende in- en doorvoer van van vee afkomstige 
artikelen. 3/6 Mei. 

- Besluit lot vaststelling van nadere bepalingen 
tot het tegengaan van de verbreiding van het 
mond- en klauwzeer onder het vee. S. 167. 

27 Jnni. 
Aanvnliing van bovengenoemd besluit. S. 255. 

1·7 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., be- · 

. treffende de wet van 26 April 1852, S. 92, 
en art. 15 der wel van 20 Juli 1870 (Staats
blad n•. IS]). . 27 Juni. 

~ Besluit tot aanvulling van het besl~it van 
27 Maart 1888, S. 67, waarbij nader wordt 
bepaald, welke ûekten van het vee voor be
smettelijk worden gehouden, en welke der in 
de wet van 20 Jnli 1870, S. 131, genoemde 
maatregelen bij het dreigen or heerschen van 
elke dier ziekten moeten toegepast worden, 
gewij:rigd door de besluiten van 12 Mei en 
9 Oct-. 1889, S. 62 en 128, en aangevuld door 
het besluit van 20 Mei 1890 (Staatsblad n°. 92). 

S. 254, 17 Nov. 
- Arrest van den Hoogeu Raad der Ned., hou

dende beslissing dat art. 3, · eerste lid van het 
beslnit van 27 Maart 1888, S. 67, gewijzigd 
bij dat van 12 Mei 1889, S. 62 en dat van 
20 Mei 1890, S. 92, bevat een voorschrift, 
gegeven krachtens ode bij de artt. 31 en 34 
der wet van 20 Juli 1870, S. l&l, aan den 
Koning voorbehouden bevoegdheid. 19 Dec. 

Visscherij. Arrest van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat onder de woorden 
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•zegendree! of zegenworp" in art. l litt, c van 
het beslnit van 21 Jnli 1886, S. 128, moet 
worden verstaan dat gedeelte der rivier, dat 
ingenomen wordt door een zegen , tijdens dat 

voorwerp daarin e:eworpen is of drijft. 16 Mei. 

- Besluit hondende va1tstelliog van een nieuw 
reglement op het hevisschen der Schelde en 
Zeenwache Stroomen. S. 198. 11 Ang. 

Wachtgeld, Besluit tot wii•if;ing van het b~· 
slnit van 24 Juli 18611, S. 142, boudend7 
heuiening van het besluit van 2 Juli 1849, 

no. ólS, omtrent het toekennen van wachtgelden 

aan burgerlijke ambtenaren. S. 60. 4 April. 

- Bealnit ter bekendmaking van deu tekst van 

het besluit van 24 Juli 18611, S. 142, houdende 
herziening van het besluit van 2 J nli 1849, n°. 66, 

omtrent het toekennen van wachtgelden aan 

burgerlijke ambtenaren, zooala die is gewijzigd 

bij het beslnit van 4 April 18112 (Stbl. n°. 60). 

S. 260. · 6 Dec. 

Wapenhandel. Resolutie van rien Minister 

van Oorlog, betreffende verstrekking van materieel 

enz. aan vereenigiugen tot vrijwillige oefeningen 

in den wapenhandel. Il Febr. 

Waterstaat. Besluit houdende nadere be11a• 
lingen betreffende den dienst van den Rijke• 

waterstaat. S. 47. 211 Febr. 
Wegen. Arrest van den Hoogen Raad der 

Ned. , houdende beslissing dat het openb~r ge

zag, aan hetwelk de zorg en het toezicht is 

01igedrajt6n over de wegen en voetpaden in de 

provincie waarin het goed ia gelegen, niet alleen 

bevoegd , maar zelfs verplicht iR om binnen d~ 

grenzen door de grondwet en de proviuciele 

JVet gesteld , regelend op te treden en verande
ringen in de bestemming van dat voetpad te 
verbieden. 8 Dec. 

Wetgeving. W e t t o t a a n v u 11 i n. g v a n 

d e a r t i k e 1 e n 980 e n 1188 va n h e t· 

Bnrirerlijk Wetboek. S.146. 18Juni. 

Zeebrieven. Besluit hondende nadere bepa
lingen omtrent de zeebrieven en jaarpassen in 
Nederlandsch-lndië. S. 49. 8 Maart. 

Zeep. W e t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n 
a c c ij n e e n w ij z i g in g v an h et i n

v oer re c h t op zee p. S. 226. 27 Sept. 

Zegel. Missive van den Miniater van Oorlog aan 

de autoriteiten der landmacht, betreffende de 
toepassing der wet op het zegel. 4 Mei. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toe
paasing der wet van 26 April 1884, S. 80 , 

tot vaststelling van buitengewone maatregelen 

tot afwending van eenjge besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 177. 13 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van buitengewone maat• 

regelen tot afwending der Aziatische rholera en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 216. 

4 Sept. 
- Missive van den OommissafÎb der Koningin in 

de 1irovincie Overijss~I, aan de burgemeesters 

in die provincie, houdende mededeeling van 

f..et formulier der verklaring te stellen op decla
ratiën wegens gedane voorschotten in· zake ont

eigening van besmette goederen. 24 Se~. 

Zout. W et ho ud e n d c be pa 1 i n ~ en 

omtrent den accijns op het .zo ut. 

s. 227. 27 Se1t, 
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