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VERZAMELING 
DER 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, 
BETREKK.ELl.rK HET 

OPENBAAR BESTUUR 

IN DX 

NEDERLANDEN , 

SEDERT Dl!i HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

2 Januari 1893. WET, tot verhooging en wijzi
ging van het zevtinàe hoofdetnk B de~ Staats
liegrooting voor het dienstjaar 1892. S. 1. 

Bij deze wet wordt het totaal der 4de Afd. van 
' dit hoofdstuk gebracht op f 119,275; dat der 

5de Afd. op / 4,434,085 ; dat der 8ste Afd. op 
/1,607,626.30 en het eindcijfer op/19',006,599.38S. 

2 Januari 1893. WET, tot goedkeuring van den 
onderha~dschen verkoop van een perceel wei
land te ', Heerenberg aan den Vorst van 
liOHENZOLLERN. 8. 2. 

2 Januari 1893: WETTEN, houdende naturali-
satie van: 

L i t ma n B o 1 c h o v e r. S. 3. 
A v r a m M ei r B o 1 c h o v e r. S. 4. 
S e r v ai s H e m m er. S. 5. 
Jo ; ,e p h H n be r t Vos s. S. 6. 
G e r h a r d C a r 1 V o e s. S. 7. 
Winand Hubert Boijmanne. S. 8 .. 
Mr. 0 ei Jan Lee, zich noemende 

Mr. J o ha n L e e. S. 9. 
Johann Hermann Lembeçk. S. 10. 

3 ·Januari 1893. WETrEN, houdende naturali
satie van: 

H e r m a n n K r n s e. S. ll. 
G er h a r d W i 1 h e 1 m H a n en ka m p. 
. s. 12. 

Jol;tann Gerhard Reiring. S.13. 

Wijnand Johannes Daim ij n. S. 14. 
Johann Hein ric h .Ja_c o b B rü n ing. 

s. 15. 
Johann Wilhelm Robert von 

d e r N a h m er. S. 16. 
Joseph Guillau me Nicolas Xhon

ne ux. S. 17. 
Simon Joseph Hubert Ahn. S. 18, 

l'i Januari 1893. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van den 29sten Oc
tober 1891 (Staatabl,ail n•. 175), waarbij aan 
P. J. SAVELBERG te Heerlen vergunning is 
verleend een gedeelte van het St. Jozefä
gesticht .te Heel (gemeente Heel en Panluef) 
in te richten tot een gesticht voor idioten. 
s. 19. 

IN NAAJII VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA' ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 2 Januari 1893, n°. 12, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver• 
zoek van P. J. SAVELBERG te Heerlen, om in
trekking van de vergunning hem verleend tot het 
oprichten van een gesticht tot verpleging van 

vrouwelijke idioten te Heel (gemeent.e Heel en 
Pawel); 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staaû

bl,ail n•. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46°., 
van de wet van 15 À.pril 1886 (Staaûblail n•. 6<1.); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
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Eenig artikel. 

Het Koninklijk besluit van 29 October 1891 
(Staatsblad n•. 176), waarbij aan P. J. SAVEL· 
BERG te Heerlen vergunning is verleend een ge
deelte van het St. J ozefägesticht te Heel (ge
meente Heet en Panheel) in te richten tot een 
gesticht voor idioten, wordt ingetrokken. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit• dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den óden Januari 1893. 
(.iet.) EMMA. 

De Minuter van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1893.) 

7 Januari 1893. BESLUIT, betreffende het examen 
voor surnumerair der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA; ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

CJen van 4 J aouari 1893, n°. 5, Afdeeling 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 7 van het 

Koninklijk besluit van 23 April 1887, n°. 35 (1), 
wordt gelezen als volgt: 

Om tot het eerste examen te worden toegelaten 
moet men bij den aanvang van het jaar, waarin 
het gehouden wordt, den leeftijd van 18 jaar 
bereikt en dien van 20 jaar niet overschreden 
hebben. Om tot het tweede te worden to~elaten 
mag men bij den aanvang van het jaar, waarin 
dit gehouden wordt, den leeftijd• van 25 jaar · 
niet overschreden hebben. 

2. Dit besluit treedt voor elk dier examens in 
werking na hno afloop in 1893. 

De Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit besluit. 

'• Gravenhage, den 7den Januari 1893. 
(get.) EMMA. 

De ,Jliniater van Financiën, (vet.) P1ERSON. 

12 Januari 1893. BEBLUlT, tot nadere a11nvnl
ling van art. 5 van het Koninklijk besluit 
van 24 December 1883 (Slaatlblad n•. 248), 

(lr Dit besluit is in de Verzameling opgenomen 
onder de dagteekeoing van ·15 April 1887, onder 
welke dagteekeoiog het eveneens in de Staatl
courant voorkwam. 

houdende bepalingen ter uitvoering der over
eenkomst tot wering der draitlais (phylloxera). 
S. 20. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van de Ministers van Water

staat, Handel en Nij verbeid en van Financiën, 
van 30 November 1892, litt. A, afdeeling Handel 
en Nijverheid, en van 30 November 1892, n°. 55, 
lnvoerr. en Ace.; 

Gelet op de w_et van 6 December 1883 (Staatl
blad o0 • 181) eo· op het Koninklijk besluit van 
24 Derember 1883 (Staatlhlad n°. 248); 

Mede gelet op het Koninklijk besloit van 16 Juni 
1891 (Staatsblaà o0

• 104); 
Deo Raad van State gehoord (advies van den 

27 December 1892, o0 • 17); 
Gezien het nader rapport van de voornoemde 

Ministers, van 3 Januari 1893, n°. 103, afdee
liog Handel en Nijverheid, en van 9 Januari 1893, 
n•. 51 , Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevoo,len en verstaan: 
Art. 1. Met nadere aanvulling van art. 5 un 

het Koninklijk besluit van 24. December 1883 
(Staatlblad n°. 248) wordt het douanekantoor 
Wernhout, voor zooveel het vervoer per as be
treft, opgenomen onder de kantoren, welke voor 
don in- en doorvoer van de in dat artikel be
doelde planten, heesters en andere gewassen zijn 
opengesteld. 

2. Dit 'besluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien zijner afkondiging. 

Ue voornoemde Minist~rs zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,. 
blad en gelijktijdig in de Staat.rcourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 12deo Januari 1893, 
(get.) EMMA. . 

De Min. 11an W ater,taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

De Minute,- van Financiën, (get.) PIERBON. 
(Uitgeg. 29 Jan. 1893.) 

13 Januan 1893. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrootiog voor 
het dienstjaar 1892. S. 21. 

Bij deze wet worden de voJg-,nde artikelen van 
dit hoofdstnk 

a, verhoogd: 
A.rt. 67 met f 5,0oo: A.rt. 70 met /95,000. 
bt. 84 met/ 100,000. 
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Ten gevolge van voorschreven verhoogingen 
wordt het totaal der IV de Afdeeling van gezegd 
hoofdstuk gebracht op: / 840,489 ; en het eind• 
cijfer van dit hoofdstuk op : / 12,431,054.84. 

li. Árt. 13 3 gelezen als volgt: 
Rijksnormaallessen tot opleiding van onder

wijzer, en onderwijzeressen en kosten van op• 
leiding voor het afleggen van het examen ter ver
krijging der akte van bekwaamheid v~or de vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek. 

21 JatJuari 1893. BBSLUIT, tot vernietiging van 
het eer.te lid van art. 4, het derde lid van 
art. 7, het derde en 4de lid van art. 12 
en het eerste lid van art. 13 van de ver
ordening der gemeente Gouda, van 18 De
cember 1888, regehmde het politietoezicht 
op de huizen van ontucht en de publieke 
vrouwen in die gemeente. S. 22. 

IN NUK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wrz EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landache Zaken• van 12 December 1892, n°. 5803, 
afdeeling B B, ter vernietiging van het eerste 
lid van art. 4, het derde lid \'an art. 7 , het 
derde en 4de lid van art. i'2 en het eerste lid 
van art. 13 van de verordening der gemeente 
Gouda, van 18 December 1888, regelende het 
politietoezicht op de huizen van ontucht en de 
publieke vrouwen in die gemeente ; 

Overwef!ende, dat in de aangehaalde bepalingen : 
I. de onderteekeniog der inschrijving ook voor 

vronwen, wier inschrijving ambtshalve plaats heeft, 
verplicht wordt gesteld ; 

Jl. de commissaris van politie bevoegd wordt 
verkle,ard te zorgen, dat publieke vronweo naar 
de voor de visitatie bestemde plaats en naar een 
ziekenhuis worden gebracht; 

111. aan de publieke vrouw, die in een zieken
huis ia geplaatst wordt verboden dat iresticht te 
verlaten dan na verklaring van den geneeskundige, 
dat zij volkomen hersteld is; 

overwegende, wat poot I betreft, dat eene 
ingeschreven vroa w, welke die onderteekening 
weigert, ook indien zij inderdaad geene publieke 
vroaw ia, wegen• het niet nakomen -van die ver• 
plichting door den rechter veroordeeld en tot 
straf zou moeten verwezen worden; 

dat het opleggen van znlk eeoe verplichting -
nog wel met strafbedreiging - enkel op grond 
van eene eenzijdige beslissing en verrichting der 
administratie verder gaat dan de bevoegdheid, 

• 

bij art. 135 der gemeentewet aan den gemeente
raad toegekend; 

dat de bierbedoelde bepaling in bovenvermelde 
verordening das in strijd is met art. 135 der 
gemeentewet; 

overwegende, wat pont II en 111 betreft, dat 
bij de daarbedoelde bepalingen inhechtenisneming 
of aanhouding wordt voorgeschreven, zonder dat 
daarbij van een bevel des rechters, inhoudende 
de redenen der gedane aanhoouing, sprake is of 
wezen kan; 

dat volgens art. 157 der Grondwet de gevallen, 
waarin iemand zonder bevel van den rechter, 
inhoudende de redenen der gedane aanhouding, 
in hechtenis mag worden genomen , moeten be
paald sijo in de wet ; 

dat de gevallen, w'8rin volgens de boven 
sob II en III aangehaalde bepalingen der ver
ordening dergelijke vrijheidsbeneming zou mogen 
plaats vinden, niet in de wet zijn bepaald; 

dat mitsdien die bepalingen in strijd zijn met 
art. lö7 van de Grondwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
10 Januari 1893, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
·van Bionenlandsche Zaken, van 19 Januari 1893, 
n°. 1103, afd. B B; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het eerste lid van art. 4; het derde Jid van 
art. 7 ; het derde en vierde lid van art. 12 en 
het eerste lid van art. 13 vso het besluit van 
den raad der gemeente Gouda, dd. 18 December 
1888, tot vaststelling van bovengemelde verorde
ning, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Biooenlaodache Zaken ie be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage , den 2lsten Januari 1893. 

($et.) EMMA. 

De Mi"uter oatJ Binnet1la1t!kche Zalna, 
(pet.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1893.) 

25 JatJuari 1893. BESLUIT , tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van Il J ooi 1891 
(Staaûblad n°. 102), waarbij aan SOPHIA 
GBNIS te Ede, vergunning is verleend tot 
oprichting van een gesticht voor krank
zinnigen aldaar. S. 23. 
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IN NAU[ VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vao Binnen
landsche Zaken, van 23 Januari 1898, n•. 296, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver
zoek van SOPHIA G ENIS te Ede, om . het gesticht 
voor krankzinnigen aldaar, tot de oprichting 
waarvan baar vergunning is verleend bij Kooink
lijk besluit van Il Juni 1891 (Staat,blad n°. 102) 
en waarvan twee paviljoenen voltooid zijn, uit 
te breiden met de daarnevens geleJ!;en villa 
• Ruimzicbt" en deze te be,temmen voor de ver-

pleging van acht krankzinnige vrouwen; . 
Gelet op de wet van }27 April 1884 (Staat,

blad n°. 96), gewijzigd bij art. 10:, sub 46°., 
van de wet van 15 April 1886 (Staatl6lad n•. 64}; 

Hebben goedgevonden en verataan te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het eerste lid van art. 2 van het Koninklijk 
besluit van Il Joni 1891 (Staat1blad n°. 102), 
waarbij aan SOPHIA GEMIS, te Ede, vergunnin!( 
is verleend tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen aldaar, wordt gelezen als volgt: 

• In het gesticht, bestaande uit de villa • Ruim
•zicht", waarin ten hoogate acht patiënten mogen · 
•worden verpleegd, en twee paviljoenen, mogen 
• nitsluitend vrouwen, doch nooit meer dan twaalf, 

•'ferpleegd worden." 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de nitvoerin!( van dit besluit, dat in 
het Staat,blad zal worden geplaatst. 

Gravenhage, den 25sten Januari 1893. 
(get.) E M M A. 

ne Minilter van Binnenlanthcke Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1893.) 

26 Januari 1893. WET, tot vaststelliug van de 
begrooting der nitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij, voor het dienstjaar 1893. 
d. 24. 

Bij art. 1 wordt de b6grooting vastgesteld op 
f 246,262.-. 

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

26 Jan11ari 1898. WET, tot onteigening ten be
hoeve van een locaalspaorweg van Sittard, 
over Heer ten tot aan de N ederlandsch-Pruis
sische grens, nabij Herzogenratlt. S. 26. 

26 Januari 1893. W.BT, tot regeling der ont
vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor weduwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren, over het jaar 1893. S. 26. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vaat
!(esteld als volgt: 

Ärt. 1. 'l'raktement van den directeor en van 
de ambtenaren, toelage van de concier!(e, benevens 
schrijlloonen aan lijdelijk bij het fonds werkzaam 
gestelde personen . / 16,600 

Árt. II. Bareel- en lokaalbehoef-
ten, beoevens drukwerk . 

Árt. Ill. Reis- en verblijfkosten 
van commillBBrÎesen, zoomede reia-
en verblijfkosten van den directeur 
en van de ambtenaren • 

bt. IV. Reis- en verblijfkosten 
en vácatiegelden van de leden van 
den Pensioenraad • 

.Ärt. V. Onderhoud en asaurantie-
premie van het gebonw, waarin de 
bureelen zijn gevestiKd. . 

Árt. Vl. Pensioenen . 
Árt. VII. Aankoop van inschrij

vingen op een der Grootboeken van 
de Nationale Schuld . 

Árl. VIII. Restitutie van ing&
houden kortingen bedoeld bij de 
lide alinea van artikel 17 der wet 
van 9 Mei 1890 (S{aatlhlad n°. 79). • 

Árt. IX. Onvoorziene uitgaven . • • 

8,800 

800 

1,800 

650 
560,000 

81i0,61S0 

2,000 
1,000 -------

/ 1,427,200 
Bij artt. 2, 8 en 4 worden de middelen tot 

dekking aangewezen. 

26 Januari 1898. WJIT, tot vaat.stelling der he
grooting van het Fonds, voortspruitende uit 
de koopprijzen van domeinen voor het dienst
jaar 1898. S. 27. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vaatgesteld op / 270,000, te weten: 

Onderart. 1 op / 10,000. - Onderart. 2 op 
/ 18,000. - Onderart. 3 op / 72,000. -
Onderart. 4 op f 20,000. - Onderart. 5 op 
/ lli0,000. 

Bij art. 2 worden tot dekking der uitgaven, 
in hel vorig artikel vermeld, aangewezen: 

1 °. de gelden van het Fonth uoort,pruitenth 
uit tU koopprijzen van domeinen, op den 31 De
cember 1892 in 's Rijks schatkist aanwesig; 

2°. de in 1898 te doene ontvangsten voor ge
noemd Fonds. 
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30 Januari 1893. BESLUIT, hondende WJJZtgrng 
en aanvnlling van het Reglement van politie 
voor de scheepvaart en vlotvaart op de Mer
f/J8M, de Noord en de Nieu,oe Maas, vaat-

• gesteld bij Koninklijk besluit van 6 Mei 1892 
(Staat8Mad n°. 97). S. 28. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ" EMMA, ENZ. 

Op de voordmeht van den Miniater van Water
staat, Handel en Nijverheid van 5 Januari 1893, 
I,a, E. , afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staatl
lJtad n•. 69); 

Overwegende, dat het noodig is, zooveel moge
lijk in overeenstemming met het Reglement op de 
scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn,· met 
inbegrip van de Waal ·en de Lel, politiebepalingen 
vast te stellen voor de scheepvaart en de vloh·aart 
op de Mer,oede, de lîourd en de Nieq,oe Maai ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
17 Jannari 1893, n°. 4); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor
noemden Minister van 28 Januari 1893, I,a, A., 
afde'l!ling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
1°. de tweede volzin van alinea 2 van Artikel n 

van het Reglement van politie voor de scheepvaart 
en vlotvaart op de Merwede, de Nourd en de 
Niea,oe Maai wordt gel~zen als volgt: 

• Dit schuitje moet ten minste • / • uur en ten 
hoogate 11 

/ • nur voor het vlot nitvaren en een 
vlag voeren, bestaande uit zestien ruiten, af
wisaelend rood en wit, wanneer het vlot door een 
stoomschip wordt gesleept en anders afwisaelend 
rood en zwart." 

2°. Art. III, 4°., alinea 3, wordt gelezen als 
volgt: 

• Lil(get;l zulke vaartuigen achter kribben of in 
het algemeen z66 dat zij van de aankomende 
stoombooten niet knnnen gezien worden, dan zijn 
deze slechts dan verplicht met verminderde snel
heid te varen, wanneer hiertoe van de vaartuigen 
bij dag door het uitsteken van eene van verre 
zichtbare vlag, des nachts door het aanbrengen 
van twee loodrecM boven elkander geplaatste roode 
lantaarns, een teeken gegeven is." 

3°. Art. X'VI wordt gelezen als volgt: 
1°. A.. Elk bij nacht onder stoom varénd stoom• 

schip, dat geen sleepdienst nitoefent, moet voeren: 
a. aan of voor den fokkemast op eene hoogte 

boven den romp van niet minder dan 6 Meter en, 
indien het vaartuig meer· dan 6 meter breed ia, 

op eene hoogte van niet minder dan de breedte 
an het vaartnig, ge111eten over den scheepsromp, 

ten Jantjlarn, ~ie een gelijkmatig en onafgebroken 
beider wit licht werpt of over den geheelen hori
zon M ten minste over een boog van den horizon 
'Van 20 komp'88treken, waarvan 10 ter wederzijde 
:van het vaartuig vallen, zoodat de schijn, in de 
richting van de llll van het vaartuig naar voren 
gerekend, nog tot op 2 streken achterlijker dan 
dwars van het vaartnig valt en van eene zoodanige 
lichtsterkte, dat het bij donkeren nacht en goed 
zicht op een afstand van ten minste 4 kilometer 
,zichtbaar is; 

'6. aan stuurboordzijde een lantaarn, die een 
gelijkmatig en onafgebroken groen licht werpt over 
een boog van den horizon van 10 kompasstreken, 
en wel in de richting van de as van het vaartuig 
naar voren gerekend tot 2 streken achterlijker 
dan dwars; 

c. aan bakboordzijde een lantaarn, die een gelijk• 
matig en onafgebroken, rood licht werpt over een 
boog van den horizon van 10 kompasstrehn, en 
wel in de richting van de BI! van het vaartuig 
naar rnren gerekend tot 2 streken achterlijker 
dan dwars; 

d. de hierboven onder lJ en c genoemde groene 
en roode zijlichten moet.en bij donkeren nacht en 
goed zicht ten minste 2 kilometer ver zichtbaar 
zijn. Ook moeten zij binnenboord zoodaoig 'bedekt 
zijn, dat het groene Jicht niet van bakboordzijde 
en het roode niet van stunrboordzijde kan gezien 
worden; 

e. op kleine stoomvaartnigen mogen de onder 
lJ en c genoemde groene en roode zijlichten in een 
daartoe ingerichte lantaarn aan den voorsteven 
gevoerd worden. 

B. Elk bij nacht onder stoom varend stoomschip 
dat sleepdienst ·uitoefent, moet, liehalve de hier
voren onder A genoemde lichten, nog een tweede 
wit licht van gelijke inrichting en gesteldheid en 
terzelfder plaatse ala het . onder A a genoemde 
voeren en wel niet minder dan 0.8 M. en niet 
meer dan 1 M. loodrecht boven of beneden het 
eerstgenoemde. 

C. Elk vaartuig, dat bij nacht gesleept wordt 
of llOnder stoom vermogen vaart, hetzij het zeilt, 
drijft, geboomd, getrokken, geroeid of op welke 
wijze ook zonder stoomvermogen voortbewogen 
wordt, moet een lantaarn met helder wit licht 

. voor boven aan den mast of ten minste 3 M. 
boven den romp aan een staak voeren. Dit Jicht 
moet bij vaartuigen, die gesleept worden Ót' zeilen, 
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bij donkeren nacht en goed zicht ten minste 
2 kilometer ver te zien zijn; 

Op vaartuigen zonder mast ·moet een licht zoo
danig zijn aangebracht, dat het van alle zijden 
dnidelijk zichtbaar is. 

2°. Sleepkonvooien mogen bij nacht niet varen, 
dan wanneer de hemel door sterren of maau ver
licht ie. Zoodra de lacht betrekt, moeten de 
vaartuigen hnnne vaart staken en op de eerste 
geschikte plaats aanleggen. 

S•. Bij mistig weder · mogen alle stoom booten, 
met of zonder gesleept wordende vaartuigen, 
slechts met halve kracht varen en moeten de · 
echippers onafgebroken de scheepsklok doen kleppen, 
terwijl de schippers van zeilschepen onafgebroken 
met den roeper moeten waarschuwen. 

Wanneer de mist zoo zwaar ie, dat geen der 
beide oevers meer kan worden gesien , moeten de 
varende schepen op de eerste geschikte plaats 
worden vastgelegd. Van dezen maatregel zijn nit
gezonderd de veerponten door stoom gedreven. 

4,o., Wanneer schepen elkander des nachts in 
hetzelfde vaarwater (artikel V) tegenkomen, moet 
bij het voorbijvaren steeds rechts uitgeweken 
worden (artikel VII 1). 

Wordt echter de schipper van eene opwaarts
varende stoomboot met gesleept wordende vaar
tuigen door bijzondere omstandigheden verhinderd 
dit voorschrift na te komen, dan moet hij vijf 
klokslagen doen hooreo, en aan stuurboordzijde 

met een helder brandende lantaarn van wit glas 
doen zwaaien, waarop beide vaartuigen links 
moeten uitwijken. 

6°. Vlotvoerders mogen met hunne vlotten de 
ligplaat.a daarvan niet vroeger verlaten dan één 
nnr voor zonsopgang, zij mogen hunne reis niet later 
voortzetten dan één nor na zonsondergang, ten 
ware zij door onvoorziene omstandigheden ver
hinderd worden om voor dat tijdstip de aanleg
plaats te bereiken. 

In dergelijk geval moeten oa het vallen van 
den avood aan de zijde van ·het vaarwater ter 
hoogte van ten mioste 4 M. twee helder bran
dende lantaars van wit glas naast elkander op een 
onderlingen afstand van niet minder dan 2 en 
niet meer dan 4 M. op het voorste gedeelte en 
twee zulke lantaarns op den zelfden afstand en 
hoogte, op het .achterste gedeelte van het vlot 
geplaatst worden. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en ijsgang 
mogen vlotten niet varen. Worden zij er onder
weg door overvallen, dan moeten zij op de eerste 

bereikbare aanlegplaats worden ten anker gebracht 
of vastgemeerd. 

4°. Art. XVII wordt gelezen als volgt: 
•l•. De schipper van een vaartuig ofde voerder 

va11 een vlot, dat aan den grond zit ofgezonken 
is, moet op eene geschikte plaats aan de rivier 
een wachter of waarschuwer stellen, die in last 
heeft om de andere schippers en vlotvoerders te 
praaien en hen bekend te maken met den aard 
en de plaats van het ongeval. 

Deze wachter moet geplaatst worden op minstens 
ééu o ur gaans boven de plaats van het ougeval. 
Zoodani!(e wachter wordt ook geplaatst aan de 
uitmondingen van de bevaarbare nevenrivieren, 
die zich binnen gelijken afstand vau die plaats 
bevinden. 

Gezegde waarachnwers moeten op ban post 
blijven tot dat zij bericht hebben gekregen dal 
het vaartnig of vlot weder drijvende !(emaakt is, 
of tot het bericht, dat onmiddellijk aan de politie 
moet worden gegeven , door eeoe bekendmaking 
dienovereenkomstig gevolgd is. 

2°. Wanneer stoom booten met of zonder gesleept 
wordende vaartuigen bij de opvaart gekomen zijn 
aan de plaat,, waar een schip of vlot aan den 
grond sit of gezonken is, moeten zij hare kracht 
verminderen tot op hetgeen hare vaart en hare 
goede besturing vereischen. Bij de afvaart moeten 
zij zoolang mogelijk met stilstaande werktuigen 
voorbijdrijven. 

a•. De schipper vau een vaartuig of de voerder 
van een vlot, dat aan den grond zit of gezonken 
is, moet 's nachts de ligging daarvan aantoonen 
door een helder brandeude lantaarn, van wit 
glas en door een roode lantaarn, loodrecht boven 
de witte, op een afstand van niet minder dan 
0.6 M. en niet meer dan 1 M. De lichtsterkte 
van deze laatste moet voldoen aan de voor het 
witte licht gestelde eischen. De schipper of vlot-, 
voerder moet zorg dragen, dat deze lichten in 
dien toestaud onderbonden worden van zonsonder
gang tot zonsopgang. 

llè hoogte en de plaatsing der lantaarns moeten 
zoodanig zijn, dat men ze dnidelijk nit alle rich
tingen kan waarnemen. 

In het geval, dat Yaartnigen of vlotten zich 
. geheel onder water bevinde~, moei de schipper 
of vlotvoerder ook bij dag een schnit of drijvend 
baken met eene witte vlag daarboven plaatsen 
en honden. · 

Ligt een geheel onder water gezonken vaartnitt 
ter zijde van de daarbij geplaatste schuit, dan 
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moet, aan de zijde waar het vaarwater niet vrij 

ia, een tweede roode lantaarn gevoerd worden. 

Bij dag moeten alle voorgeschreven lantaarns 
dooi: zwarte bollen vervangen worden. 

4°. De srhipper of vlotvoerder ia daarenbcwen 

verplicht onmiddellijk kennis te geven aan het 

bestuur der meest nabijgelegen plaats, dat en 

waar een vaartnig of vlot op het droge zit of 

gezonken is. 

Ten gevolge dezer kennisgeving of wanneer zij 

van het ongeval langs eenen aod6ren W!!ft mocht ken

nis dragen, moet de plaatselijke politie maatregelen 

nemen, om indien dit niet reeds is geschied, het 

beletsel te doen aand.niden op de wijze, voorge

schreven onder 3•. op kosten van den voerder 
van het vlot. 

6°. Wanneer een vaartnig aan den grond raakt 
en de ladinJC naar het oordeel der ambtenaren 
van den Waterstaat moet gelost worden , om het 

weder vlot te brengen, is de schipper verplicht, 
onmiddellijk tot het lossen over te gaan. 

Wanneer een vaartnig of vlot gezonken of aan 
den grond geraakt is, blijven belanghebbenden tot 

op het oogenblik dat van overheidswege, krachtens 

de wet van 23 Juli 1886 tStaat1!Jlatl n°. 161) 
tot opruiming wordt overgegaan, bevoegd het te 

lichten of weder vlot te maken. 

60. De bepalingen van Jo. tot 6°. moeten 

insgelijks in acht worden genomen, wanneer werken 
op· de rivier (badioricbtingeo enz.) gezonken zijn. 

De bezitten van deze iijn onderworpen aan dezelfde 

· bepalingen als de schippers en vlotvoerders". 

5°. Art. XVIII, 6°., alinea 2 wordt 1teleze11 
als volgt: 

.Gelijke wijze van verlichting ia voorgeschreven 
voor andere inrichtingen op de rivier. Op de 

v loUen moeten aan elk der hoeken aan de zijde 

van het vaarwater, ter hoogte van ten minste 

4 M., twee lantaarns worden gehangen op niet 

minder dan 2 en niet meer dan 4 M. afstand 

van elkander". 
6°. Aan het slot van art. XIX wordt gevoegd: 
•7•. De schippera van stoomvaartuigen dienst

doende in overzetveren, moeten in plaats van de 

voor stoomvaartuigen voorgeschreven lichten de 
hiervoren sub 2°. voorgeschreven lantaarns voeren". 

7°. Bovenstaande bepalingen treden in werkinit 
op den vijfden dag ua dien der afkondiging in 
het Staat,!Jlatl en in de Staaf1coura11t. 

De Minister van Waterslaat, Handel en Nijver• 
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat,!Jlatl en gelijktijdig in de Staat,-

coura11t geplaatst en aan den Raad van State in 

afschrift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den S0sten Januari 1898. 

($el. EMMA. 

D, Mi11. van Waterataat, Ha11ilel en Nijverlieid, 
(set.) C. LELY.' 

(Uitgeg. 7 Fe/Jr 1893.) 

30 Januari 1893. BESLUIT, ter bekracbfü;ing 
van bepalingen tot wijzi!(iop; en aanvnlling 

van het Reglement van politie voor de 

scheepvaart en de vlotvaart op den Rij•, 
met inbegrip van d·e 117 aal en de Lel:, van 

kracht verklaard bij Koninklijk besluit van 

12 April 18\12 (Staat,!Jlatl n°. 86). S. 29. 

IN NU . .ll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1, EMMA, BN_Z. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche 
Zaken, van 3 Januari 1893 litt. C, afdeeliog 

Waterstaat, en van den liden daaraanvolgende, 

n°. 101, 2de afdeelin1t; 
Gelet op de door de Centrale C'ommisaie voor 

de Rijnvaart in hare zittingen van 17 en 22 An
p;o,tns 1892 vastgestelde wijzigingen en aanvul

lingen van het door die Commissie in hare zitting 
van S September 1887 vastgestelde en bij Konink

lijk bealuit vau 12 April 1892 (Staat8!Jlatl n•. 86) 
op den Rij11, met inbegrip ·van de Waal en de 

Lel: van kracht verklaarde Reglement van politie 

voor de scheepvaart en de vlotvaart op den Rij11; 
Gezien de artt, 1 en 46 der herziene akte 

omtrent de Rijnraart, van 17 Optober 1868, 

. voor zooveel noodiJi goedgekeurd bij de wet van 
4, April 1869 (Staat,!Jlatl n•. 37); 

Den Raad VRD State gehoord (advies van den 

17 Januari 1893, n°. 2i); . 
Gelet op de nadere voordracht van de voor

noemde Ministers van 26 Januari 1893, litt. I, 
afdeeling Waterstaat, en van den 27sten d. a.v., 

n°. 1026, 2de afdeeling. 
Hebbeu 1toedgevonden eu verstaan te bepalen: 

1°. de tweede volzin van alinea n°. 2 van 
art. I van het Reglement van politie voor de 

scheepvaart en de vlotvaart op den Rti• worJt 
gelezen als vol,1t : 

• Dit schuitje moet ten minste ¾ unr en ten 
hoogste 1-} nnr v66r het vlot nitvaren en eene 
•lag voeren , bestaande nit zestien ruiten afwisse
lend rood en wit, wanneer het vlot door een 

stoomschip gesleept wordt, en anders afwisselend 
rood en zwart." 
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2•. Art. XVIII n°. 6 van genoemd reglement 
wordt gelezen als vol~ : 

• V aartnigen, vlot ten en andere voorwerpen die 
irezonken, gestrand of aan den grond geraaktzijn, 
kunnen door het bevoegd gezllfC worden opgeruimd, 
wanneer dit van oordeel is, dat zij voor de 
scheepvaart hinderlijk of gevaarlijk zijn, onver
minderd de aanspraak 01, vergoeding der daardoor 
ontstane kosten." 

• De opruiming heeft onmiddellijk plaats wan
neer het bevoegd gezag van oordeel is, dat zij 
geen uitstel kan lijden , of wanneer de belang
hebbenden daartoe niet · willen overgaan of niet 
zijn te vinden. In andere gevallen wordt aan 
de belanghebbenden een bekwame termijn gesteld; 
is binnen dezen termijn de oprnimiag niet of 
niel volkomen geschied, dan heeft zij van Staats-
wege plaats.'' · 

• Vorenstaande bepalingen maken geen in break 
op de verder strekkende bevoegdheden, door de 
wetten van elk land aso het bevoegd gezag toe
gekend." 

8°. .Art. XXII n•. a van genoemd reglement 
wordt gelezen als volgt, 

•Voor vlotten, die door stoomschepen gesleept 
worden, zijn boven Bingl!ff de helft, van Bingen 
tot St. Goar drie vierden , en van St. 0oar tot 
Wezel twee derden, beneden Tl' ezel een derde 
der onder 1 °. genoemde verplichte b!lmanning 
voldoende, enz., zooals tot dusver." 

4.0 • Na ·art. XXXII wordt een nienw artikel 
XXXIla ingevoegd, luidende als volgt: 

Art. XXXIIa. 1°. Op het riviervak beneden 
het Spijksche veer gelden, in ·plaats van artikel 16, 
2"., voor de te nemen maatregelen gedurende de 
vaart bij nacht de volgende voorschriften : 

À. Elk bij nacht onder stoom varend stoom
schip, dnt geen sleepdienst uitoefent moet voeren: 

a. aan of voor den fokkemast, op eene hoogte 
boven den romp van niet minder dan 6 meter, 
en indien het vaartuig meer dan 6 meter breed 
is, op eene hoogte van niet minder dan de 
brtedte van het vasrtnig, gemeten O\"er den 
scheepsromp, een lantaarn die een gelijkmatig en 
onafgebroken helder wit licht werpt , of over den 
geheelen horizon, of ten minste over een boog 
van den horizon van 20 kompasstreken, waarvan 
10 ter wederzijde van het vaartuig vallen ,· zoodat 
de schijn, in de richtin!( van de as van het 
vaartuig naar voren gerekend, nog tot op 2 streken 
achterlijker dan dwars van het vaartuig valt en 
van eene zoodaoige lichtsterkte, dat het bij 

donkeren nacht en goed zicht op een afstand van 
tea minste 4o kilometer zichtbaar is; 

6. aan stuurboordzijde een lantaarn, die eea 
gelljkmatig en onafgebroken groen licht werpt 
oveP een hooit van den horizon van 10 kompas
streken, en wel in de richting van de as van 
het nartnig naar voren gerekend, tot 2 streken 
achterlijker dan dwars; 

c. aan bakboordzijde een lantaarn, die een 
gelijkmatig en onafgebroken rood licht werpt 
over een boog van den horizon van 10 kompas
streken, éu wel in de richting van de as van 
het vaartuig naar voren gerekend tot 2 streken 
achterlijker dan dwars; · 

tl. de hierboven onder /, en c genoemde groene 
en roode zijlichten moeten bij donkeren nacht en 

· goed zicht, ten minste 2 kilometer ver dchtbaar 
zijn. Ook moeten zij biooenboords zoodanig be
dekt zija, dat het groene licht niet van bakboord: 
zijde en het roode niet van stourboordzijde kan 
gezien worden ; 

e. op kleine stoomvaartuigen mogen de onder 
/, en c genoemde groene • en roode zijlichten in 
een daartoe ingerichte lantaarn aan den voor
steven. gevoerd worden. 

B. Elk bij nacht onder stoom varend stoom
schip, dat sleepdieo1t uitoefent, moet behalve de 
hiervoren onder À genoemde lichten , nog een 
tweede wit licht van gelijke inrichting en ge
steldheid en terzelfder plaatse als het onder A a 
genoemde voeren en wel niet minder dan 0.8 meter 
en niet meer dan l meter loodrecht boven of be
neden het eerstgenoemde. 

C. Elk vaartoig, dat bij nacht gesleept wordt, 
of zonder stoomvermogen vaart, hetzij het zeilt, 
drijft, geboomd, getrokken, geroeid of op welke 
wijze ook zonder stoomvermogen voortbewogen 
wordt, moet een lantaarn met helder wit licht 
voor boven aan den mast, of ten minste 8 meter 
boven den romp aan een staak voeren, Dit licht 
moet bij vaartuigen die gesleept worden of zeilen, 
bij donkeren nacht en goed zicht, ten minste 
2 kilometer ver te zien zijn. 

Op vaartuigen zonder mast moet een licht zoo
danig zijn aangebracht, dat het van alle zijden. 
duidelijk zichtbaar is. 

2°. Bovendien gelden voor bet voeren van 
lantaarns op het riviervak beneilen het Spijksche 
veer nog de volgende bepalingen: 

A. Y oor Aet g411al van vaatvare,o en Ptu:l!ff. 

De ligplaats van een aan den grond zittend of 
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gezoukeu vaartuig moet, behalve door de iu arti• 
kei 18, 3°. voorgeschreveu witte lantaarn, nog 
bovendien door een roode lantaarn worden aan
·gednid, · welke loodi:echt boven de witte op een 
afstand van niet minder dan 0.6 meter en niet 
meer dan 1 meter gevoerd wordt, en waarvan 
de lichtsterkte voldoet aan de voor het witte lieht 
gestelde eischen. 

Ligt een geheel onder water gezonken vaartuig 
ter zijde van de daarbij geplaatste schnit, dan 
moet, aan de zijde waar het vaarwater niet vrij 
ia, een tweede roode lantaarn gevoerd worden. 

Bij dag m~eten alle voorgeschreven lantaarns 
door zwarte bollen vervangen worden. 

B. Y om' olottm. 

De volgens art. 16, 6°. en art. 19, 5°. op 
vlotten aan te brengen lantaarns moeten niet 
minder dan 2 en niet meer dan 4, meter afstand 
van elkander hebben en ook bij het stil liggen van 
het l lot ter hoogte van 4, meter l!eplaatst warden. 

C. f'our atoomverm. 

De schippers van stoomvaartuigen, dienstdoende 
in overzetveren, moeten in plaats van de voor 
stoom vaartni1ten voorgeschreven lichten, de in art.20 
voor de veren voorgeschreven lantaarns voeren. 

D. .Jfgemee,a vom'aclrrif t ._ 

V aartnigen, die achter kribben of op eenige 
andere wijze verborgen liggen, moeten . in het 
geval van art. 2 , 4o, alinea 3 (l) ia plaats van 
de aldaar .voorgeschreven groene la:utaarn, t•ee 
loodrecht boven elkander geplaatste roode lantaarns 
tooneo. 

6°. Bovenstaande bepalingen treden in wer\iog 
op den vijfden dag na dien der afkonàiging in 
het Staatablaà en in de Staatacoura"t. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van Buitenlandsche Zaken zij o belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staat•• 
lJlaà en gelijktijdig in de StaataC()IJTaflt geplaatst 
en aan den Raad_ van State in afschrift mede
gedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 30aten lanoari 1893. 

(gd.) EMMA. 
D, Min. van Waterataat, Handel en Nijoerlreià, 

(get.) C. LELY. 

De Mi"i,ter va" Buitenlantkclte Zal&m, 
{g6t.) VAN TIBNHOVBN. 

l Uit1e9. 7 Febr. 1693.) 

(1) In den Duitschen tekst alinea 2. 

80 Januari 1893. W BT, tot vaststelling van het ttoeeàe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1893. S. 30. 

Bij deze ,vet wordt het llde hoofdstuk der begrooting van Staatsuit~ven voor het dienstjaar 
1893, betreffende de Hooge Oolleue• r,an Staat e,a lret KalJi..et der Koningin, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: De Staten-Generaal . 
De Raad van State . 
De Algemeene Rekeoksmer 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden 
Het Kabinet der Koningin . 
Pensioenen, wachtgelden , gratificatiën, ~lagen en kosten ·voor de 

v~rgaderingen van den Ministerraad • 
Onvoorziene uitgaven 

I 361,186.-
102,010.-
116,660-

20,900.-
33,216--

32,646.-
6,000.-

f 660,606.-

30 Ja..uari 1893. WET, tot vaststelling van het dllràe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1893. S. 31. 
Bij deze wet wordt het lilde hoofdstuk der begrootiug van Staatsnitgsven voor het dienstjaar 

I 893 , betreffende het Departemmt van Buitenl,antkclie Zaim, vaat(testeld zooals hierna verkort volgt : 
1• Afd.: Kosten van het Departement . ·. • / 79,780.-
2• KO!'ten ,·an bniteulimdsche zendingen en consulaten . 642,300.-
3• Verschillende uitgaven • • • 24,900.-
4,• Pensioenen , wachtgelden en toelagen. 26,882 -
6• Onvoorziene nitjl;aven • • • • • • 10,000.-

/ 783,862.-

• 
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80 Ja1tuari 1893. W r:r, tot vaststelling van het vierde hoofdstuk der Staatsbe!(rooting voor het 

dienstjaar 1893. S. 32. 
Bij deze wet wordt het IV de hoofdstnk der begrooting van Staataoitgaven voor het dien~aar 

1893 , betreffende het Depart1!1M11t llan Ju,titie, vastgesteld 100als hierna verkort volgt: · · 

l' Afd.: Kosten van het Departement • • . • . . . • • . • . . . f 14,4,950.-
2' Kosten van de rechterlijke macht. . • . • • • . • . • 1,667,786.-
8• Kosten van het Hoog Militair G~rechtshof en de auditiën in de militaire 

4,• 

6" 
6" 
7• • 
8• 
Il• 

10• 
il• 

arrondissementen • • • . . . • . • • . • • . • • • • 

Gerechtskosten • . • • . . • . • • . . • . • • . . • • 
Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visscherij • 

Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten • • • 

Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen. 

Kosten der Rijkswerkinrichtingen • 

Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 

Verschillende uitgaven • 

On voorziene uitgaven . . • . 

61,300.-
326,000.-
664,993.-
987,689.-
799,671.-
64.1,617.-
247,518.----: 
18,250.-
60,000.-

f 6,488,669.-

80 Jamiari 1893. WET, tot va;itstelling van het oijftle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1893. S. 83. 
Bij deze wet wordt het V de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 

1893, betreffende het Depart1!1M11t """ Binnenlandaclte Zal:en, vastgesteld zooals hierna verkort vol~: 
l• Afd.: Kosten van het Departement. Àrt. 1-4 . . . . . . . . . f 161,94,8.-
2• • a·. Kosten van het beatnur der provinciën: 

Àrt. 6- 8. Noordbrabant 

• 9-12. Gelderland • 
• 18-16. Zuidholland • 
• 17-21. Noordholland 

• 22-26. Zeeland • 

• 26-29. Utrecht . 

• 80--33. Friesland . 

• 34-87 . . Overijssel. 
• 38-U. Groningen 

• 42-45. Drenthe . 

• 4.6-49. Limburg . 

ll. Armwezen. .Jrt. 60-52 
c. Verdere uitgaven b

0

etrekkelijk het binnpnlandsch bestunr. 
· .Jrt. 53-60 . . . . . . . • . . 

3• Afd.: Nationale militie en schntterijen. .Jrt. 61-63 
4,• • Medische politie. .bt. 64-85 
li" • Onderwijs. 

Hooger ondenoij1. 
À'ft. 86-89. Rijks-univeniteit te Leiden. 

90-92. Rijke-universiteit te Utrecht . . 
• 93-95. Rijks-universiteit te Groningen 

Y erdere uitgat1111 llef.rejfende Aet ltooger ondenoij, . 
.bt. 96. liitgaven voor den dienst der Rijks-nniversiteiten, niet 

begrepen in de artt. 86 tot en met 9 5 , van zoodanigen aard als, 

Transpo~eere 

/ 63,700.
• 69,800.
., 78,990.
• 77,965.-
• 64,300.-
• 62,660.-
• 94,160.-
• 67,146.-
• 58,175.-
• 4,7,925.-
• 57,370.
• 194,300.-

• 281,650.- . 

/ 753,666.-
441,796.-

• 304,392.-

• l,198,040.-
65,550.

• 640,860.-

f 1,499,762.- f 2,066,398.-

• 



80 JA.NU A. R I 1 8 9 8. 15 

Per transport • / l,4.llll,7ó2.- / 2,066,898.-
volgens beafüsiog van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot 
en met het jaar 1878 gekweten zijn nit de opgeheven fondsen, be-
doeld bij art. 113 der wet van 28 April 1876 (Staatiblaàn•. 102). • I,000.-

Àrt. 117. Kosten der opleiding van leeraren voor loei Hervormd 
kerkgenootschap vanwege dat genootschap • 88,260.-

Àrt. 98. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch-
Lutherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding 
van studenten bij de Bersteld-Evangelisch-Lutherschen. • J0,000.-

Àrt. 99. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap • 18,ó80.-
• 100. Toelagen voor en verdere nitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienst-onderwijs voor de lsraëlietische kerkgenoot-
schappen. • 19,600.-

Àrt. 101. Kosten der gouden eerei•enningen voor bekroonde 
prijsvragen, nitgeschreven door de Rijks-nniversiteiten. 1,000.-

Àrt. 102. Beurzen voor studeerenden aan instellingen voor 
hooger onderwijs • 14,,4,00.-

ÁJ't. 103. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogescbool te Leiden gekomen goederen, die 
later zijn te gelde gemaakt. 890.-

Àrt. 104. Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia • • 8,500.-
• 106. Reis-, verblijf• en bureelkosten vau den inspecteur 

der gymnasia 
Àrt. 106. Subsidiën aan itemeenten ten behoeve van hare gym

nasia en pro-gymnasia • 
Àrt. 107. Reis- eu verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uit

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

Middel/Jaar ondenoij,. 
Art. 108. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar 

900.-

28ó,OOO.-

8,000.-

ouderwijs • 10,500.-
Àrt. 109. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs 

van het middelbaar onderwijs. 2,4,00.-
Art. 110. Jaarwedden, toelagen en belooningen der hoogleeraren, 

leeraren, beambten en bedienden bij de Polytechnische school • • • 122,066.66' 
Àrl. 111. Aanbouw en onderhoud van gebouwen, aankoop van 

terrein, vuur en lie!ht, hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaal
behoerten, kleeding der bedienden, reis- en verblijfkosten, perso
neele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der 
Polytechnische school. • 166,125.-

Àrt. 112. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo-
ningen der leeraren, beambten en hedienden bij de Rij ka hooitere 

burgerscholen • • 4.28, 780.-
Àrt. 113. Aankoop van ~rond en gebouwen, hunr en lasten 

van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs , boeken en lAermiddelen ten be
hoeve van onvermogende leerlingen , lokaalbehoeften, rei,- en ver
blijfkosten, peraoneele hulp, achrijfloonen, en verdere uitgaven ten 
behoeve der Rijke hoogere burgerscholen 66,000.-

Tranaporteere • / 2,630,208.66• / 2,066,898.-
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Per transport f 2,680,203.666 f 2,066,a98.-
.Jrt. 114. Jaarwedden, toelagen en belooningen der leeraren, 

beambten en bedienden bij de Rijkslandbonwaohool . 
.Jrt. 115. Kosten en snbsidiën voor stichting, uitbreiding, aan

bouw, onderhoud,· hour en lasten van gebouwen, onderhoud en 
aankoop van meubelen, vnnr en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis- en 
verblijfkosten; personeele hulp en schrijfloonen, administratieve, 
hnishondelijke en verdere ni~ven ten behoeve der Rijkslandboowschool • 

53,200.-

27,485.-
.J.rt. l 16. Sobsidiëo en toelagen voor inrichtingen van middel

baar onderwijs • 
.J.rt. 117. Subsidiëo aan scholen voor ambachtsonderwijs. 

• 232,7110.-
70,000.-

118. Subsidièn en toelagen voor inrichtingen van onderwijs 
in land- en tuinbouw en voor het opleiden van laodbonwonderwijzers .• 

Art. 119. Kosten, voortvloeiende uit de oprichting en instand
houding van twee winterscholen • • 

.Jrt. 120. Jaarwedden van vijr landboowleeraren • 
121. Reis-, verblijf- en bnreelkosten der landbonw-leeraren, 

ilenevens kosten van werktuigen en plate~. 
.Jrt. 122. Jaarwedden, toelagen ~n belooningen van de direc

tenren en overige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouw-
proefstations. • • 

.Jrt. 123. Aanbouw, onderbond, hour en lasten no gebouwen, 
aankoop van grond en. gebouwen, voor en licht, werlrtnigen, ge
reedschappen, bareel- en lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, 
personeele hulp, schrijfl.oonen en verdere uitgaven ten behoeve der 
Rijkslandbonw•proefstations, zoomede kosten voortvloeiende nit weten
schappelijke proefnemingen in het belang van den landbouw; reis-, 
verblijt- en bureelkosten van de leden der commissie van toezicht 
op de Rijksl11ndbouw-proefstations • 

bt. 124. Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie van 
proefvelden, van het daarbij te honden toezicht en de verdere daar
mede in verband staande uitga'l'en • 

Art. 125. Subsidiën aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
• 126. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van 

de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
bnrgerscholen, de laudbonwscholen en de Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens • 

.J.rt. 127. Reis- en verblijfkosten en vaeatiegelden der leden van 
de commissiën tot het examineeren van hen, die eene akte van 
bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van 
fekwaamheid, vermeld in art. 65 of eene akte van bekwaamheid 
voor het handteekeoen, vermeld io art. 61ihil du wet tot regeling 
no het lager · onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 De
cemÎler 1889 (Staaûhlatl n°. 175), wenschen te ontvangen, en 
verdere kosten van die examens • • 

Lagw 01<d11'f11Jij1 • 

.J.rt. 128. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lageronderwij• • 
129. Reis-, verblijf- en bureel kosten der inspeotenrs van 

het lager onderwijs • • 

29,800.-

8,500.-
12,1100.-

4,825.-

26,100.-

18,440.-

12,000.
:n,950.-

38,000.-

40,000.-

10,1100-

2,400.-

Transporteere • / 3,243,653.66• / 2,066,398.-
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Per transport 
Jaarwedden van de districts-sehoolopzieners. 

• • f 3,243,663.661 / 2,066,398.-
Àrt. 130. 

• 131. Reis-, verblijf- en bareelkosten van de districts-school-

• 62,600.-

opzieners. 18,600.-
ÁJ't. 182. Beis-, verblijf- en bareelkosten van de arrondisse-

ments-sehoolopzieners of abonnement ·deswege. 66,000.-
Àrt. 188. Ko•ten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie 

bij art. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die vau 8 December 1889 (Staat,6lad n•. 1711), het 
toezicht op het lager onderwijs is opgedrRgen. ,, • 100.-

Àrt. 134,. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzen 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwij1ers 
en bij de daaraan verbonden leerscholen en jaarwedde van den 
concierge, belast met de bewaking van het gebouw der opgeheven 
Rijkskweekschool te Nijmegen. • • 181,646.-

Àrt. 186. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweeke-
ling~n, opgeleid ·bij de Rijkskweekscholen • • • 146,400.-

Art. 186. Aankoop en stichting van gebouwen; honr eo onder
houd van gebonweo; vuur en licht; hulpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen; het gebrnik 
maken van b&d- en zweminrichtingen en verdere uitgaven teu behoeve 
der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen en onder-
houd der gebouwen van de opgeheven Rijkskweekschool te Nijmegen. • 4,4,,796.-

ÁJ't. 187. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding fvan onder-
wijzers en onderwijzeressen. • _ 100,000.-

ÁJ't. 138. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzen en 
onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van het 
examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de vrije 
en orde-oefeniniren der gymnastiek • 460,000.-

Árt. 139. Bijdrage aan normaallessen en aan'hoofden van scholen_ 
voor door hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in art. 66 
ouder . a der wet op het lager onderwijs, zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staat16laà n°. 1711), 
hebben verkregen • 69,680.-

Art. 14,0. Snbsidiën en toelagen aan de arrondissements-achool-
opzieuers ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk besluit van 
31 December 1891 (Staat86T,ad n•. 264) . 8,000.-

ÁJ't. 14.l. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijke lagere acholen 
te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder . 11.700.-

°Ml. 14.Z. Onderhoud van gebouwen; vunr en licht; hnlpmid• 
delen voor het onderwijff; lokaalbehoeften ; buitengewoon opzicht; 
penoneele hulp; aohrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijka 
lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. • 8,920.-

Art. U3. Subsidiin aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden 
van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen 72,800.-

Art. 14,4,. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de gemeenten 
in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van art. 46 
der wet tot regeling van het lager omlerwija, laatstelijk gewijzigd 
bij die van 8 December 1889 (Staat16k:ul n•. 175), in verband 
met an. 6 der wet van 8 December 1889 (Staatlblad n°. 1711) • 3,260,000.-

Transporteere 

1893. 
• /7,719,493.661 f 2,066,398.-

2 
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Per transport • • • f 7,719,493.666 
Art. U.5. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 

kosten van haàr lager onderwijs over 1891, tengevolge van art. 45 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij die van 11 Juli 1884 (Staau/Jladn°. 123), in verband 
met art. 6 der wet van 8 December 1889 (Statiüblad n°. 1711). • 18,000.-

.d.rt. 14.6. Tijdelijk subsidie aan de gemeen ten , door de uitgaven 
tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereiecht, 
onbillijk bezwaard art. 49 der wet tot rei,:eling van het lager onderwijs, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 18811 (Staatsblad n°. 176). • 310,000.-

.J.rt. 14.7. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 54/Jir der wet 
tot regeling van hel lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staaûblaà n°. 176) . • 870,000.-

.J.rt. UB. Reia- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het exa.mineeren vau hen, die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en b of eene 
akte van bekwaamheid voor de handwerken of voor de vrije en 
orde-oefeningen der gymnastiek, vermeld in art. 65/Ji, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
8 December 1889 (StaaulJ[,uJ, n°. 175), wenechen te ontvangen, 
benevens verdere kos~n van die examens • 96,000.-

.J.rt. 149. Verschillende uitgaven voor apeciale inrichtingen voor 
onderwijs; gratificatiën; hnlp- en aanmoedigingsmiddelen . 17,600.-

.J.rt. 160. Koaten van ve"aardiging, in pakking en verzending 
van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtin~en van onderwijs. • 1,000.-

.J.rt. 151. Jaarwedden en verdere beloouingen van den bouw
kundige en van de opzichters, belast met het toezicht op de ge
bouwen voor onderwijs en van het personeel bij het bureel van den 
bouwkundige 22, 700.-

.J.rt. 152. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde ambtenaren, huishoudelijke eu verdere uitgaven, betreffende 
het aan hen opgedragen toezicht. 6,300.-

6• Afd.: Knnsten en wetenschappen. .J.rt. 153-187 
7• • Nederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 

8• • 
9• • 

Staatsblad. .J.rt. 188-191 . 
Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden. Art. 192-198. 
Onvoorziene behoeften. .J.rt. 199 

f 2,066,398.-

• 9,059,993.661 
637,886.-

79,068.-
514,355.-
40,000.-

f 12,297,699.666 

30 Janll4J'i 1893. W.rr, tot vaststelling van het e61dti hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1893. S. 84.. 

Bij deze wet wordt het V Ide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1893, betreffende het Departement 11an Marine, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Kosten der administratie / 411,010.-
2• Materieel der zeemacht en van 's Rijke maritieme etablissementen • • 6,418,510.-
3• Personeel der zeemacht • • 6,463,135.-
4• Loodswezen, betonning, bebake11ing, verlichting en hydrographie • 1,978,438.4.8 
5• Pensioenen. onderstanden, wachtgelden, enz. 1,464,817 .-
6• Onvoorziene uitgaven • • • 60,000.-

f 16,776,910.48 
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31 Jattuari 18113. Wrr, tot vaststelling van het zwntàe hoofdBtnk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 18113. S. 35. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk B der begroÓting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
18113, betreffende het Departeme11t vatt Finatteiëtt, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Uepartement • • • • • • • J 323,8110:-
2• • Kosten van de Grootboeken der Nationale Sohnld, van de rentebetaling 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van 'e Rijks schatkist • • 

121,225.-
115,050.-

4• Kosten van het Muntwezen 
5• Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijn-

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

Kosten van administratie van het zegel, de registratie, de enocessie, 
de hypotheken en het kadaster, de vermogensbelasting, de Staats
loterij , de domeinen, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten 

64,050.-

• 4,403, 710.-

en veren en der visscherijen op de Schelde en Zeenweche stroomen. • 1,1144.,880.50 
Koeten der Eerediensten. • 1,9111,105.511 
Koeten van den Pensioenraad, pensioenen, enz. • • l,5ll7,215.-
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderetanden, gratifi-

catiën en toelagen • • 8,612,367.-
100 Onvoorziene uitgaven • • 86,000.-

f 19,129,4113.01• 

81 Jatt11ari 18113. WKT, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
· dienstjaar 1893. S. 86. 

Bij deze wet wordt het XIde Hoofdstuk der begrooting van Staatsni~aven voor het dienstjaar 
1893, betreffende de Onvoorziene uitgavm, vastgesteld tot een bedrag van / 50,Q00.-. 

1 Februari 18113. WBT, tot verhooging van het acMste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 18112. S. 37. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige artikelen het totaal der XVIde afdeeling van dit 
hoofdstuk gebradht op f 1,2119,800; en het eindcijfer alzoo nader vastgesteld op f 21, 772,1100. 

l Februari 18113. WET, tot verhooging van de begrooting ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 18112. S. 38. 

1 Februari 18113. W rr, tot vaststelling der begrootiog van uitgaven, ten behoeve van de voltooTing 
van het vestingstelsel, dienst 1893. S. 39. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de wet van 3 December 1874 (Staaû

~laà n•. 193), houdende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp, voor den dienst van 
18113, bij de wet behoort te worden vastgesteld; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ue begrooting van nitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingatel.sel , aange- · 

wezen bij de wet van 18 April 1874. (Staat&ólaà n•, 64), wordt voor den dienst van 18113 vaat. 
gesteld als volgt: 

2• 
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Árt. 1. Jaarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst 1jjnde civiele 

ingenieurs, opzichters en teekenaara, toelagen voor officieren en opzichters der genie., 
reia- en verblijfkosten, bnreel• en lokaalbeliOP.ften, aankoop' van instrumen_ten, kaarten 

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

heratellen , veranderen en verbeteren van beataande werke11 met den aankleve daarvan'; 
unkoop ;n onteigening van perceel.en; kosten van exploten en processen ; afkoop. van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop• en andere overeenkomsten; het doen 
van grondboringen, waterpassingen, opmetingen, enz.; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering van de Nwu1t11 Bolland,cke ff' at1rlinie: 

Io, Verbeteren van inundatiemiddelen in de gah,eele linie; 

20. Verschilleodd verbeteringen van ond,ergeschikt belang, aan werken in de iteheele linie. 

.lrt. 3. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de atelling van 

tk,e Heltkr : 
Verschillende nrbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele 

atelling. 

Àrt. 4. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de S\elling van 

Á11Uteràam: 
l o. Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 

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

verschillende werken in de Stelling ; 
30, Vergraven en inrichten van zandophoogingen tot verdedigbare aardewerken ; 

40, Ophoogen en maken van wrgen eu inondatiekaden en maken van bruggen; 

5o. Maken van batterijen aan de Znideneezijde ; 
110. Maken van een forl in de Zuiderzee aan het PamptU ; 
70. Inrichten en verbeteren van inundatiemiddelen-; 
so. Maken van loodsen, mnnitie- en buskrnitmagazijnen; 

go. Aanleg · van beplantingen ; 
10°. Verlagen van den spoorweg tusschen BweT1Dijl< en Uilgeelt met bijbehoorende 

werkzaamheden aan den St . .J.agtend(il<; 
]1°. Maken van werken ten behoeve der drinkwatervoorziening; 
120. Maken van blindeeringen, aanschaffen van rails, en1.; 

13°. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de geheele 

Stelling• 

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

't Holtäwck Diep m ket Yoll:wd : 
Vé'!\eteringen van ondergeschikt belang aan werken in de poeitiën nn Tl'illnrutaà 

en Ooltgen,plaat, waaronder het voortzetten van het maken van scherf-vrije meetstations 

en aeintoeotellen. 

Art. 6. Ale voren voor de navermelde werken· ter verbetering van de Stelling van 

de m!YAdm àw Maat m 11a11 lllt H1:ring11liet : 
Vel'!'chillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling, 

waaronder het maken van seintoestellen. 

61,000 

10,000 

• 1,500,000 

• 10,000 

7,000 
Art. 7. Telegraphische en telephonische verbinding van nrdedigingswerken en poeten • 150,000 

Transporteere f 1,808,000 
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Per transport 
Art. 8. Materieel der genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 

in verschillende stelliniten • . 
Art. 9. Doen van opmetingen, waterpaasingen, grondboringen, enz. in de verschil

lende liniën en veetingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874 (Staat,blad 
n•. H), werken tot voltooiing van het veatingstelael aangelegd of verbeterd moeten 
worden en voor welke in de voorgaande artikels geen gelden 1ljn oitgetrokken 

Art. 10. Onvoorziene nitgaven • . • • • • • 

21 

/ l,808,000 

75,000 

2,000 
ri0,000 

Totul. / l,9:i5,000 
2. Tot dekking der nitgaven, begrepen in de bij artikel 1 dezer wet vBBtgestelde begrooting, wordt 

aangewezen: 
a. de ■om van een milliom negenlwnderà flÎlr tiuize1td !Jf11,tk,t, beschikbaar geateld bij het 

VIIIete hoofdstuk der begrootiog van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1898; 
6. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en oitgaaf wegens de begrootin1t ten behoeve 

van de voltooiing van het vestingstelsel voor den dienst van 1892; 
e. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1893 nit den aaolep; der veatiogwerkeo kunnen 

voortvloeien. 
8. Wanneer het bedrag, nitgetrokken bjj een der artiuln 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van artikel 1 

dezer wet, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift van het 
tweede lid van artikel 24 der wet '9'.an den 5deo October 1841 (Staat,l,l,ad, n•. :4,0), door overrohrijving 
uit artiJ:el 10 van hetzelfde artikel · 1 worden aangevold. 

4. Op 11rti};el 10 van artikel l dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1898 be
hoorende oitgaven, de voltooiing van het vesting,itelsel betreffende, die hare omschrijving niet vinden 
in een der andere artiJ:elen van genoemd artikel 1. 

Die uitgaven worden, voor elke aoort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omschreven .• 
LBBteo en bevelen , enz. 
Gegeven te '• Gravenhage, den laten Februari 1898. 

'911t.) EMMA. 
De Mi1t. 11a1t Oorl,og, '9et.) SBUPA.RDT. 

(Uitgeg. 3 Febr. 1898.) 

1 Februari 1893. Wn, tot vMtstelling van het 11t:At1te hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 18113. S. 40. 

Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdstuk der begrootiog van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1893, betreffende het Departement 11a1t Oorlog, vMtgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd. : Kosten van het Departement • • f Uli,0110.-
2• • Traktementen en toelagen , mitsgaders schadeloosstelling voor uniform-

verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies va.n dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van 
den grooten staf, den generalen staf, de intenda.nce en de provinciale 
en plaa.tselijke staven. • 278,800.-

3• • Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verliea van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen-
korpsen, daaronder begrepen daggelden aan militaire wachters . • 8, 190,940.-

4,• • Soldijen en verdere kosten van de verschillende staven, dieneten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de , en lide afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten , in die afdeelingen en in de l lde af-

Tr808porteere • 
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deeling omschreven, doch met in begrip van de kosten van instrnc
tenrs beneden den rang van officier bij de schntterijen en vereeni
gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

Geneeskundige dienst . . 
Studie en Onderwijs . 

\ 

f 3,624,290.-

• 9,1~8,646.-
928,373.-
373,764.-

Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 
pyrotechnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 
der artillerie, een en ander echter met inbegrip van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie en het wapen der marecbanssee betreft. • 968,360.-

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

Kruten der Rijks-centrale magazijnen van kleeding, oitrusting, hospi
taalgoederen en kampements-effecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding en uitr'nsting, benevens van vernieuwing en wijziging 
van ledergoed en paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van 
nachtleger · 

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

ijfrenten, toelagen en wachtgelden 
Onvoorziene uitgaven . . 
Wapen der marechaossee. 
Buitengewone uitgaven 
Voltooiing van 'het vestingstelsel 

730,896.-

417,815.-
60,400.-

292,000.-
76,300.-

2,085,204.-
60,000.-

662,326.-
• 11088,200.-
• 1°,904,000.

/ 22,266,662.-

1 Fe'flruari 1893. WET, tot WJJZ1gmg van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 41. 

c. Àrl. 178 r;ermind~d met f 10,000. 
d. wegl!IJoegd de volgende nieuwe artikelen: 
Art. 113ter. Bijdr~e in de kosten van ijsoprui

ming in het Noordzeekanaal f 12,000. Bij deze wet worden de volgende artikelen van 
dit hoofdstok: 

a. verhoogd: 

.d.rt. 16 met /26,000. 

.d.rt. 88 met {35,000. 

.d.rt. 160 met {17,000. 
Àrt. 170 met f 6,000. 

.d.rt. 67 met/ 340,000 . 

.d.rt. 156 met f 1,600 . 

.d.rt. 164 met/ 12,070. 

h. Îflgelaackt een nieuw artikel: 
.d.rt. l2lbi.r. Aankoop van terrein ~n den Be

znidenhoutschen weg te 's Gravenhage in 1891 
f 30,000. 

.Jrt. 166bu. Stichting van een nieuw postge
bouw te Amsterdam / 227,000._ 

.J.rt. l 76bu. Stichting van een nieuw telegraaf
kantoor te Amsterdam f 119,000 . 

Tengevolge van voorschreven wijzigingen wordt 
het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstnk ver• 
hoogd met f 442,000; dat der 3de Afd. met 
f 1,600; dat der 4de Afd. met f 871,070 en 
het eindcijfer met f 814,670. 

1 Fe/Jruari 1893. WET, tot vaststelling der begrooting van uitgaven voor den aanleg. van Staats-
spoorwegen , dienst 1893. S. 42. 

1N NAAM VAN H. M. WILHELMINA. EN:Z
WI.J 'EMMA, ENZ. 

Art. 1. De begrooting van nitgaven · ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwegen voor den 
dienst van 1893 wordt vastgesteld als volgt: 
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I • Afd. : Aanleg . 
.J.rt. I. Jaarwedden, toelagen, maand- en daggelden van het per

soneel bij den aanleit van Staatsspoorwegen ( daaronder niet begrepen 
de bnitengewoon-opzir.hters bij de werken en leveringen), mitsgaders 
schrijfloonen. • / 

.J.rt. 2. Bnreel- en lokaalbehoeften ; instrnmenten en verdere benoo
digdheden 

.J.rt. 3. Reiskosten en schadeloosstelling voor kosten van veldwerk • 
• 4. Kosten van werkzaamheden voor het oithakeneo, waterpassen 

en het opmaken en aankoopen van grondteekeningen en plans, meHn-
begrip van arbeidsloon; daggelden wegens buitengewone adsistentie, be-
looningen van landmeters; uittreksels van kadastrale plans en leggers; 

40,850.-

6,650.-
1,600.-

aanechaft'en van werktuigen, baken, piketten en verdere benootligdheden • 500.-
.J.rt. 5. Aanleg vac den spoorweg van Nieuwediep naar Amaterdam, 

met alle daarmede in verband staande uitgaven , voor zoover zij niet 
in een of meer der voorgaande artikelen .zijn begrepen. S0,200.-

A.rt. 6. Idem spoorweg van .Arnlurm naar NijmegM • • 240,000.-
• 7. Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoelt: oan Holland • 104,500.-
• 8. Vergoeding aan J. M. V-'-N DER M-'-DE c.s. ingevolge over-

13 April · 
eenkomst dd. 13 December 1889 (spoorweg Zwaluwe-

•, Hertogen'bo,clt) • 4,000.-

23 

----- f 427,200.-
2• Afd.: Werken bedoeld in de artt. 10, 20, 71 en 81 der over

eenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en1 artt. 10, 20, 71 en 72 der 
overeer,komst met de Hollandsche IJzeren Spoorweg• 
maatschappij, bekrachtigd bij de wet van 22 J nli 1890 
(Staatabl,ad n•. 134) . 

.Art. 9. Brng over den IJm1l bij We,terooort. • / 200,000.-
• 10. Maken van eene verbinding tussehen de Hoogeveen,c/te 

oaart en het stationsemplacement Hoogeveen, benevens 
de inrichting van het spoorwegbassin tot haven . • 10,800.-

• ll. Maken van eene plaatijzeren bedekking onder het viaduct 

• 12. 

" IS. 

• 14. 

• 16. 

• 16. 

• 17. 
18. 

~ 19. 

en een gedeelte van de brug over de Nieuwe Maa, 
te Rotterdam • • 40,000.-

Maken van een blijvend hoofdgebouw op hetatation f' lû
nngm (Haven) 

Maken van eene loods voor locomotieven op het station 
Ylilnngen (Haven) • • 

. Uitbreiding van het station •, Hertogm&,acl,. met inbegrip 
van eene nieuwe en hoogere Diez11'6rug • 

Uitbreiding van het station en van het hoofdgebonw op 
het station Gr011ingm • 

Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw op 
het station Hengelo. 

Wijziging van het goederenstation te Nijmegen. 
V ernienwing van de westelijke viadnct te .Awuterdam 
Spoorweg ter verbinding van het gemeenschappelijk station 

van den Staatsspoorweg en den Holland!schen IJzeren 

• 265,ll00.-

• 12,000.-

656,000.-

• 522,600.-

• 100,000.
• 50,000.
~ 50,000.-

T ransporteere . fl,906,700.-/ 427,200.-

.. 
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Per transport • . f 1,906, 700.- f <i27,200.-
Spoorweg aan de lJelftacl,e Poort te &ttt11'dam met 
het station van den spoorweg van Utreelit naar Bott/11'-
dam te Rottl!'l'dam, met afbuigingen in de richting naar 
&Aiedam en naar ·Oapelle. • • • 600,000.-

.4.rt. 20. Goederenstation van de.n Noordbollandscben Staatsspoorweg 
in de Staàerietlanden te Ámatl!'l'dam • • 270,000.-

• li!l. van .4.merafoort naar 

• 60,000.-
Station van den Staatsspoorweg 

Nijmegen te Ámerafoort • 
• 2,826,700.-

S• Afd. : Uitgaven, door de bestaande exploitatie-contracten met 
koaten van aanleg gelü kgesteld. 

Àrt, 22. Koaten van de overbrugging van het Holla"thcla »up . f 26,000.

• 23. Vernieuwing van een gedeelte van den kaaimuur langs 
de spoorweghaven te Feijenoord. • • 200,000.-

• 2-i. Herstel van schade, ontstaan door ijsgang, oorlog, oproer, 
doorbraak van een spoorwegdijk, militaire innndatie 
of door overstrooming ; herstel van bescbadiging door 
aanvaring 

<i• Afd. Aankoop van spoorwegen, wat de kosten betreft met 
aanleg gelijkgesteld . 

Me111111'Ï8. 

.4.rt. 26. Renten over het jaar 1893 aan België uit te keeren, van de kosten van 
werken tot uitbreiding van het station Eaaclum, ingevolge regeling met de Belgische 

Regeering getroffen, tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel noodiir, bij de wet 
van 22 April 1880 (Stáataólad n°. 63} bekrachtigde overeenkomst van 31 October 1879. • 

5• Afd.: Onvoorziene uitgaven • 
.4.rl. 26. Onvoorziene uitgaven, daaronder begrepen vorderingen over afgesloten 

dienstjaren • ... 

226,000.-

<i,800.-

81,300.-

/ 3,665,ooo.
..J.rt. 2. Tot dekking der nitgaven, begrepen in de biJ artikel 1 dezer wet vastgestelde begrooting, 

worden aangewezen : 

a. de som van t,oee millioe,a r,ijf tm t,ointig tluia:etatl gulden (/ 2,026,000), beschikbaar gesteld 
bij het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1893; 

ó. het vermoedelijk batig slot der rekening vao ontvangsten en uitgaven wegens den aanleg van 
Staatsspoorwegen voor het dienstjaar 1892; 

c. de toevallige baten, welke gedu:rendc het jaar 1893 uit den aa.nleg van S~atSBpoorwegen 
.kunnen voortvloeien. • 

3. Wanneer het bedrag, uitt,:etrokken bij een der arliule,a 1, 2, 3, <i, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 25 van de bij deze wet vaatgesteldebegrooting, 
ontoereikend wordt bevonden, kao het, met inachtneming van het voorschrift van art. 2-i der wet 

van li October 18-il (Staataólad ·n°. <i0), door overschrijving uit artikel 26 worden aangevnld. 
Uit genoemd artikel 26 kan mede worden overgeschreven op artikel 24. 

4. Op artikel 26 van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aangewezen de tot het 

dienstjaar 1893 behoorende uitgaven, de Staataspoorwef16n betreffende, die hare omechrijviog niet 
vinden in een der artikelen dezer b~grooting. 

Die ni~ven 'lrorden voor elke BOOrt afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'a Graveohage, den laten Februari 1893. 

(getee/:e,ul} .EMMA. 
D1 Mit1üter 11at1 11-'aterdoat, Ha'lfllel tm Nijoerlt.eid, (get.) C. LBLY. 

( Uitgeger,en 1" F1óruari 1893.) 
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2 Fewuará 1898. Wn, tot vaststelling van het ttegnttk hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 189a. S. 43. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staataoiti(aven voor het dienatjaar 
1898, betreffende het Departement 11an Waterataat, Ha'Mkl en :Nij11erheià, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: · 

1 • Afd. : Kosten van het Departement. Art. 1-4 . • / 1 711, 700.-
20 Afd.: Watentaat . 

.Art. li-9. Jaarwedden, reis-, verblllf- en bureelkosten enz. • / 
• 10. .Bezoldiging enz. van de machinisten en atokera bll 

de venchillende stoomwerktuigen 

Àrl. Il. Bezoldiging en toel~n van het penoneel voor den 
algemeeoen dienst van den waterataat • 

.drt. 12, Waarneming van den winddruk en waterhoogten enz. 
met inbegrip van de kosten van het daarvoor gevorderde materieel. • 

Àrt. 18. Telegraphiscbe berichten . 
• 14, Watentaatakaart. 
• lil. Rivierkaarten. • 
• 16. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des 

lands 

Art. 17. Verspreiding van het herziene Amsterdamsohe peil . 
• 18. Onderhoud enz. der verkenmerken van het herziene 

Amsterdamsche peil en van de nauwkeurigheidswaterpall8ing • 
Àrt. 19. Opnemingen en peilingen enz. beneven1 aankoop, · 

herstel en bertriog van instrumenten . 

.Ärt. 20. Reiskosten en vacatiegelden van commissiën, benevens 
uitschotten daarvoor. 

Àrl. 21. Exploten en proceskosten. 
• • 22. Drnk• en bindwe~k. 
•' 23. Buitengewone correspondentie bij IJsgang en hoog 

opperwater. 
Àrl. 24. IJsopruiming. 

• 21'i. Toelage aan den inspecteur voor de Rijnvaart • 
• 26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

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

.Ärt. 27. Meten en ijken · van Rijnschepen • 
• 28. Belooniog der commisaiën van deskundigen voor de 

Rijnvaart te Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. 
.Ärt. 211. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 

• 80. Verbetering van de rivier de Waal • 
• 81. Inrichten van de haven te Tiel tot vluchthaven 
• 82. Verbetering van de rivier de IJssel • • 
• 83. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen. • 
• H. Verbetering van de Dordtacbe waterwegen • 
• 35. Verbetering , onder hond en herstel van het Hollandsoh 

Diep en het Haringvliet • 
.Art. 86. Verbetering en onderbond van de rivier de Maas in 

Limburg, Noordbrabant en Gelderland • 

7ril,060.-

24,7611.-

27,270.-

17,880.-
4,1'100.-
8,000.-

12,000.-

8,000.
u,,ooo.-

250.-

8,000.-

1,000.-
1,000.-

17,Ó00.-

6,000.-
15,000.-

500.-

600.-
800.-

8,000.-
100,000.-
260,000.-

6,050.-
96,000.-

395,000.-
4.0,500.-

160;000.-

391,000.-
.Jrt. 37. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maaa, 

ingevolge de wet van 26 Jaooari 1883 (Staau!Jlaà n°. 4) . • 1,648,000.-

Transporteere • / S,9111,169 . ..:.. f 179,700.-
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Per transport / 3,991,169.- / 
Art. 88. Onderhoud enz. van de werken voor het verlegip:en 

der Maasmonding en der werken en vaargenl op de Donge, als- • 
mede het in werking houden der bemaliogswerktuigen en de be
diening der veren tot de Nienwe Maasmondiog behoorende; onder
bond van de kribben in de Dintel bij Dinteloord • 

Art. 89--42. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, réia. en 
verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit
bakenen, waterpassen enz. ten behoeve van het werk genoemd 
snb art. 37 

Art. 413 . Kosten van den bouw van eene brng te Heusden • 
• 414,. Onderhoud enz. van de Nieuwe Maas , het Scheur 

en aan den Hoek van Holland; verbetering van de Nieuwe Maas 
beneden de Oostpunt van Roteoburg • 

.drt. 415. Verbetering ingevolge de wet van 241 Januari 1863 
(Staat8blad n°. 41) van den Rotterdamschen Waterweg • 

Art. 46. Onderhoud enz. der werken van _den Hollandschen 
lJBSel, met de verdieping van de rivier beneden Gooda . 

Art. 417. Verbetering van de Linge • 
418. Onderhoud enz. van het Zwarte Water • 

• 419. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep • 
• 50. Onderbond enz. Binnen• en Buiten-Aa in Groningen. 
• ó l. Onderhoud enz. der drie overlaten in den Waal dijk 

boven Dalem en in het Wijdsehild, van de groote inundatie• of 
hulpeluis in den Waaldijk te Dnlem, de aluizen, heulen en duikers 
te Gorinchem. 

Art. 52. Onderhoud enz. der dnikersluis in den Krommen Rijn 
te Wijk bij Duurstede . · 

Art. 53. Onderhoud enz. van de peilschalen te Elburg, Nijkerk, 
Durgerdam en IJmuiden • 

Art. 64,. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever
werken, helm- en stroobeplantingen, onderbond, verbeteri111t en ver• 
nienwing van peilschalen, van de havens te Hellevoetslnis en Goede
reede, benevens d;...rmede in verband staande uitgaven in Zuidholland. 

bt. 55. Id. in Noordhollaod , alsmede van de havens te Vlie
land, Urk en Marken. 

Art. 66. Id. in Zeeland, alamede van de havens te Veere, 
Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven 

Art. 67. Id. in Friesland 
• 58. Id. in Overijssel 
• 69. Id. in Groningen 
• 6Ó. Bijdrage in het tekort der uitgaven voor zeewering en 

oevervoorziening van de calamiteuze polders in de provincie Zee
land, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staat8blad n°. 119). 

Art. 6 I. Herstel van winter- en stormschade • 
62. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen. 

•. 

• 68 . . Onderhoud, herstel en verbetering der havens en bare 
toegangen, daaronder begrepen de rivierwerken bij de haveoe te 
MDl'rdijk en Willemstad; onderbood, herstel en vernieuwing van peil
schalen en daarmede in verband staande uitgaven in Noordbrabant. • 

60,000.-

215,000.-

513,000.-

26,500.-
2,200.-
4i,4i00.-

21S,000.-
8,150.-

7,000.-

130.-

SISO.-

69,000.-

195,000.-

40,000.-
241,000.-
28,800.-
7,000.-

250,000.-
4,0,000.-
20,000.-

11,000.-

Transporteere / . IS,575,199.- / 

179,700.-

179,700.-
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Per tran9ort f 6,575,199.- f 

bt. 64.. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 66,899.-
66. Id. in Zeeland• daaronder begrepen de aanleg- en los

plaats bij de Isabella-sluia en het posthaventje te Gorishoek 
M. 66. Id. in Friealand 

• -. 67. Id. in Overijssel • 
.4rl. 68. Aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 

met de Merwet!e 
Árl. 69-72. Bezoldiging, bnreel- en lokaalbeboeften, reis- en 

verblijfkosten, koeten van nitbakenen enz. bij den -nleg van het 
kantial snb Mt. 68 genoemd • 

bt. 73. Onderhond van het voltooid gedeelte van het kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede • • 

Art. 74., Onderbond enz. van de Znid- Willemsvaart. • • 
• 75. Aanleg en onderhond van telegrapliische verbindingen 

voor den dienst van de kanalen. • 
Árt. 76. Onderhond enz. van de gekanaliseerde Dieze • 

77. Onder hond enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 
den IJssel. 

Árt. 78. 
79. 

Onderhoud enz. van het Zederikkanaal • • 
Onderhond enz. van het kanaal door Voome 

80. Onderhond enz. van slnizen en brnggen op den water
weg van Amsterdam _naar Rotterdam • 

Árt. 81. Onderbond enz. van het Noordhollandsch kanaal . • • 
82. Onderbood enz. van het kanaal van Amsterdam naar 

de Noordzee • • 
Art. 83. Vervanging van het stoomgemaal te Schellingwoude, 

met uitbreiding van het stoomvermogen • 
Art. 84,. Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 

bij Schellingwoude • 

U,000.
llil,760.-

11,l!S0.-

218,000.-,-

16,700.-

116,638.-
181,ISOO.-

8,6711.-
18,000.-

21i,000.-
6l,000.-
82,000.-

8,000.-
152,200.-

4,86,500.-

250,000.-

170,000.-
Art. 85. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te I1moiden, 

ingevolge de wet van 81 Mei 1887 (Staat,Olad n°. 98) 
Árt. 86. Onderbood enz. van het 'l'ienhovensche kanaal. . 

87. Onderbond enz. van de vaart tnsschen Amsterdam 

• 1,14.6,000.-
4,00.-

en Vreeswijk. 
bt. 88 . Onderbond enz. van het jaagpad langs het Spaame. 

89. Onderbond enz. van het kanaal van Ter N enzeo. . 90. Onderbond enz. van het kanaal van Slnis naar Brngge. . 91. Onderb.ond enz. van , hot kanaal door Zuid-Beveland. 
92. Onderbond enz. van het kanaal door Walcheren • 
98. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokknm naar 

Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzijl, de draaibrug over de 
Boorne, de Kiestrazijl, de Burgwerderbrug in de leegte, hei oostelijk 
kanaalboord van de M nonikezijlaterrijt, het Wijd der Linde . 

Art. 94.. Onderhoud en werking der stoomwerktnigen van het 
Noord-Willemskanaal • . 

Art. 95. Onderbond enz. van het kanaal het Meppelerdiep 
96. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
97. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkaoaal • • 

. . 

8,800.-
700.-

140,000.-
800.-

68,000.-
86,000.-

9,600.-

13,000.
)8,200.-
10,400.-

98. Onderbond enz. der Drentsche Hoofd- en Beilervaarten. • 
7,liOO.

H,000.-

Transporteere f 9,032,591.- / 

27 

179,700.-

179,700.-
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Per transport • • 
Àrt. 99. Onderhoud enz. van het Noorder](anaal of de Noorder

vaart in Limburg en hel zijkanaal naar de Maas in de richting 
tilsschen Neer en Kessel . 

/ 9,032,591.- / 179,700.-

Àrt. 100....;...llO. Onderbond, herstel en verbetering van wegen 
en bruggen en daarbi} behoorende werken, hepl~ntingen, benevens 
daarmede in verband staande nitgaven in de verschillende provinciën. • 

Àrt. 11 l. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen . 
112. Suhsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds hij de 

laatstvoorgaande heii:rooting bijdragen zijn toegestaAn . 
Art. 113. Bijdrage aan de gemeente Herwen en Aerdt in de 

kosten van herstel van de brng over den Ouden Rijn hij Lobith. ,,. 
Art. 114. Bijdrage aan de gemeenten Nieuw-Vosmeer en St. 

Philipsland in de kosten van een weg naar eu over den Slaakdam. • 
Àrt. 115. Bijdrage aan de gemeenten Koewacht en St. Jansteen 

in de kosten van bestrating met keien, van de wegen die de ver
binding vormen tusschen de hoofdkommen van die gemeenten • 

Art. l l66il. Bijdrage in de kosten van eene verbeterde ge
meenschap tusscheo Rozeobnrg en Maassluis. 

Àrt. ll5ter. Bijdrage aan het waterschap van de Regge • 
115quat . .Bijdrage aan het waterschap van de Schipbeek 
ll 5quüst. Bijdrage aan het waterschap van de Berkel • 
116. Nienwe subsidiën . • 
117-119. ·Jaarwedden, benevens ·reis-, verblijf-, verplaat

sings- en bureelkosten van de beide Rijksbouwmeesters en van het 
verder vaste personeel, alsmede van het tijdelijk personeel belast 
met het toezicht op de landsgebonweo. · 

Àrt. 121. Onderhoud enz. van de landsgebonwen en terreinen 
te 's Uravenhage. 

Àrt. 121. Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor 
de fontein op het Binnenhof; verlichting · van het Binnenhof; tele
phoonabonnement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal . 

Àrt. 122. Huur, inrichting en bewaking van lokalen tijdelijk 
in gebruik. 

Àrt. 123. Verbonwiog van het Departement van Binnenland-
sche Zaken 

Àrt. 124 en 125. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- eu verplaat
singskosten van den Raad voor het toezicht op de spoorwegdiensten. • 

Àrt. 126. Materieel en arbeidsloon voor dit toezicht. 
12 7 en 128. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- en 

bnreelkosten van den Rijkscommissaris en van den adjunct-Rijks-
commissaris hij de Maatschappij tot · Exploitatie van Staatsspoor
wegen en hij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 

Àrt. 129. Bijdrage aan de Internationale Commissie voor spoor-

ll,000.-

775,7811.-
60,925.-

235,91!4.21 

S,900.-

17,000.-

22,804.-

2,500.-
80,000.-
20,000.

)00,000.-
2,000.-

51,000.-

66,000.-

2,900.-

18,000.-

50,000.-

95,300.-
10,000.-

8,400.-

wegcongressen. • 100.-
Àrt. ISO. Tegemoetkoming aan den aannemer van den stoom-

bootveerdienst tusscheo Enkhuizen en Stavoren • 65,000.-
Àrt. 121. Dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting 

voor den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1898 • 2,025,000.-
• 12,690,669.21 

Transporteere • • • / 12,870,369.21 
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Per transport . f 12,870,8ti9.21 

s• Afd.: Handel en Nijverheid. 
A. Kl1ftidlijk_ Nederland,ck Meteorologilclt J,ufituut. 

4rt. 182. Jaarwedden en toelagen van het personeel / 
• 138. ' Reiskosten, waarnemingen elders dan te Utrecht; 

gebonwen , verder materieel en arbeidsloon . 

B. Z61!fJi81cl,erijm . 

.d.rt. 184. Jaarwedden van den secretaris ~an bet College voor 
de zeeviascherijen, van den wetenscbappelijken adviseur en de 
keurmeesters. Maandgelden van onderopiich tera • 

.d.rt. 186. Bareel- en lokaalbehoeften en reiskosten • 
• 136. Verdere uitgaven voor het politietoezicht • 
• 137. Ondenoek en navorschingen ten behoeve der viaache

rijen. Bevordering van den zalmrijkdom der rivieren • 
.d.rt. 138. Uitgaven in het buiteuland ter bevordering van den 

zalmrijkdom der rivieren • 

C. JJ!nDeze11. 
4rt. 189. Jaarwedden en toelagen van het penoneel 

• 140. Boreel-, reis-, verplaatsings- en examenkosten • 
• 141. Geboawen, werktaigen, verder materieel en arbeidsloon. • 

D. StocnntDezen . 
.d.rt. 142. Jaarwedden van het personeel. 

• 148. Bareel-, reis•, 'l'erplaataings- en examenkosten. Werk
tnigen en gereedschappen • • 

.d.rt. 144. Kosten van de commiHie, ingesteld krachtens art. 3 
der wet no 28 Mei 1869 (Staat,6lad, no. 97). . 

E. Mijn11J111ten . 
.d.rt. 145. Jaarwedde ,·an den ingenienr • 
.d.rt. 146. Opnemingskosten. Reiskosten van den ingenienr en 

:van den adjunct-ingenieur. 

F. Land6ou11J. 
4rt. H7. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tninen 

en broeikassen, volgens ar&. l van het Koninklijk besluit van 
24 December 1888 (Staat,6lad n°. 24,8) • 

4rt. 148. Onderzoek van boter ingevolge de wet van !IS Juni 
1889 (Staatl6lad n•. 82). 

4rl. 149. Onderzoek omtrent bevloeiing îan terreinen ten be
hoeve van den landbouw • • 

G. Yerackillende uitgar,1111 • 
.d.rt. 160. Raad van tocht; bureel- en lokaalbehoeften; scbade• 

loosstelliug van getuigen, van den secretaris en den bode ; vacatie
gel<len en reiskosten 

.d.rt, lli 1. Examens ter verkrijging van diploma's als atoarman 
Q1L ~ 111,IIChinist aan boord van koopvaardijschepen • 

.d.rl. IH, Toezicht op den doortocht en het ve"oer van land
verhn~ers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aangestelde commissiëo. 

4.rt. lli3. Subsidie aan · de Zaidhollandsche Maatschappij tot 
redding van schirbreokelingen 

22,850.-

ISIS,000.-

7,000.-
11,400.-
4,020.-

11,000.-

6,000.-

88,000.-
20,700.-
16,000.-

28,900.-

14,800.-

100.-

2,500.-

600.-

1,000.-

200.-

2,000.-

10,000.-

6,800.-

6,000.-

Tnnsporteere / 804,870.- / 12,870,869.21' 
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Per transport f 304,370.- / 12,870,869.21 
Àrl. 164,, Ondersteuning van personen die schipbrenkeliugen 

hebben gered of getracht te redden, alsmede Yan hnnne nagelaten 
betrekkin11en • • 

Àrt, 166. Oprichting van een reddingkaap voor schipbreake
lingen op •Onrust"; onderhoud der gebouwtjes voor schipbrenkelin• 
gen op Vlieland en Terschelling (Boschplaat). Verlichting en toezicht. • 

.4.rt. 166. Telegraphische verbinding voor de kustwacht, ver• 
goeding voor bnitengewone diensten van telegraafpersoneel, alemede 
reiskosten . 

Àrt. 167. Gebouw voor strandvonderij op Terschelling • • 
168. V,,,rslagen, berichten, verordeningen en advertentiión 

betreffende handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw • • 
.4.rt. 159. Jaarwedden, reis- en verplaatsingskosten, alsmede 

onderscheidingsteekenen van den commandant en van de beambten 
van het korps geleiders tut het vervoer van ontplofbare stoffen • • 

Àrt. 160. Subsidiên, toelagen en verdere uitgaven in het belang 
van handel 1 nijverheid ea landbonw • 

Àrt. 161. Subsidie aan de vereeniging • Het Buitenland" • • • 
162. Subsidie ten behoeve van een mneeom Yan voor• 

werpen ter voorkoming van ongelnkken . 
Àrl. 163. Bijdrage van Nederland in de koeten der Internationale 

vereeniging tot uitgave van rlonanetarieven • 
Àrl. 164. Kosten voortvloeiende uit de instelling van eene 

commissie voor de tentoonstelling te CAicago en nit de aanstelling 
van den eonen! aldaar tot commissaris der Nederlandeche Regee-
ring bij die tentoonstelling • • 

Àrt. 166, Toezicht bedoeld bij de wet van 5 Mei 1889 
(Staaûhl,aà, n•. 48) : 

a. jaarwedden der inspecteurs • 
6. reiskosten 
c. boreelbehoefteu, schrijfloon en verdere uitgaven 

ten dienste van het toezicht • . 

4• Afd. : Posterijen. 

f 12,000.
• li,000.-

• 3,000.-

1,000.-

S,000.-

li,600.-
100.-

11,000.-

6,000.-

9,000.-
6,000.-

6,000.-

2,0óO.-

ló,000.-

20,000.-

A.. en B. Postdienst. Àrt. 166-177 / ó,200,650.-
C. Telegraafdienst. Àrt. 178-186 . • 1,644,840.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst • .4.rt. 187-191 • 1,222,100.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D • .4.rt.192-194. • 6,óOO.-
F. Rijkspostspaarbank. bt. 195-200 . 147,000.-

ó" • Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, enz. Àrt. 201-206. 
6• • Onvoorziene behoeften. b t. 207. 

887,120.-

• 8,220,590,
• 287,674.-

60,000.-

f 21,826,653.21. 

2 Februari 1898. WET, tot definitieve 'vaststelling van de koloniale hniebondelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1898. S. 44. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1891, 
voor zooveel de uitgtlflm betreft, definitief vastgesteld zooala hierna verkort volgt: 
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1• Afdeeling: Gonvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst / 134,357.75 
2• Jnstitie en politie • 372,875.30 
s• Administratie van Financiën • . . 170,400.30 
4• Immigratie en kolonisatie • 92,755.-
5• • Eeredienst, onderwijs, armenzorg en bnrgerlijke geneeskundige dienst. • 897,704.85 
6• Bou wdepartement. · • 261,640.-
7• Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening en aeinwezen • 174,506.25 
8" · Pensioenen, wachtgelden, toelagen en onderstanden • 205,797.946 
9• Onvoorziene uitgaven 20,000.-

f 1,830,086.891 
Artt. 2 en 3 handelen over af. en overschrijvingen van- en bet.alingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 

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

2 Februari 1893. Wrr, tot vaststelling van het timde hoofdstuk der _8taatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1893. S. 4,5. · 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der 
1893, betreffende het Departement van Kokntün, 

l• Afd.: Kosten van het Departement . 

begrooting 
vastgesteld 

van Staats11itgaven voor het dienstjaar 
zooala hierna verkort volgt: 

2• • Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname • 
r 209,539.-

822, l64.66t 
249,868.60 8• • Uitgaven ten behoeve van de kolonie Cumçao. 

4,• • Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 
N ederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen • . • 20,293.-

27,84.5.-
4,0,000.-

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

6• • Onvoorziene nitgaven • 

2 Fe1Jruari 1893. B.11:sLUIT, houdende bepalingen 
betreffende de toelating nn oorlogsschepen 
van vreemde Mogendheden in 's Rijks zee

gaten, havens en binnenwateren. S. 46. 
IN N.UK VAN H. M. WILHELMINA , Jo:NZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Overwegende dat het wensehelijk is bepalingen 
vast te stellen betreffende de toelating van oorlogs
schepen van vreemde Mogendheden in 'a Rijks 
zeegaten , havens en binnenwu.teren , behoudens 
nader te geven voorschriften bij het ontstaan van 
een oorlog; 

Op de gemeenschappelijke 
Ministers van Marine, van 
Burean B, n°. 34, Kabinet; 

voordracht van de 

31 Januari 1891, 

van Oorlog, van 11 Ftibruari 1891, Kabinet , 
Litt. R 7 ; 

van Buitenlandscbe Zaken, van 16 Februari 
1891, n•. 1758, lste Afdeeling, en 

/ l,369,690.06• 

van Justitie, van 20 Februari 1891, 2de Af
deeling A, n•. 17, Geheim ; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
28 April 1891 , Litt. A•, Geheim) ; 

Gelet op het nadere rapport van voornoemde 
Ministers: 

van Marine, van 29 October 1892, n•. 505, 
Geheim ; 

van Oorlog, van 14 November 1892, Kabinet, 

Litt. S0 ; 

van Bnitenlandsche Zaken, van 5 December 
1892, late Afdeeling, n•. 12858; 

van Justitie, van 12 December 1892, 2de 
Afdeeling A, n•. 22, Gehtiim ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het ia aan schepen en vaartuigen van 

oorlog van met Nederland bevriende mogend
heden vergund '1 Rijks zeegaten, met uitzondering 
van het zeegat van den Hoek. van Holland , 
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binnen te loopen en op de reede van dè meêa\ 
nabij de zee gelegen plaats ten anker te komen , 
mits het aantal dier schepen en vaartuigen. onder 
dezelfde vlag• met inbegrip van de reeds aan
wezig zijnde, niet meer dan drie bedraagt. 

De bovenbedoelde reeden zijn: die un Ylûnn- . 
gett, Yeere, Ziml;:eee, Br01'wer1lta11en, Hellevoet- , 
1/uû, Brielle en Tezel. 

2. Het is aan vreemde schepen en vaartnigen 
van oorlog verboden om zonder vooraf verkregen 
vergunning van den Minister van Marine, 's Rijke 
versterkte havens binnen te loopeo of 's Rijk~ 
binnenwateren te bevaren. 

De versterkte havens zijn : de havens van 
Hellevoeûluil, de haven van IJmui{lm, alsmede 
het Ni6uweàiep. 

Tot de binnenwateren worden gerekend ook te 
behooren: 

het Frie1cAe u~gat , de gaten van Yliela,aà 
en Tenclielling, de Zuiàerue met hare toegange11 
van de reede van 1 ezel en het Manàiep, be
nevens het zeegat van den Hoei: 11an Hol!a11tl. 

3. GePn van de io artikel eett bedoelde echepen 
en vaartuigen of van die, w~lke de in artikel 
t,oee vermelde verga n niog hebben ver kregen, mag 
langer dan veertien dagen achtereen bi~en het 
Rijk vertoeveu. 

4. De in artikel eett voorkomende beperkende 
bepaling en het bepaalde bij de artikelen twee 
en drie zijn niet toepasselijk: 

a. op het schip, aan boord waarvan zich blijkens 
de gevoerd wordende standaard of vlag bevindt 
een Regeerend Vorst, e~n lid van een Regeerend 
Vorstenhuis, de President eener Republiek, dan 
wel een liij ons Hof geaccrediteerd Gezant of 
Hoofd eener Missie van eene vreemde Mogend
heitl; 

lJ. ingeval van binneuloopen of ankeren wegens 
zeegevl\llr of averij, voor den tijd, dat wegens 
een van deze of wegens beide oorzaken, ter be
oor:leeling van den Minister van Marine, het 
verblijf noodzakelijk is. 

5. Dé in artikel twee bedoelde v~unning 
moet, voor zoover zij niet langs diplomatieken 
weg verkregen is, worden ·gevraagd, wat betreft 
het binnenloopen in 's Rijks versterkte havens: 

voor de ha vena het Nieuwediep en de havens 
van Helle11oetlluü, door tnsschenkomst van den• 
Oirectenr eo Commandant der Marine ; 

voor de havens van IJmuiàn, door tnsachen
ko1J1st van den Commandant van den aldaar ge• 
statiooueerden oorlogsbodem of, bij ontstentenis 

, van zoodanitoten oorlogsbodem, door tnsschenkomst 
van den Commandant der fortbezetting ; en 

wat aangaat hd bevaren van de binnenwateren: 
voor het zeegat van den Hoek van Holland, 

door t11sachenkomst van den Commandant van 
den aldaar gestationneerden oorlogsbodem of, bij 
ontstentenis van zoodanigen oorlogsbodem, door 
tusschenkomat van den Comma_ndant der fort-· 
bezetting ; 

voor de overige binnenwateren, door tnsschen
. komst van de Autoriteiten, genoemd in dit artikel 
of in artikel :mum. 

6. Wij bebonden ons voor om in bijzondere 
omstandigheden het binnenloopen en het verblijf 
van vreemde schepen en vaartniiten van Oorlog 
binnen '• Rijke zeegaten of havens, met betrek

. king tot het aantal dier schepen eo vaartuigen 
' en tot den dunr van dat verblijf, in het alge-

meen uit te breiden, te beperken of wel geheel 
te verbieden. 

Vreemde schepen en vaartuigen van oorlog zijn 
verplicht, wanneer zij daartoe door of op last 
van den Minister van Marine 11itgenoodigd worden, 
binnen zes oren zee te kiezen, ook dan wanneer 
de termijn , voor hun verblijf toegestas11 , nog 
niet verstreken ia. 

7. In versterkte plaatsen wordt van het binnen
·komen van vreemde schepen en vaartniicen van 
oorlog, onmiddellijk telegrafische mededeeling ge
daan aa11 den Minister van Marine door of van 
wege de in artikel 11ijf voor de betrokken plaats 
genoemde autoriteit. 

In niet versterkt6 plaatsen geschiedt mede
~eeling daarvan onmiddellijk aan genoemden 
Minister, op icelijke wijze, door of vanwege den 
Commandant van den aldaar geatationneerden 
oorlogsbodem; bij ontstentenis van zoodanigen 
oorlogsbodem, door of vanweice den Rijkahaveo• 
meester ; bij ontstentenis van beide genoemde 
autoriteiten door of nnwege den Commisearis van 
het loodswezen en bij ontstentenis van alle voren
genoemde autoriteiten, door of vanwege de 
Burgemeester. 

Door of vanwege de overeenkomstig het in dit 
artikel behandelende autoriteit wordt aan den 
Commandant van het binnenvallend schip of vaar
tuig een exemplaar dezer bepalingen ter hand 
gesteld, tot welk doel exemplaren in versehillentle 
talen door het Departement van Marine zullen 
worden verstrekt. 

8. Aan den Commandant van ieder binnen
vallend vreemd schip of vaartuig van oorlog wordt 
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door den ter oolllpli-teering gezonden Officier 

-of bij ontstentenis van dien, door een der in 

artikel zerJen genoemde autoriteiten een door den 
Minister van Marine vast te stellen formulier ter 
invulling aangeboden, behelzende vragen betreffende 
vlag, charter, naam, bemanning, bewapening, 
plaats van herkomst, duur der reis, duur van 

het voorgenomen verblijf, bestemming, gezond
heidstoestand, enz. 

Het ingevnlde formulier wordt onverwijld aan 

den Minister van Marine gezonden. 
9. In versterkte havens wordt in tijd van 

vrede dagelijks in een der verdedigingswerken, 
op een voor naderende schepen en vaartuigen 
goed zichtbaar punt, de Nederlandsche vlag ge• 
heschen, zij moet aldaar waaien van het tijdstip 
af, waarop en zoolang het voldoende licht is om 

de vlag te verkennen en in elk geval van zons
opkomst tol zonsondergang. 

10. Vreemde schepen of vaartuigen van oorlog 

mogen binnen 's Rijk& zeegaten of territoriale 
wateren, en in het algemeen binnen de grenzen 
des Rijb, geen hydrographische of terreinop
nemingen doen, geen oefeningen in het doen van 
landingen en, zonder verkregen vergunning van 
den Minister van Marine, geen vuoroefeningen 

-houden. 
De bemanning mag niet dan ongewapend aan 

deu wal komen - officieren en onderofficieren 

zijn hiervan uitgezonderd voor zoover de sabel 
of den ponjaard betreft , die tot hn nne uniform 

behoort - en de sloepen mo11:en ook niet anders 

dan ongewapend varen. 

Indien gewenscht wordt bij begrafenisplechtig
heden aan den wal, van het verbod, in het 
tweede lid van dit artikel vervat, af te wijken, 
moet de vergunning daartoe gevraagd worden aan 
den Mini•ter van Marine door tnsschenkomst van 
de in de artikelen r,ij/ of zeven genoemde 

autoriteiten. 
11. Vreemde sch~pen en vaartuigen van oorlog 

zijn verplicht de bestaande politie-, gezonll.heids
eu :fiskale wetten en verordeningen te eerbiedigen 
eu zich te onderwerpen aan alle havenreglementen; 

een en ander voor zooverre de schepen en vaar

tuigen van 's Rijks Zeemacht daaraan gehouden zijn. 
12. Mocht eenig vreemd ocbip of vaartoiK 

van oorlog een der vorenstaande of naar aan
leiding van artikel zea uitgevaardigde bepalingen 
hebben overtreden, dan kan dat schip of vaarlnig 
gelast worden zich te verwijderen en zoo noodig 
kan het met geweld daartoe worden gedwongen. 

1893. 

In het laatste geval zal de bevoegde maritieme 

of militaire autoriteit de gehoonaamheid bevelen 
met een scherp schot op ongeveer 600 M. af. 
stand langs het schip, vervolgens met een tweede 
schot op ongeveer den halven afstand van het 

eerste en, zoo noodig, verder met echerpe schoten 

tegen het tnig en daarna ~egen den rom p. 
13. De voor de uegaten gestationeerde Neder

landsche loodsen worden met vorenstaande be
palingen in kennis geeteld en ontvangen mede

deeling of en zoo ja, hoeveel vreemde schepen 
en vaartuigen van oorlog onder eene bepaalde 

vlag mogen binnenloopen en aan welke autoriteit 
in een gege,en geval de vergunning moet worden 

gevraagd, zoomede of een salnut aan de Neder
landsche vlag kan worden beantwoord en zoo 
ja, waar. 

Zij doen van een en ander, voor zooveel 
noodig , mededeeling en verstrekken verder de 
omtrent vorenstaande bepalingen gevraagd wordende 

inlichtiogen aan den Commandant van het vreemde 

schip of vaartuig van oorlog, dat door hen ge
loodst wordt. 

De Ministers van Marine, van Oorlog, van 

Boitenlandsche Zaken en van Justitie zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staataotarl zal worden geplaatst. 

'a Gravenhage , den 2den Februari 1893. 

(9et.) EMMA. 
De Mi"iater oan MariM, <,et.) J. C. l"ANHll. 

De Mi"iater Vlffl Oorlog, <,et.) SEYPl!"A&IIT. 

De Miniater van BuitentanrucJle ar.m. 
(9et.) VAN Tll! NHOVEN. 

De Miniater van JU8titû, (!Jet.) SKIDT. 

( Uitgeg. 21 Febr. 18'11.) 

3 Februari 1893. BESLUIT, tot wijzigi• van 
de Koninklijke beslniten van 9 Uece111ber 
1889 (Staatlotad n°. 176), van 21 Febrnlri 
1890 (Staataotad n°. 27), van 30 October 

1890 (Staatlolad n°. 168), van 16 Jnli 
1891 (Staataolaà n•. U.7), van 17 October 
1891 (Staaûhl,ad, n°. 172), van. 10 J nai 
1892 \Sfaat,l,l,arl, n°. 136) en van 11 Angnt 
tos 1892 (Staatal,l,ad, n°. 199). S. 4,7. 

IN IIAAM VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

WIJ EMMA• ENZ. 

Op de voordracht van de Ministen van Water
staat, Handel en- Nijverheid en van Justiti~, 
van Ui December 18112, n°. 163, afdeeling 
Handel en Nijverheid, ·en van 20 December 
1892, n•. 115, 2de afdeeling A; 

3 

' 
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Gelet op de Koninklijke 'beslniten van Il Uecem
ber l881l (Stmzu!Jlad n°. 176), van 21 Felirnat.i 
1890 (Staat,b'{ad n°. 27), van 30 October 1890 
(Staat1!Jl,ad n°. 158), van 15 Juli 1891 (Si41lÛ• 

!Jlad no. 147), van 17 October 181)1 (Staaû!Jlad 

no, 172), van 10 Jnni 181)2 (Staau!Jlad n°. 136), 
van 11 Ang1111tns 1892 (Staat-1!Jlad n°. lllll) en 
van 211 November 1892 (Staau!Jlad n°. 21>7); 

1>en Raad van State gehoord (advies van den 
10 Januari 1893, n•. 40); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers, van 21 Januari 1898, no, 141>, af
deeling Handel en Nijverheid, en van 26 Januari 
1893, n°. 14.1, 2de afdeeling A; 

Hebben go~di<evonden en verstaan: 
l•. In de slotbepaling van het Koninklijk be

alnit van Il December 1889 \Staau!Jlad n°. 176), 
in de artikelen 2, tweede lid, 3, 6, 6, 7, 
derde lid, 8t tweede lid, 12, 13, eerste en 
derile lid, 14, tweede lid, en in de slotbepaling 
van het Koninklijk besluit van 21 Februari le90 
(Staata!Jlad n•. 27), in de slotbepaling van het 

ninklijk besluit van 30 OctobAr 1890 (Staat1-

!J1'ul no. H,8), in de slot bepaling van het Konink
lijk llieslnit van 15 Juli 1891 (Staat,!Jlad n•. 14.7), 
In de slotbepaling van het KoniDklijk besluit van 
17 October lSlll ( Staat,!Jlad n°. 172) en in de 
slotbepaling van het Koninklijk besluit van 10 
Jnni l89l! (Staat,!Jlad n•. 186) worden de woorden : 
.MiOÎBfer van Justitie", vervangen door de woorden: 
•llinister van Waterstaat, Handel en Nijverheid". 

- In de slotbepaling van het Koninklijk be
sluit van 11 Augnstns 1892 (Staat,!Jlad n•. 199) 
worden de woorden : • De Ministers van J nstitie 
en ,Ml Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn 
belaat", vervangen door de woorden : • De Minis
ter van Waterstaat, Hand el en Nij verheid is belast." 

ao. In artikel H, van het Koninklijk besluit 
van ·21 Februari 1890 (Staaû!Jlad n°. 27) worden 
de woorden: • Minister van J natitie", vervangen 
door de woorden: • Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid", en de woorden: •het 
IVde Boofdstnk der Staatobegrootinp:", door de 
1'óorden : • het IXde Hoofdstuk der Staatsbe-

oting". 
Dit besluit treedt in werking op den vijfden 

dag na de dagteekening van. het Staaû!Jlad en 
van de Staatacourant, waarin het geplaatat is. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van J nstitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat gelijktijdig in het Staaû!Jlad 
en in de Staat.courant zal worden geplaatst, en 

waarvan afschrift zal ~den pzonden aan den 
Raail van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 3den Februari 1,893. 
(g,t.) E M M A. 

D, Min. t1an TfTater1taat, Handel en NijuerltM, 
(g•t.) C. Lll:LY. 

De Mï,,i,ter uan JmtitÜJ, (get.) SKIDT. 

(Uitgeg. 18 Fe!Jr. 1893.) 

7 Fe""'4ri 1893. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, betreffende het verleenen 
van vergunning tot uitoefening van de boiten
landscbe zeevaart. 

Sedert de invoering der tegenwoordige militie
wet, hebben de toestanden bij onze bnitenlandsche 
ieevaart belangrijke wijziging ondergaan , vooral 
door de uitbreiding der stoomvaart. Dientenge
volge is in de laatste jaren het aantal verlof
gangers der militie te land, dat plaatsing zoo 
kunnen vinden op stoomschepen in de boiten
landsohe vaart, o. a. sis machinist of stoker, 
doch aan wie de daartoe, ingevolge artikel 129 
der miÎitiewet, gevorderde toestemming wordt 
geweigerd, omdat zij v66r hunne inlijving bij de 
militie niet reeds bun beroep van de buitenland
sche zeevaart maakten, aanmerkelijk toegenomen, 

Vermits echter de bewoordingen der tweede 
zinsnede van genoemd wetsartikel toelaten, be
doelde toestemming te verleeuen · aan hem, die 
aan één der beide in deze zinsnede vermelde ver
eischten voldoet, vind ik in de bestaande omstan
digheden grond, om niet langer vast te honden 
aan den thans geldenden regel, dat de verlof
ganger der militie te land die toestemming slechts 
erlangt, wanneer hij aan beide die vereischten 
voldoet. 

Ik word hierbij ook geleid door de overweging, 
dai den loteling, die v66r zijne inlijving niet 
zijn beroep van de boitenlandsche zeevaart maakte, 
ingnal bij bij de zeemilitie wordt ingedeeld, 
krachten artikel 156 der militiewet, ale verlof
ganger evenzeer in gewone tijden vergunning tot 
uitoefening van de buitenla11dsche zeevaart wordt 
verleend. 

Mitsdien heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
in verband met de aanschrijving van den Minis
ter van Oorlog, dd. 18 Jannari 1862, no. 65 
B. te machtigen, voortaan de toestemming tot 
het aangaan van e~ne verbintenis voor de boiten
landacbe zeevaart te verleenen aan verlofgangers 
der militie te land - plaatsvervangers uitgesloten 
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die, hetzij reed,, 1l'llft hunne inlijving bij a.. 
militie hno beroep van die zeevaart maakten, 

hetzij zich overeenkomstig artikel 150 van ge
noemde wet voor de zeemilitie hebben aangeboden'. 

Wijden onderricht ik U Hoogedelgestrenge, 
dat door mij, met nitbreiding van de aanschrij
ving van den Minister van Oorlog, dd. 18 An
gnstns 1876, n°. 68 P, bij deze ook voor de 
nnmmerverwisselaars de bepaling wordt inge
trokken, dat zij tot het erlangen van vorenbe
doelde toestemming hunne bij het korpa ach.terge

laten schold op het kleediog- en reparatiefonds 
(oitrosting- en reserverekening) moeten aanzuiveren. 

10 F11!Jruari 1893. AaREST van den Hoogeo Raad 
der Nederlanden , hondende beslissing dat in 

. den zin van art. 36 der wet op het notaris• 
ambt niet als regel van eene bladzijde der 
akte moet worden medegeteld de lijn, waarop 
enkel het transport eener aan het alot der 
vorige gedane optelling ia geschreven. 

De Hooge Raad enz. 

Gelet op het middel van ca888tie, namens den 
req. voorgesteld bij memorie en beataande in be
weerde verkeerde toepassing of schending van 
art. 36 der wet op het notarisambt vao 9 J nli 
18,2 (Staat,!J/,ad n°. 20), gewijzigd bij de wetten 
van 26 April 1876 (:,taat,btad n°. 8ö), 6 Mei 
1878 (Staaûblad n°. 29), 16 April 1886 (Stllaû
blad n°. M) eo 21 December 1887 (Staat,bkd 
n°. 2611) , en zulka op grond dat onder het woord 
reg11l in bedoeld art. 26 nitsluitend moet worden 
ventaan de regel behoorende tot het lichaam 
der akte; 

0oenoegl!'lfdll dat ten opzichte van den req. be
wezen is verklaard, dat hij op 27 Sept. 18911 te, 
N ea ala notaris beeft verleden eene akte houdende 
inventarisatie der nalatenschap van J. G. 0.; 

Dat hij daarin op de vierde blacbijde de S 
woorden •ml) notaris de" heeft doorgehaald, 
welke doorhaliog hij niet op den kant der akt.e 
heeft vermeld, voort■, dat boven aan die blad
zijde staat het traoaport van de aan het slot 
der vorige bladzijde gedane optelling en dat bek!. 
in het slot der akte heeft vermeld de doorhaling 
vao bedoelde woorden welke zonden staan in den 
tiffldm regel, welke regel de 11if tk ia ale men 
de lijn, waar het tl'llneport staat, meetelt; 

0. dat de rechtbank dit feit als de ten Iaate 
gelegde overtreding heeft aangemerkt, op grond 
dat ale regel van eene bladzijde van eene akte 
moet medegetelt worden de lijn waarop het tranaport 

eener onder de vorige bladzijde gedane optelling 
schreven staat; 

0. dat de req. daartegen beweert •dat, in den 
zin van art. 36 van de wet op het notariaambt, 
zoodanig transport niet als regel ia te beschouwen, 
en de gedane doorhaling, mitadi~n niet in den 
lll/ffl maar in den timden regel ge.ehied- i1, 
gelijk in de akte wordt vermeld; 

O. dat het bewijs der telutlegging dna in dese 
afhangt van de vraag, of al dan niet in den 
zin van art. 36 , ale regel van eene bladzijde der 
akte moet medetteteld wordeu de lijn, waarop 
enkel het transport eener aan het slot der vorige 
gedane optelling ia geschreven; 

0. dat de rechtbank die vraag ten onrechte 
bevestigend heeft beantwoord , op grond, dllt het 
voorschrift van genoemd artikel steeds spreekt 
van woorden of letters Ïff eene akte, aonder 
eenig onderscheid te maken omtrent hetgeen ge
schreven ia, zoodat als regel ie te beachonwen 
elk getrokken of denkbeeldige lijn, waarop woor
den of letten voorkomeu , waarvan doorhali 
mogelijk ie ; 

0. dat deze strenge, volatrekt algemeene op
va\ting niet noodzakelijk volgt oit de wooraen 
der wet, en ook door hare bedoeling niet wordt 
gerechtvaardigd; 

0. dat de wet ten aanzien der voorgeschreven 
vermelding van doorhalingen of bijvoegi., iu 
redelijken zin alleen het oog kan gehad hebben 

op woorJen of letten welke geacht kannen ~or• 
deu een deel van die akte uit te maken,1 en 
alzoo in eigenlijken zin tot tk a/&t11 t11 be/worm, 

niet echter op die welke wèl op hetzelfde i,r 
geschreven zijn, doch op den inhoud der 

geen invloed vermogen uit te oefenen, en, ter• 
wijl zij van de akt.e selve geenerlei bestan81h,e,J 
uitmaken, alleen knnnen dienen om het overzieht 
of de lainp: er van gemakkelijk te maken, gelijk 
o. a. ook met een bloote herhaling van het slot
woord der bladzijde of de nummering van deze 
het geval is ; 

0. dat dusdanige bijschriften derhalve, die ~ 
de afschriften toch ook niet zonden worden over◄ 
genomen, niet kannen geaoht worden in den zin 
de• wet een regel van eene akte of bladalJde te 
vormen; 

0. dat mitsdien de rechtbank, bealiasende dat 
de gedane doorhaling in den lllfdn (en ni11t in 
den tienden) regel van bedoelde bladzijde zoo 
sijn geachied, en dienovereenkomstig had moeten 
zijn vermeld, art. 36 verkeerd heeft toegepa,t; 

IJ• 
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0. dat alzoo het te laste gelegd Mt, zóó als 

het naar aanleiding van het onderzoek bewezen 
is verklaard, geen overtreding van dat artikel 

opleverl, en het middel mitsdien is gegrond ; 
Vernieti11;t het beklaagde vonnis, en krachtens 

art. 105 R. 0. rechtdoende: 
Verklaart dit feit niet strafbaar; 
Ontslaat den req. van alle rechtsvervolging te 

dier zake; 
De kosten der vervolging te dragen door den Staat. 

17 F116ruari 1893. M1ss1u van den Commis
saris der Koningin in de pruvincie Overijssel, 
aan de bargemeesters der gemeente11 in die 
provincie, b.ilrell'ende nit;oering der wet op 
bet Nederlanderschap. 

Ter uitvoering van de wet van 12 December 
1892 (Staatsblad . n°. 268), op het Nederlander
acbap en het ingezetenschap ia door Zijne Excel
lentie den Minister van Binnenlandscbe Zaken 

het volgende bepaald : 
• De kennisgevinizen aan de burgemeesters, be

doeld bij artt. 6, 7 sub 5°, 8, 9 en l O eÎI bij 
de overgangsbepaling, 2de lid, der wet van 12 
'December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap kunnen 
ter kenze van den belanghebbende geschieden : 

• to. schriftelijk, of 
•!~ mondeling. 
• In het eerate geval wordt aan hem of haar, 

dïwe kennisgeving deed, een ontvangbewijs toe
gêtondeo. In het tweede geval word\_ van de 
kennisgeving eene gedagteekende verklaring opge
mJ&it, onderteekend door hem of haar, die de 
kenniBl(eving deed en door hem, aau wien ze 

w.,-Jj 11-edaan, 
• Kan de belanghebbende niet schrijven of 

freigert deze de verklaring te onderteekenen, dan 
wordt daarvan in de verklaring melding gemaakt. 
Een bewijs van de gedane kennisgeving wordt 
aan den belanghebbende uitgereikt . 

• Van de kennisgevingen wordt aanteekening ge
ffaan in een daartoe bestemd register, met aan
'i!uiding van den datum, waarop zij geschiedden. 

• De schriftelijke kennisgevingen en de naar 
aanleiding van mondelinge kennisgevingen opge• 
maakte verklaringen worden ter gemeentesecretarie 
bewaard." 

Terwijl ik U hiervan mededeelin11- doe, noodig 
ik U tevens uit, mij jaarlijks v66r 15 J annarl 
een staat Ie doen toekomen, ingevuld volgen• 
het hierachter opgenomell model. 

De op dien staat vooffomende gegevene dienen 
om den Minister van Justitie in de gelegenheid 
te stellen, ook van de bovenbedoelde verklariugea, 
.Yolgena art. 11 der wet , mededeeling in de 

taalscourant te doen. 

De Commi.81ari8 à8'r KOffingin in de pro~incie 
Or,mju11l, 

C, ., 
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21 Fébruar: 1893. HBSLUIT, houdende bepalingen 
tot vereençoudiging der douane-formaliteiten 
voor stoomschepen, die Nederlandache havens 
enkel aandoen om goederen bij te laden of 
p888agiers te ontschepen of op te nemen. · S. 48. 

IN NA.Al,[ VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, dd. 24 December 1892, n0. 113, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Overwegende, dat het wenschelijk ia bepalingen 
vaat te stellen tot vereenvoudiging der douane• 
formaliteiten voor stoomsche11en, ter zee -binnen
komende en wederuitgaande die Nederlandsche 
havens enkel aandoen om goederen bij te laden 
of passagiers te ontschepen of op te nemen ; . 

Gelet op artikel l der wet van 4 April 1870 
(Staaûhlad n°; 61), artikel 1 der wet van 
28 December 1879 (Staat,hlad n°. 250), de 
wetten van 30 December 1882 (Staatahlad n°. 253), 
31 December 1884 (Staaûhlad n°. 259), 25 De
cember 1887 (Staaûblad n°. 221) en 31 Decem
ber 1890 (Staaûhlad n°. 195); 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatahlad n°. 19), nader gewijzigd en 
aallgevnld bii dat van 12 Maart 1876 (Staaû
lJlad no. 113); 

Den Raad van State ~ehoord (advies van den 
17 Januari 1893, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën van 18 Februari 1893, n°. 23, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben l(oedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor stoomschepen in vasten dienst, 

die luidens de generale verklaring ter zee binnen
komen enkel om goederen bij te laden of passa
giers te ontschepen of op te uemen en daarna · 
weder zee te kiezen, zijn met afwijkinp: in zoo-

, verre van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staauhlad n° .• ]9) de volgende voÏmchriften 
toep888elijk. 

2. De vrachtlijsten, in te leveren volgens arti
kel 2 van dat besluit., vermelden alleen de soort 
en het getal der colis of der lo1Be voorwerpen 
en de aoort en de hoevéelheid der gestorte goederen. 

3. De stoomschepen, ingeklaard volgens arti
kel 1 , worden op kosten van d\ln ha à del, tot 
hnnne uitklaring door ambtenaren bewaakt. 

4. Wanneer wegeDB verandering van beatem
ming, averij of andere dergelijke redenen de 
lading geheel of gedeeltelijk nioel worden gelost, 
kan de eerste ambtenaar ter plaatse daartoe onder 

de noodige voorzieningen vergunning verleenen, 
mits voor de goederen, die niet met het zelfde 
aehip weder worden uitgevoerd, alsnog eene nadere 
generale verklaring worde gedaan met bij v<>4lng 
van vrachtlijsten overeenkomstig artikel 2 van het 
in artikel 1 genoemde besluit. 

De inlevering van zoodaoige vrachtlij1ten voor 
de geheele lading ia verplichtend, wanneer de 
achepen iianger dan veertien dagen hier te lande 
verblijven. 

5. Onverminderd het bepaalde bij het voor
gaand artikel kan de eerate ambtenaar ter pl!Ulbe 
bij uitzondering toestaan, dat voor enkele colia 
de generale verklaring worde aangezuiverd door 
lossing volgens de bepalingen der Algemeene Wet 
van 26 Anguetns 1822 (Staat&hlad o0 • 38). 

6. In bijzondere omstandigheden kan de Pro
vinciale Inspecteur vergunnen dat goederen elders 
dan ter opgegeven losplaats worden bijgeladen of 
overeenkom1tig de voorgaande artikelen gelost. 

7. De bepalingen van dit bealuit doen niet 
tekort aan de bijzondere voorschriften omtrent 
het vervoer, den in-, uit- en doorvoer van bus
kruit en andere ontplofbare stoffen. 

De Minister van Financiën ia belast met de 
uitvoering van dit be1lnit, hetwelk in het Staaü
lJlad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

'•Gravenhage, den 2lsten Februari 1893. 

19et.) EMMA. 

De Miniater i,an Financiffl, /,get.) P1ER80N. 

(Uitgeg. l Maart 1893.) 

21 F11fm14ri 1893. BKSLUIT, tot nadere regeling 
der jaarwedden van de beambten der Rijks
veldwacht. S. 49. 

IN .NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA ENZ. 

Op de voordracht van. den Minister van J ustit.ie, 
van den l 5deo Februari 1893, 2de afdeeling C, 
no. 150; 

Henien de Koninklijke besluiten van 11 No
vember 1856 (Staaûólad n°. 114), 26 December 
1857 (StaatJólad n•. 189), 29 December 1859 
(Staaûblad n•. 152), 19 Januari 1862 (Staaû-
6lad n°. 18), 18 Januari 1873 (Staat,lJ'4dn°.16), 
24 Januari 1875 (StaatalJlad n°. 14,), 1 Maart 
1877 (Staaûhlatl n°. 30); 

Hebben goedgevonden en verstaan, de jaar
wedden van de beambten der Rijkaveldwacht vaat 
te 1tellen als volgt : 
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voor de Inspecteurs der Rijksveldwacht OJI ten 
minste ,iegenAonàerd uijftig guldett en t.en hoo11:ate 
,eertienlionderd gulden (f 960 à f 1400); 

V091' de Rijksveldwachters, brigadier-majoor, 
op aclltlionderd pijf en twintig guldm (f 825); 

voor de Rijksveldwachters, brigadier, op znl!ft• 
lionderd t1ijf e,, znenfig gulden (/ 77 6); 

voor de overige Rijksçeldwachten op ze•!w,ulertl 
,eerlig guldffl (j 640); 

een en ander met ingang van l April a.s. 
De Minister van Justitie is belast met de uit

voiang van dit besluit, hetwelk in hel Staal•
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden 11:ezonden aan den Minister van Finan
ciën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

•• Gravenha!(e, den 21sten Febrnari 1893. 

(get.) EMMA. 

De Mini•ler van Juatitie, (get.) S:111DT. 

(Vitgtg. 26 Few. 1898.) 

22 Felwuari 1898. BBSLUIT, tot vaststelling van 
een Reglement voor de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten, en zulks met intrekking 
van het Koninklijk besluit van 9 April 1873 
(Staaüblatl n°. 41). S. 60. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ti:Nz. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 29 December 1892, n°. 2664; 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Gelet op art. 16 der wet van 26 Mei 1870 
(Staat•blad 110. 78); 

Gezien het Koninklijk besluit van 9 April 1878 
(Staatsblad no. 41), tot vaststelling van een 
Reglement voor de Rijksacademie van Beeldende 
Knnaten; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7 Februari 1893, nO. l 2); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 20 Februari 1898, 
n°. 827, afdeeling Knnsien en Wetenschappen; 

Hebben i,:oedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van bovengemeld Koninklijk 

besluit, het Reji:lement voor de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten vast te atellen, hetwelk 
aan het tegenwoordig besluit ia gehecht en te 
bepalen, dat dit reglement met ingang van l Au
gnatns 1893 in werking zal treden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
laat met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staat•blad en in de Nederlan clie Staata
courattt zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1893. 
(get.) EMMA. 

De Minuter t1at1 Bitttlfflland•clie Zaim, 
(get.) Tu: VA.lf POORTVLIET. 

(Uitgeg. 22 Maart 1898.) 

REGLEMENT t1011T de Bij!uacademie van 
Beeldende Kuiutett. 

§ l. Yan den Directeur. 

Art. 1. De directeur staat aan het hoofd van 
het onderwijzend personeel, heeft de algemeene 
leiding van het onderwijs , beheert de gebouwen 
en de verzamelingen der Academie en is verant
woordelijk voor de handhaving van de voorschriften, 
hem door of namens den Miuistèr van Binnen
landsche Zaken gegeveo. 

2. Hij is belast met de administratie en de 
comptabiliteit. 

Hij maal:t jaarlijks de begrooting der Academie 
voor het volgende jaar ~n de rekening over het 
afgeloopen jaar op en zendt dia niterlljk op l Mei 
aan den Minister van Binuenlandsche Zaken door 
tnsschenkomst van de CommiBBie van toezicht 
die daarbij haar advies vo~. 

Hij doet geen aankoopen noch bestellingen 
zonder machtiging van den Minister van .Binnen
landsche Zaken. 

3. Hij is verantwoordelijk voor de behoorlijke 
bewaring van het archief, de hnlpmidilelen en 
de verzamelingen en vervaardigt daarvan registers. 
Hij zorgt, dat voorwerpen, aan de Academie 
behoorende, niet buiten de lokalen ten gebruike 
worden gegeven zonder machtiging van de Com
missie van toezicht. 

4. Hij houdt maandelijks en buitendien, zoo 
vaak hij zulks noodig oordeelt, met de hoog
leeraren ee"ne vergailering ter bespreking der be
langen van de Academie. 

De bnlniten worden ~nomen met meerderheid 
•an atemmen der aanwezi11ten. Bij ataking besliet 
de directeur of die hem vervangt. 

Van het verhandelde worden notnlen gehouden, 
waarvan de Commiasie no toezicht en de Minister 
van Binn;nlandsche Zaken inzage kunnen verlangen. 

&. Jaarlijks doet hij in de maand Januari ver
slag van den toestand der Academie aan de 
CommiSBie van toezicht, welke daarvan een af. 
schrift zendt aan den Miuisttr van Biooenlandsche 
Zaken. 
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Di~ verslag is ingedeeld als volgt: 
a. gebonw en lokalen; 
IJ. het onderwijzend personeel; 
c, het dienstpersoneel ; 
d. de leerlingen ; 
,. de staat van het onderwijs; 
/. de verzamelingen en hulpmiddelen; 
g. de voorstellen tot verbetering en ontwikkeling 

der Academie ; 
!. de wedstrijden; 
i. de met een jaargeld begiftigde bekroonden. 
6. Hij wijst de bestemming der lokalen ten 

dienste van het onderwijs aan en regelt met de 
hoogleerareo het gebruik daarvan. Hij treedt bij 
aankoop van voorwerpen voor de verzamelingen 
der Academie io overleg met de betrokken hoog• 
leeraren. 
• 7. Hij houdt voortdurend toezicht op het onder

wijs en geeft de noodige voorschriften tot hand
having van orde en tucht. Hij heeft het recht 
leerlingen tijdelijk den toegang tot de Academie 
te ontzeggen. Hij kan met goedkeuring der Com• 
missie van toezicht bedoelde leerlingen voorgoed 
van de Academie verwijderen en geeft hiervan 
telkens kennis aan den Minister van Binnen
! aodsche ZakeJJ. 

8. Hij sohrijft de leerlingen in een register in. 
Alvorens daartoe over te gaan, moet hem blijken, 
dat voldaan is aan de artt. a en 4o der wet van 
26 Mei 1870 (Staaublad n•. 78). In dit register 
wordt van de vorderingen der leerlingen aan-
teekening gehouden. · 

9 . Hij kan de schorsing of het ontslag van aan 
de Academie verbonden beambten aan den Minister 
van Binneol~ndsche Zaken voorstellen. 

Hij k,rn beambten der Academie voorloopig 
1chorsen, mits daarvan terstond kennis gevende 
aan den Minister van .Biooeolandsche Zaken eo 

. aan de Commissie van toezicht. · ' 
10. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur 

wordt hij vervangen door een der hoogleerareo, 
daartoe met goedkeuring .-an den Minister van 
Binoenlandsche Zaken vooraf door de Commissie 
van toezicht, den directeur geheord, aangewezen. 

De directeur, verhinderd als zoodaoig op te 
treden , geeft daarvan teratond kennis aan zijn 
plaatsvervanger en àao de Commissie van toezicht. 

11. Voor eene af.wezigheid van ten hoogste eene 
week wordt het verlof der Commissie van toezicht 
gedurende langer dan eene week de vergunuio~ · 
van den Minister van Biooenlaodsche Zaken ver
eischt. 

§ 2. Y"" tu hooguerar1JJ. 

12. De hoogleerareo gedragen zich in al wat 
de algemeeue leiding van het onderwijs, de tucht 
en de huishouding der Academie betreft, naar de 
voorschriften van den directeur behoudens beroep 
op de Commissie van toezicht. 

13. De directeur is bevoegd aan een hoogleer
aar het beheer van eeoige verzameling der Aca
demie op te dragen. 

14. leder hoogleeraar ia verantwoordelijk 'foor 
de tucht io zijne klasse eo voor de zorgvuldige 
behandeling der hem toevertrouwde hulpmiddelen. 

15. De hoogleeraren geven geregeld lessen op 
het programma aangekondil(d. Bij verhindering 
geven zij daarvan zoo spoedig mogelijk kennis 
aan den directeur, die de noodige_ maatregelen ter 
voorziening neemt. 

Zij mogen zich niet onttrekken aan de ver• 
plichting om de hun tijdelijk door den directenr 
opgedragen lessen van een hunner am btgeooten waar 
te nemen behoudens beroep op de Commissie van 
toezicht. 

Is een hoogleera11r voor langer dan eene maand 
verhinderd zijne lessen waar te. nemen, dan stelt 
de directeur aan den Minister van Biooeolandsche 
Zaken maatregelen ter voorziening voor. 

16. De hoogleeraren wonen gereg1;ld de verga
deringen bij , bedoeld in art. 4. 

17. Voor eene afwezigheid van ten hooirste 
eeoe week wordt het verlof van den directenr 
voor langer dan eene week dat van de CommiSBi; 
van toezicht, voor langer dan eene maand dat 
van den Mioi•ter van Binnenlandsche Zaken ver
eischt. Elk verlof voor langer dan eene week 
wordt door tusschenkonst van den directeur aan
gevraagd. 

18. De hoogleeraren doen geen aaokoopen noch 
bestellingen tén laste der Academie dan na eene 
schriftelijke machtiging van den Directeur ont
vangen te hebben. 

19. De directeur en de hoogleeraren behoeven 
de vergunning van den Minister van Blonenlandsche 
Zaken tot het bekleeden van ambten en bedie
ningen en tot het geven van privaatleasen of 
onderwijs aan andere inrichtingen. 

§ 3. ra,. !,et onderunja. 

20. De Academische cursus loopt van den Jsteo 
Maandag in October tot den laatsten Zaterdag in 
Juli, behoudens twee vacantiën, elk van l 4o dagen. 
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de eene te rekenen van Zaterdag voor Kerstmis , 
de andere van Zaterdag voor Palmzondag. 

21 . Het onderwijs omvat conussen in: 
IJ. 'het teekenen ; 
6. de schilderkunst; 
c. de beeldhouwkunst ; 
d. de graveerkunst. 
Elk dezer carsussen is verdeeld in twee klassen. 
22. De eer,te teekenkta,,e is zoowel des daags 

als des avonds geopend. 
Daarin wordt onderwijs gegeven iu : 
IJ. het teekenen naar beeldhouwwerk ; 

6. de gronden der proportieleer van den mensch; 
c. de beginselen der plastische ontleedkuude ; 
tl. de beginselen der projectieleer en die der 

doorzichtkunde ; 
tl. de kunstgeschiedenia en de aesthetica ; 
/: het boetseeren van ornamenten en fragmenten 

van het menschelijk lichaam naar relief-modellen. 
23. In .de t11JeedlJ teekenkla,1e wordt onderwijs 

gegeven in: 
IJ. het teekenen naar beeldhouwwerk, naar het 

levend naakt en gekleed model en naar levende 
dieren; 

b. de vergelijkende proportieleer van den mensch; 
c. de plastische ontleedkunde met aanwending 

van levende modellen; 
d. de doorzichtkunde; 
tl. de knnstgeschiedenis en de aesthetica; 
f. het boetaeeren van fragmenten van het men

achelljk lichaam en van dieren naar beeld werk ; 

24. De kleine 1cliilderkla,1e ia tweeledif!;, eene 
voor mannelijke , eene voor vronwelijke leerlingen. 

Daarin wordt onderwijs f(egeven in: 
"· de beginselen der schilderkunst (stilleven, 

koppen en rompen naar het naakt en gekleed 
levend model); 

6. de voortgezette vergelijkende proportieleer 
van den mensch en de proportie leer der dieren; 

c. de voortgezette plastische ontleedkunde met 
aanwending van levende modellen, de vergelijkende 
ontleedkunde en de ontleedkunde der dieren; 

tl. de compositie; 
e. de kunstgeschiedenis en de aeathetica; 
f. de kennis der schilderverven. 
25. In de groote acft.iltlerkta,,e wordt onderwijs 

gegeven in: 

"· de schilderkunst (naakt en gekleed model, 
ten voeten uit, levensgroot); 

b. de voortgezette ver~elijkende proportieleer 
van den mensch en de proportieleer der dieren; 

c. de voortgezette plaetische ontleedkunde met 

aa~wending van levende modellen, de ver11:elijkende 
ontleedkunde en de ontleedkunde der dieren ; 

tl. de compositie; 
tl. de kunstgeschiedenis en de aeathHtica. 
26. Jn de kleine beeldlwu11Jklaa,e wordt onder

wijs gegeven in : 
IJ. het boetseeren van fragmenten van het men

schelijk lichaam, ran dieren en van drapeeringen, 
ook naar het leven; 

6. de voortgezette vergelijkende proportieleer 
van den menscb en de proportieleer der dieren ; 

c. de voortgezette plastische ontleedkunde met 
aanw~nding van levende modellen, de vergelijkende 
outleedkunJe en de onUeedkunile der dieren; 

tl. de compositie en de beeldhouwers-optiek; 
e. de kunstgeschiedenis en de aesthetica met 

etUI- en ornamentleer. 
27. In de groote beelàlwu11Jkla,1e wordt onder

wijs gegeven in : 

"· het voortgezet boeteeeren van het menschelijk 
lichaam, van dieren en van drapeeringen, ook 
naar het IMen ; 

l,-e. dezelfde vakken als genoemd in art 26 lJ-t1. 
28. In de beide gr1Joeerkla1u11 wordt onder

wijs gegeven in: 
a. het vervaardigen van ,·oor gravure geschikte 

teekeningen; 
6. het etsen; 
c. he\ graveeren met het graveerijzer; 

tl. dezelfde vakken , ale genoemd in de artt. 24 
en 26, 6, c eo e. 

29. De directeor ia bevoegd leerlingen der 
teeken-, schilder- en beeldhouwklassen, die bij
zonder oitmonten, in overleg met den hoogleeraar 
in de graveerkunst toe te laten tot d~ oefeningen 
in · het etsen; voorts om hen of haar, die de 

dagklassen volgen, om bijzondere redenen te ont
heffen van de Hrplichting de avondklasse11 te 
volgen. 

Op grond van een door een geneeskundige af
gegeven attest kan hij ontheffing verleenen van 
de oefeningen in het boetseeren. 

Zij, die de echilder- , beeldhouw- of graveer
klaaaeo volgen, zijn gehouden tevens het onder
wijs in een der bon door den directeur aan te 
wijzen teekenklassen te volgen. 

30. Niemand wordt langer dao twee jaren in 
dezelfde klasse toegelaten. 

31. Telken jare wordt voor den aanvang van 
den cnrens door den directeur, na overleg met 
de hoogleeraren, een lesrooster vastgesteld met 
een programma, vermeldende de stof, welke bij 
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bet onderwijs in de theoretische vakken zal worden 
behandeld, en °de uren, welke daaraan znllen 
worden gewijd. 

Deze stukken worden met het advies der Com
missie van toezicht aan den Minister van Binnen

landsche Zaken ter goedkeuring gezonden. 

32. Levende modellen voor klassikaal gebrnik 
worden gekozen door den hoogleeraar in het vak, 
in overleg met den directeur. 

Het loon wordt door laatstgenoemde in over
leg met den betrokken hoogleeraar vastgesteld. 

33. Zij , die de hoogste klasae doorloopen heb

ben• knnnen - voor zoover die beschikbaar ziju -
gedurende hoogstens vier jaren afzonderlijke loge& 
ten gebruike bekomen. 

Met toestemming van den directeur en i_n over
leg met den betrokken hoogleeraar knnue.i" zij 

modellen ~t afzonderlijke oefening voor eigen 
rekening stellen. 

34. Oe leerlingen bezoeken eenmaal '• maands 
een museum of kunstverzameling, onder de leiding 
no de hoogleeraren. 

De directeur stelt de orde dier bezoeken en 
de daarmede in verband staande indeeling der 
leerlingen vast en bepaalt den rooster der hoog
leeraren, die deze zullen leiden. 

§ 4,. Ya" de t!zame,u. 

. 36. Hij of zij, die tot de lessen der Academie 
wenscht te worden toegelaten, geeft daarvan aan 
den directeur achriftelijk kennis minstena drie 

weken voor den eersten Maàndag in October, 
met overlegging van : 

a. een hem of haar betreffend nittreksel nit 
de geboorte-registers van den burgerlijken stand; 

6. eene opgave der conussen, welke men wenscht 
te Yolgen; 

c. de diplomata, bedoeld aan het slot van het 

volgend artikel, welke men mocht bezitten. 
36. Het bewijs van voldoende bedrevenheid in 

het teekenen bij art. 3 der wet van 26 Mei 1870 
(Staata/J/,ad n°. 78) vereischi voor de toelating 
tot de · lessen der Academiè, beataat in : 

a. behoorlijk 11:eschaduwde teekeningen van eeu 

eenvondig stilleven, van een pleisterornament en 
van een kop naar een gipsmodel; 

ll. de kennis van de eerste grondbeginselen der 
doorzichtkunde en der projectieleer. 

Zij , die in het bezit zijn van de acte van 
bekw~amheid in het handteekenen voor middel
baar onderwijs (M 1 ) knnnen geacht worden het 
bedoeld bewijs geleverd te hebben. 

37. Bij zijne toelating ontvangt ieder leerling 

een exemplaar van het gedrnkt programma en 
van den rooster der lessen, alam~e eene opgave 

der lessen, welke hij gehouden is te vol~n. 
Van deze laatste op~ve houdt de directecr afschrift. 

38. Terogbetaling van gestorte schoolgelden 
geschiedt uitsluitend, indien door overlijden v6ór 

den aanvang der leaaen van deze geen gebrnik ia 
gemaakt en alsdan op aanvrage der erfgenamen. 

39. De toelating tot eene hoogere klasse ge• 
schiedt op grond van de uitkomsten van een 
e:i:amen in al de onderwezen vakken, afgelegd 

voor den directeur, bijgestaan door de betrokken 

hoogleeraren. 
Bij onvoldoende kennis of bedrevenheid in eenig 

vak kan de ea11didaat ten aanzien van dat vak 

verplicht worden nog een jaar den reeds gevolgden 
cnrsns te blijven volgen. 

. 40. Tot het afleg!(en van het toelatingse:i:amen, 
bedoeld bij art. 3 der wet van 26 Mei 1870 
(Staat,hlad n°. 78) wordt bij den aanvang van 
den cursus gelegenheid gegeven ; tot de overgangs

examens, bedoeld bij art. 39 van het reglement, 
omtrent Pasehen en tegen het eindigen van den 

cursns. 
41. Tot het e:i:amen • bedoeld in art. 11 van 

voormelde wet, en tot de wedstrijden worden 

toegelaten Nederlande
0

rs van beiderlei geslacht, 

ook niet-leerlingen der Academie, doch alsdan 
niet jonger dan 20 en niet onder dan 80 jaren. 

Het wordt jaarlijks in het voorjaar afgenomen 
op een in de N ederlandsche Staatsconrant bekend 
te maken tijdstip. 

De oandidaten zijn verplicht van hun voor
nemen minstens vier weken te voren bij vracht
vrije brieven kennis -te geven aan den directeur 

met overlegging van een uittreksel uit he\ ge
boorte-register • van den burgerlijken stand, hen 

betreffende. 
42. De examinatoren , bedoeld in art. 11 der 

bovengenoemde wet en zij , die de wedstrijden 
beoordeelen , genieten• voor zoover zij niet hoog

leeraar - der Academie zijn, varatiegelden en• zoo 
zij buiten Amsterdam of Nieuwer-Amstel wonen, 
bovendien vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

43. De eischen voor het examen, bedoeld in 
art. 11 der wet van 26 Mei 1870 (Staat1ll/,ad 
n•. 78) zijn ten aanzien van : 

a. de ae,tAetica • 
kennis van de hoofdbeginsel~n der schoonheids

leer met betrekking tot de bonw-, de schilder
en de beeldhonwknnst; 
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J. de !vt,.ng~ackiedeni,, 
kennis van de hoofdtrekken der algemeene en 

der Nederlandsche kunstgeschiedenis; 

c. de ontleedkunde, 
kennis van het menschelijk geraamte en der 

oppervlakkige ,pieren; 

d. da doorw:Mlfflnde, 
kennis van de beginselen der doorzichtkunde. 

Het wordt mondeling en zoo noodig, buiten-
dien schriftelijk afgelegd; voor het mondeling 
examen wordt in elk der vakken per candidaat 

hoogstens een aur gesteld. 
Buitendien worden gevorderd 'foor het vak c 

(ontleedknnde): 
1°. de schets van een proportiebeeld met ge

raamte, waarvoor 6 uren toegestaan worden; 
2°. een spierteekeniog van· een onderdeel van 

het enschelijk lichaam, waarvoor :'t uren worden 

toegestaan; 
8°. een teekening van een stand naar het naakt 

model (het opgerezen beeld ter hoogte van onge
veer 50 t'.M.), waarvoor 10 oren toegi:staan 

worden; 

en voor het vak à (doorzichtkonde) het in 

pen1pectief brengen met schadnwbepaling van eenige 
voorwerpen volgen, opgave, ·waarvoor 6 uren wor
den toegestaan. 

44. De beslissin@' geschiedt bij meerderheid 

van atemmeo; staking van &temmen wordt ateeda 
geacht eene beslissing te zijn in den voor den 
caodidaat minst gu ostigen zin. 

Aan hen, die slagen, wordt, binnen acht dagen 

door de Commissie van examinatoren een getnig
achrift uitgereikt. 

§ li. Van da ll'edatrijden. 

45. Telken jare heeft een wedstrijd plaats in 
een der volgende vakken en in de ~olgende orJe : 

de bouwkunst; 
de schilderkunst; 
de beeldhouwkunst; 

Bovendien ia er om de vijf jaren, te beginnen 
met 1898, een wedstrijd in de graveerknnat. 

' 46. Het tijdstip, waarop de wedstrijd geopend 
wordt, zal io de Nederlandache Staatscourantaan
gekoodigd worden. 

Zij , die er aan wenschen deel te nemen, melden 
zich twee weken vóór dat tijdstip schriftelijk bij 
den directeur aan, onder overlegging van het 
getuigschrift, bedoeld in art. i4. 

4 7. Ue wedstrijden hebben plaats in het ge
bouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 

Aan eiken mededinger wordt bij het lot eene 

afzonderlijke loge aangewezen voor den duur van 

den wedstrijd. 
De mededingen hebben alleen aanspraak op 

koatelooze verwarming ; alle nitgaven door hen te 

doen blij ven voor hunne rekening. 
48. De mededingen1 onderwerpen zich op straffe 

van uitsluiting aan de maatregelen van orde, door 
den directeur onder goedkeoring van de Com

mi88ie van toezicht vastgesteld of vast te stellen. 

49. De wedstrijden bestaan in: 

a. een proefkamp, 
ll. een eindkamp; 

Hoogstens ten getale van zes worden de mede

dingen , die het beat in den proefkamp voldeden, 
tot den eindkamp toegelaten. 

Alleen indien de j nry beslist, dat geen der mede

dingen voldoende bekwaamheid in den proefkamp 
bewees, wordt de eindkamp niet gebonden. 

50. l>e proefkamp bestaat: 

a. tJOUr d6 1cli.itderlmn1t in: 
1 °. het schetsen van twee composities naar 

opgegeven onderwerpen ter hoogte der opgerezen 
figuur van 211 c.M. (toegestane tijd 12 oren); 

2° • . het schilderen van een stand naar het naakt 
model ter hoogte der opgerezen flg11or van 80 c.M. 
(toegestane tijd 20 oren) ; 

ll. tJoor /U llestdhouwkun1t in : 

1~. het boetaeeren in klei volgens een opgegeven 
onderwerp van een schetsontwerp , bestaande nit 

· een losse figuur of .een groep ter hoogte der opge

rezen flgnnr van 25 c,M. (toegestane tijd 6 uren); 
2°. het boeteeeren in klei van een bas-relief 

volgeoa een opgegeven ooderwtrp ter hoogte der 

opgerezen flgnnr van 35 c.M. (toegestane tijd 
20 oren); 

c. ooor de gT®esritmat in : 

het vervaardigen van eene teekening naar een 

geschilderd portret ter hoogte van 40 c.M. (toe
gestane tijd 32 nreu); 

Alle proeven naar levend model of naar een 
geaohilderd portret behooren door de j nry aan 
die modellen te worden getoetst; 

tl. _,,. de liouwitmat in : 

1 °. het afleggen van een voorafgaand examen 
betreffende : 

a. de lagere wiskunde ; 
ll. de beschrijvende meetkoode; 

c. de atatica, wat betreft de berekenillg van een
voudige constructiën; 

tl. de burgerlijke bouwkunst (hÓntv.erbindingen, 
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steenverbanden, ijzerconstroctiën, onderdeelen van 
gebouwen); 

,. de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk voor 
bouwkundige werken; 

f. de leer van het ornament. 
2°. het vervaardigen van een ontwerp voor een 

eenvoudig gebouw (woonhuis, villa). 
8°. het ontwerp-en van een bouwknudig deco

ratief détail. 
De opgegeven onderwerpen zijn voor alle mede

dingers dezelfde. 
Zij, die in het bezitzijo van het diploma wegens 

goed afgelegd einde:i:amen eener hoogere bnrglll'
achool met 6-jarigen cursus zijn vrijgesteld van 
de vakken anb à, 1 °. , a•6, 

Zij, die in het bezit zijn van het diplom" B, 
bedoeld in art. 61 van de wet op het middelbaar 
onderwijs van 2 Mei 1868 ( Staat-16latl n°. li0) 
zijn vrijgesteld van de vakken snb tl, 1°., a•t. 

Zij, die in het · he2it zijn van het diploma C, 
bedoeld in art. 62 van gemelde wet, zijn nij
geateld van de vakken snb tl, 1 °., a-f. 

Behondens deze vrijstellingen worden alleen zij, 
die met goedgevolg het voorafgaand e:i:ameo in 
elk der au b d 1 °. ve~melde vakken aflegden, toe- · 
gelaten tot de proeven sub tl, 2°. en· 3°. 

51. De eindkamp bestaat: 
a. 11oor de ac1iilderlrun,t in het vervaardigen 

eener fi~nnrachilderij in olieverf naar een opge
geven onderwerp, zoodanig gekozen, dat daaruit 
blijke de bedrevenheid van de mededingers in het 
achilderen van het naakt en van drapeeringen. 

De echeta daarvoor behoort len grondslag te 
liggen aan het definitieve werk. Gedurende het 
ontwerpen der schets wordt niemand tot den mede
dinger toegelaten. 

Wanneer de echeta gereed i1, wordt die door 
den direr.tenr in _ tegenwoordigheid van den ver
vaardiger achter glas geborgen en verzegeld. 

6. 11oor de 6eeld1iouwlnin.,t in het modelleeren 
van een beeld, groep of relief, volgens een opge
geven onderwerp, zoodanig gekozen, dat daaruit 
blljke de bedrevenheid van de mededingers ·in het 
modelleeren van het naakt en van drapeeriogeo. 

Ten aaózien daan-an geldt alinea 2 van dit 
artikel. 

Van de echcts wordt een afgietsel vervaardigd, 
dat door den directeur in tegenwoordigheid van 
den vervaardiger gewaarmerkt en bewaard wordt. 

c. 11oor de graveeriumt in het vervaardigen van 

een kopergravure naar een door den mededinger 
naar het leven te teekenen academiebeeld. 

De teekening wordt door den directeur in tegen
woordigheid van den ve~vaardi~r gewaarmerkt, 
voor dat hij aan de gravure be11int. 

tl. 11oor de 1clwon,e 6ouwl,umt in het vervaar
digen van een ontwerp voor een monumentaal 
gebouw. 

De achetsen daarvoor op de achaal 1 : 200, be
staande in platte gronden, doorsneden eo de voor
naamste opatanden, worden door den directeur in 
te~enwoordigheid van den mededin11:er gewaarmerkt 
en behooren ten grondslag te liggen aan de defi
nitieve ontwerpen. Gedurende het vervaardigen 
daarvan wordt niemand tot den mededinger toe
gelaten. 

De definitieve ontwerpen moeten bestaan ia: 
a. de platte gronden der verschillende verdie

pingen op de schaal 1 : 100 ; 
l,. de teeke11iog van v66r- en achtergevel en yan 

een der zijgevels op dezellde schaal; 
c. eene doorsnede op dezelfde echaal; 
tl. twee détailteekeoiogen tot verklaring der con

atrnctie op dezelfde achaal ; 
,. minstens twee détailteekeoiogen van rnoroame 

decoratieve oo<lerdeelen op de schaal van l : 20; 
f. een perspectief-teekeoing in aquarel ui~

voerd; 

!I· eene bekuopte technische beschrijving van het 
gebouw en van de te bezigen materialen. 

52. De jnry bepaalt vooraf in overleg met 
den directeur hoeveel tijd voor elk der aan de 
mededingers opgelegde werkzaamheden toegestaan 
wordt. 
. 53. De jury wordt benoemd door de Commiaaie 

van toezicht, die ook deo voórzitter, den secretari• 
en een of meer plaatsvervangende leden aanwijst. 

54. IJ11 jury voor de beide kampen in de schil
derknoat, de beeldhoowkooat en de graveerkunst 
beslaat nit 6 leden, van welke minstens il kunste
naren zijn. Die voor de kampen in de bouwknost 
ia tweeledig: één voor het voorafgaand examen, 
bedoeld in art. 50, d sub 1 en één voor de proe• 
ven van art. 60, tl sub 2 en 8 voor den eind
kamp. Elk dezer jury's telt 7 leden, van welke, 
wat de laatste jory betreft, minstens 4i kunste
naren zijn. 

55. Oe jury bepaalt_ de onderwerpen voor de 
verschillende prij~kampeo. Het opgelegd onder• 
werp is hetzelfde voor al de mededingers in den
zelfden kamp. De omschrijving van het onder• 
werp, wordt aan ieder hunner in handschrift in 
een verzegeld couvert bij het binnentreden der 
loge overhandigd. 
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56. Bij de beoordeeling van den .eiodkamp legt 
de • jury vooraf ter zijde de werken der mede
dingen, die 7.ich niet hebben gehouden aan het 
opgelegd program , die in te sterke mate afgeweken 
zijn van bonne schetsen of die de voorgeacbrcven 
afmetingen niet in het oog hielden. 
. 57 . De beslissiogen worden genomt:n met 
meerderheid van ,temmen. Staking van stemmen 
wordt geacht eene beslissing te zijn in den voor 
den belanghebbende minst gunstigen zin. 

Eeu lid der jury mag zich eiet van stemming 
ontbonden. 

58. De prijs en het a.ecea1it, bedoeld in art. 1 S 
der -wet van 26 Mei 1870 (Staai&h!ad n°. 78) 
mag niet tosscben meerdere mededingers verdeeld 

worden. 
59. De jury brengt een met redenen omkleed 

ve.!J_)ag omtrent de uitkomsten van den wedstrijd 
uit. Dit verslag wordt aan den Minister van 
Bionenlandsche Zaken gezonden door t11sschenkomst 
van . de Comrqissie van toezicht, welke hierbij, 
zoo daartoe termen bestaan, de gemotiveerde aan
beveling voegt, bedoeld in art. 16 der wet van 

26 Mei 1870 (Staaiablaá n°. 78). 
60. Daarna worden al de _in den wedstrijd ge

leverde werken openlijk gedurende minstens 8 

dagen tentoongesteld . 
De bekroonde werken blijven eigendom der 

Academie. 
Aan de bekroonden wordt eeoe vergoeding voor 

gemaakte kosten uitgekeerd, te begrooten door de 
jury, hoogstens tot een bedrag van f200 voor ieder. 

61. De maatregelen van orde, waarin bij dit 
reglement ten aenzien van de wedstrijden niet 
mocht zijn voorzien, worden geregeld door de 

Commissie van toezicht in overl~ met den directeur. 

§ 6. Far,, de Eerepmni,cge,, en d8 Jaargelden. 

62. De eerepenoingen worden aan de bekroonden 
nitgereikt in eene plechtige openbare vergadering 
van de Commissie van toezicht, bijgestaan door 
den directeur en de hoogleeraren der Academie en 
in tegenwoordigheio. van de jury. 

63. Hij , aan wien een jaargeld is verleend, 
gedraagt zich aan de vool'&Chriften, onder goed
keuring van den Minister van Binueolaodsche 
Zaken door de Commissie van toezicht , na overleg 
met den directeur en den belanghebbende gehoord, 
gegeven. Zij betreffen inzonderheid de door den 
begunstigde te bezoeken plaatsen en inrichtingen, 
de door hem te verrichten atndien, en in te zenden 
werken en den tijd aan een en ander te wijden. 

64. Het jaargeld wordt driemaandelijks bij voor
uitbetaling uitgereikt. 

Ten aanzien van hem, die in gebreke ia zich 
naar de gegeven voorschriften te gedragen, kan het 
jaargeld geheel of gedeeltelijk worden ingebonden. 

65. Aan den begnnstigde kan door dt:n Minister 
van Binneolandscbe Zakeo, op voorstel no de 
Commissie van toezicht, den ·directeur geboord, 
eene vergoeding voor uitgaven wey,ens werkplaatsen 

en modellen worden toegekend, tot een bedrag van : 
hoogste na f 1000 'e jaars voor een schilder of 

een beeldbouwer; 
hoogstens f 600 '• jaars voor een graveur of 

een bonwkondip:e. 

Hieromtrent gelden de regelen, vnatgesteld bij 

art. 6+. 
66. Twee maanden v66r het verstrijken van 

het jaai-, waarvoor het jaargeld is verleend, zendt 
de bekroonde aan den directeur der Academie 
een venlag van zijne verrichtingen, alsmede zoo
danige bewijzen van zijne studiën, als in zijne 
inatrnctie zijn gevnagd, vergezeld van een onder
teekende verklaring , dat hij eigenhandig de inge
zonden werken heeft vervaardigd. 

De Commissie van toezicht , gehoord den directeur 
en minstens drie door baar uit te noodigen des
kundigen, brengt naar aanleiding daarrao een 
gemotiveerd rapport aan den Minister ven Binnen
landsche Zaken 11it, waarin zij omtrent het al 
of niet opnienw toekennen van het jaargeld bare 
meening uitspreekt. 

67. De toegezonden kunstwerken worden ge
durende minstens 8 dagen tentoongesteld. Zij 
blijven het eigendom van de inzenders. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Febrn
ari 1893 (Staat,blad n•. 60). 

Mij bekend, 

De Minûier oan Binnenland1cke Zaim, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

2 Maart 1898. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, hondende vaststelling van een voor-
1&ehrift voor het verstrekken van personeel 
en materieel voor het doen van seiuschoten. 

Overwegende, dat het 11oor1clirift IIOOf' ket oer
&trel:l:en oan datacliementen tot liet doen oan uin
acAoten IJij IJuitengewone rilJiercurre&pond.mtie, vaat
geateld bij beschikking van 30 November 1881 , 
IV• afd., Art., n°. 88 reeds berhaalddijk ia ·ge
wijzigd en thans weder enkele wijzigingen zon 
moeten ondergaan, zoodat het weuscbelijk ia , 
bedoeld voorachrift te vernieuwen; 
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Heeft goedgevonden: 
Á.. In te trekbn: 

den Iuspecteur van den waterstaat in de 2de in
apet'tie te •, Graoenltage, op last van de daarvoor 
in de twéede kolom der bijlage aangewezen auto
riteiten, tot vertrek gereed gemaakt. 

bovengenoemde beschikking met bijlagen , als
mede de beschikkingen van 17 Januari 1889, 
IV• afd., Art., n°. 33 met bijlage en vau 6 Septem• 
ber 1890, rv• afd., Art., u0 • 48; 

In spoedeischende gevallen kan het voorkomen, 
~ dat zoodanip: verzoek door den hoofdingenieur in het 

B. Vast te stellen: 

het hierbij gevoep:d: 'Yooracltrift IJOOT Aet ver- , 
1treUm 11an per~el en materieel lf(}()T Aet doen 
van de aei,uclwten, fXKJTgeacArev/!11 ;,. Aet Beglit
ment op de correapondentie fJij ijagang en Aoog 
opperwater op de rivieren. 

SEYPPABDT. 

Behoort bij de beschikking van-den 
Minister van Oorlog van 2 Maart 
1893, IV• afd., n°, 46. 

VOORSCHRIFT voor Aet ver#reUen van 
per1011eel en materieel voor Aet dom van 
de 1eitucAoten, ooorge,cArev.en in Aet Regle
ment op de curre,pondentie bij ij1gang m 

· Aoog opperwater op de rivieren. 

Art. 1. De seinschoten worden in den regel 
door personeel van de artillerie gelost. 

2. J n de bij dit voorschrift behoor ende bijlage 

zijn aangewezen : 
1°. de plaatsen, waar seinposten zijn ·gevestigd 

en het p:eschut door detachementen artillerie wordt 

bediend; 
2°. de autoriteiten, op wier laet de detache

menten artillerie worden gereed gemaakt en af. 
gezonden, eu 

So. de autoriteiten, die met het beheer van het 
materieel op de seinposten 1ijn belast. 

3. 1>e commandanten in de artillerie-comman
dementen - voor zooveel de seinposten te ·.JrnAem 
en te Scltoonltoven betreft de commandeerende 
officieren respectievelijk van het korps rijdende

artillerie en van de instrnctie-compagnie - zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, verantwoordelijk, 
dat het voor de seinposten benoodigde materieel 
zich ten alle tijde voltallig en in bekwamen toe
stand bevindt, hetzij ter plaatse waar de sein
posten zijn gevestip:d, hetzij 

0

in de daarvoor aan
gewezen magazijnen, of bij de daa"oor aange
wezen korpsen. Alleen de gereedschappen en 
munitiën mogen, voor zoover zij niet ter plaatse 
van da. seinposten bewaard kuoneu worden, in de 
magazijnen of bij de korpsen worden opgelegd. 

4. De detachementen worden , op verzoek van 

district, waarin de seinpost gelep:en is, wordt gedaao, 
5. lle autoriteiten, die de d~tacbementen moeten 

\"eratrekken, geven aan het in art. 4 bedoelde ver
zoek onmiddellijk gevolg eu stellen, wanneer het 
materieel op de seinposten onder beheer van 

magazünmeesters der artillerie is gestel~, deze 
met de ontvangen uitnoodip:iog io kennis. Ook 

ge,en zij kennis van de mogelijke komst der 
detachementen aan de besturen der gemeenten, 
waar deze eventueel nachtkwartier zullen houden. 

6. Zoodra de magazijnmeesters bericht ontvangen, 
dat het tot vertrek gereed maken der detar.he
menten is verzocht, dragen zij zorg, Jat het op 
de aeinposten voorhanden materieel, onmiddellijk 
na aankomst der detachementen, ter beschikking 

van deze warde gesteld, terwijl zij, wanneer de 
gereedschnppen en munitiën niet aldaar bewaard 
worden, deze itereed houden, of doen houden , om 
door de detachementen bij hun vertrek te wordea 
med~enomeo. 

Voor zoover het materieel der aeinposten niet 
onder het beheer van magazijnmeesters der artil• 

, lerie is gesteld, rust bovenvermelde verplichlt 8 op 
' de autoriteiten, die met genoemd beheer zijn belast. 

7. lle autoriteiten, vermeld in de tweede kolom 
der bijlaite, zendeo de detachementen naar de 
seinposten, zoodra zij daartoe door den in art. 4 
genoemden ipspecteur of Hoofdingenieur worden 
aangezocht per telegram van den volgenden inhoud: 

Detachement • h t · · d f Detachementen voor se1nsc o en nnerrorrespon en 1e 

moott vertrekken naar {naam der plaats of namen 
moe on 
der plaatsen). 

8. De detachementen begeven zich, onmiddellijk 
na ontvangen bevel, met den meesten spoed naar 
de hun aanitewezen posten, zoo noodiit medevoe
rende het materieel, bedoeld in bet slot der eerste 
alinea van art. 6. Is onder dit materieel munitie 
aanwezig, dan 1.ljn de detachementscommandanten 
verplicht, gedurende de reis de voorschriften op 
het vervoer van ontplofbare stoffen op te volgen 
en te doe11 opvol11en. 

9. Bij aankomst van de detachementen op de 
hun aanitewezen posten, mlleten de detachements
commandanten zich zoodra mogelijk aanmelden 
bij den eerstaanwezend-waterstaatsambtennar ter 
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plaatse en verder de bevelen van dien ambtenaar 
in alles wat de seinposten betreft -opvolgen. 

l)e naam en de verblijfplaats van meergenoemden 
ambtenaar kannen zij , zoo noodig, bij den bnrge
meester vernemen. 

10. De detachementen keeren naar hunne garni
zoenen terug• zoodra zij daartoe last ontvangen, 
hetzij van den commandeereude officier, die hen 
heeft afgezonden, hetzij van den in art. 9 ver
melden waterstaatsambtenaar. Deze ambtenaar zal 
zoodanigen last st.leda 8Ckrifteliji moeten geven 
en van de terugzending van de detachementen 
mededeeling behooren te doen aan de betrokken 
antoriteiten, vermeld in de tweede kolom der bijlage. 

11. De detachementscommandanten moeten zor• 
gen, dat, vcS6r hnn vertrek naar het garnizoen, 
het materieel in goeden staat ter plaatse wordt 
o~legd. 

Worden de gereedsohappen eu mnnitiën aldaar 
niet bewaard , dan nemen zij deze mede naar het 
garnizoen, ten einde ze in te leveren in het maga
zijn, waarnit zij zijn ontvangen. 

Ten opzichte van de eventueel mede te voeren· 
mnnitie geldt hetgeen in het slot van art. 8 is 
voorgesohreven. 

12. Zoodra de detachementen tijdelijk ontbonden 
kannen worden, geeft de in art. 4, genoemde in
specteur hiervan kennis aan de autoriteiten, ver
meld in de tweede kolom der bijlage, zullende 
het in laatstgemeld artikel bedoelde verzoek door 
de daarin genoemde hoofdambtenaren telkens wor
den herhaald , wanneer dit door hen noodig wordt 
geacht. 

Mij bekend, 
De &cr.-Gmeraal oa11 ket Departmumt i,a11 Oorwg, 

(get.) KU.Kl!R. 

Behoort bij de beschikking van den Minister van 
Oorlog van 2 Maart 1893, IV• afd., n0. 4oó. 

Plaatsen , waar aein
posten zijn gevestigd 

en het 11:eschu t 
door detache

menten 
artillerie wordt 

bediend • . 

: ~ 

A.utoriteiten. op wier last 
de detachementen 

artillerie tot vertrek 
worden gereed gemaakt 

en afgezouden, en tot 
wie alzoo de aan

Vl'll@:en daartoe 
moeten worden gericht. 

Com mandeerende 
officier der vesting
artillerie te Ztoolle. 

A.utoriteiten, 
belast met het beheer 

van het materieel 
op de sein

poaten. 

Magazijnmeester der 
artillerie te Ztoolk. 

Toelichtingen. 

Zutphen. 

Doesbnrg 

Gorinchem. 

Tiel. 

Culenborg • 

Vianen 

Grave 

· 1 Commandeerende l Magazijnmeester der 
· officier der vesting- artillerie te Gorittekem. 
• artillerie te Gorinckem. 

Nijmegen 

Wageningen 

Arnhem. 

Schoonhoven • • 

Co d d I Magazijnmeester der l D ·t··· d mman eeren e artill . te Utr At e mnni 1en wor en op-
officier der rijdende- be "dene d .,.. ec gelegd bij het korps rij-

rtill . te 4 nMm zo1 en en .o..rommen d d rt'll . a ene r (a) 11.ij,t. en e-a I ene. 

Commandeerende 
officier der instructie

eompB[Cllie te 
SclwOlllwuen. 

{ 

Commaodeerende (a) Wanneer het te voor-
officier der rijdende- zien is, dai de detaohemen-

artillerie te .b,sl,,m, ten rijdende-artillerie te Nij-
Commandeerende mege,s en "Tl' age,sill!lffl ge-

officier der instructie- ruimen tijd aldaar zullen 
compagnie te moeten blijven, moeten zij 
Sc.loDIIMOffl worden vervangen doordet.. 

phementen vesting-artillerie 
uit Utrecht. 

Mij bekend, 
De Secr.-Gmeraal oa11 ket DepartffMllt i,a11 Oorlog, (get.) Ku.»JIR. 
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4 Maart 1893. B.18LUIT, betreft"ende de organi

satie van het wap~n der Koninklijke mare
cha1119ee. 

IN !IA.Uil VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracM van den Minister van Oorlog 
van 24 Februari 1893, Kabinet Litt. V1 •; 

Gezien het rapport van den Minister van Ja&• 
titie van den hten Maart 1898, n•. 169, 2de af. 
deeliug, O; 

Overwegende, dat het noodig ia eene wijziging 
te brengen in de organisatie van het wapen der 
Koninklijke marechaussee ; 

Hebben goedgevonden en ventaan, met intrek
king van het Koninklijk besloit van 4 Novem• 
ber 1889, n•. 14, zooala dat besloit ia gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 13 Janoari 1892, 

n•. 20 en van 11 Maart 1892, n•. 16, te bepalen: 
Art. 1. Het wapen der Ko~inklijke marechansaee 

bestaat uit drie divisiën. 

Behoort bij het Kouinklijk besluit van 
4 Maart 1893, n°. 18. 

De late divisie ia verdeeld over f1ier districten ; 
de 2de divisie over drie districten; de 3de divisie 
over r,ij f districten. 

De samenstelling en de indeeling der divisiën ia 
aanp:egeven in de bij dit besluit behoorende ta
bellen, bijlagen À en B. 

2. De Minister van Oorlog wordt gemacbtigd, 
aan de bepalingen van art. 1 van dit besluit, 
voor zooyeel deze nog niet in werking zijn ge• 
treden, uitvoering te geven, naar mate de aan 
het aantal officieren, onderofficieren en manschappen 
van het wapen te geven uitbreiding_, zulke zal 
toelaten. 

De Minister van Oorlog ia belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de M iniatera van J natitie, 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, ale
mede aan d~ Algemeene Rekenkamer. 

'•Gravenhage, den 4den Maart 1898. 

(.gd.) E M. M A. 
IJlt Mi,,iater van Oorlog. C,ttt.) SBUURDT. 

BIJLAGE A. 

S .A. MENS TELLING tian ket ioapm der Koninklijke MareckaUBaee. 

STERKTE 

EN 

SAMENSTELLING 

VAN: 

1. De I1te Divilie. 

Lnitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant. 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
commandanten 

Opperwachtmeester • 
Wachtmeesters 
Brigadien. 
Schrijver 

{ 
der late kl888e 

Marechaussees der 2de klasse 

.; 
" .. ., 

·;:; 
83 
0 

1 

4 

Troepen. 

Onder-
officieren 
en man-
schappen. 

..; 
l 
""' .:l 

8 
111 

8 
I> 

3 

1 
10 
20 

1 

Paarden 

oi 
" .. ., 
~ 
0 

2 

8 

van 

= 
" = .; ., " .. .... ., .... .ëiJ 
l8" C> m .. "' ., .. 
-g e 
0 

8 
111 

73 

Hoefsmeden 

Totaal 

1- 73 93 

: 1 6 -9-8 1-2-

2

7 -1-0 98 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

a. Van de dru Divisie-comman 
danten kan m den rang van 
luitena11t-lwk>Ml hebben. 

i'J. De opperwachtmeesters zijn tevens 
dienstdoend kwartiermeester. Zij 
zijn gelijk gesteld aan den graad 
van adjuda11t-a,uleroffiçier. 

c. De wachtmeesters zijn gelijk ge 
steld aan den graad van 1ergeartt 
majoor. 
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STERKTE 

EN 

SAME N STELLING 

VAN: 

2. De 2de Ditvie. 

Lnitenant-Kolonel of Majoor, Di
visie-commandant. 

Kapiteins of Luitenants, Disbicta-
commandanten. 

Opperwachtmeester • 
Wachtmees1ers 
Briga.diers • 
Schrijver 

1 
der late kla98e 

M erechaussees der, 2de klasse 

Hoefs~id • 

Totaal 

S. De Stle DiflÎIÜ. . . 

"legant-Kolonel of Majoor. Di
sie-commandant. 

Kapiteins of Luitenanta, Districts-
commandanten. 

Opperwachtmeester . 
WacMmeestere 
Brigadiers . 
Schrijver , . 

4 MA.ART 1893. 

é 
f .. 
~ 
0 

3 

Troepen. 

Onder
officieren 
en man• 
schappen . 

Il 
16 

89 

1 
4 
8 
1 

89 

1 

4 ll 3 ó4 

ó 

19 
39 

1 

Paarden 
van 

2 

6 

9 
ló 

89 

8 113 

2 

10 

19 
39 

· { der hte klaase ·. l 
Marechaussees der 2de klasse - 187 

2 

- 187 

2 Hoefsmeden 

Totaal 

4. Het wapffl der 'Koninklijke 
M arecltaruaee. 

1. De lste Diviaie • 
2. • 2de • 
3. • Sde • 

Totaal 

2 

6 247 4 12 247 

6 116 127 
4 ll3 ó4 
6 247 4 

10 96 
8 113. 

12 247 

15 4ó6 186 30 456 

(f/et.) 

tl. Van de wachtmeesters te paard 
der lste Divisie ia er één be
stemd om te worden werkzaam 
gesteld bij den lospectenr der 
Cavalerie, belast met het alge• 
mi:,en toezicht over het wapen. 

11. Bij een incompleet aan wackt• 
me111ter1, waarin niet dadel!fk 
kan worden voorzien door be• 
vordering van brigadier,, kan het 
aantal brigadiers tijdelijk met 
soovelen worden vermeerderd , 
als het aantal ontbrekende wacht
meesters bedraagt. 

/. De brigadiers zijn gelijk gesteld 
aan den graad van 1erge11,t1t. 

g. De marechaussees en de hoef
smeden zijn gelijk gesteld aan 
den graad no l:urporaal. 

il. De marechaussees der 2de klaaae 
worden, bij goed gedrag en dienst
ijver, na ze, jaren dienst bij !iet 
Tl' apm tot de 1 ,te klaue be
vorderd. De marechaussees der 
2de klasse genieten de soldij , 
vastgesteld voor de marechaussees 
in de Tabel, beboorende bij het 
Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1887, n•. 29 ; die der 
lste klasse genieten die soldij 
met eene verhooging van 1 0 
centen per dag. 

Mij bekend , 
De :,liniater ,,,.,, Oorl!Jg, 

SEYPFAKDT. 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 
4. Maart 1893, n•. 16. 

B1.JLAOE B. 

IND~ ELI N G van ket wapen der Koninklijke Marecl,,auaaee • 

.. 
Standplaatsen Standplaatsen ., 

"' Standplaatsen .. . !i van de van de .. ., 
Divisie- District&- der sn: a·- comman- comman• "A Brigades. z danten. danten. 

1 1 1 . 's Hertogen-
bosch, 

lste ', Hertor,m- Eindhoven, 
lxJlcli. Breda De 

en 
standplaatsen Sas van Gent. 

1 1 

der 

brigades 

l Maaatriclit. l 
Maastricht, Ma ree ha ussee 

2de Roermond 
en worden 

Nijmegen. 
door den 

1 · 
1 

Minister van 

Zwolle, Oorlog 
A88en, 

vastgesteld. 
3de Zwolle. Almelo, 

Zutphen 
en 

Leen warden. 

1 1 ·1 

6 Maart 1893. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, hondende beslissing dat tnsschen 
de bepaling, voorkomende in een verordening 
op de invordering van eene plaatselijke belasting 
op de honden, houdende dat bij de betaling 
voor eiken hond een zeker kenteeken wordt 
uitgereikt, bestemd om door dien hond te 
worden gedragen, en de bepaling, voor• 
komende in de politie-verordening der ge
meente, dat wanneer honden zonder dat ken
teeken op den openbaren weg komen, de 
houder, die daartegen niet voldoende heeft 
gewaakt, met geldboete wordt gestraft, een 
zoo onmiskenbaar verband bestaat dat de 

1893. 

Omschrijving van het door elke Divisie te 

bezetten gebied. 

Het znidelijk gedeelte van de provincie Zeela,stl, 
benevens het westelijk deel van het eiland Wal-
clierm; voorts de provincie Noordfwa/Ja,sf, met 
nitzondering van het noordoostelijk gedeelte. 

ne provmme Lim6urg, hAt noordoostelijk ge-
deelte van de provincie Noordhra/Jiz,st, benevens 
het znidoostelijk gedeelte van de provincie Gelàer-
la,stl. 

De provincie Gelàerla,stl ten oosten van de,, IJ,el 
benevens de gemeente Àpeltlo<,r,s; de provincie 
Oueri.j11el met uitzondering van het gedeelte, gelegen 
op den linkeroever van dm IJ111l en van enkele 
gemeenten in het noordwestelijk gedeelte; voorts 
de provincie Drmtlie alsmede het znidoostelijk ge-
4eeltl' 'flOl de provincie Gro'llinglll/i 11rovincie 
~~. behalve- het znidwesW!i 

~ 
eelte. 

,, -
Mij bekend, 

De Mi,sister ua,s Oorlog , 
(get.) SEYFPARDT. 

strafbepaling van de politie-verordening niet 
anders kan beschonwd worden dan als een 
aanvulling van hetgeen de belastingverordening 
in het belang der heffing heeft voorgeschreven. 

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

voorgesteld bij memorie : 
Schending door verkeerde toepassing, van de 

artt. 44 R. 0. en 218 Strafvordering; 
Ouerwegmtle dat de gereq. is gedagvaard •ter 

zake van op 26 Ang. 1892, des namiddags om
trent te 7 nur, geen voldoende zorg te hebben 
gedragen dat een haar toebehoorende onder haar 
toezicht staande hond niet op den openbaren weg, 

4 
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de Acbtel')l:raebt, zuidzijde, te Helder kwam, 
zonder behoorlij k voorzien te zijn van een geldigen 
belastingpenuing daar deze hond toeo aldaar zonder 
belastingpenning liep"; 

0. dat de kan ton rechter - na te hebben 
,ooropgesteld dat ter verkrijging van eeo in de 
gemeente He!Jer geldigen belastingpeoning voor 
een hond moet worden betaald en aldaar geheven 
wordende plaatsélij ke belasting op de honden; dat 
volgens de verordening op de invordering de be
lNtingschuldigen hun aanslag moeten betalen vóór 
l Juli van ieder jaar en hij die betaling door of 
namens den gemeente-ontvanger voor eiken hond 
een kenteeken wordt uitgereikt volgeoa een door 
burgemeester en wethouders vaat te &tellen model, 
waarop wordt vermeld het jaar der uitreiking en 
een doorloopeod volgnom mer, en dat als zoodanig 
keoteeken voor het dienstjaar 1892 door burge
meester en wethouders is vaatg~teld het model 
van een biikken penning voor houdeu 11:ehouden 
wordende ten dienste van den landbouw of eenig 
bedrijf van nijverheid of ter bewaking van ie• 
bouwen, en het model van een koperen penning 
voor de overige honden, - heefl overwogen, dat 
de geldigheid van een belastiogpeooing zou moeten 
worden beoordeeld volgens de verordeningen, 
waarbij de beftlng eeoer plaatselijke belasting op 
de honden in de gemeente Helder en de bepalingen 
omtrent de invordering van die belasting zijn vast
gesteld, en dat de vervolging wegens het ten 
Jaste gelegde feit alzoo moet worden beschonwd 
als eene vervolginic wegens overtreding ter zake 
van- belastingen , waarvan, volgens de wet op de 
Regterlijke Organisatie, de kennisneming behoort 
aan de arrondissements-rechtbank en alzoo ont
trokken is aan die van den kantourechter; 

1 0. dat deze beslissing bij het middel van cassatie 
wordt bestreden op grond dat, hoezeer door den 
kantonrechter te recht is geoordeeld, dat de 

' geldigheid van den belastingpenning beoordeeld 
moet worden volgens "de bestaande belaati ngver 
ordeoiug, daaruit ten onrechte ia afgeleid dat de 
verrnlgi~g moet worden hesehouwd ale eene ver
volging wegens overtreding ter zake van belastingen, 
dat het ten laste gelegde feit oplevert eeoe over
treding rnn art. 34, der politie-verordening van . 
de gemeente Helder van 2 Febr. 1899, waarbij 
strafbaar wordt gesteld -ieder, die geene voldoende 
zorg draagt, dat de onder zijn toezicht ataande 
aonden niet op straten of wegen komen zonder 
behoorlijk te zijn voorzien van een geldigen be
lastingpenning" en dat, waar, gelijk ten deze het 

geval i,, eene wettige belastingverordening bestaat 
en de uitreiking der belaatingpenningen daarbij ie 
geregeld, de gemeenteraad bij politie-verordening 

. kan voorschrijven, dat de honden die penningen 
moeten dragen, daar dit in het belang van de 
openbare orde en veiligheid kan geacht worden 
te zijn, al ware het slechts om op eene gemakke
lijke en nanwkenrige wijze te kannen consta~ren 
· aau wien de hond, ten aanzien waarvan of waar
.mede eeoe overtreding wordt gepleegd , toebehoort, 
of onder wiens toezicht deze staat ; 

0. daaromtrent, dat de vraag, of de kanton
rechter naar art. 56 R. 0. onbevoegd is om van 
deze zaak kennis te nemen, bare beantwoording 
moet vinden in den aard van het voorschrift, dat 
door het ten laste gelegde feit zou zijn overtreden; 

0. dat dit voorschrift ia gelegen in het hier
boven vermeld art. 34, der politie- verordening van 
de gemeente Helder, waarbij, onder bepaling van 
atrar op het verzuim, aan ieder, die honden onder 
zijn toezicht heeft, de zorg wordt opgednljten, 
dat die honden niet op straten of wegen komen 
zonder voorzien te zijn van een geldigen belaating
penning; 

0. dat, waar eenerzijda de in het vonnis aan
gehaalde verordening op de invordering van de 
plaatselijke belasting als maatregel tot verzekering 
nu de heffing, heeft vastgesteld, dat bij de be
taling voor eiken hond een zeker kenteekeo wordt 
uitgereikt, bestemd om door dien hond te worden 
gedragen, en anderzijds de politie-verordening be
paalt, dat wanneer honden zonder dat kenteeken 
op den openbaren weg komen, de houder, die 
daartegen niet voldoende heeft gewaakt, met geld
boete wordt gestraft, toeschen die voorschriften 
een zoo onmiskenbaar verband bestaat, dat de 

strafbepaling van de politie-verordening niet anders 
· kan beschouwd worden dan ale een aanvulling 

van hetgeen de belastingverordening in het belang 
vau de helling heeft voorgeschreven en uit dien 
hoofde evenzeer als eene bepaling betreffende 
plaataelij ke belaatin(I: ie aan te merken ; 

0. dat hiertegen niet kan afdoen, dat die be

paling, als maatregel van orde en veiligheid , in 
een politie-verordening ie opgenomen, en niet in 
den vorm, voor belastingverordening voorge
schreven, ia vlll!tgesteld, omdat een en ander de 
wettigheid van de bepaling betreft, maar op de 
heeli811iog omtrent de bevoegheid van den rechter 
van geen invloed kan zün; 

O. dat het middel van cassatie alzoo ia ongegrond; 
Gezien art. 370 Strafvordering ; 
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Verwerpt het beroep ; 'ile daarop ~vallen kosten! 
te dragen door den Staat. 

6 Maart 1893. BESLUIT van den Minister van 
Oorlog, betrefl'ende het verleeueo vao bijstand 
en van hulp door militairen en het inzenden 
van rapporten dienaangaande. 

Overwe!_(ende, dat het noodig is , in verband 
met het Koninklijk besluit van 10 November J 8112 
(Staaublaà n°. 253), nadere voorschriften te· 
geven ten aanzien van de hniavesting en de voediop; 
van krijg1wolk, hetwelk, buiten zijn garnizoen 
gevorderd zijnde tot handhaving of herstel der 
openbare orde, wordt ondergebracht op de wijze 
bepaald bij de slotalinea van art. 12 der wet 
van 14, September 1866 (Staaûblad n°. 138), 
houdende bepalingen, betrekkelijk de inkwartie
ringen en het onderhoud no het krijgsvolk en 
de transporten · en leverantiën, voor de legers of 
verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, zoo. 
als die wet is gewijzigd bij de wetten van 29 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 63), 16 ApriI'l886 (Staat,
blaà n°. 64) en lO Mei 1890 (Staaûblaà n°. 83). 

Willende tevens, mede in verband met den 
herdrnk van de beknopte uitgave van het Recueil 
Militair, de verschillende bepalingen nopens het 
verleeoeo van bijstand en van hnlp d•r mili
tairen, zooveel noodig gewijzigd en aangevold, 
in ~ne beschikking op nieuw vaststellen; 

Heeft goedgevonden ~ 
.J.. In te trekken: 
de aanschrijvingen, enz. van den Minister van 

Oorlog van : 
6 Maart 1828, n°. _100; Il October 184.ll, 

n°. 1 B·; 14, Angnstos 184.6, n•. 26 B ; 7 Januari 
184.7, n°. 4.1B; 28 Norember 184,8, n°. 3B ; 
20 Deceinller 184.8, n°. 18B; 11 Jnli 1860, 
no. 16B; 2l'> October 1850, n°. 23B; 6 Sep• 
tember 1851, n•. 1B; 6 September 1851, n°. 28; 
7 Juni 1862, n°. 38; 24. December 1862, 
n°. 22B; 8 November J85S,- n°. 60B ; 7 April 
1864., n°. 62B; 17 Januari 1866, n°. 6B; 
29 September 1856, n°. 4,118; 20.Octoberl856, 
n°. 8B; 4, October 1860, n°. 4.5B; 26 Februari 
1861, n°. 4118; 8 Maart 1861, n•. 36B (alleen 
voor zooveel betrèft de vermelding, no pnni 8°., 
van gevallen waarin militaire bijstand wordt ver
leend); 2 October 1863, n•. lP; 6 September 
1871, n°. 66P; 8 Januari 1876,n°.36P; 16Ja
nuari 1878, n°. 4.2P; 29 Juli 1879. n°. 61; 
29 December 1883, n•. 60; 11 November 1887, 
111• afd., n•. 26; 26 November 1887, VI• afd., 

n°. 39; 24. Jannari 18111, II• afd., n•. ~l; 
Il Januari 18\12, II• afd., n~. 93; l Septem
tember 18112, I• afd., n•. 103 en 11 Febrnari 
1893, Il• afd., n•. 66. 

B. Te bepalen : 

KILITAIRE Bl.JSTAND TOT HANDHAVING OP 

HERSTEL DKR OPENBARE ORDE. 

Art. 1. f 1. Wanneer door de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, krachtens art. ló 
van hunne instructie, vastgesteld bij Koninklijk 
bealuit van 27 September 1860 (Staaûblaà n•. 6:&) 
of door de burgemeesters, krachlens art. 184. der 
wet van 211 J nni 186 l ( Staaûblaà n°. Bi), ge
wijzigd bij de wet van 7 Juli 1866 (Staat8blad 
n•. 79), 111ilitaire bijatand of militaire hnlp wordt 

, gworàerd tot handhaving of herstel der openb.re 
orde, ia de autoriteit, : aan wie de aanvraag, 
overeenkomstig deze bepalingen, wordt gericb
verplicht, aan die vordttri11f1 terstond te voldoen. 

f 2. De bevelhebbers in de militaire afdeelingen 
stellen zich, inzonderheid waooee1· gelijktijdig in 
verschillende gemeenten in hunne onderhoorige 
militaire afdeeling, militaire bijstand tot hand
having of herstel der openbare orde is gevorderd, 
telkens wanneer zij daartoe aanleiding vinden, 
door persoonlijk onderzoek op de hoogte van den 
toestand bij de daartoe 'bestemde detachementen. 
Zij overtuigen zich daa•bij of de dienst, de huis
vesting en de voeding ran die · troepen naar be
hooren zijn .geregeld, en of de· sterkte van elk 
detachement, voor het aangegeven doeleinde aan
gewezen, in overeenstemming is IJ!.et de taak die 
het heeft te vervullen. 

Blijkt hun, dat vermeerdering of vermindering 
van een detachement weoscbelijk ·of noodig ia, 
of dat het kan worden gemist, dan treden zij 
ter zake in overleg met de burgerlijke antoriteiten. 

·wanneer aan de bevelhebbers in de militaire 
afdeelingeu door de Commissaris~en der Koningin 
in de provinciën aa,wragm worden gerich.t om 
voor het verleenen van militairen bijstand, troepen 
beschikb3ar · te stellen, die niet in de betrokken 
provincie in bezitting lig11en - welke aanvragen 
niet vallen ouder het bepaalde bij art. ló der 
inatrnctie voor de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën - dan wordt daaraan, bepaalde
lijk in dringende gevallen, niettemin zoo mogeli,j!r, 
althans flOOrloopig voldaan. lotusschen znJlen de 
bevelhebbers aladan in bet bijzonder door overleg 
met de burgerlijke autoriteiten en door persoon_
·lijk onderzoek ter plaatse, behooren na te gaan 

4,• 
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in hoeverre er fWOdz,,/,;11lijinM beatsat om de 

aangevraagde troepen beschikbaar te cloen stellen 

of te doen blijven. 

Daarbij dient spaarzaamheid in het p;ebruik van 

iroepen op den voorgrond te staan - ook in 

verband met de diensten, krachtens art. 14 der 
inatrnctie voor den Commissa ris der Koningin in 

elke provincie, art. 184 der gemeentewet en de 
artt. 44, 46, 48, 49 en 74 der achotterijwet, 
door de schutterijen voor de handhaving der 
npenbare orde te verleenen - en behoort wijdeta 
het begio·sel te gelden, dat de troepen, welke 
in eene provincie garnizoen honden, in de eerete 

plaats voor het verleenen van militairen bijstand 
in die provincie moeten wortlen bestemd. 

Leidt het overleg door de bevelhebbers in de 

militaire a!deeliogen, !'vereenkomstig het voren• . 
staande, met de betrokken burgerlijke autori
l!iten te houden, niet tot overeenstemming en 

acht de bevelhebber het beschikba•r stellen of 
doen blijven van de troepen niet noodig, of be

staat daartegen bij hem om eenige andere reden 
bezwaar, dan brengt hij de zaak ter keu nis van · 
den Minister van Oorlog. 

§ 8. Voorschriften nopens het optreden van 

militairen bij het verleenen van militairen bij• 

stand, zijn vastgesteld bij de alsnog van kracht 
aijnde aanschrijving van den Mioièter van Oorlog 

van 7 April 1848, n•. •21 A. (Zie de Bijlage 

11an de11e beachiUing.) 
§ 4. Van verstrekkingen van detacf/&!°enten 

militairen tot handhaving of herstel der ~o.be.re 
orde, in of 6uiten het garni1oen, moet door den 
provincialen-adjudant of door den plaatselijke - of 

garnizoenscommandant, aan wien de aanvr•ap; 

wordt gericht, aan den bevelhebber in de be
trokken militaire afdeeliog en door dezen aan den 
Minister van Oorlog zoodra doenlijk, per teltJ-

9ram , worden . 11erapporteerd. Daarbij moeten 
worden vermeld : het doel waartoe de bijstand 

wordt verltend ; de btatemmiug , de sterkte en 
de samenstelling van het detachement; het korps 
waartoe het behoort; benevens de naam van den 
officier aan wien het bevel is opgedragen, als
mede die van de overige officieren, welke daubij 
mochten zijn ingedeeld. 

Wanneer een detachement door een onderofficier 
wordt gecommandeerd., moet ook diens uaam 
worden vermeld. 

Ue vermelding van die namen moet niet be
~houwd worden als eene bloote formaliteit, maar 

dient om Hare Majesteit de Koningin eveutueel 

·-bekend te knnnen makea met hen, die zich door 

beleid, vastberadenheid ,n onverschrokkenheid 

onderscheiden, wanneer hun in de moeielijkts 

omsiandigheden, die blj het verleenen van mili

tairen bijstand kunnen voorkomen, eenig bevel 

ia opgedragen. 

Wordt aa'n eents vordering of eeoe aanvraait 
van militairen rechtstreeks door den bevelhebber 

in de militaire afdeeling voldaan, dan zendt deze 
- autoriteit daarvan , evenzoo langs ttrlegrapl,ûcllen 

flJl!!l, in vorenbedoelden zin rapport aan den 
Minister van Oorlog. 

§ 6. Omtrent het inrukken of het terugkeereu 

in het garnizoen van detachementen als voren be
doeld , moet op gelijke wijze als in § 4 is voor
p:eschreven, worden gerapporteerd. 

§ 6. Door andere militaire autoriteiten - met 
name door de inspectenr11 der wapens of de com
mandeerende officieren ,·an korpeen, worden, be
treffende de hier behandelde aangelegenheid, geene 

rapporten aan het departement van Oorlog inge
diend. 

Deze bepaling slnit nochtans niet uit, dat de 
commandeerende officieren der betrokken korpsen, 

· in die hoedanigheid, aan den inspecteur van hnn 
wapen, van het uitzenden · en terngkeeren van 

detach191enten tot voorschreven doeleinde, behooren 
kennis te geven. 

§ 7. De commandant van een detachement tot 

het verleenen van militairen bijstand uitgezet, 

rapport.:ert, na aankomst op zijne standplaats, ten 
spoedigste aen den bevelhebber in de betrokken 

militaire afdeeling, op welke wijze de dienst van 

het, detachemeut ia geregeld en hoe in de bnie

vesting en voeding van het detachement ia voonien. 
Blijft een detachement langer dan ééne week 

tot vorenvermeld doeleiade in dienst, 'dan moet 
in den aanvang van elke week door den deta
chementscommandant aan den bevelhebber in de 
betrokken militaire afdeeling, schriflelijk rapport 
worden gezonden , van alle belangrijke voorvallen 
die zich in de afgeloopen week bij het detachement 
hebben voorgi;daan; voorts van eventueele splitain~ 
van het detachement in onderdeelen, verandering 
vnn standplaats, enz. 

. Bovendien moet in de wekelijksche rapporten 
beknopt, maar volledig melding wordeu gemaakt, 
van alk dienRten door het detachement in de 
afgeloopen week verricht, met betreUiff!! tot de 

(1111/,;, f/Jaarfoe Aet u uitgeUJn/Uff. Mitsdien zal 
uitolrnkkelijk moeten blijken van liet al dan niet 
betrekken van wachten; het uitzetten van posten; 
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het afzenden van palrooilles; het uiteendrijven 
van sameoscholingeo, enz. 

De bevelhebber zendt die rapporten , of -

bijaldien meerdere detachementen 1ijn uitgezet, 

een Ollerzicllt van den inhoud vau de rapporten 
dier verschillende detachementen , - aan den 

Minister van Oorlog; opdat de Minister steeds 

kuooe nagaan , wáár eo tot welke sterkte, detache-• 
meuten militairen aanwezig zijn. 

Van handelingen van de detachementen waarbij 
geweld is moeten worden gebruikt, wordt steeds 

teo spoedigste, zoo mogelijk per telegram, door de 
detacbementscommaudaoten aan den bevelhebber ge
rapporteerd, met opgaaf van ,1 het daaromtrent mel

denswaardige. De bevelbebb~r rapporteert dienaan

gaande in gelijken zin aao den Minister van Oorlog. 
§ 8. Wanneer verschillende detachementen in 

eene zelfde provincie of landstreek tot het V8rleeneo 

vao militairen bijstand zijn uitgezet, kan de bevel
hebber io de betrokken militaire afdeeling, indien 

hem zulks raadzaam voorkomt, eeo hoofdotlicier, 
een kapitein of een ritmeester vao eeo der in de 

militaire afdeeling garnizoen houdende korpsen, 
belasten met het algemeen toezicht over · de uit

gezette detachemeQten. Deze officier moet alsdan 

den gang van deo dienst bij de detachementen 

voor zooveel noodig regelen eo nagaan; en wijders, 
in voorkomende gevallen, bij afwezigheid van deo 

bevelh~bber, ter bevordering van eeoe spoedige 
handeling, namens dezen , met de betrokken bur

gerlijke , autoriteiten overleg houden nopens het 

optreden van de militaire macht: 

Hij ontvangt, in verband hiermede , vao den 
bevelhebber de noodige instrnctiën. 

De bevelhebber geeft, zoowel aan den Minister 
vao Oorlog, .ais aan de betrokken burgerlijke autori

teiten, kennis van de aanwijzing van den voren
bedoelden officier, en noodigt bedoelde autoriteiten 

te-reus uit, zich, in voorkomende gevallen, met 
dezen omtrent het optreden van de onder hem 
gestelde detachementen te verstaan. 

De officier met het algemeen toezicht belast, 

wordt gedurende den tijd, waarin hem deze taak 

ia op~edragen , voor zooveel noodig, van andere 
diensten vrijgesteld. 

Wanneer de bevelhebber, het met het oog op 
het aantal detachementen tot handhaving of 

herstel def openbare orde uitgezonden en gelet op 
de plaatsen waar zij zijn gevestigd, noodzakelijk 
oordeelt, kan hij voor de uitoefening van het 
algemeen toezicht over twee of meer groepen van 
detachementen, afzonderlijke officieren aanwijzen. 

§ 9. In verband met de. belangen van deo dieoat 
en de behoorlijke vervulling vao de taak waartoe 

zij zijn geroepen, worden militairen, die buiten 

hno garnizoen gevorderd zijn tot bandbaviog of 
herstel der openbare orde, op 1trond van het be
paalde bij art. 12 der gewijzigde wet van 14 Se1>7 
tember 1866 (Staataólad n°. 1:18) betrekkelijk de 
inkwartieriagen en het onderbond van het krijgs
volk, door de zorg vao den burg~meester, io 

overleg met den commandant van den troep, 
zoovee\ mogelijk io openbare of andere gebouwen 

- bij bereden detàehemeoten met de paarden -
als bedoeld onder o0 • 1 van dit artikel , rnreenigd 
ondergebracht. 

Uie geboowen worden, zoo mogelijk, :,oodanig 
gekozen, dat niet alleen de doeltreffende hoia
veeting, in den zin van het vorenstaande, ver

zekerd is, maar dat ook de goede vervulling vao 

àe taak waarvoor de troep bestemd ia, daardoor 
wordt bevorderd. · 

Aan een bepaalden aliit1.ud vao de bebouwde 

kom der gemeente, ia men daarbij, ingevolge 
voormeld art. 12 niet gebonden. 

Blijkt het, ook in verband met de sterkte van 
het detachement, niet mogelijk, het detachement 

;,. :eijn gelleel in één gebouw onder dak te bren

gen, dan moet worden getracht in zooveel mogelijk 
bijeen gelegen gebonwen de onderdeelen (l;ectiëo, 
peletons, enz.) , elk in zijn geheel te huisveeten; 

met dien verstande nochtans, dat het verliand 

tusschen die onderdeeleo bewaard blijft. eo dat .lle 
commandant den troep io de hand houdt. 

De koeten voor het verschaffen vao huisvesting 

ale vorenbedoeld, worden door het Rijk aan de 
gemeente vergoed. 

Moclit het overleg met den burgemeester niet 
tot den gewenschteo uitslag leiden, dan ia de 
detachemeotscommaodaot bevoegd tot het onderdak 

brengen val1 het detachement op de voorgeschreven 

wijze - voor zooveel zulke op billijke voorwaar
den kao g~chiedeo - eene huurovereenkomst met 
een of meer particulieren aan te gaan. Bestaat 

ook hiertoe geene gelegenheid, dan vraagt de 
detachemeotseommaodaot ieo spoedigste het noodige 
tentmaterieel lvoor kookketels zie § 11) aan, om 
op een daartoe in overleg met den burgemeester 
beschikbaar te etellen of te huren terre_in, te 

kampeeren; terwijl hij in afwachting daarvan zijnen 

troep, zoo mogelijk, doet bivakkeeren. 
Onder omstandigheden ale waarvan hier sprake 

ia, mag hil er nie\ dan bij de niterste noodzakelijk
heid - bijvoorbeeld wanneer het kampeereo of 
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het bivakkeeren wegens het jaargetijde niet kan 
geschieden - en op zijne persoonlijke verant

woordelijkheid, toe overgaan, militairen afzonderlijk 

bij de ingezetenen te doen inkwartieren; terwijl 

hij , wanneer hij daartoe overgaat, in elk getal 

zorg draagt door het nilzetten van eene wacht 
van be\wame sterkte, te· allen tijde eene gesloten 

afdeeling onmiddellijk beschikbaar te hebben. 
§ 10. Ingevolge art. 7 van het Koninklijk be

alnit van 10 November 1892 (Staat.tb/ad n•. 263) 

worden de gebouwen in § 9 bedoeld, van men

beien, nachtleger, middelen tot verlichting en 

verwarming en waschgereedschap, voorzien; en 

znlks mede van gemeentewege en tot een door 
den bntgemeester, in overleg met den command&nt 

van den troep te bepalen aantal. 
Vermits ook voor de beschikbaarstelling van 

een en a.nder verei11Chte kosten ten laste van het 

Rijk komen, worden, ingevolge vermeld art. 7, 

'll"an~eer de gemeente rtût in het bezit is van de 

in dat artikel genoemde benoodigdheden, door het 

,remeentebestnnr !l'eene andere Toorwerpen aange
kocht of ,ehuurd, dan door den commandant van 

den troep uitdrukkelijk noodig worden geoordeeld. 
Ten einde voor vermeld doel hooge nitgaven -

die, ook gelet op het tijdelijke en soms kortston• 

dige verblijf van de troepen ter plaatse, · niet ge

rechtva~rdigd zonden zijn - te \"ermijden, zal 
de commandant van den troep zich in zoodanig 

geval tot het doen aankoopen of horen van het 

onvermijdelijk noodzakelijke behooren te beperken. 
Mitsdien zullen de militairen zich alsdan ten deze 

aan!ankelijk soms eeoigermate moeten behelpen en 

zich bijvoorbeeld tijdelijk moeten vergenoegen iiiet 
ligging op "'etroo, (hetwelk, mede· vo}v;ens art. 7 

voornoemd, desgevorderd door de gemeente steeds 

zal_ worden verstrekt), in ~e beschikbaar gestelde 

of gehoorde gebouwen, in tenten, of op het bivak; 
even als zij dit bij manoeuvres en oefeningen en 
te velde, io~eval van huisvesting in zoogeoaamde 

noodkwarlieren of oord6ioau, moeten doen. 

Iotnsscheo behooreo de plaatselijke- en garni
zoenscommandanten, bij het uitzenden van deta
chementen tot -het verleeneo van militairen bijstand, 
al dadelijk maatreirelen te treffen om - zoo noo
dig - dekens, en bij te verwachten eeoigszios 
i8Dgeren dnnr van de detacheering, ook ledige 

l!troo- en knssenzakken, aan het detachement te 
doen medegeven of te doen nazenden. 

Tot voormeld einde k&n een onderofficier nit 
het garnizoen naar de plaats van bestemming van 
!tet detachement worden medegezooden, om aldaar 

van den detachementscommandant opgaaf te ont

vangen van het c. q. benoodigde aan tentmaterieel, 

voorwerpen van nachtligging, enz. (zie ook § 11 
hierna). 

Die onderofficier keert alsdan onverwijld !}&ar 

· het garnizoen terug en rapporteert ter zake aan 

den plaatselijke- of den garnizoenscommandant, 

die op het toezenden van ~en en ander ten 
spoedigste de vereischte orde ateU. 

Indien het noodig is, dat dekens of ledige 
stroo- en knBl!llnzakken worden medegegeveu of 

nagezonden , dan moeten daarvoor in de eerste 
plaats worden bestemd ·de nachtlegervoorwerpen , 

welke bij de manac~appen waaruit het detaohe• 
ment is aamengesteld, in gebruik waren. 

Alleen in11:eval reeds op andere wijze over die 

voorwerpen ie beschikt, zoo ook indien da&rmede 

niet voldoende in de behoefte kan worden voor
zien, zal van den voorraad in de 11aroizoens

nachtlegermagazijnen worden gebruik gemaakt. 

Indien ve~trekkiog van teotmaterieel noodig 

is, zendt de plaatselijke- of garnizoenscommandant 

daarv&n c. q. per tekgram bericht aan den 

magazijnmeester, hoofd van een der centrale 
magazij neo van militaire kleediog en nitrnstiog, 
te Yoerm, te Delft "of te Afll8terdam. 

Deze is gebonden voor de verzending van het 

benoo!figde met den meesten spoed zorg te dragen. 

Van elke verzending hierbedoeld, doet hij -

door tnsschenkomst van den hoofdintend&nt -

. mededeeliog aan den Minister van Oorlog. 

§ ll. Tot het aanschaffen van het beooodigde 
voor de voeding der militairen en c. q. van de 

· paarden, treedt de detachementscommandant in

gevolge art. 6 van het hiervoren aangehaalde 

Koninklijk besluit van 10 Nov~mber 1892 
(Staatablad n°. 253) mede in overleg met den 
burgemeester. Hoeneer daarbij aan den eisch van 

alleszins behoorlijke verpleging van meoschen en 
· paarden niet mag worden te kort gedaan , be

hooren de detachementscommandanten te dien 

aanzien inschikkelijkheid te betrachten en met 
de burgerlijke autoriteit zooveel doenlijk med<, 

te werken om op doelmatige wijze en zonder 
overwegende bezwaren voor de gemeente, in de 
voeding te voorzien. 

Bijaldien dan ook de gelegenheid ontbreekt 
om, door de zorg van gemeente of inwoners, 

gereedgemaakte spijzen te doen verschaffen, 
moet genoegen genomen worden met het ver

strekken van niet gereed gemaakte levensmiddelen. 
Ingevolge de bepaling van het laatste lid van 
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vootmeld art. 6, moet alsdan door de gemeente ook 
het noodige ,oor de bereiding der spijzen worden 

. verschaft en moeten voorts, zoo noodig , gereed
schappen en materialen voor het maken en inrichten 

van ,eldkeokens beschikbaar worden geateld. 
Zoo eenigszins mogelijk moet, in het belang 

van de verpleging der militairen, bij elk deta

chement een soldaat worden ingedeeld, die ge
schikt is om als kok op to treden, voor het ge

val dat het detachement zelf in zijne voeding 
moet voorzien. Eventueel kunnen daartoe ook 
kookketels uit het garnizoens-Itleedingmagazijn 

!\'Orden medegenomen of nagezonden. 
In verband met de mogelijkheid, dat een 

detachement laat op den dag op zijne bestemming 
aankomt of dat voor de voeding bezwaarlijk 

tijdig maatregelen kunnen worden getrofl'en, moet 

voorts, zoo mogelijk, aan ieder man, hij uit
zending van een detachement, door de zorg van 

den commandeerende-officier van het korps ter 
plaatse, een reaerveration levensmiddelen (inhou
dende 0.3 KG. verduo

0

rzaamd roodvleeacb), nit 

het betrokken gàrnizoens-magazijn • van levens
middelen worden medegegeveo. Deze ratious 

mogen nochtans alleen in geval van volstrekte 

noodzakelijkheid worden verbruikt; zij moet.en 
dus in eigenlijken zin als noódrations worden be

schouwd. Bijaldien zij niet zijn verbruikt, en 

zirh nog in goeden slaat bevinden, bebooren zij 
onmiddellijk na den terugkeer van het detache
ment in het garnizoen, weder in vermeld gar
nizoensmB!(BZijn te worden ingeleverd. 

Mocht het wenscbel ijk worden geoordeeld en 

de gelegenheid daartoe bestaan, dan kan ieder 
man, voor het verlaten van hel garnizoen, van 
een fation of van een half ration brood worden 
voorzien. ) 

Overigens blijft ,oor de voorziening in spijs en 
drank voor de detacheoieoten het bepaalde bij 
f 10 ad art . . 234, der voorschriften tot uitvoe
ring van het r811;lement van adminiijtratie toepas

aelijk. 
f 12. Aangezien bij het verleenen van mili

tairen bijstand tot handhaving of herstel der 
openbare orde, zoowel de bargemeesters als de 
ambtenare11 der rijkspolitie en de commissarissen 
van de gemeentelijke politie met den troep in 
aanraking knnnen komen, wordt er de aandacht 

op gevestigd, dat de ambtelijke onderscbeidings
teekenen, welke in die gevallen moeten worden 
gedragen, voor vermelde antoriteiten en amb

ten11ien bestaan : 

roor de 6urgeme111ter,: 
in een zilveren penning, hebbende eene middel

lijn van 40 m M., verloonende aan de eene zijde 
het wapen des Rijks, aan de andere dllt der ge
meente, of, zoo de gemeente 11:een wapen· beeft, 
den naam der gemeente;_ de penning hangende 

op de bont, hetzij BRD eene zilveren keten, hetzij 
aan een oranje zijden lint; de kelen of het lint 
op -beide schouders 11an den rok of het opperkleed 

va~tgehecht. 
Zie het Konink,lijk beslnit van 16 November 1862 

(Staat16lad n°. 201). 
roor de ambtenaren i,an •, Rijkspolitie: 
in een ambtspenning vnn wit metaal, om den 

bals gedragen, aan een zwart zijden lint, breed 
1 c:M.; voorzien aan de eene ,sijtk van het Ko
ninklijk naamcijfer onder eene Koniogskrooa, aan 
tk l11er1Sijtk van het woord • Rijkspolililt" en 
daaronder het nummer, waarop de bonder in het 
register der ambtenaren van 's Rijkspolitie staat 

ingeachreven. 

Zie het Koninklijk beslnit van 7 Ftlbruari 1854, 
(Staat16!,a.d n°, 10), 

r oor tk commis,aru,en 1peciizal 17oor tk Biju
po"litie ing111teld en 17001' de etnnmiss11.ru1en 17an 
politie in de arrondissementsboofdplaatsen: 

in een zilveren penning, aan de eene zijde 
voorzien van het Rijkswapen, aan de andere 

zijde respectievelijk van het opschrift •Commû-
1arû van •, Rijk1politie •en" Commissaris van 
politie der gemellftte • • • • • • , midden voor de 

borst hangende aan een •en BBntoir" over hei 
vest gedragen oranje zijden lint, breed 6 cM., 
aan weerszijden ter breedte van anderhalven 

centimeter met zilver omboord. · 
De etnnmisaarilsen van politit,, in p:emeen ten, 

waar geen rechtbank is, dragen den bedoelden 

penning aan een koord van oranje zijde. 
Zie het Koninklijk besluit van 6 o~tober 1866 

(Staat,6!,a.d n°. 92). 
f 13. Wanneer in eene militaire afdeeling, 

ingevolge daartoe door den Minister van Oorlog 

gegeven bevelen, tot het verleenen van militairen 
bijstand, detachementen worden gestationaeerd, 
afkomstig van korpaen uit eene andere militaire 
aldeeling, ressorteeren die detacbeme~ten, van 
het 0011:enblik af waarop zij in bunrie standplaats 
aankomen, onder den bevelhebber i_n wiens mili

taire afdeeliag zij tijdelijk optreden. De rap
porten van de commandanten dier detachementen 

worden mitsdien aan dezen bevelhebber gerichj. 
f 14,. Wanneer de reserverations v lee!!Ch en 
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het brood bedoeld bij § 11 hiervoren zijn ver
strekt, geeft de commandeerende officier van het 
betrokken korps , door tueschenkomst van den 
boofdintendant, daarvan later kennis aan den 
Minister van Oorlog, met opgaaf tevens van de 
hoeveelheden, welke · daarvan mochten zijn ver
bruikt, en onder overlegging c. q. van de pro
cessen-verbaal betreffende de afvoering van rations 
vleescb welke onbruikbaar zijn geworden. 

HULPVERLJ.:ENING DOOR lllLITAIREN BIJ HET 

TEN UlTVOll:11. LEGGEN VAN QUARANTAINE• 

llAA.TREGELl':N. 

Art. 2. § l. Ingevolge het bepaalde hij art. 9 
der wet vau den 28sten Maart 1877 (S/,aat,
/Jlad n°. 3S) tot werin,r van besmetting door uit 
zee aankomende schepen, ia de bnrgemeester van 
eeue gemeente bevoegd bij het ten uitvoer leggen 
van quarantaine-maatregelen de hulp der militaire 

macht , in te roepen. 
Bij circulaire van den Minister van Binnen

landsche Zaken, dd. 8 September 1892, n•. 4550, 
afd. M. l'., gericht aan de Commissarissen der 
Koniagin in de provinciën Groning;,., Frie,l,and, 
Noordlloll,and, Zuidllolland en Zeelattd, is er de 
aandacht van die autoriteiten op gevestigd, dat 
diensten, als bedoeld bij genoemd wetsartikel , 
voor de militairen en vooral voor miliciens, e("°stige 
bezwaren kunnen medebrengen en zulks zoowel 
wegens de nadeelen, die daaruit voor de oefeningen 
en diensten van het leger voorh loeien, als wegens 
het gevaar van verspreiding van eene besmettelijke 

'ziekte; en zulks bepaaldelijk op tijdstippen, waarop 
een groot aantal milici•ns voor het houden van · 
herhalingsoefeni~en onder de wapenen zijn en 
op verschillende punten groote troepenvereeni
gingen plaats hebben. 

De genoemde autoriteiten werden, in verband 
hiermede, door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken nitgenoodigd, het daarheen te leiden, dat 
de burgemeesters, wien het aangaat, niet dan 
ingeval van bepaal.de nooà~akelijklleid en dan 
nog voor zoo kort mogelijken tijd van den bijstand 
der militaire macht zonden gebruik maken; mits• 
dien alleen \ngeval de Rijks- en de gemeentelijke 
politie in quarantaine-plaatseu niet voldoende 
zouden blijken en alsdan slechls zoolang tot door 
uitbreiding van het Rijkspolitie-personeel ter plaatse, . 
in de behoefte a&n zoodanig personeel zal zijn 
voorzien. 

Ten aanzien van het voldoen aan zoodanige 

aanvrap:en, het rapporteeren ter zake, enz., ~dt 
liet bepaalde bij art. 1 hien66r. 

§ 2. Wanneer d~ militaire macht, op grond 
van het vorenstaande beschikbaar @e&teld, moet 
worden ingekwartierd , moeten de detachements
comma~danten er in het bijzon~er voor waken , 
dat het personeel niet wordt gehnisvest in woningen, 
waar besmettelijke ziekte heerscbt en ook overigens 
1Daatregelen nemen om de verspreiding van zoo
danige ziekte onder de militairen te voorkomen. 

HET V.l!B.STREKKEN VAN IIILITAIREK ALS HULP• 

lllARJ!CHA.USSEE, TOT WERING VAN DE 

VJ!RSPR.l!IDING VAN BESlllETIBLIJKI': 

VEEZIJ:(KTE. 

Art. 3. § J. Ingevolge het bepaalde bij art. 29 

der wet van den 20.ten Juli 1870 (Staat1/Jlad 
n•. 181), tot regeling van het _veeartsenijknndig 
staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, 
kan de burgemeester van eene gemeente, waar 
besmettelijke veeziekte is uitgebroken, de hulp 
van de miÎitaire macht inroepen, tot het doen 

• afslniten van besmette hoeven of weiden, zoo 
noodig met inbey;rip der naast aan!(elegen lande
rijen of erven. 

§ 2. Aan aanvragen om militairen tot vermeld 
doeleinde wordt alleen voldaan, voor zooveel zij 
door tnsschenkomst van de Commissarissen der 

Koningin in de provinêiën zijn gericht aan de 
bevelhebbers in de militaire afdeelingen. Deze 
autoriteiten vragen, zoo hun daaromtrent nog 
geene bevelen zijn verstrekt, per telegram dien• 
aangaande de btalissing van den Minister van Oorlog. 

§ 8. Omtrent de beëediging van officieren, 
onderofficieren en korporaals, die ter zake van 
de wering c'ler verspreiding van besmettel0ke vee
ziekte, ala hulpmarechansseé optreden, omtrent 
de toelage, -benevens dé vergoedingen wegens reis
çn verblijfkosten aan de officieren, alsmede om
trent de dagelijkache soldijverhoogingen aan onder• 
officieren en minderen toe te kennen, wordt 
verwezen naar het Koninklijk besluit van SO April 
1885, n°. 36. (Beschikking van den Minister 
van Oorlog van 23 Mei 1885, Ilde afd., Generale 
Staf, n•. 55.) 

§ 4. De bevelhebber in de betrokken militaire 
afdeeling, zendt van de uitzetting van militairen 
ot van detachementen tot het hiervoren aange
geven doel, schriftelijk rapp~rt aah den Minister 
van Oorlog, met vermelding van de plaats van 
bestemming, alsmede c. q. van de sterkre en de 
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samenstelling van het detachement en den n~ 

van den commandant. Evenzoo behoort van la 
inrllkken, het verplaatsen, het vermeerderen of. 
het verminderen van het detachement, te worden 
kennis gegeven. 

Zijn meerdere detachementen verstrekt en blijven 

deze langer dan ééne week tot het aangegeven 

doel in dienst, dan zendt de bevelhebber in de 
militaire afdeeling iu den aanvang van elke week 
aan den Minister van Oorlog een overzicht van 
alle detachementen, in zijne onderhoorige militaire 

afdeeling uitgezet. 
Ten aanzien van de detachementen als hierbe~ 

doeld, handelt de bevelhebber in de militaire 
afdeeling c. q. in den zin van het bepaalde bij 
§ 8 van art. 1. 

§ I>. Worden in eène militaire afdeeling, lot 
het doel omschreven in dit art., troepen bestemd, 
behoorende tot korpsen uit eeue andere militaire 
a(deeling, dan geldt, voor het gezag waaronder 

zij alsdan tijdelijk ressorteeren, het bepaalde bij 
; 13 van art. 1 dezer beschikking: 

; 6. Omtrent het in rekening brengen van de 
ter zake gedane betalingen wordt verwezen na.ar 
het bepaalde in de ; § I> en 6 van de in § 3 
van dit art. aangehaalde beschikking van 23 Mei 

1886, Ile afd:, Generale Staf, n°. óó. 

HULl'VERLEENING Bil WATERSNOOD EN 

IJSOPRU!llCINGEN. 

Art. 4. § 1. Bij watersnood, bij invallenden 
dooi na strenge vorst, ale anderszins, zijn de 

militaire autoriteiten verplir.bt om, op aanvraag 
van de ambtenaren van 's R0ks waterstaat, belast 
met het toezicht op de rivieren of van de burge

meesters, zoo spoedig mogelijk en op eigen gezag, 
bijstand en hulp te doen verleenen; mitsdien 
zonder den meestal koètbaren tijd door het voor)!.{ 

vragen van bevelen verloren te doen gaan. 
; 2. Bijstand en hulp tot voorschreven einde 

behooren, desgevraagd, niet alleen te worden 
verleend wanneer watersnood reeds mocht zijn 

uitgebroken, maar pok, wanneer daaraan in 
dri1.1gende gevallen, tot f1()(}f''l:omi11{J va" rampe,a 

m Ot1linlm, behoefte bestaat. 
§ 3. De bijstand en de hulp moeten niet alleen 

bestaan in het beschikbaar stellen vau personeel, 
materieel en hulpmiddelen van allerlei aard, tot 
het treffen van zoodanige maatregelen , als op het 
oogenblik door het algemeen belang zullen worden 
geboden, maar ook in het al dadelijk zooveel 

mogelijk verschaffen van huisvesting in militaire 

. gebouwen , waar deze gevraagd of noodig geoor

deeld wordt en het verstrekken van nachtligging, 
brood, enz. 

; 4. De inspecteurs der artillerie en der genie 
zijn doorloopend gemachtigd, om, tot hulp bij 
ijsopro1mmgeu, detachementen van het korps 

torpedisten en van het korps ge!1ietroepen be
schikbaar te doen stellen. 

§ I>. De bepalingen, vermeld in de ; § 11 en 
14 van art. l betreffende de verstrekking, enz. van 

reserverations vleesch en van brood, zijn ook van 
toepassing op de detachementen militairen, die over• 
eenkomstig het vorenstaande worden uitgezonden. 

Mocht het wijders wensd,elijk worden geacht, 

dat aan die detachementen, voor dagelijksch ge• 
brnik, andere verduurzaamde levensmiddelen wor

den verstrekt, dan moeten die aan den intendant 
der militaire afdeeling, waaronder het betrokken 

korps ressorteert, worden aangevraagd. Deze is 

gehouden aan die aan vraag, zoodra mogelijk, het 
gewenschte gevolg te geven. 

Ook ten· aanzien van deze levensmiddelen moeten 
de bepalingen, hierboven vermeld, worden toegepast. 

§ 6. Van het verleenen van bijstand of hlllp 
in voege voorschreven, behoort door de antoriteit, 
die daartoe bevelen heeft gegeven, ten spoedigste 

en zoo mogelijk per telegrMII, rechtstreeks aan 
den Minister van Oorlog te worden gerapporteerd; 

onverminderd de verp~ichting tot het inzen~en 

van meer uitvoerige schriftelijke rapporten, die 
ter zake, zoo ~poedig mogelijk, door tusach411-
komat van den bevelhebber in de militairè at
deeling en· van den inapectenr van het betrokken 

wapen of den chef van het betrokken dienstvak, aan 
den .Minister van Oorlog moeteu worden in~ediend. 

hl die rapporten moet c. q.,mededeeling worden 

gedaan , van de namen dergenen, die zich door 
menschlievend hulpbetoon hebben onderscheiden. 

BULPV~RLEENING BIJ SPOORWEGONGELUKKEN. 

Art. 5. § 1. Bij spoorwegongelukken moeten 

de plaatselijke- en garnizoenscommandanten, als

mede de chefa van den geneeskundigen dienst in 
de garnizoenen, ongeacht de zijde van welke de 
mededeeling van het ongeTal en het verzoek om 
geneesknndige hulp tot hen komt, desgevraagd 
onmiddellijk bijstand en h nip doen verleenen en 
zulke in de eerste plaats door · het uitzenden van 

officieren ,·an gezondheid, en zoo. mogelijk ook 
van hospitaalpersoneel , voor zoover de militaire 
dienstbelangen, het slechts eenigazins toelaten. 
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In de militaire ziekeninrichtingen in de garni
llOenen, gelegeu aan de voornaamste kruispunten 

!\er spoorwegen, en wel te: Ámerafocmt, Áffl8ter
dam, ANIAem, Breda, Doràreclt,t, Goi,tla, Gronm
gim, '• Hertogin.~cl,,, Nijmegm, Utrecli,t, JTetllo, 
Zutplien en Z1Dolle zijn zoogeoaamde spoorwegmtert 
geplaatst, die door de zorg van de c~e(s van den 
geneeskundige~ dienst in de betrokken ~arnisoenen 
ateeda gevold en in goeden ,tut moeten worden 
gehouden. Het in die kisten voorhanden materieel 

ia bestemd om bij spoorwegongelukken te worden 

gebruikt. Het kan even wel ook bij elk ander 

ongeval, waarbij het van nut kan z~n, woden 

aangewend. 

§ 3. Van het verle11nen van hnlp in voege voor

schreven, behoort door den betrokken plaatselijke

of garnizoenacomman,l ant per telegram l-echtstreeks 
aan den Minister van Oorlog bericht te worden 

gnonden; onverminderd de verplichting tot het 
inzenden, te dier zake, Yan omstandige rapporten 

welke door tosscbenkomst van den bevelhebber in 
de militaire afdeeling aan den Minister behooren 

te worden gericht. 

Dll&l'bij moeten c. q. ook de namen der11enen, 
clie zich bij het verleenen van hnlp bijzonder 

verdienstelijk mochten hebben gemaakt, worden 
vermeld. 

De chefs van den geneeskundigen dienst in de 

garnizoen& rapporteeren ter zake aan den inspecteOJ' 
van het dienstvak. 

HULPVERLKENING ilH M!LlTllli•C0IOIISSA.RISSEH, 

Art. 6: § 1. In plaatsen, waar gafBizoen aan

wezig ie zal aan de militie-commissarissen , tot 
nitoefening van hnnne fnoctiën en van hnn gezag, 

bij het houden van inspectiën over ~iliciens-ver
lofgangers , militaire hnl{l en bijstand worden 
verleend. 

Zie de aanschrijvi ng van 16 Juli l819, n•. 14. 
§ 2. Voorts zullen aan de militie-col$mtssaris"sen, 

op hunne aanvraag, bij het honden van hunne 
iaapectiën over miliciens• verlofgangers p tto88 daartoe 

geacbikte onderofficieren nit de hoofdplaats van 
het militie-district of uit het naastbijgelegen gar
nizoen worden veratrekt. 

H UL PVERLEENING BIJ DE 0PI.0llST DER ll!L!Tllli 

• llET SP0J:D. 

.Art. 7 . Wanneer de verlofgangers der mifüie, 
:liebij geheel, hetzij ten deele, buite11gewoo.n m,t 
,po"tl, onder de wap1111en moeten ko(llen, waarbij 

die verlofgangers rer.htatreeks op hnn korps wor"'1n 
gedirigeerd, moeten van het tijdsti11 af, waarop 
het militievervoer aanvangt, totdat het geacht 

kan worden te zijn afgeloopen, door de zorg van 

de plaatselijke- en gamizoenacom mandanten in de 
daartoe ingevolge het f)Q(}racl,,rijt 6etre.ff enàe de 
mohili.Jati.8 11a" ket uger in aanmerking komende 
stations, · wachten worden geplaatst, onder bevel 
van een officier; en ·zulks zoo wel tot het hand• 

Ji.aven der orde, ala wt het naar de kazernes ge
leiden van aankomende miliciens. 

HULPVERLEEN TNG AA.H DE A.llBTl!HA.REH DlliR IN• 

EN UITGA.A.HDI! RECHTEN l!H A.CCIJHZEH EN 

AA.H DIii PACHTIIIBS VA.H 's LA.HOS TOLLIIIH. 

Art. 8. § 1. Aan de arq,ptenaren der in• en nit• 

gaande rechten en accijnzen moet, wanneer de 

omstandigheden zulks mochten vorderen , infl(evolgA 
art. 322 der wet van 26 Angustus 1822 (Staat,. 
6lad n•. 38) _en aan de pachters van 's lands 

tollen moet , ingevolge art. 9 van het Koni nklij k 
besluit van 29 October 1838 (Staau6lad n°. 69) 

eveneens in zoodanige gevallen, h,!llP en bijstand 
worden verleend. 

§ 2. De militaire autoriteit door wie, in voege 
voorschreven, hulp en bijstand is .verle,ind, moet 

daarvan - c. q. door tnsscbenkomst van den bevel
hebber in de betrokken militaire afdeeling, aan 
den Minister van Oorlog rapporteeren. 

GA.RNISA.IRES. 

Art. 9. § 1. Ingevolge art. 17 der wet van 
22 Mei 1845 (Staau6laà n• 22) op de invorde.• 

ring van 'a Rijke directe belastingen, kan tot het 

iuvorderen van de directe belastingen van de 
in legering van militairen bij de belastingsch ul,ligen 

worden @ebrnik gemaakt; terwijl bij art. 260 der 
wet van den 29steo Juni 1851 (Staata6laà n•. 86}, 

gewijzigd bij de wet van 7 Jnli 1865 (Staata6laà 
n•. ' 79), ie ,bepaald, dat de regelen bij eerstge• 

melde wet ten aanzien van de inlegering gesteld, 
ook voor de invordering der pla&tselijke belae
tingen gelden~ 

§ 2. Ter nitvoering van vorenstaande wettelijke 
bepalingen zijn de plaatselijke- en garnizoe~com.
mandanten nitgenood igd , a11n de ontvangen aan- , 

vrage van eenen ontvanger van 's Rijks directe 
belastingen of van eenen gemeenteontvanger in de 
plaats van het _garnizoen of in eene plaats in de 

nabijheid van het garnizo.en t~ allen tijde te vol
doen en d11arvan kennis te geven aan den pro-
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vidêiale-a3jodant; terwijl indien daardoor belem

mering in den gewoneo dienst mocht kunnen ont

staan, het aan laatstgenoemde autoriteit is over
gelaten, om des noodig, manschappen van andere 

garnizoenen te detacheeren, om diep:enen van het 
betrokken garnizoen,• die ingelegerd zijn, te ver

vangen. Zoodanige gedetacheerden zullen dan, 

voor zooveel noodig, bij het garnizoen in sub
sistentie gesteld, of, indien zij buiten het prni
zoen tot inlegering moeten dienen, ingekwartierd 
moeten worden, 

§ 3. Indien een ontvanger garnisaires aanvraagt 

bij een garnizoen in eene andere provincie, dan 
waar hij zelf gevestigd ia, en waar de garnisaire 

benooiligd is, behoort de plaatselijke- . of garni

zoenacom mandant niettemin aan de aanvraag van 

dien ontvanger te voldoen, vermits het verschil 

vao provincie io dit opzicht niet medetelt, en de 

ontvanger zijne aanvrage ~oet richten aan het 

naastbij,telegen garnizoen, zonder onderscheid of 
dit "in zijne eigene, dan wel in eene andere pro

vincie li,tt. 
§ 4. In geen ,teval mogen marechanssees, of 

militairen die dienst als marechauBSees verrichten, 
worden aangewezen voor deo dienst van garni

saires. ln,teval zich in het garnizoen , bij welke 

commandant de aanvrage geschiedt, andere troepen 

beTÏnden, moeten de gevraaiide krijgslieden daaruit 
worden gekozen; terwijl in het tegenovergestelde 

geval, de plaatselijke- of garnizoenacomma:ndant 
gehouden ia, den provincialen-adjudant onmiddellijk 
van de ontvangen ·aanvrage kennis te geven, ten 

einde door dezen zorg kunne worden gedragen , 
dat van het garnizoen zooveel mogelijk in de nabij

heid der plaats waar de • aanvrage ,tescbied is, 
een krijgsman worde afgezonden aan deo ontvanger, 

die de aanvrage heeft gedaan, opdat deze voor 
den bewnsten dienst over hem konne beschikken. 

§ 6. De manschappen, die als garnisairee worden 

sebezigd, mogen niet langer dan 14 dagm acliter

een als zoodaoig verblijven ; terwijl zij voor het 

geval dat hunne diensten langer worden vereisoht, 

daor anderen zullen worden afgelost , waartoe 
alsdan iloor deo betrokken ontvaniter aan den 

commandeerenden officier van het korps het aan-

zoek zal worden gedaan. • 
S 6. Bij het bestemmen van manschappen als 

gamisaire moet steeds met de vereischte oplettend
heid op hun doorgaand gedrag en eigenaardig 
karakter worden gelet, opdat geen andere dan 
oppassende manschappen , die genoeg zelfstandig
heid beafüen om eenigen tijd op zich zelven te 

staan, voor dezen dienst worden aangewezen. Den 

ontvangers is aangeschreven om de -korps- of 

plaatselijke-commandanten steeds onverwijld mede• 
deeling te doen van het ontslag van een garnisaire, 

met opgave vao het gedrag, door hem, tijdens 

zijnen dienat ale zoodanig, gehoodeu. 
§ 7. De garnisaire moet niet alleen wanneer 

de belastingschuldige weigeren mocht hem bnis

vesting', een nachtleger of eene plaata aao den 
gemeeoen baard te geven, maar ook wanneer het 

nachtlep:er en de voeding onvoldoende zijn, zich 

vervoegen bij den commissaris van politie, of in 
gemeenten waar geeo zoodanig nm.btenaar aanwezig 

ia, bij het hoofd van het plaatselijk bestuur. De 
plaatselijke- en garnizoenscommandanten hebben 

• zich zooveel mogelijk te overtuigen, dat de gar

nisaires het, zoo wat nachtleger als voeding be
treft, niet minder goed hebben dan in de kazerne, 

en bebooren, wanneer dit mocht blijken niet het 
geval te zijn, daarvan onmiddellijk aan den Minister 

van Oorlog kennis te geven. 

HULPVERLEENING BIJ' HET TEN UITVOER LEGGEN 

VAN RECHTERLIJKE BEVELEN EN UITSPRA..KEIJ 

VAN SCHUTTERSRADE!I, ALSHED.I!: BIJ 

AII.RESTATI ËN NA BETRA.PPINO OP 

HEETl<:RDAA.D. 

Art. 10. § 1. De plaatselijke- en garoizoena
commandanten, ' benevens de bevelhebbers in leger

plaatsen • zullen zorg dragen, dat alle agenten 
van justitie en politie, en alle deorwaarden>. de 
rechterlijke bevelen, waarvan zij bonders zijn, 

voor zoover zij de militairen betreffen, in de gar
nizoenen of le,terpll!atsen, waarover die comman
danten het bevel voeren, behoorlijk kunnen ten 

uitvoer leggen, mits genoemde agenten en deur
waarders, v6ór dat zij de rechterlijke bevelen gaan 

ten uitvoer leggen. daarvan aan bedoelde militaire 

autoriteiten kennis geven. 
§ 2. Wijders behoort militaire bijstand te wor• 

den verleend. wanneer deze door de daartoe be
voegde personen wordt aangevraagd in de gevallen, 

bedoeld bij de artt. 27, 96, 106 en 342 van het 
Wetboek van Strafvordering, art. 41 van dat 
Wetboek in verband ~et art. 446 van het Wet
boek van Strafrecht en art. 2 der wet van 16 De• 
cember 1886 (Staati/Jlad n°. 213). · 

HULPVERLEENING VOOR IJKN POSTDIENST, ENZ. 

DOOR HILITAIREN. 

Art. 11. § l. In bijzondere gevallen. zooals \lij 
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het St. Nicolaasfeeat, den Nieuwjaarsdag en voor 
de bijschrijving van rente op de Rijkspostspaar
bank in het begin des jaars, wanneer de gewone 
we_rkkrachten aan de postkantoren en aan die bank 
niet toereikend zijn, kan daarbij door militairen, 
tegen vergoeding hulp worden verleend. 

§ 2. Aan de daartoe strekkende ve~,zoeken kan 
door de plaatselijke- of garnizoeuscommandanten -
zoo noodig na overleg met de commandeerende
officieren der betrokken korpsen - zonder nadere 
machtiging van den Minister van Oorlog worden 
gevolg gegeven , wanneer hierdoor geen bezwaar 
ten aanzien van den dienst bij de korpsen ont
staat en de vanwege de posterij toe te kennen be
looningen naar den maatstaf van flijf en znentig 
ce11t1 (/ 0.76) voor een gegradueerde en van IJijftig 
cent, (/ 0.60) voor een soldaat, per dag - aan 
gl'noemde commandanten of commandeerende offi
cieren, ten behoeve van de militairen die d!l hulp 
verleenden, verstrekt worden. 

§ 3. Ook kan door de genoemde militaire auto
riteiten, wanneer de dienst van de posterijen zulks 

wegens ziekte en daardoor ontstane afwezigheid 
van personeel dringfl'lld vordert, zonder machtiging 
van den Minister van Oorlog tijdelijk hulp worden 
verleend, mits de militaire dienst het toelaat en 
de bovenbedoelde belooningen toegezegd worden. 
ln dergeliJ ke omstandigheden behoort omtrent de 
bedoelde hulpverleening te worden gerapporteerd. 

§ 4. Voor het verrichten van de hiervoren ge
noemde dienaten bij de posterijen mogen alleen 
militairen worden aangewezen, die zich daartoe 
bereid verklaren en van wie met groud verwacht 
kan worden, dat zij voor die diensten geschikt zijn. 

mi:r VERRICH'rtN VAN DIENST1'N DOOR lllllLITAIRJ,;N 

ALS llllARECHAUSSEE. 

Art. 12. § 1. Ingevolge het Koninklijk besluit 
van 24 Februari 1893, n•. 36 - zie de fJijlage 

van deze /Jeacltil:king - kunnen , wanneer het in 
het belang van de politie en de justitie wenschelijk 
is, ook te kunnen beschikken over de diensten 
van officieren, onderofficieren en korporaals van 
de landmacht, niet behoorende tot het wapen der 
Koninklijke marechaussee, voor zooveel de belangen 
van den militaren dienst het toeláten, officieren en 
onderofficieren - hieronder begrepen korporaals -
op den bij voorschreven besluit aangeduiden voet, 
worden bestemd om dienat te doen als marechaussee. 

Voor zooveel de bepalilll(en van dat besluit wor
den toegepast te~ aanzien van officieren en verdere 

militairen, deel uitmakende van detac~menteb, 
welke zijn uitgezet tot het verleeoen van militairen 
bijstand tot handba ving of herstel der open bare 
orde, heeft houne aanwijzing voor de vermelde 
bestemming mede ten doel, hun de bevoegdheid 
toe te kennen om , in de ve&lvuldig voorkomende 
gevallen waarbij wel is waar niet van de wapenen 
behoeft te worden gebrnik gemaakt, doch waarbij 
hun optreden toch noodzakelijk is, proces-verbaal 
te kunnen opmaken en arrestatiëu te doen. 

§ 2. Wanneer de procureurs-generaal, fuogeerende 
directeuren van Rijkspolitie, de beschikbaaratelling 
van officieren en verdere militairen voor de in § 1 
vermelde diensten noodig of wenschelijk acliten -

hetzij die 111ilitairen al dan niçt deel uitmaken 
van detachementen, die tot het verleeneo van mili
tairen' bijstand dienst doen - of wanneer zij 
meenen, dat aan die beschikbaarstelling spoedig 
behoefte zal ontstaan, zijn de bevelhebbers in de 
militaire afdeelingen • gemachtigd aan die desbe

treffende aanvragen van de jll8titieele autoriteiten 
te voldoen, voor zooveel de belangen van den 
dienst zich _daartegen niet verzetten. 

De bevelhebbers stellen alsdan orde op de ver
strekking en verrichten het noodige voor de be
eediging van het gevraagde militaire personeel. 

De ingevolge meergenoemd Koninklijk besluit 
aangewezen officieren en verdere militairen znllen 
voor hunnen dienst ten behoeve van de justitie 
en dl!' politie , naar omstandigheden worden gesteld 
onder de bevelen van een districtscommandant der 
Koninklijke marechaussee of wel rechtstreeks onder 
den betrokken procureur-generaal, fungeerend direc

teur van Rijkspolitie. 
In het eerstbedoelde geval moet daarvan door 

den bevelhebber in de betrokken militaire afdeeling, 
bericht worden gezonden aan den inspecteur der 
cavaHerie, belast met het algemeen toezicht over 
het wapen der Koninklijke marechaussee. 

§ 3. Nopens het beschikbaar stellen van offi

cieren en verdere militairen voor de in § 1 be
doelde diensten , wordt door de bevelhebbers in 
de militaire afdeelingen aau den Miniater van 
Oorlog gerapporteerd. Zulks geschiedt mede ten 
aanzien van het eindigen van deze diensten. 

Eventueel wordt van een en ander melding ge
maakt op de, ingevolge § 7 van art. l dezer be
schikking, door den bevelhebber aan den Minister 
in te zenden wekelijkocbe Ot,erZÎcltten van rapporten 
van detachementen tot het verleenen van mili
tairen bijstaud uitgezonden. 

(get.) SEYl!'l!'ARUT. 
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BIJLAGE. 

's Gravenhage den 7deu April 1848, n•. 21a. 

.Jan a1!-e militaire autoriteit-en. 

Bij het aanvaarden van het bestnnr van Oorlog, 
is het eene mijner eerste zorgen geweest, om na te 
gaan, of er wel genoegzaam dnidelijke voorschriften 
bestonden, omtrent de wijze waarop de militaire 
magt behoort te handelen, in die p;evallen, waarin 
haar bijstand tot handhavinp; der openbare rost 
wordt ingeroepen; · of wel, wa11neer ' zij uit den 

aard harer dieu~tpli11ten op zich zelve staande en 
handelende daartoe, in het algemeen belan11: mede• 
werkt, en daarbij soms miskenning of beleediging 

ondervindt. 
Het kwam mij toch voor, dat deswegens niet 

alleen geene onzekerheid moest bestaan, maar dat 
de militaire magt, daaromtrent overal op eene 
eenparige wijze moest te werk ga~n met inacht
neming van die voorzorgen, welke geschikt zijn 
om alle verdenking wegens willekeur of misbruik 
van magt weg te nemen. 

Uit dit oogpu ut is het mij gebleken, dat eene 
beknopte handleiding te dezen aanzien geenszins 
als overbodig is te beschouwen, vermits de be
staande voorschriften hieromtrent inderdaad wel 
wat te wenscben overlaat. 

Het is erhter mijn hartelijke wensch, dat de 
aanwending · der door mlj bedoelde voorschriften 
buiten alle toepassing blijven mogen, waarmede 
ik mij te meer vlei, omdat ons dierbaar Vaderland 
in dit oogenblik een schoon voorbeeld geeft, hoe 
het naar vooruitganr van . deszelfs maatschappelijke 
instellingen streven kan, zonder dat daarom de 

.inwendige rust behoeft gestoord te worden. 
Voor het geval intnsschen , dat de rost- door 

kwaadwilligen mogt gestoord worden, en dat er 

zamen8c1wlingen zij,., dit! uiteen MOETEN ge

dreven worden, zal de kom mandant der militaire 
ma11t, dat is van elk detachement, dat tot die 
niteendrijving moet medewerken, alvoreM van de 

wapenen gehrt1ik te maken, van zijne zijde de 
zamenscholing op deze wijze hoorbaar waarschuwen: 

Gekoorzaamlteid aan de wet I 
Naar ltuû - of gd1Delà zal worden ge'1rHikt! 

o'et zal voldoende zijn dit driemaal te bevelen. 
Mo11:t oageacht deze waarschuwing daaraan geen 

.gehoor worden geiieven, dan is elk kommandnot 
gereclitigd, en in de meeste gevallen oerpligt, · 

van de wapenen gabruik te maken. 

Zoodra intlt8sclien een aa1t11al op de militaire 

ma/lt gesclii-edt, en liet wettige zelfverdedigi11f! 

geldt, zijtt er geene aommatiën noodig. 
Ik noodig alle militaire autoritdten uit, om te 

zorgen, dat deze eenvoudige voorschriften behoorlijk 
ter kennis van alle militairen van het leger komen. 

Tot dit einde zullen exemplaren van die voor
schriften kortelijk te zamen getrokken, zooals die 
hiernevens zijn gevoe11:d, in alle •kasernen en 
wachten, op eene zigthare plaats worden opge
hangen of gesteld, opdat elk militair daarvan zal 
kunnen kennis nemen, terwijl de meerdere militair 
wordt gelast zijnen minderen met het doel en de 
strekking van het voorschrift bekend te maken, 
opdat het door een ieder wel begrepen worde. 

Wordt dus de militair gelast, om in het be
lang van orde en rost van de wapenen gebr~ 
te maken, dan gaat er eene driemaal lierliaalde 

10aar1cli11win11 vooraf, en wel letterlijk zoo ale 
hierboven is opge~even ; - wordt hij, blijkbaar, 
met kwade bedoelingen aangevallen, dan keert hij 
geweld met geweld. 

De .Jfinûfer van Oorfog, ad interim, 

(!let.) NEPV!!:U. 

ALGEMEEN VOORSCHRIFT, helioorende tot 

de aamclirijving van den Minister van Oorlog, 

ad interim, aatt al rl-e Militaire Àtlfori

teiten, van rl.f!ft 1rlen April 1848, n•. 21a. 

Bij zamenscholingen, die uiteen moeten worde~n 
![edr~ven, is het voldoende driemaal te bevelen: 

• Gehoorzaamheid aan rl-e wet! naar lzuû -
of geweld zal worden ge'brt,il:t!" 

Zoodra intusschen een aanval op de militaire 
magt geschiedt en het wettige zelfverdeiiging 
geldt, zijn er geeoe sommatiën noodig. 

BIJLAGE. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA., ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. • 

Op de gemeens'chappeHjke voordracht van de 
Ministers van J usfüie en van Oorlo11, van den 
16 Februari 1893, 2• afdeeling A, n°. 98 en 
van deo 22 Februari 189:1, Kabinet Litt. D• • ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in het be
lang van de politie en de jnstitie, ook te kunnen . 
beschikken over de diensten van officieren, onder
officieren en korporaals van de landmacht, niet 
behoorende tot het wapen der Koninklijke mare

chaussee; 
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Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
1 °. Officieren en onderofficieren - hieronder be

grepen korporaals - van de landmacht, niet ~
hoorende lot het . wapen der Koninklijke mare
chanssee, knnnen, voor zooveel de belangen van 
den ·militairen dienst het toelaten, worden bestemd 
om dienst te doen als marechaussee; 

2°. Voor het doea bescbikbaar stellen, voor de 
snb 1°. bedo~lde diensten, van officieren en verdere 
militairen, worden door den Minister van Oorlog, 
na overleg met den Minister van Justitie, de noodige 
voorschriften gegeven; 

3°. Op de ingevolge snb 2°. bepaalde aan
gewezen officieren en onderofficieren - hieronder 
niet begrepen korporaals - zal toepasselijk zijn 
het Koninklijk beslnit van 13 Februari 1845 
(Staatablad, n°. 8), betreffende de beëediging ~an 
officieren en onderofficieren bij het wapen der 
marechaussee , als ambtenaren belast met het op
sporen van misdrijven en als hulp-officieren van 
Justitie. 

l)e Ministers van Justitie en van Oorlog zijn, 
ieder voor zoovee) hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 
worden ·gezonden aan den Minister van Binnen
landsche Zaken en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 24sten Februari 18113. 
(get.) EMMA. 

De Mini8ter van Jwtif.ie, (gel.) S1111111T. 

De Miniiter van Oorlog. (get .) SEYPFARDT. 

1 Maart 18113. BESLUIT , tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslnit van 13 Maart 
184,4, {Staatablad, n•. 18) betrekkelijk de wet 
op het recht van regel. S. 51. 

I!f NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van den 4,den Maart 18113, no. 32, Reg.; 

Hebben goedgevonden · en verstaan, met wijzi
ging in.- zooverre van het bepaalde bij artikel 6 
van het Kouinklijk besluit van den 13den Maart 
1844, {Staatsblad, n•. 18), zooals dit lnidt volgens 
het Koninklijk besluit van den 13den Maart 1883 
(Staat,ól,ad n°. :12) te ~palen, dat te Rotterdam 
het papier of perkament, waarvan de zegeling 
wordt verlangd, na aan het kantoor van het 
bnitengewoon zegel aldaar met de woorden: •te 
zegelim" te zijn gestempeld, met een ongezegeld 
bewijs rnn de betaling der rechten , ter zegeling 
wordt overgebracht ten l:antore tler ,registratie 
voor d,e burgerlijke akten. 

Dit besluit treedt in werking op den l April 18113. 
·ue Minister voornoemd is belast met de nit

voering van dit besluit, hetwelk in het Staatl• 
ólad, zal worden geplaatst, 

's Gravenhage, den 7den Maart 18113. 
(get.) EMMA. 

De Mini.sier van Financiën, (get.) PrnRSON. 

{Uilgeg, 18 Maart 1893.) 

10 Maart 18113. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
in art. 25 van het Burgerlijk Wetboek be
doelde meldingen op den kant eener reeds 
ingeschreven akte, niet door den ambtenaar 
van den bnrgerlijken stand behoeven, die de 
melding doet, niet te worden onderteekend. 

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

req. voorgesteld bij memorie, bestaande in schen. 
.ding door niet-toepassing van -art. 38, 25 en 21 
B. W. en van art. 466 en 467 Strafrecht; 

OueNDegende dat bij het beklaagde vonnis wettig 
en overtnigend -bewezen is verklaard, dat de gereq. 
in zijne qoaliteit van ambtenaar van den burger• 
lijken stand der gemeente Roermond, aldaar op 
24 November 1891 op d_en kant van de reeds 
ingeschrevene geboorteakte dier gemeente van 
2:1 Maart 18111 n°. 76 in het register van ge• 
boorten dier gemeente heeft vermeld : •erkend en 
gewettigd bij huwelijk voltrokken voor den ambte
naar van den burgerlijken stand dezer gemeente, 
op den 24 November 18111 tnsschen G. v. D. H. 
en M. J . H. H." zonder zulks te onderteekenen; 

0 . • dat het te dier zake nitgesproken ontslag 
van rechtsvervol!(ing hierop berust, dat de kant
meldingen als die waarvan in deze de reden is, 
niet p:eschieden om de akte, op den kant waar
van zij geschreven worden vollediger te maken, 
maar om te bevorderen, dat tegelijk met die 
akte· op een andere akte worde gelet, welke een 
feit behelst, dat in nauw verband staat met het
geen in de eerstbedoelde akte vermeld staat; dat 
die kantmeldingen dns aanmerkelijk verschillen 
van de kantteekeningen bedoeld bij art. 16 B. W. 
daar deze dienen tot aanvnlling of ,erbetering der 
akte op den kant wa~r,·an die geschreven wor.Ien 
en daarrr:ede een geheel uitmaken, en dat alleen 
voor deze is voorgeschreven, dat zij door den 
ambtenaar van den burgerlijken stand, welke de . 
akte opmaakte ter aanvnlling of verbetering waar
van zij dienen, zullen worden onderteekend; 

0. dat de memorie van cassatie hiertegen in-
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b:engt, dat uit de arlt. 88 en 26 B. W. volgt -
dat, wanneer de ambtenaar van den burgerlijken 
stand op den kant van de akte van geboorte 
melding heeft te maken van de erkenning van 
het kind, hij daartoe zelf verplicht is; dat die 
meldingmaking eene anthentieke akte is, even 

authentiek ale de akte, waarvan melding wordt 
gemaakl, dat zij immers door den ambtenaar van 
den burgerlijken stand moet worden opgemaakt, 
die daartoe bevoegd ia ter plaatse waar zulks is 
geschiedt en in den wettelijken vorm ; dat, wat 
dien vorm betreft, de gebezigde als de wettelijke 

kan worden aangemerkt; dat vermits alzoo de 

vereiachten voor de authenticiteit der bedoelde 

kanlleeli:ening aanwezig zijn, d~ ambtenaar die 
akte had behooren te onderteekenen ten bewiize 
-.an hare authenticiteit; dat hij daartoe bovendien 
verplicht was ter naleving vao art. 21 B. W. en 
hij het zelfs had moeten doen, al ware de be
doelde kantteekening niet als authentieke akte te 

~eséhouwen, ten blijke, dat ze van hem afkomstig is; 
0. daaromtrent, dat de bedoeld!! kantteekeningeo 

niet zijn akten van den burgerlijken stand, daar 

zij niet strekken om de feiten te ooostateeren, 

waaraan die akten bestemd zijn geloof te doen 
hechten, en zij dan ook bij de artt. 25, 88, 42, 
48, 66 en 78 B. W. van die akten uitdrukkelijk 
worden onderscheiden; 

0. dat de req. alzoo ten onrechte beweert, dat 
de biervoren omschreven, in het register van ge• . 

· boorten der gemeente Roer~ond voorkomende 
melding op grond van art. 21 B. W. door den 

gereq. had hebooren te zijn onderteekend"; 
0. voorts, dat, zooala de rechtbank met jui1t• 

heid oordeelt, het in dit geval op den kant ge• 
achrevene, evenmin i1 te brengen tot de bij art. 16 
B. W. bedoelde kantteekeningen, strekkende om 
de definitieve lezing der akte, waartoe zij behooren, 
te hel.i,en nitmaken, en derhalve van toepassing 
vau art. 466 Strafrecht, in verband met dat 

artikel geen sprake kan zijn; 
0. dat j oist liet in art. 26 B. W. ontbreken 

van een oitdrukkelijk voorschrift tot onderteeke• 
niog door den ambtenaar van den burgerlijken 
stand, terwijl dat artikel behoort tot dezelfde 

eerste afdeeling van den derden titel van het 
Burgerlijk Wetboek, waarin bij de artt. 16 en 21, 

zoodanig voorschrift wordt gegeven, , aantoont, 

dat de wetge~er aaa de be.ioelda meldingen de 
authenticiteit, dat ie de bestemming om tot be• 
wijs te dienen, niet beeft willen verbinden, maar 
ze een vondig als een maatregel nn orde h-eeft 

bevolen ter voorkoming van onYolledige raadpleging 
der registers; 

0. eindelijk, dat het niet aangaat in de bloote 
opdracht aan den ambtenaar van den bnrgerlijken 
stand om de bedoelde meldingen te doen stil
zwijgend opgesloten te achten, dat hij door zfne 
onderteekening heeft te bewijzen, dat ze va111•em 
afkomstig . zijn, bepaaldelijk niet, nu die onder
stelde verplichting eene zoodanige zon zijn, dat 
de niet-nakoming er van een ,tra/baar verzuim 
zoode opleveren ; 

0. dat het BAngevoerde middel van 1laseatie 
derhalve fa ongegrond ; 

Verwerpt de voorziening; de kosten te dragen 
door den Staat. 

17 Maart 1893. Bl!SLUIT, houdende machtiging 
tot nitgifte . en beleening van / 12,000,000 in 
schatkistbiljetten volgens de wet van 4 April 
1870 (Staat,b/,ad n°. 62). S. 62. 

17 Maart 1893. BESLUIT, betreffende het onder• 

zoek van handelabuskroit. 
IN NAAlll VA.Il' R. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister vRn Oorlog 
van 14 Maart 18113, IV• ard. , n•. 82; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 29 Mei 1819, 
n•. 31 en van 19 Mei 1884, n•. 28, waarin 
o. a. de voorwaarden zijn vastgesteld, verbonden 

aan het opbergen, in de magazijnen van Oorlog, 

van boakrnit, toebehoorende aan koop1-den en 
buskruitrabrikanten; • 

Overwegende, dat vele soorten van boskruit in den 

. handel zijn gekomen, die, wegens den aard lllrer 
aamenstelliug en de grondstoffen waaruit zij be
staan, voor het opleggen grooter gevaar konnen 

opleveren dan de buskruitsoorten, welke in 1879 
bestonden, en dat het, met het oog op de veilig• 
heid der ingezetenen, noodzakelijk ia g en , 

in de magazijnen van oorlog geen bnskr~ te 
leggen, zonder dit vooraf aan een onderzoek te 

-onderwerpen; 
Hebben goedgevonden en verstaan, als nitbrei

_ding van de voorwaarden in eerstgenoemd besluit 

vermeld, het navolgende ,·ast te stellen: 
Art. 1. In de magazijnen 7ttD Oorlog mag geen 

·bnakrnit, toebeboorende aan kooplieden en buskruit
fabrikanten, worden opgelegd, zonder vooraf door 

een officier der artillerie, aan te wijzen door den 

Minister van Oorlog, te zijn onderzocht. 
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2. Mocht bij het in art. l bedoeld onderzoek 
al dadelijk blijken , dat .Alan het opleggen van het 
ter opberging aanireboden buskrnit, bijzondere ge• 
varen zijn verbonden, dan mag gem vergnnning 
tot oplegging in de magazijnen van Oorlog worden 
verleend, 

3. In geval de voor het onderzoek aanirewezen 
offi cier niet ter plaatse kan beoordeelen, in hoe
verre de oplegging van het boskrnit bijzonder 
gevoarlijk moet worden geacht, en hij het onder• 
zoek daarvan in de pyrotechnische werkplaatsen 
te d..-.iostelleo , zal de vergnooing tot oplei;p;ing 
in de magazijnen van oorlog tijdelijk kunnen 
worden verleend , onder de door den Minister van 
Oorloit vast te ste\len voorwaarden. 

4. Het onderzoek 1teacbiedt kosteloos, doch door 
de belanghebbende kooplieden en buskrnitfahri 
kanten moet voor het openen en weder dicht 
maken van de verpakking, welker inbond wordt 
onderzocht, worden zorg gedragen. 

5. Wanneer geeue vergonnin11: tot opleglrin11: 
van het buskruit wordt verleend:, moet hiervan 
onmiddellijk worden kennis gegeven aan den borge• 
meester der gemeente en aan den Commissaris 
der Koningin in de provincie, w1111rio het bns

kruit. ler ople11ging in een der magazijnen van 
Oorhit is aan~eboden. 

Gelijke kennisgeving moet geschieden , wanneer 
de uitslag van het onderzoek in de pyrotechnische 

erkplaatsen van het tijdelijk opgelegde buskruit 
van ll!ieo aard ie, dat het nit de magazijnen van 
Oorlog moet worden verwijden!. 

De ~inieter van Oorlog i~ belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan arschrirt zal 
worden gezond~n aan den Minister van Watèr. 
sttf, Handel en Nijverheid en aan de Algemeene 
Rekenkamer. (ll 

's Grav6nhllj(e, den l 7den 
<§et.) 

Maart 1811:J. 
EMMA. 

De MinÏlter van ÜOl"log, (get). SEYPPARDT. 

(1) Naar aanleiding van dit besluit is door den 
Mi nieter van Oorlog bij resolutie van 7 April 1893, 
IV afd. n°. 91 , het volgende bepaald: 

1°. Het onderzoek van bandelsboskroit p;escbiedt 
door een der officieren van de pyrotechnische 
werkplaatsen , aan te wijzen door het hoofd dier 
werk plaatsen. 

2°. Het onderzoek van het haodelsbuskrnit, 
waafl'Oor ber11:ing in de ma11azijnen te Delft wordt 
gnraagd , geschiedt op last van den directeur der 
artillerie -i nrich ti ogen. 

Wordt de berging van handelsbuskruit in de 

22 Maart 1811a. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staat1hlad van de op 28 November 
1892 te Berlijn tn~achen Nederland en Duitsch
)and gesloten overeenkomst tot regeling der 
aansluiting van den lokaal•poorweg Sittard
Herzogenrath op de Nederlandscb-Pruisische 
grens. S. 63. 

IN NU.111 VAN H. M. WILHELMINA , l,;NZ. 

Wu· EMMA, ENZ. 

Gezien de op 28 November 1892 te Berlijn 
tnsschen Nederland en Dnitschland gesloien over
eenkomst ter regeling der aanslnitinjl: van den 
)okaalspoorwe11: Sittard-Herzogenrath op de Neder
landsch-Pruiaische grens, van welke overeenkomst 
een arschrift met vertaling aan dit besluit ge
hecht ia en daarvan een onafscheidelijk deel 
uitmaakt; 

Gelet dat meergenoemde overeenkomst door Ons 
namens de Koningin , dèn Iaden J)ecem ber 1892 
ia bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende 
die bekrachtij!:ing den 13den Ftbrnari 18~ te 
Berlijn ia uitgewisseld tegen de Duitscbe akte van 
bekrachtiging gedagteekend van 6 Febrnari 1893; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van 20 Maart] 893, n°. 1888 A.S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend-

magazijnen te Lo111JP.1tein of te Doe,hurg ve r
langd, dan wordt daarvan door de autori teiten, 
aan wie de vergonniog tot berging is gevraagd -
zijnde voor eeni,.eooemd magazijn de commandant 
der .-eating-artillerie, voor laatstgemeld magazijn 
de garnizoens-commaodant te Doe/Jfmrg - per 
telegram rechtstreeks mededeeling gedaan aan p;e
noemd hoofd, zoo mogelijk met opgave van den 
datum, waarop het t.e bergen buskrnit tal aankomen. 

3°. De officieren, die met het onderzoek van 
handelsbuskruit te Lo/!fJe1tein or te Doe.burg 
worden belast, moeten voor de daartoe noodige 
dienstreizen op de gewone wijze declareereo. 

4°. Moeht door de kooplieden en fabrikanten, 
op grond van het bepaalde in art. a van het 
Koninklijk besluit tijdelijlte berging van het bos
kruit worden verlangd, dan 1.al door hen een op 
gezegeld papier gestelde verklaring moeten worden 
afgegeven , inhoudende , •dat iij · het buskruit, 
• bij afkeoring, dadelijk zullen terugnemen en dat, 
•ingeval zij .dit niet binnen r,eertien d~eo na het 
•tijdstip der arken ring hebben gedaan, het bne
• kruit onschadelijk mag worden gemaakt, zonder 
•dat de Staat deswege tot schadevergoeding ver
•plicht ia". 

6°. \\ an neer het onderzoek is argeloopen, wordt 
de oitslaiz: daarvan door meergemeld hoofd ter 
kennis 11:ebracht no de in punt 2°. ge noemde 
autoriteiten en wordt aan dezen door hem tevens 
medegedeeld, of de vergunning tot ople11:giug al 
dan niet definitie( kan worden verleend. 
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making van bedoelde overeenkomst met de ver
taling te bevelen door plaatsing van dit besluii 
in het Staat1blatl. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast ieder voor zoo
veel hen betreft, met de uitvoering der bepaliugen 
in voornoemde overeenkomst vervat. 

'• Gravenhage, den 22sten Maart 1893. 
<!Jet.) EMMA. 

De Mi1tuter oan Buite11la1tilaclze Zaken, 
{get.) VAN TU-:NHOVEN. 

(Uitgeg'. 5 .Jpril 1893.) 

VERTALING, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Haren naam de Koningin-Regentes van het 
Kon,inkrij k der Nederlanden aan de eeoe zijde en 
Zijne Majesteit de Keizer van Duitscblan,l, Koning 
van Pruisen in naam van het Dniteche Keizerrijk 
aan de andere zijde, wenschende de ponten waar
omtrent in zake den aanleg van een spoorweg 
van Sittard naar Herzogeorath nog geen overeen
stemming is verkregen, in gemeen overleg te · 
regelen, hebben te dien einde t~t hnone gevol
machtigden benoemd , te weten: 

Hare Majesteit de Koningin-Regentes van het 
Koninkrijk der NeJerlanden : 

deo heer JOHANNES CHRISTIAAN DE MA.REZ 
ÜYENB, administrateur van het Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid; en 

den hee,r HENDRIK FI_IANB KA.RIL E:1uL1US 
S;sTnLITZ, lid der Gedeputeerde Staten der pro
vincie L imburg; 

Zijne Majesteit de Keizer vau Dnitschland , 
Koning van Pruisen : 

den heer F11:RD1NAND D'Avrs, Hoogstdeszelfs ge
heimen opperrpgeeriogsraad; 

den . heer FRANZ VON AICHBEROER. Hoogst
deszelfs geheimen raad .-an legatie; en 

den heer FRED ERICH LEHKANN, Hoogstdeszelfs 
geheimen finaocieraad, 

die, na elkander hunne volmachten ~edegedeeld 
en in goeden behoorlijken vorm bevonden te heb
ben, omtrent de navolgende artikelen zijn over

eengekomen : 
Art. 1. De N ederlandsche Regeering en de 

Pruisische Regeering verbinden zich den aanleg 
te vergunnen en te begunstigen van een lokaal
spoorweg van Sittard naar Herzogenre.th. 

De Pruisische Regeering verbindt_ zich in het 
bijzonder aan de N ederlandsche Zniderspoorweg
maatschappij aan welke de Nederlandscbe · Regee-

1893. 

ring reed• conceaaie heeft verleend voor het ge
deelte der lijn in N eder-,d gelegen op de ge
wone voorwaarJen de concessie te verleenen voor 
den aanleg en de exploitatie van het op Pruisisch 
grondgebied itelegen gedeelte, zoodra de Neder
le.ndsche Regeering He.ar zal hebben kennis ge
geven ve.u de in werking treding der overia, 
komst betreffende de exploitatie tusscben den N e
derle.nds~hen Staat, de içemelde spoorwegmaat
schappij en de maatschappij tot exploitatie van 
Nederlandsche Staatsspoorwegen op 16 November, 
10 September en 7 September gesloten. Z~ti
kel 29 dier overeenkomst. 
. Bovendien stemt de Pruisische Regeering er in 
toe dat de exploitatie evenals de weg en de inrich
tingen op het in Pruisen gelegen gedeelte van 
den spoorweg later overgedragen worden overeen
komstig de voorzegde overeenkomst betreffende 

de exploitatie van de maatschappij tot exploitatie 
van de Nederlandsche Staatdspoorwegen of wel 
aan den Nederlandschen Staat. 

2. He spoorweg zal moeten gereed en in e:i:ploi
tatie gebracht zijn op zijn laatst binnen twee jaren, 
nadat de gemelde spoorwegmaatschappij de concessie 
van de Pruisische Regeering zal hebben verkregen. 

Indien evenwel de voltooiing der lijn toi na 
dezen termijn vertraagd werd door omstandig 
welke naar het eindoordeel der met de controle 
over de spoorwegen in de beide landen belastll, 
overheden niet kunnen worden toegeschreven aan 
de Maatschappij, zullen die overheden haar ellJlle 

· -verlenging van den termijn verleenen gelijkstaande 

met die vertraging. 
3. Elk der beide Regeeringen zal voor haar 

grondgebied beslissen over de bijzonderheden van 
de richting alsmede over het algemeeoe plan en 

de speciale ontwerpen van den aanleg; nochtans 
1mllen de bepalingen betreffende den aanleg en de 
11:i:ploitatie der lijn met name de bovenbonw en de 
signalen op het in Prnisen gelegen p:edeelte moeten 
overeenstemmen met de bepalingen vastgeste or 

·het gedeelte der lijn in Nederland gelegen flci 
pnnt waar de lijn de grens zal snijden zal te 
zijner tijd bepaald worden door commissarissen 
.door elk der beide Regeeringen ae.ngewezen.-

4. De spoorbreedte gemeten tussohen de spoor
-taven zal zijn een meter en vier honderd vijf 

4ln dertig millimeter. 
De weg en het exploitatie-materieel zullen er 

op ingericht zijn dat het rollend materieel rechts
lltreeka kunnen overgaan op de andere lijnen. 

Het door de N ederle.odsche Regeering l{oedge-
5 
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keurd exploitatie-materieel zal zonder n1Lder onder
zoek op het Pruisisch grondgebied worden toegelaten. 

5. Onverminderd de rechten van aouvereiniteit 
en die van toezicht aan de Prniaiache Regeering 
toekomende over het op het baar grondgebied gelegen 
gedeelte en over de exploitatie van dat gedeelte 
w•t het oppertoezicht over de gemelde spoorweg

maatschappij in het algemeen toevertrou~d aan 
de Nederlandsche Regeering, op welker grond
gebied die haar zetel heeft. 

De Pruisische Regeeri ng stemt er in toe dat 
de oren van aankomst en vertrek der trefoen en 
de tarieven zelfs voor zooveel zij betrekking heb· 

ben op het in Prniaen gelegen gedeelte der lijn 
worden goedgekeurd en vaat.gesteld door de Neder

laodsche Regeering, mits in de tarieven geen 

hoogere eenheidsprijs worde toegepast voor het 
Pruisische gedeelte dan voor het N ederlandsche 

gedeelte der lijn. 
6. De Pruisische Regeering behoudt zich het 

recht voor eene bevoegde overheid of eenen bijzon• 

deren commissaris te belasten met de zorg voor 
hare betrekkingen met gemelde Spoorwegmaat
schappij, alsmede met de nitoefening van haar 

· recht van controle op het in Pruisen gelegen ge-. 
deelt11 der lijn. Deze zullen de Regeeriog in hare 
betnilkingen met de gemelde Spoorwegmaatschappij 
vertegenwoordigen telkens wanneer er j!'eeo aanlei
ijng bestaan heeft tot eene onmiddellijke tuaschen

komat der bevoegde Pruisische rechterlijke en 

pölRre-overheden. 

7. De onderdanen van een der contacteerende 
partijen door gemelde Spoorwegmaats happij be
noemd eo io dienst gesteld op het rondgebiud 

van de andere, honden , nit dien hoole, niet op 
o6rdanen te zijn van het land waartoe zü bshooreo. 

De betrekkingen der plaatselijke b ambten op 
Pruisisch grondgebied. znllen zooveel mo~elijk bezet 

moeten worden door nationalen. 1 

Alle beambten zonder onderscheid t ongeacht 
h~ standplaats, zijn onderworpe aan het 
~air gezag van de overheid wel e hen heeft 

benoemd, maar voor het overige aan I de wetten 
en overheden van den Staat , in welker zij hunne 

woonplaats hebben. 

8. Ten einde de exploitatie van d1zen spoor• 
w~ zooveel mogelijk te begunstigen znjlen de 
beide Regeeringen aan de reizigers, aan hnnne 

bagage en aan de koopwaren, die laol deze lijn 
vervoerd worden, alle gemak met het ekking tot 
de douaneformaliteiten toestaan hetwe k met de 
douanerechten en algemeene verordeninge n der 

,eide Staten vereeoigbaar is, daaronder · in het 
bijzonder begrepen alle gemak, hetwelk ten aan
.zien der douaneformaliteiten reeds toegestaan ia 

t in het vervolg toegestaan zal worden aan eiken 
aderen spoorweg die de grenzen van een der 

'beide Staten overschrijdt. 
De koopwaren en bagage die van het eene der 

heide landen in het andere vervoerd worden en 
,l,estemd zijn voor tndere dan grensstations, znllen 
.onmiddellijk mogen doorgaan tot aan hunne be
stemmingsplaats, zonder onderworpen te zijn aan 
de visitatie der douane aan de grenskantoren, mits 
zich op de bestemmingsplaats een douanekantoor 
bevinde en aldaar aan de wetten en algemeene 

verordeningen voldaan worde en behoudens het 
wettelijk recht der douane van beide Staten om 

zoo noodig en in bnitengewone gevallen de kO?P· 
waren en bagage elders te visiteeren dan op de 
plaats hunner bestemming. 

De beide Regeeringen staan elkander wederzijds 
het recht toe om door bare douanebeambten, die 
in dat geval kosteloos zullen worden vervoerd, 

de treinen te doen begeleiden die tusschen de 
grenBStationa der beide rijken loopen , alles zonder 

inbreuk te maken op de toepa&aing der wetten 

en reglementen van ellt rijk voor het verkeer op 
zijn grondgebied. 

9. De inrichting van den post- en telegraafdienst 

wordt voorbehouden tot aan het tot stand komen 

eener nadere schikking toBSchen de post- en tele
graafadminiatratiën der beide rij ken. 

De nitwisselin[l van • den postdienst zal plaa~ 
hebben te . Herzogenrath en de gemelde Spoorweg
maatschappij zal op het in Pruisen gelegen ge
deelte ten behoeve van de Nederlandsche post
administratie onderworpen zijn aan dezelfde verplich

tingen als die welke de concesaie haar oplegt voor 
het op Nederlandach grondgebied gelegen ged'81te. 

10. Overeenkomstig de Pruisische wet van 

16 Maart 1867 zal de Prniaiache Regeering eene 
belasting heffen van de opbrengst der exploitatie 
op Pruisisch grondgebied. 

Het aandeel der kosten van aanleg en van de 

jaarlijksche netto-opbrengst, hetwelk als grondslag 
zal dienen tot de vaststelling dezer belasting, zal 
bepaald worden naar de verhouding van de lengte van 

het Pruisisch gedeelte tot de geheele lengte der lijn. 
De belasting zal jaarlijks geheven worden voor 

het voorafgaand dienstjaar en voor de eerste maal 

voor het begrootingsjaar hetwelk zal volgen op het 
jaar waarop · Je spoorweg in exploitatie zal zijn 
gebracht. 
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11. De Pruisische Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor de rechten en verplichtingen voor 
haar nit deze overeenkomst voortvloeiende aan het 
Dnitsche Rijk over te dragen. 

12. De tegenwoordige overeenkomst zal be
krachtigd worden en de nitwisseling der akten 
van bekrachtiging zal zoo spoedig mofl'elijk te 
Berlijn plaats hebben. 

Ter oirkonde waarvan de gevolmachtigden de 
te11enwoordige overeenkomst hebben onderteekend 
en er het zegel hunne~ wapenen aan hebben gehecht. 

Gedaan te Berlijn, den 28eten November 1892. 

(L.S.) (get .) DE MA.RES 0Yl!NS, 

SEYDLITZ. 
n'AVIS. 
VAN AIOHHERGJ!R. 
LEBJUNN. 

23 Maart 1893. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatablad van de Internationale 
Sanitaire conoentie van Venetië"rnn 30 Janu
ari 1892 • met hare 5 bijlagen. S. 6'. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Gezien de Internationale Sanitaire conoentie 

oan 1' etteti8 van 30 Januari 1892, met hare 
li bijlagen, van welke stokken een afdrbk met 
vertaling aan dit besluit gehecht blijft en daarvan 
een onafacheidelij k deel nitmaakt ; 

Gelet dat genoemde conventie met de bijlagen 
door Ons, namens de Koningin, den 2lsten Juli 
1892 is bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende 
die bekrachtiging den 30sten Juli daaraanvolgende 
in de Staatsarchieven te Rome is nedergelegd; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten
landache Zaken, van 21 Maart 1893, Algemeen 
Secretariaat, n°. 3284; 

Hebben goedgevonden en verstaan• de bekend
making van bedoelde Sanitaire conventie met hare 
vijf bijlagen te bevelen door plaatsing van dit 
besluit in het Staat1blad. 

De Ministers, Hoofden van Departement.en van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft met de uitvoering der be
palingen in meergenoemde conventie vervat. 

'a Gravenhage, den 23sten Maart 1893. 

(get.) EMMA. 
De Mitci6ter oan Buitenlan1f.8clze Ztdm, 

VAN TIENHOVEN. 

(Uitgeg. 10 .J.pril 1893.) 

VERTALING. 

CONVENTIE. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoo~tderzelver naam de Koninii:in-Regentea 
van het Koninkrijk ; Zijne Majesteit de Keizer 
van Duitsobland, Kaping van Pruisen; Zijne 
Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning van 
Bohemen , enz. , enz. , enz., en A postoliach Koning 
van Hongarije; Zijne Majesteit de Koning der 
Belgen; Zijne Majesteit de Koning van Dene
marken; Zijne Majesteit de Koning van Spanje 
en in Hoogstdeszelfe naam de Koningin-Regentes 
van het Koninkrijk; Zijne Excellentie de President 
der Fransche Republiek ; . Hare Majesteit de 
Koningin van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Ierland, ·Keizerin van Indië; 
Zijne Majesteit de Koning der Hellenen; Zijne 
Majesteit de Koning van Italië; Zijne Majesteit 
de Koning van Portngal en der Algarven; Zijne 
Majesteit de Keizer aller Russen; Zijne Majesteit 
de Koning van Zweden en Noorwegen ; Zijne 
Majesteit de Keizer der Ottomanen ; · 

Wenschende over te gaan tot hervorming van 
het sanitaire, maritieme en quarantaine ste'Isel, 
hetwelk tegenwoordig in Egypte op schepen wordt 
toeirepast en tevens met het doel de ah nood
zakelijk: erkende wijzigingen aan te brengen ip 
de samenstelling, de werking en het reglement 
van den sanitairen, maritiemen en quarautaine
Raad van Egypte, hebben tot hunne gevolmachtigden 
benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Hoogstderzelver naam Hare Majesteit de 
Koningin Regentes van het Koninkrijk , den heer 
jhr. P. J. Ji'. M. VAN DER DOKS DE WrLLEBOIS, 
Hoogstderzelver politiek agent en consul-generaal 
in Eicypte; den heer dr. RuYB0H, Hoogstder• 
zelver raad-adviseur hij het Ministerie van Binnen• 
)andsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Keizer van Doitschland, 
Koning van Pruisen, den heer graaf V0N J..BYDIDI, 

Hoogstdeszelfä · raad van legatie , consnl-gencraal 
van ·Zijne Majesteit in Egypte ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Koning 
van Bohemen, enz., enz., enz . , en Apostolisch 
Koning van Hongarije, Zijne Excellentie graaf 
VON KUEl!'STE!N, Hoogstdeazelfa geheimraad en 
kamerheer, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister; · 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen , den 
r;• 
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heer E. Bzco, secretaris-l(eneraal van het Minis
terie van Landbouw, Nijverheid en Openba:re 
werken in België; 

Zijne Majesteit de Koning van Denemarken, 
den heer itTaaf DE KNUTH, Hoogstdeszelfs Buiten• 
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 

Zijne Majesteit den Koning van Italië; 
Zijne Majesteit de Koning van Spanjè en in 

H oogstdeszelfä naam de Koningin Regentes van 
het Koninkrijk, den heer S!LVERIO BAGUER DE 

Coas1 y RIBAS, graaf van .Bagoer, Hoogstdes
self• Mini•ter-Resident; 

Zijne Excellentie de President der Franscbe 

Republiek, den heer CuuLLE B.URÈRE, Gevol
machtigd Minister lste klasse, 1.aakgelastigde der 

Fransche Republiek in Beieren; den heer professor 
BROUARDEL, deken der medische facnlteit, YOor

zilter van het gezondsheidcomité van Frankrijk; 
den heer professor PaouST, inspectenr-generaal 

'Tan drn sanitairen dienst in Frankrijk , professor 

aan de medische faculteit; 
Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland , 

Keizerin van Indië, lord VIVIAN, pair van het 

Verienigd Koninkrijk, Hoogstderzelver Bniten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 

Zijne Majesteit den Konir.g van Italië; 
Zijne Majesteit de Koning der Hellenen, den 

Jieer GEORG!S ARGYROPOULOS. Hoogstdeszelfs 

politiek agent in E~ypte, den heer doctor S..ur
CAR0L, Helleensch gedelegeerde bij den sani

tairen raad van E!Q'pte; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië, Zijne 

Excellentie graaf n' A &co, Hoogstdeszelfä onder

&eeretaris van Sta1ot voor Bnitenlandscbe Zaken, 

afgevaardigde in het Parlement; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en der 
Algarven, Zijne Excellentie graaf DE MACEDO, 
Hoogstdeszelfs Bnitengewoon . Gezaut en Gevol

machtigd Minister bij Zijne Majesteit aen Koning 

van Italië; 
Zijne Majesteit de Keizer aller Ru888n, Zijne 

Excellentie den heer Y 0NINK, Hoogstdeszelfä ge
heim raad, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister; 

Zijne Majesteit de Koning · van Zweden en 

Noorwegen, den heer graaf G. LEWENHAUPT, 

Hoogstdeszelfä Zaakgelastigde te Weenen; 
Zijne Majesteit de Keizer der Ottomanen, 

Zijne Excellentie M.AHllOUD NÉDill BxY, Hoogst

deszelfs Gezant bij Zijne Majesteit den Koning 
van Italië; 

die, na nitwisselinit hunner in behoorlijken 
vorm bevonden volmachten zijn overeengekomen 
nopens de volgende bepalingen, welker aanneming 
de Hooge Contracteerende Mogendhedeo zich ver
bindeo aao de Regeering van Zij11e Hoogheid den 
Khedive te zullen aanbeveleo. 

Wat betreft het sanitaire stelsel en in het 
bijzonder de doorvaart van schepen in q uaran

taine door het Suez-kanaal: 
Zullen voörtaan de in bijlage I der tegen• 

woordige Cooventie aan11ed11ide en omsrhreven 
maatregelen toegepast worden. 

De bronnen van inkomsten benoodigd voor de 
toepassing van genoemd stelsel worden aangewezen 

in bijlage Il. 
Wat aangaat de samenstelling en de werking 

van den sanitaireo- maritiemen- en q uarantaioe

Raad van Egypte en de herziening zijner regie• 
menten: 

De samenstelling, de bevoegdheid en de wer

king van dien Raad worden omschreven in bij
lage III. 

De bijzondere sanitaire reglementen worden 

herzien en vastgesteld overeenkom•tig den tekst, 
vervat in bijlage IV. 

Ditzelfde geldt ten aan:den van de oprichting 
vau het corps sanitaire wachters. 

Alle hierbij gevoegde reglementen en be~cbe_iden 
hebben dezelfde kracht, alsof zij in geooemde Con

ventie opgenomen waren. 
Bijlage V is slechts vastgesteld en opgenomen 

bij wijze van raadgeving aan en voorlichting van 
handel en scheepvaart. 

Bovendien wordt bepaald, dat elke der Hooge 
Coutracteerende Mogendheden het recht zal hebben 

laoga den haar goed dunkenden wettelijken weg 

die wijzigingen voor te stellen welke baar in de 
hierboven aangeduide bepalin!(eu alsook in de 
daarbij beboorende bijlagen noodig mochten voor

komen. 

Wat betreft de wijziging van .de reglementen 

tegen de pest en tegen de gele koorts alsmede 
van die, welke op dieren toepasselijk zijn, wordt aan 
den nieuw samengestelden sanitairen-maritiemen
en q oarantaioe-Raad van Egypte opgedragen deze 
te herzien en in overeenstemming te brengen met 
de bov~nvermelde besluiten. 

De tegenwoordige Conventie zal bekrachtigd 

worden; de bekra~htigingen zullen zoo spoedig 

mogelijk te Rome uitgewisseld worden en niet 
later dan 6 maanden , te rekenen van den 30sten 
Jannari 18ll2 af. 
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Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol
machtigdeu haar onderteekend en van hun zegel 
voorzien hebben. 

Gedaan in veertien exemplaren te Venetie den 
30aten J.anuari 1892. 

(L. 8.) g,t.) VAN DER DOl!S DE WILLEBOIB. 
• RUYSCH. 
• Comte LEYDEN. 

KUEPSTEIN. 

• BECO. 
KNUTH. 

• Comte DE BAGUER. 

• • CAlllLLE BARRÈRE. 
• P . BROUARDEL. 

A. PROUST. 
• VIVIAN. 
• G. AROYROPOLOUS. 

Doctenr G. ZANCAROL. 

• Comte D' ARCO. 
• Oomte DE MACl!DO, 

• A. YONINE. 
• G. LEWENHAUPT, 
• MAHHOUD Ntnni:. 

BIJLAGE J. 

Bijlagen van de Conventie. 

Doorvaart in quara1ttain,. 

.Het beginsel van doorvaart vau schepen in 

quarantaine door het Suez-kanaal, geformuleerd 
in het Oostenrijksch-Engelsche protokol, wordt aan
genomen onder inachtneming van . de volgende 
bepalingen. 

De schepen worden in dit opzicht verdeeld in 
drie klassen: 

1°. onbesmette schepen; 
2°. verdachte sehepen; 
3°. besmett.e schepen. 

°"1Jea-mette acl,epm. 

Art. 1. De schepen, die na geneeskundig onder
zoek als onbesmet erkend worden, zullen onmid

dellijk tot het vrije verkeer worden toegelaten, 
onverschillig den aard van hun gezondheidspas. 

Zij zullen niet onderworpen 1,ijn aan de waar
nemingeq narantaine van 24 nren, die tegenwoor

dig voor aohepen met onvoldoenden gezondheids

pas is voorgeschreven. 

V erdaclite acltepen. 

2. Verdachte schepen zijn die welke tijdens het 
vertrek of gedurende den Övertocht gevallen van 

cholera aan boord hebben gehad, doch sedert 
7 dagen geen enkel nieuw geval. Deze echepeu 
zullen op verschillende wijzen behandeld worden, 
al naar gelang zij al of niet een geneesheer en 
een ontsmettingsoven aan boord hebben. 

a. De aehepen met een geneesheer en een aan 
de vereischten voldoenden ontsmettingsoven aan 
boord, zullen het Suez-kanaal in quarantaine mo11:en 
paaaeeren, volgens de voorschriften van het regle

ment van doorvaart. 
ll. De andere verdachte sohepen, die noch ge

neesheer noch ontsmettingsoven aan boord hebben, 

zullen alvorens in quarantaine te mogen door

varen aan de Bronnen van Mozes opgebonden 
worden, zoolang als noodig is om het voile linnen, 
het lijfgoed en audere vatbare voorwerpen te ont
smetten en zich van den gezondheidstoestand van 

het schip te overtuigen. 
Een mailboot of een speciaal voor het vervoer 

van passaipers ingericht vaartuig, zonder ont

smettingsoven maar met een geneesheer aan booil!P" 
zal lot de doorvaart in quarantaine worden toe• 
gelaten, i ndieu de plaataelij ke overheid door een 
officieel onderzoek de overtuiiáng heeft gekregen 
dat behoorlijke gezondheid&- en ontsmettingsvoor
zorgen toegepaat zijn, zoowel op de plaat.&_ van 
vertrek als gedurende den overtocht. 

Mailbooten of specie.al voor het vervoer van 
passagiers ingerichte vaartuigen , 'zonder ontsmet-. 

tingsoven , maar met een geneesheer aan boord.. 
zullen te Suez tot het vrije verkeer toegelaten 
knnnen worden, zoodra de ont.ametting ia afge· 

loopen indien het laatste geval van cholera minstens 

14 dagen te voren is voorgekomen en de gezond

heidstoestand van het schip bevredigénd is. 
De passagiers bestemd naar Egypte van een 

echip dat minder dan 14. dagen reis heeft, zullen 
aan de Bronnen van Mozes ontscheept en ge

durende 24. oren afgezonderd worden. Nadat han 
vnil linnen en hunne reisbenoodigdheden ontsmet 

zijn, zullen zij tot het vrije verkeer wordee toe
gelaten. De schepen die minder dan 14 dagen 
reis hebben en in Egypte tot het vrije verkeer 

wenechen te worden toegelaten, zullen eveneens 
gedurende 24 aren aan de Bronnen van Mozes 

worden .opgebonden. 

Bermette ICMpm. 

3. Besmette schepen zijn die welke cholera aan 

boord hebben of aan boord van welke de laatste 
7 dagen nienwe gevallen van cholera zijn voorge
komen. Zij worden verdeeld in schepen met ge-
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neesheer en ontsmettingsoven en schepen zonder 
geneesheer en zonder ontsmettingsoven. 

a. De schepen zonder geneesheer en zonder ont
amettingsoven zullen aan de Bron~en van Mozee 
opgehouden en de door cholera of. cholerische 
diarrhée aangetaste personen ontscheept _en in een 
hospitaal afgezonderd worden. 

De ontsmetting zal op volledige wijze plaat, 
hebben. ne andere passagiers zullen ontscheept, 
en in zoo klein mogelijke µoepen afgezonderd 
wo_rdeu , zoodat indien de cholera mocht uitbreken, 
allen gezamelijk niet van eene bijzondere groep 
afhankelijk zullen zijn. Het vuile linnen, de reis
benoodigdheden , de kleederen van de bemanning 
en van de passagiers zullen evenals het schip 

ontsmet worden. 
Het is wel verstaan dat koopmansgoederen niet 

gelost behoeven te worden, maar alleen ontsmet 

moet worden het gedeelte van het schip dat besmet is. 
De paBBagiers zullen ó dagen in de inrichting 

aan de Bronnen van Mozes blijven, wanneer de 
gevallen van cholera verscheidene dagen geleden zijn 
voorgekomen, zal de duur der afzondering verkort 
worden. Deze duur zal afhangen van het tijdstip, 
waarop zich het laatste geval geopenbaard heeft. 

Derhalve zal wanneer sedert 7 dagen geen nieuw 
geval is .voorgekomen, de waarneming 4,8 uren 
duren; wanneer zulks sedert 6 dagen niet het 
p;eval was zal de waarneming 3 dagen doren; 
wanneer zulks sedert ó dagen niet het geval was 
zal de waarneming 4 dagen duren; wanneer het 
laatstt geval zich binnen de laatste 5 dagen heeft 
voo_rgedaan, zal de waarneming 5 dagen duren. 

I>. Schepen m'et geneesheHr en ontsmettingsoven. 
De schepen · met geneesheer en ontsmettingsoven 
znllea aan de Bronnen van Mozes opgebonden 
worden. De scheepsgeneesheer zal onder eede 
verklaren welke personen aan boord door cholera 
of cholerische diarrhée aangetast 1ljn. Die zieken 

1allen ontscheept en afgezonderd worden. Na de 
ontscheping van die zieken zal het voile linnen 
van dil overige passagiers en van de bemanning 
ontsmet worden aan boord. 

Wanneer de cholera zich nitsluitend onder de 

~manning heeft voorgedaan, zal de ontsmetting 
van het lijfgoed zich alleen uitstrekken tot het 
vuile linnen der bemanning en het _ goed in de 
verblijven der bemanning. 

·De scheepsgeneesheer zal evenzoo onder eede 

aanwijzing doen van het gedeelte of de afdeeling 
van het schip, en de plaats in het hospitaal 
waarheen de zieke of zieken over~ebracht zijn. 

Eveneens zal hij onder eede verklaren welke per• 
sonen met den choleralijder in aanraking zijn ge• 
weest sedert de eerste opeubariog-der ziekte, hetzij 
in rechtstreeksche aanraking, hetzij in aanraking 
met voorwerpen die de besmetting krrnnen . over• 
brengen. Alle die personen zullen als •Verdacht" 
beschonwd worden. 

Het gedeelte of de afdeeliog van het schip eu 
de plaats in het hospitaal, waarheen de zieke of 
zieken overgebracht zijn , zullen volledig ontsmet 
worden. Onder •gèdeehe van het schip" verstaat 
men de hut van den zieke, de nabijgelegen hutten, 
de gang naar deze hutten, het dek e~ de ge• 
deelten van het dek waarop de zieke of zieken 
verblijf mochten hebben gehouden. 

Wanneer de ontsmetting van het gedeelte of 

de afdeeling van het schip, waarin de door cholera 
of cholerische diarrhée aangetaste personen verblijf 
hebben gebonden., niet mogelijk is zonder de ver
dacht verklaarde personen te ontschepen, zullen 
die personen, of worden overgebracht naar een 
speciaal daartoe bestemd vaartuig, of worden ont

scheept en gehuisvest in de sanitaire inrichting om• 
schreven in bijlage I der Conventie in het hoofd
stuk • Regeling van het toezicht en de ontsmetting 
te Suez en aan de Bronnen van Mozes" geheel 
buiten aanraking met de zieken die in het hospi
taal zijn opgenomen. De · dunr van dit verblijf 
op het vaartnig of aan wal ' in het belang der 
ontsmetting zal zoo kort mogelijk zijn en 24 uren 
niet te boven gaan. 

Die verdachten zullen eene waarneming onder• 
gaan , hetzij op hno schip, hetzij op het daartoe 
bestemde vaartuig. De duur vau die waarneming 

zal verschillen als bepaald in de volgende tabel. 
Wanneer het laatste geval van cholera zich in 

den loop van den sevenden, zesden of vijfden dag 
voor aankomst te Suez heeft voorgedaan, zal de 
waarneming van 24, tot 48 oren duren; wanneer 
het zieh in den loop van den 4den dag voor aan• 
komst te Snez heeft voorgedaan , zal de waarne
ming van 3 tot 3 tlagen duren; wanneer het zich 
in den loop van den derden dag voor aankomst 
te Suez heeft voorgedaan, zal de waarneming van 
3 tot 4 dagen doren, wanneer het zich in den 
loop van den tweeden dag voor aankomst te Snez 
heeft voorgedaan, zal de waarneming van 4, tot 
6 dagen doren; wanneer het zich in een dag voor 
aankomst te Saez heeft voorgedaan , zal pe waar
neming 6 dagen duren. 

De voor de ontsmetting gevorderd tijd is in 

den daar der waarneminp; inbegrepen. 
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De voorraad in qnarantaine zal v66r het ver
loop van het in bovenstaande tabel aangeduide 
oponthoud kunnen worden toegestaan , wanneer de 
eanitaire ove1·heid zulks bestaanbaar oordeelt; in 
ieder geval zal zij na afloop der ontsmetting wor
den toegesta110 , wanneer het achip behalve de 
zieke ook de zoogenaamde verdachte personen 
achterlaat. 

Een op een schuit geplaatate ontsmettingsoven 
zal laugs•ijde van het sctii,p mogen komen ten 
einde de ontsmetting sneller te bewerkstelligen. 

De besmett~ schepen die in Egypte tot het vrije 
verkeer wenschen te worden toegelaten , znllen 
5 dagen aan de Bronnen van Mozes worden opge
bonden, te rekenen van bet laatst aan boord voor
gekomen geval af. 

Regeling · oa11 Aet toezicAt en de OIIUmetting te 
· Suez en aan de Bronnen van Moze8. 

1 °. Het bij het reglement voorgeschreven genees
kundig onderzoek van elk te Snez aankomend schip, 
zal door - een der geneesheeren van · het station 
gehouden worden. 

2°. Er zullen 4 geneesheeren zijn: één dirigeerend 
geneesheer en drie 11:eneesheeren. 

8•. Zij zullen van een regelmatig diploma voor
zien moeten zijn en bij voorkeur gekozen worden 
nit die geneeslieeren, welke eene speciale prac
tische studie van epidemiologie en bacteriologie 
gemaakt hebben. 

4•. Zij ·zullen door den Minister nn Binnen- j 
landsche Zaken, op voordracht van den Raad van 

Alexandrië benoemd worden. • 1 
5°. Zij zullen aanvankelijk een jaarwedde van 

frs. 8000 ontvangen , die voor de drie genees
heeren kan opklimmen tot !re. 12,000, en voor 
den dirigeerenden geneesheer tot !re. 12,000 à 
15,000. 

6°. Het ontsmetting& • en afzonderingsstation aan 
de Bronnen van Mozes wordt onder het bestuur 
van den dirigeorenden geneesheer te Snez geplaatst. 

7°. Wanneer aldaar zieken ontscheept zijn, zullen 
er twee der geneesheeren van Snez geïnterneerd 

worden: de een ter behandeling van de cholera
lijders, de ander ter behandeling van de niet door 

cholera aangetaste personen. 

In het ontsmettings- en afzonderingsstation aan 
de Bronnen van Mozes znllen aanwezig zijn: 

1 °. Drie ontamettingsovens, waarvan één op 
eene schnit geplaatst zal zijn. 

2°. Een afzonderingshospitaal van 12 bedden, 
ter opneming van de door cholera of choleri;che 

diarrbée ann--ste personen. ()it hospitaal zal 
soodanig ingericht worden, dat de mannelijke en 
vrouwelijke verpleegden van elkaar gescheiden zijn. 

3°. Gebonwen of hospitaaltenten, of gewone 
teuten voor de ontscheepte personen, die niet 
onder de vorige paragraaf zijn begrepen. 

4-. Een voldoend aantal badkuipen en stort
baden. 

6°. De noodige gebouwen voor den algemeenen 
dienst, het geneeskundig personeel, de wachters 
enz. ; een magazijn ; een wachthnis. 

6°. Een waterreservoir. 
'i•. Die verschillende gebouwen zullen zoo inge

richt worden, dat geene aanraking mogelijk is 
.tu~schen de zieken, de besmette of verdachte 

voorwerpen en de andere persouen. 

Bepalingen betreffende de dOllNJaart i11 quaran

taine door Aet Suez-lr:anaal. 

1 •. De doorvaart in q oarantaine wordt toe~
staan door de geneeskundige overheid te Snez, 
die er den Raad onmiddellijk van in kennis stelt. 
In twijfelachtige gevallen beslist de Raad. 

2°. Een teiegram wordt dadelijk afgezonden aan 
de daartoe door iedere Mogendheid aangewezen 
overheid. 

De verzending van het telegram geschiedt op 
kosten van het schip. 

Iedere Mogendheid zal strafbepalingen vaststellen 
tegen die vaart oigeo. welke met afwijking van den 
door den gezagvoerder opgegeven koers ten onrechte 
eene der havell8 tot het grondgebied. van die Mo
gendheid behoorende mochten aandoen. 

Eene uitzondering zal gemaakt worden in 'ge• 
vallen van overmacht en van binnenloopen van 
noodhaven. 

3°. Bij den aanvang van het geneeskundig 

onderzoek ie de gezagvoerder gebonden te ver
klaren of hij inlandsche stokers of loontrekkende 
ondergeschikten in welke hoedanigheid ook, a11n 
boord heeft, die niet op het scheepsregister (log 
book) voorkomen. 

4.0 • Eeo ambtenaar en 2 sanitaire wachten 
komen aan boord. Zij moeten het schip tot Port
Saïd vergezellen, toezien dat geen gemeenschap 
plaats vinde en waken voor de naleving der voor

geiichreven maatregelen gedurende den tocht door 
het kanaal. 

5°. Elke in-, ont- en overscheping van passa
giers en van goederen ie verboden op de reis-door 
het Kanaal van Snez tot en met Port-Saïd. 

6°. De schepen die in quarantaine doorvaren, 
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zulleu de reia van Suez tot Jàat-Saïd moeten 
afleggen zonder te stoppen op de wisselplaatsen. 

Ingeval van vastraken of wanneer het stoppen 
op een wisselplaats niet te vermijden is, zullen 
de noodige werkzaamheden door .het personeel van 
liet schip zelf verricht eo daar.hij elke gemeenschap 
met het p,raooeel der Suez-Kanaalmnatschappij 
vermeden worden. 

De troepenschepen die in quarantaine doorvaren, 
zullen gehouden zijn het Kanaal alleen bij dag 
te bevaren. 

Indien zij een nacht in het Kanaal m(!eten 
doorbrengen, zullen zij in het meer Timsah moeten 
ankeren. 

7°. Het aanleggen in de haven van Port-Saïd · 
is verboden voor schepen die in quarantaine door
varen. 

Het innemen van nieuwe victualiën zal met het 
aau boord voorhanden materieel behooren te ge

.,schieden. De sjouwerlieden of andere personen 
die a•n boord gel(aan mochten zijn, zullen op de 
quarantaine-schuit afgezonderd worden. 

Hunne kleedereo zullen er de voorgeschreven 

ontsmetting ondergaan. 
8°. Wanneer schepen die in qnaranlaine door

varen, noodzakelijk te Port-Said ·kolen moeten 
innemen, zlillen zij dit buiten de haven tusschen 
de hoofden moeten doen. 

9°. De loodsen, de werklieden, die het elec
trisch Jicht bedienen, de beambten der Maat
schap.pij en de sanitaire wachters, zullen te Port
Saïd ontscheept worden buiten de haven tusschen 

de hoofden eu vandaar rechtstreeks naar de qua
rantaine -~choit overgebra~ht worden, waar hunne 
kleederen eeoe volledige ontsmetting zullen onder
gaan. 

Bronnen va11 inkom1ten lJe1temd tot teg111110et• 
koming aan de koatm oa11 het nieuwe 

1a11itaire atelael. 

De uitgaven voortvloeiende uit de toepassing 
van het nieuwe sanitaire stelsel worden als volgt 
verdeeld. 

Boitengewone uitgaven. · 
De sanitaire, maritieme en quarantaine Raad 

van Egypte bepaalt in overleg met de Egyptische 
Regeering de sommen, die vcreischt worden voor
den bouw van het hospitaal aan de Bronnen van 

Mozes en van de ontsmettingsinrichting. Hij be-

•tudeerl en geeft de pllnnen aan, volgens welke 
-'deze gebouwen _opgericht zullen worden. 

Deze sommen zullen kunnen worden betaald: 
a. hetzij uit het overschot der ontvangsten van 

het beheer der vuurtorens, of uit eenige andere 
• gewone bron van inkomsten, die men verkieslijk 

mocht oordeelen; 
IJ. hetzij door middel van eene door den Raad 

jl,8.D te gane leening, waarvan de bepalingen van 
11.itgifte en aflossing door hem vastgesteld zonden 
behooren te worden~ 

Gewone uitgaven. 
In de gewone uitgaven zal voorzien worden: 
1°. door de mailbooten tot dusver van elk 

·sanitair recht vrijgesteld, weder onder het gemeene 
recht te brengen ; 

2°. door de helling van een recht van de pas
sagiers met uitzondering van militairen en bede
vaartgangers of door de helling van een recht naar 

de tonnenmaat der schepen, die uit de Roode 
Zee komen. 

BllLAG E IJl. 

Sa_memtellinq, bevo11gdheid tm ,oerking 11an den 
aa,aitairm , maritiemell en quara11taine Raad 

i,an Egypte. ( Det:reet, lJe1luit, alge
mem r-eglemmt.) 

(Wijzigingen gebracht in het Khediviaal Decreet 
van 3 Januari 1881.) 

Art. 1. De sanitaire, maritieme en quarantaine 

Raad ia belast met het vutstellen van maatregelen 
ten· einde de overbrenging naar Egypte en de ver
breiding naar het buitenland van besmettelijke 
ziekten en van veeziekten te voorkomen. 

Art. 2. Het aantal Egyptische gedelegeerden 
zal tot 4 leden verminderd worden, te weten : 

1 °. De voorzitter van den raad, die door het 
Egyptisch Gouvernement benoemd wordt en slechts 
in geval van staking van stemmen eene stem 
uitbrengt; 

2°. een Europeesche doctor in de geneeskunde, 
inspecteur-generaal van den sanitairen, maritiemen 
en quarantaine dienat; 
· 3°. de sanitaire inspecteur der stad Alexandrië 
of degeen die hem venangt; 

4°. de veeartsenijkundige inspecteur der admi• 
nietre.tie van den eanitairen dienst en van de open
bare gezondheid. 

Al de gedelegeerden moeten zijn è,f geneesheer 
hetzij door eene Enropeesche geneeekondige facul
teit, hetzij door den Staat op regelmatige wijze 
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gediplomeerd of ambtenaren van beroep en in 
werkelijken dienst van geen !ageren rang dan vice
consul of daarmede in rang gelijkstaande. Deze 
bepaling is niet toepasselijk op de titularissen die 
op dit oogenblik de betrekking bekleeden. 

Art. 4. De sanitaire, maritieme en quarantaine 
raad zal wat Egypte betreft van den open baren 
gezondheidsraad wekelijksche opgaven ontvangen 
nopens den gezondheidstoestand der steden Caïro 
en Alexandrie en maandelijksche opgaven nopens 
den gezondheidstoestand der provinciën. 

Deze opgaven zullen met korte tusschenpoozen 
verstrekt worden wanneer de sanitaire, ma.ritieme 

en quarantaine raan ten gevolge van bijzondere 
omstandigheden het verlangen daartoe te kennen 
geeft. 

Van zijn kant zal de sanitaire-, maritieme- en 
quarantaine-raad aan den openbaren gezondheids
raad mededeeling doen van de beschikkingen die 
hij mocht nemen, alsmede van de inlichtingen 
die hij uit het buitenland mocht ontvangen. 

De Regeeringen doen aan den raad, zoo zij dit 
wenschelijk oordeelen, de sanitaire berichten uit 
hnn land toekomen en geven hem onmiddellijk 
kennis van het nitbreken van epidemieën en van 
veeziekten. 

Art. 13. De sanitaire inspectenr, de directenren 
der sanitaire kantoren, de geneesheeren van de 
sanitaire stations en van 'de quarantaine kampe
menten moeten gekozen worden nit de geoees
heeren, die hetzij door eene Europeesche genees
kundige faculteit, hetzij door den Staat op regel
matige wijze gediplomeerd zijn. 

De gedelegeerde van den raa;l te Djeddah zal 

een te Caïro gediplomeerd geneesheer kunnen zijn. 
Art. 14. Voor alle amJ>ten en betrekkingen 

tot den sanitairen, maritiemen en qnarantaine dienst 
behoorende doet de 'raad door tusschenkomst van 
zijn voorzitter een voordracht van candidaten aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken aan wien 
alleen het recht van benoeming toekomt. 

Bij ontslag, verplaatsing en bevordering zal 
dezelfde weg gevolgd worden. 

Evenwel zal de benoeming van de onderge
schikte ambtenaren, losse werklieden, bedienden, 
enz., rechtstreeks doÖr den voorzitter geschieden. 

De benoeming van de s11nitaire w11chters wordt 

aan den Ra11d voorbehouden. 
Art. 15. Er zijn 7 directeuren, van sanitaire 

kantoren die hun zetel hebben te Alexandrië, 
Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Sooakim en 

Kosseir. 

Het sanitlïre kantoor te Tor zal slechts ge
opend kunnen zijn tijdens den duur der bede
vaarten of in tijden van epidemie. 

Art. 17. Het hoofd van het sanitair agent
schap te El-Arich heeft dezelfde bevoegdheid al11 
die welke door het voorgaand artikel aan de 
directeuren toegekend wordt. 

Art. 21. Eene _commmissie van tucht bestaande 
uit den voorzitter, den inspecteur•ge!1eraal van 

· den sanitairen, maritiemen en quarantaine dienst, 
en drie door den Raad gekozen g_edelegeerden is 
belast met het onderzoek der klachten welke 
ingebracht worden tegen de beambten die tot den 
sanitairen, maritiemen en quarantaine dienst be
hooren. 

Over iedere zaak stelt zij een verslag op dat 
aan de beoordeeling der algemeene vergadeiing 
van den Raad wordt onderworpen, De gedelegeerden 
znllen ieder jaar aftreden, zij zijn herkiesbaar. 

De heslissï°ng van den Raad wordt door de zorgen 
van zijn voorzitter aan de goedkeuring van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken onderworpen. 
De Commissie van tucht ·kan zonder raad

pleging van den Raad: 1 °. afkeuring uitspreken; 
2°. schorsing van bezoldiging voor niet langer 
dan één maand opleggen. 

Art. 24. De sanitaire-, maritieme- en quaran
taine-Raad heeft zelf de beschikking over zijne 
geldelijke aan1;1elegenheden. 

Het beheer der ontvangsten en nitgaven wordt 
opgedragen aan eene commissie, bestaande uit den 
voorzitter, den inspecteur-generaal van den sani
tairen, maritiemen en quarant11ine dienst en drie 
door den Raad gekozen gedelegeerden van Mogend
heden. De commissie dra11gt den na11m van Com
missie van Financiën. De drie gedelegeerden van 
Mogendheden treden ieder ja11r af. Zij zijn her

kiesbaar. 
Deze i:ommissie stelt behoudens goedkeuring 

van den Raad het traktement vast der beambten 

van alle rangen, zij bepaalt de vaste en dç onvoor
ziene uitgaven. Alle drie maanden brengt zij in 
eene bijzondere zitting aan den Raad een gedetail
leerd verslag uit over haar beheer. In den loop 
van het kwartaal, volgende op het einde van he.t 
begrootingsjaar stelt de Raad op voorstel der com

missie de eindbalans vast en doet haar door 
tusschenkomst van zijn voorzi~ter aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken toekomen. De Raad 
ontwerpt de begrooting zijner inkomsten en uit.
gaven. · Die begrooting wordt door den Minister
raad tegelijkertijd met en als bijlage van de 
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elgemeene Staatsbegrooting vastgeáe!d. Ingeval 
het cijfer der nitgaven dat der ontvangsten mocht 
overtreffen wordt het tekort uit de algemeene 
middelen van den Staat gedekt. De Raad zal 
dan echter zonder verwijl moeten nagaan op welke 
~ze het evenwicht tusschen inkomsten en nit
gaven herstel:l kan war.den. Zijne v.oorstellen 
zulleu· door de zorgen van den voorzitter aan den 
Minister vun Binnenlandsche Zaken worden toe
gezonden. Zoo er een overschot van inkomsten 
mocht bestaan zal het door de kas van den 
sanitairen, maritiemen en quarantaine Raad worden 
behouden, het zal bij besluit van den sanitairen 
Raad na goedkeuring door d~n Ministerraad uit
sluitend besteed worden tot vorming van een 
reserfonds voor onvoorziene uitgaven. 

Art. 25. Indien drie leden van den Raad het 
verlangen moet de voorzitter gelasten dat de 
stemming geheim zal zijn. Geh·eime stemming , 
is verplichtend telkens wanneer het geldt de keuze 
der · gedelegeerden van Mogendheden, die deel 
znllen uitmaken van de commissie van tucht of 
van de commissie van fin;nciën en wanneer het 
geldt benoeming, ontslag, verplaatsing of be
vordering van het personeel. 

Art. 27 vervelt. 

Tl'ij:zigingen gebracht in het Ministerieel besluit 
van 9 Januari 1881. 

Art. 3. De secretaris van den Raad houdt 
de notulen der zittingen. Die notnlen moeten 
aan alle leden die de zitting bijwoonden ter 
onderteekening worden aangeboden. 

Zij worden in hun geheel in een règister over
geschreven dat met de origineele notnlen in het 
archief bewaard wordt. 

Een voorloopig afschrift van de notulen zal op 
aanvrage van ieder li<l van den Raad ver~trekt 
worden. 

1\rt. 4. Eene vaste · commissie "bestaande uit 
den voorzitter, den inspecteur-generaal van den 
sanitairen, maritiemen .en quarantaine dienst en 
2 door den Raad gèkozen gedelegeerden van 
Mogendheden is belast met het nemen van be
elissingen en maatregelen in spoedeischende ge vallen. 

De gedelegeerde van de betrokken nationaliteit 
wordt altijd opgeroepen. Hij heeft recht van 
stem. De voorzitter brengt ~!echts in geval van , 
staking van stemmen een stem uit. 

De genomen beslissingen worden onmiddellijk 
langs telegrafischen weg aan al de leden van den 
Raad_ medegedeeld. • 

Deze commissie wordt alle drie maanden her. 
nieowd. 

Art. 5. De voorzitter of bij zijne afweziii:heid 
· de inspecteur-generaal van den sanitairen, mari

tiemeo en quarantaine dienst leidt de beraad
slagingen van den Raad. Hij brengt slechts in 
geval van staking van stemmen eene stem uit. 

De voorzitter heeft de algemeene leiding van 
den dienst. Het is zijn taak de beslissingen van 
den Raad te doen uitvoeren. 

Art. 12. De directeuren der gezondheidskantoren 
worden ten opzichte van hunne bezoldiging in 
2 klassen verdeeld. 

De kantoren van de late klasse ten getale van 
vier zijn die te : 

Alexandrië; 
Port-Saïd; 
Havenkom van Suez en kamp aan de Bronnen 

van Mozes; 
Tor. 
De kantoren van de 2de klasse ten getale van 

drie zijn die te: 
Damiette; 
Souakim; 
Kosseir. 
Art. 14. Een enkel sanitair-agentschap is te 

El-Arich gevestigd. 
Art. 16. De sanitaire posten ten getale van 

zes, zijn de volgende: 
De posten te Port-N euf, te Abonkir, te Broullos 

en te Rosette, staande onder bet kantoor te 
Alexandrië. 

De posten te Kanta;,. en aan de bioneuhaveo van 
Ismaïlia, staande onder het kantoor te Port-Saïd. · 

Naar gelang van de eischeo van den dienst en 
van zijne inkomsten zal de Raad nieuwe sanitaire 
posten kunnen vestigen. 

Wijzigingen ge!Jracltt in het algèmeen reglement 
van sanitaire, nzaritieme en quarantaine 

politie. 

Art. 2. De . samenstelling van den saoitairen , 
madtiemen en quarantaine Raad is geregeld bij 
het organiek decreet van 3 Januari 1881 en bij 
het decreet van .••• Zijne algemeene bevoegdheid 
is bepaald bij het Ministerieel besluit dat bij 
bovenbedoeld decreet behoort en bij dit Algemeen 
Reglement. 

Art. 16. De gezondheidspas is of schoon of 
onvoldoende. Hij is schoon wanneer hij de ver
klaring inhoudt dat geene gevaarlijke besmettelijke 
ziekte voorkomt in het land of de landen waar 
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het schip van • daan komt; hij ia onvoldoend11 
wanneer het voorkomen van zoodanige ziekte er 

in vermeld wordt. 
Art. 28. De verkenning van schepen moet 

zonder verwijl plaats hebben, ten einde hno he~ 
minst mogelijke oponthoud te veroorzaken. Zij 
geschiedt zoowel bij nacht als bij dag. 

Art. 29. De schepen worden onmiddellijk na 
de verkenóiD!( of visitatie tot het vrije verkeer 
toegelaten behalve wanneer zij vallen onder de 
klasse van de verdachte of onder die van de- be
smette achepen. 

Art. 30. Ieder verdacht of besmet schip wordt 
bij aankomst aan voorzorgsmaatregelen onderwor
pen. Ingeval van · den kant der Middellandsrhe 
Zee cholera mocht gesignaleerd zijn stelt de Raad 
maatregelen vast tegen verdachte of be8tllette 
aohepen die het kanaal wenschen door te varen. 

Die maatregelen stemmen overeen met de te 
Suez geldende bepalingen .. 

De artikelen SI , S2 , 83, 34 en llll vervallen. 
Art. 31 (vroiger 36). Ieder verdacht of besmet 

schip moet· op eene bepaalde an lrerplaata worden 
afgezonderd en door een voldoend aantal gezond
heidswachters bewaakt worden. 

Art. 32 (vroeger S7). Indien zich, tijdens den 
dnnr der afzondering van de ontscheepte personen, 
een nieuw twijfelarhtig of verklaard geval van 
cholera onder de afgezonderde personen open baart, 
begint de duur der afzondering opnieuw voor de 
groep personen di_e met den aangetaste in geme:n• 
achap waren gebleven. 

Art. 35 (vroe~er 40). Aan eene vreemde mail- . 
boot met vreemde bestemming die eene haven waar 
een sanitair station gevestigd is, in verdachten of 
besmetten toestand binnenloopt om er qnarantaine 
te houden, kan de toestemming tot het ontschepen 
harer passagiers worden geweigerd, zoo er gevaar 
nit moet ontstaan voor de andere quarantaine 
houdende. Als zij alle noodige hulp outrnngen 
heeft kan zij uitgeooodigd worden de reis naar 
de eerstvolgende bestemming voort te zetten. 

Wanneer er gevallen van gevaarlijke besmette
lijke ziekte aan boord zijn zullen de zieken zoo
veel mogelijk in de ziekenzaal van het sanitair 
station opgenomen worden. 

Art. 36 (vroeger 41). Tegen schepen met land
verhuizers, met bedevaartgangers eu in het alge• 
meen tegen alle schepen die wegens eene opeen
hooping van menscheo iu slechte 11:ezondheids
omstandighedeu gevaarlijk beschouwd worden, zullen 
ten allen tijde door de sanitaire overheid van de 

haven van aankomst bijzond~re voorzorgen genomen 
knnnen worden. (Zie het Reglement op de bede
vaart.) 

HOOFDSTUK TX. 

Van de ont=ettmgnnaatregeum. 

(Zie de rnorschriften tegen de cholera, 'lhge
tteveo door de technÎl!che commissie en door de 
conferentie goedgekeurd.) 

HOOFDSTUK X. 

Van de &anitaire &tation&. 

N.B. Het woord • lazaret" wordt overaJ door de 
woorden •sanitair station" vervangen. 

Art. 39 (vroeger 115). De sanitaire statiuos van 
den eersten rang zijn die, waar in den regel alle 
voorbehoedmiddelen uitgevoerd moeten worden. 

Art. 42 (vroeger 58). De sanitaire stations van 
den eersten rang moeten voorzien zijn van k•mers 
en vertrekken,· alsmede van de ooodige uitrusting 
voor ontsmetting. 

Art. 44 (vroeger 60). De sanitaire stations van 
den tweeden rang zijn beperkte inrinhtiogen van 
blijvenden of tijdelijken aard, bestemd om in spoed• 

· eischeode · gevallen een klein aantal zieken op te 
nemen, aan9:eta&t door het een of ander ziekte
verschijnsel, dat men meent dat geïmporteerd 
kan worden. · 

Art. 45 (vroeger 61). Wanneer het aantal be
schikbare plaatsen op eenig sanitair station ontoe
reikend is om alle personen, die afgezonderd m_o~n 
worden te gelijk op te nemen, wordt het lll)hip, 
waarop zich de te veel zijnde peraouen bevindeo" 
uitgenoodigd zich naar het naastbij gelegen sanitair 
station te begeven, tenzij het mocht verkiezen te 
wachten totdat de verblijfhondenden hnnne afzon
dering volbracht hebben. 

Art. 46 (vroeger 62). De pl!'4tseo die voor 
de quarantaine v11n sehepen worden vrijgehouden, 
de sanitaire stations bestemd voor die der passa
giers, en de afzonderin~s- en ontsmettingsinrich
tingen staan onder het rechtstreeksch bestuur van· 
den eanitaireo-, maritiemen- en quarantaine dienst. 

Art. 52 (vroeger 68). De verblijfkosten in het 
sanitaire station. van militairen, van zeelieden, 
alsmede van behoeftigen , komen ten laste van 
de autoriteit, waaronder zij behooreo. 

Art. 59. (vroeger 711}. De sanitaire-, mari
ijeme- en , 4 naraotaioe politie in het Egyptisch 
·kustgebied aan de M iddellandsrhe en aan de 
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Roode Zee wordt, evenals die langs de land
grenzen aan de zijde van de woestijn uitgeoefend 
door beambten , die staa.11 onder den sanitairen-, 
maritiemen- en quarantaine-raad van Alexandrië. 

De bevoegdheid dier beambten wordt bij Minis
terieel besluit bepaald. 

BJJZOND~RE SANITAl!tE REGLEMENTEN. 

Reglement tegen de cholera. 

~rt.,. 1. Onbesmette schepen. Ieder onbesmet 
echtp" ""dat noch op het oogenblik van vertrek, 
noch gedurende den overtocht gevallen van cholera 
aan boord heeft gehad, wordt hoe ook zijn ge
zondheidspas luidt na gunstig geneeskundig onder
zoek onmiddellijk tot het vrije ver keer toegelaten. 
In geen en kei geval kan deze bepaling toegepast 
worden op een schip dat bedevaartgangers aan 
boord heeft. 

Art. 2. Verdachte schepen. Verdachte schepen 
, zijn die welke tijdens het vertrek of gedurende 

dell,,,. overtocht gevallen van cholera aan boord 
helitiën gehad, doch sedert 7 dagen geen enkel 
nÏll.uw geval. Ueze schepen zullen op verschillende 
wij zen behandeld worden, al naar gelang zij al 
of niet een geneesheer en een ,;,ntsmettingsoven 
aan boord hebben. 

a. De schepen met een geneesheer en een aan 
de vereischten voldoenden ontsmèttingsoven aan 
boord zullen het Suez-kanaal iu quarantaine 
mogen passeeren volgens de voorschriften van het 
R~ement van doorvaart. 

ó. De andere ~erdachte schepen_, die noch ge

JJ,ees)ieer, noch ontsmettingsoven aan boord hebben, 
zullen alvorens in quar~ntaine te mogen door
varen, aan de Bronnen van Mozes opgehouden 
wtltden zoolang als noodig is om het vuile linnen, 
het lijfgoed en andere vatbare voorwerpen te 

metten en zich van den gezondheidstoestand 
van het schip ie overtuigen. 

Een mailboot of een speciaal voo,r het vervoer 
van passagiers ingericht vaartuig zonder ont

. smettingsoven maar met een geneesheer aan boord, 
zal tot de doorvaart in quarantaine worden toe

gelaten, indien de . plaatselijke overheid door een 
officieel onderzoek de overtuiging heeft gekregen 
dat behoorlijke gezondheids- en ontsmettings
voorzorgen toegepast zijn zoowel op de plaats van 
vertrek áls gedurende den overtocht. 

Mailbooten of speciaal voor het vervoer van 
passagiers ingerichte Yaartnigen zonder ontsmettings-

oven, maar met een geneesheer aan boord, zullen 
te Suez tot het vrije" verkeer t.oegelaten kunnen 
worden zood ra de ontsmetting is afgeloopen, in
dien het laatste geval van cholera minstens 14 
dagen te voren is voorgekomen en de gezond
heidstoestand van het schip bevredigend is. 

De passagiers bestemd naar Egypte van een 
· schip dat minder dan 14 dagen reis heeft zullen 

aan de Bronnen van Mozes ontscheept en ge
durende 24 uren afgezonderd worden. Nadat 
hun.. vnil linnen en hnnue reisbenoodigdheden 
ontsmet zijn, zullen zij tot het vrije verkeer 
worden toegelaten. De schepen die minder dan 
14 dagen reis hebben en in Egypte tot het vrije 
verkeer wenschen te worden · toegelaten, zullen 
eveneens gedurende 24 uren aan de Bronnen van 
Mozes worden opgehouden. 

Wanneer de cholera zich nitsluiteud onder de 
bemanning vertoont, zal alleen het vuile linnen 
der bemanning, maar dan ook al het vuile linnen 
der bemanning ontsmet worden, terwijl de ont
smetting zich tevens zal. uitstrekken tot de ver
blijven waarin de bemanning gehuisvest is, 

Art. 3. Besmette schepen. .Besmette schepen 
zijn die welke cb,olera aan boord hebben of aan 
boord van welke de laatste 7 dagen nieuwe ge
vallen van cholera zijn voorgekomen. Zij worden 
verdeeld in schepen zonder geneesheer en zonder 
ontsmettingsoven ·en schepen met geneesheer en 

ontt>mettingsoven. 
a. De schepen zonder gene_esheer en zonder 

ontsmettingsoven zullen aan de Bronnen van 
Mozes opgehouden en de door cholera of chole
rische diarrhee aangetaste personen ontschèept en 
in een hospitaal afgezonderd worden. lle ont
smetting zal op volledige wijze plaats hebben. 
De andere passagiers znllen ontscheept en in zoo 
klein mogelijke groepen afgezonderd worden zoo
dat, indien de cholera mocht uitbreken allen ge
zamenlijk niet van eene bijzondere groep afhankelijk 
zullen zijn. Het vnile linneu., de reisbenoodigd
heden, de kleederen van de bemanning en van de 
passagiers zullen evenals het schip ontsmet worden • 

Het is wel verstaan dat koopmansgoederen 
niet gelost behoeven te worden, doch dat alleen 
ontsmet moet worden het gedeelte van het schip 
dat besmet is. 

De passagiers zullen 5 dagen aan de inrichting 
nan de Bronnen van Mozes blijven wanneer de 
gevallen van cholera verscheidene dagen geleden 
zijn voorgekomen zal de duur der afzondering 
verkort worden. Deze duur zal afhangen van 
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het tijdstip waarop zich het laatste geval geopen
baard beeft. Derhalve zal wanneer sedert 7 dagen 
geen nieuw geval is voorgekomen de waarneming 
48 oren doren; wanneer zulks sedert 6 dagen 
niet het [[eva! was zal de waarneming drie dagen 
doren; wanneer zulks sedert 5 dagen niet het 
geval was zal de waarneming vier dagen duren; 
wanneer het laatste geval zich binnen de laatste 
vijf dagen heeft voorgedaan, zal de waarneming 
vijf dagen duren. 

b. Schepen met geneesheer en ontsmettingsoven. 
De schepen met geneesheeren en ontsmetti11gs

ovens zullen aan de Bronnen van Mozes opge
bonden worden. 

De seheepsgeneesbeer zal onder eede verklaren 
welke personen aan boord door rholera of chole
rische diarrbee aangetast ziJn. Die zieken zullen 
ontscheept en afgezonderd worden. 

Na de ontscheping van die zieken zal het vuile 
linnen van de overige passagiers en van de be
manning ontsmet worden aan boord. 

Wanneer de cholera zich uihlnitend onder de 
bemanning heeft voorgedaan zal de ontsmetting 
van het lijfgoed zich_ alleen uitstrekken tot het 
voile linnen der bemanning en het goed in de 
verblijven der bemanning. 

De scheepsgeneesheer zal evenzoo onder eede 
aanwijzing doen van het gedeelte of de afdeeling 
van het schip en de plaats in het hospitaal waar
heen de zieke of zieken overgebracht zijn. 

Eveneens zal hij onder eede verklaren welke 
persontn met den choleralijder in aanraking zijn 
geweest sedert de eerste openbaring der ziekte, 
hetzij in rechtstreeksche aanraking, hetzij in aan• 

rakiog met voorwerpen die de besmetting kannen 
overbrengen. Alleen die personen zullen als 
• verdacht" worden beschouwd. 

Het gedeelte of de afdeeliog van het schip en 
de plaats in het hospitaal waarheeo de zieke of 

. zieken overgebrachLzijn, zullen volledig ontsmet 
worden. Onder •gedeelte van het schip" ver

staat men de hut van den zieke, de nabijgelegen 
botten, de gang naar deze hut ten, het dek en 
de gedeelten van het dek waarop de zieke of 
zieken verblijf mocb.ten hebben gebonden. 

Wanneer de ontsmetting van het gedeelte of 
de afdeeling van het schip waarin de door cho• 

lera of cholerische diarrbee aangetaste personen 
verblijf hebben gebonden niet mogelijk is zonder 
de verdacht verklaarde personen te ontschepen, 
zullen die personen .of worden overgebrao)lt naar 
een speciaal daartoe bestemd vaartnig of worden 

ontscheept en gehuisvest in de sanitaire inrichting 
omschreven in bijlage I der Conventie in het 
hoofdstuk • Regeliug van het toezicht en de ont
smettiop: te Snez en aan de Bronnen vao Mozes" 
p:ebeel bniteo aanraking met de zieken die in 
het hospitaal zijo opgenomen. 

De dnur van het verblijf op het vaaras of 
aan wal in het belang der ontsmetting, znT zoo 
kort mogelijk zijn en 24 uren niet te boven 11aan. 

Die vercfachten zullen eene waarneming onder• . 
gaan hetzij op hun schip, hetzij op het daiuloe 
bestemde vaartuig. De dnor van die waa~ÏJlg 
zal verschillen als in de volgende tabel: 

Wanneer het laatste geval van cholera zich in 
den loop van den 7 den , 6deu of 5den dag v66r 
aankomst te Suez heeft voorgedaan, zal de waar
neming van 24 tol 48 uren duren; wanneer het 
zich in den loop van den 4den dag v66r aau
komst te Suez beeft voorgedaan, zal de waar
neming van 2 tot a dagen doren; wanneer het 
zich. in den loop van den 3den dag v66r aan
komst te Suez beeft voorgedaan, zal de waarneming 
van 3 tot 4 dagen duren; wanneer het ziA in 
den loop van den 2den dag v66r de aankomst te 
Suez beeft voorgedaan , zal de waarneming tan 
4 tot ó dagen duren ; w1mneer het zich een dag 
v66r de aankomst te Snez beeft voorgedaan , zal 

. da waarneming 6 dagen doren. 
ne voor de ontsmetting gevorderde tijd is in 

den duur der waarneming inbegrepen. De door• 
vaart in quarantaine zal vóór het verloop van 
het in bovenstaande tabel aangeduide oponthoud 
knnneu worden toegestaan , wanneer de sanitaire 
overheid zalks bestaanbaar oordeelt; in ieder 
geval zal r.ij n~ afloop en ontsmetting worilen 
toegestaao, wanneer het schip behalve de zieke, ook 
de zoogenaamde ,verdachte" personen achterll,lt. 

:Een op een schuit geplaatste ontsmettingsoven 

zal langszijde van het schip mogen komen, ten 
einde de ontsmetting sneller te bewerkstellil(e . 

De besmette schepen , die in Egypte tot het 
vrije verkeer wenschen te worden toegelaten, 
zullen 5 dagen aan de Bronnen van Mozes worden 
opgehouden, te rekenen van het laatst aan boord 

-.oorgekomen geval. 

Pauagier,. 

Art. 4. De verschillende groepen personen , 
die in het sanitair station worden opgenomen 
worden gescheiden naar gelang van den datum 
van aankomst en van den sanitairen toestand van 

·elke groep. 
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De door cholera of cholerische diarrhée aan
,etaate persooeu worden streng afgescheiden van 
de andere pereone11 eu ontvangen de geneeskundige 
zorgen die hun toestand vordert. 

De van cholera herstellenden worden, onver
schillig het 11aotal dagen die zij in het sanitair 
atati0& hebben doorgebracht, niet tot het vrije 
verkéêr toegelaten dan op verklaring van den 
geneesheer nn genoemd station, dat hnn dit 

,zonder gevaar verleend kan worden. 
De aan cholera overledenen znlleo begraven 

word- op het kerkhof, behoorende bij het sanitair 
station, of, bij ontsteutenis van een kerkhof, op 
eeue afgelegene plaats en met inachtneming van 
alle vereischte voorzorgen. De kuil zal 2 M. 
diep ·moeten zijn. 

De vertrekken die door de choleralijders in de 
aaiiitaire stations bewoond werden, zullen na hno 
vertrek mei de meeste zorg ontsmet worden. 

Ontnnetting. 

Art. 5. 1°. Lompen, oude vodden , besmette 
vedlndeo, papieren en andere voorwerpen zonder 
waarde znl\eo door het vuur vernietigd worden. 

2°. Linnengoed, beddegoed, kleederen, ma
trassen, tapijten, papieren van waarde enz., die 
besmet of verdacht zijn znlleo ontsmet worden in 
ovens met oververhitten stoom. 

Om als doeltreff'er,de ontamettiogswerktoigeo be
schouwd te worden, moeten die ovens onder
worpen worden aan proeven, welke met behulp 
van een maximum-thermometer aaotoooeo dat 
binnen in een matras eeoe werkelijke temperatonr 
van 105° of 1100 Centigraden verkregen wordt 
eeoe temperatuur die even hooger ie dan die 
welke vereiacht wordt om alle bekende patho
genische micro-organismen te dooden. 

Om zeker te zijn van de doeltr~ff'eodheid der 
bewerking moet die temperatuur gedurende 10 of 
lli minuten werkelijk aangehouden worden. 

3°. Ontsmettende OJllossingen: 
a, Sublimaatoplossing van l op 1000, waaraan . 

5 gram zontzoor toegevoegd wordt. Deze op
loesiog wordt geklenrd met fuchsine of éosine. 

Zij mag niet in metalen vaatwerk gedaan worden. 
6. Oplossiag van zuiver gekristalliseerd pheniel

zour ter sterkte van 6 pCt. 
c, Versch bereide kalkmelk. (1) 

(1) Om krachtig werkende hlkmelk te ver
~gen neme men kalk van goede hoedanigheid, 
die men laat blusschen door haar bij kleine hoe-

4.0 • Bijzondere aanbevelingen in acht te nemen 
bij het gebruik van ontsmettende oplossingen. 

Linnengoed , kleederen en door uitwerpselen 
_der zieken bevuilde voorwerpen worden in de 
eoblimaatoplossing gedompeld. 

Voorwerpen , die zonder te bederven de tempe
ratnnr van den oven (100° C.) niet kunnen door• 
staan, lederen voorwerpen , tafels , parketten, 
enz. , worden met an blimaatoplossing gewasschen. 

De personen, die de zieken verplegen, wesscheo 
zich de handen en het gelaat met een soblimaat
oploeeing van 1 op 2000. 

Het phenielznnr dient om de voorwerpen te 
ontsmetten, die noch de temperatnnr van 1000 C. 
noch bet snblimaat kon neo verdragen, zooala 
metalen, instrumenten, enz. 

De kalkmelk wordt iu het bijzonder aan bevolen 
voor de ontsmetting der nitwerpselen van de 
choleralijders, braaksel en ontlasting. Indien zij 
niet voorhanden ia zei men phenielzn or knnoen 
gebruiken. · 

6°, Ontsmetting der schepen waarop cholera
lijders aanwezig zij o. 

De hot of de hotten en al de gedeelten van 
het vaartuig waarin cholenilijders of verdachten 

· verblijf honden worden ontrnimd; alle voorwerpen 
worden aan de voorgaande voorschriften onder
worpen. 

De beschotten worden ontsmet door middel van 
de sublimaatoplossing, waaraan 10 pCt. alcohol 
toegevoegd wordt. De besprenkeling geschiedt te 
beginnen bij het bovengedeelte van · het beschot, 
eene horizontale lijn vormende en vervolgens af. 
dalende, zoodat de geheele oppervlakte bedekt 
wordt met een laag vloeistof in fijne droppeltjes, 

De vloeren en zolders worden met dezelfde op
lossing gewasscheo, Twee oren later boent en 
spoelt men de beschotten, vloeren en zolders af 
met water. 

6°. Ontsmetting van het ruim van een besmet 
schip. 

Om het ruim van een achip te ontsmetten, 

veelheden tegelijk met de helft van haar gewicht 
aan water te begieten. Wanneer de blnssching 
ia afge\oopen, doet men het poeder in een zorg- • 
vnldig geslotenen op een droge pla11ts bewaarde 
pot. Daar een KG. kalk, die 600 gram water 
opneemt om te _blnsschen een volume van 2 L. 
200 heefi verkregen , heeft men haar slechts met 
zijn dnbbele volume aan water (dus 4,,4, KG.) te 
verdunnen om kalkmelk van ongeveer 20 op 100 
te verkrijgen. 
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spnite men er eerst, ten einde de zwavelwater
stof te neutraliseeren eene voldoende hoeveelheid 
ijzeranlfaat in, men verwijdere het kielwater en 
wassche het. rnim met zeewater; vervolgens epnite 
men er eene zekere hoeveelheid sublimaatoplossing 
in. Het kiel water zal niet in eene ha ven ge
worpen mogen worden. -. 

Art. 6. De raad zal de bijzondere behandeling 
bepalen die_ op onbereide huiden, dierlijk afval, 
vodden en lompen zal toegepast worden in overeen
etemminit met de voorschriften, die door de tech
nische commissie uitg~vaardigd en door de confe
rentie aangeuomen zijn. 

Artikel 9 vervalt. 

Oprickting van een corp1 aanitaire wackter1 voor 
den dienst der dooroaart in quarantaine. 

1°. Er wordt een corps sanitaire wachters op
gericht belast met het houden van toezicht op en 
de uitvoering van de voorbehoedmaatregelen die 
op het Kanaal en in de inrichting aan de Bronnen 
van Mozes toegepast worden. 

Dit corps telt 10 wachters. 
2°. Het wordt aangeworven onder de gewezen 

onderofficieren van land- en zeemacht in Enropa 
en in Egypte. 

3°. De wachters worden in 2 klassen · verdeeld. 
De eerste klasse telt 4 wachters. 
De tweede telt 6 wachtera. 
4°. De jaarlijksche bezolgiging aan die beambten 

toegekend bedraagt : 
voor de eerste klasse van 160 tot 200 Egyp

tische ponden ; 
voor de tweede van 120 tot 160 Egyptische 

ponden; 
met jaarlijks toenemende opklimming tot dat 

maximum bereikt is. 
ó0 • Zij staan onder de onmiddellijke bevelen 

van den directeur van het kantoor te Suez. 
6°. Zij moeten in alle bij de ontsmettin~ ge

bruikelijke praktijken en verrichtingen ingewijd zijn 
en de behandelini kennen der lot dat doel gebruikt 
wordende instrumenten en stoffen. 

7°. Zij worden nadat hunne bekwaamheid door 
den raad zal zijn geconstateerd benoemd op de 
wijze voorzien bij art. 

1

14 van het herziene khedi
viaal decreet van 1881. 

8°. Zij bezitten de hoedanigheid van agènten 
van de openbare macht met recht van bekeuring 
in geval van overtreding der sanitaire reglementen. 

Het reglement tegen de peet, het reglement 
tegen de gele koorts, alsmede het quarantaine-

reglement voor· dieren znllen omgewerkt worden 
door den nieuw samengestelden eanitairen mari
tiemen en q narantaine raad van Ep:ypte. 

Reglement van doorvaart. 

(Zie hierboven. Bepalingen omtrent de doorvaart 
van liet kanaal in quarantaine.) 

Rer;lement toepaaselijk op de herkomsten der Ára
bilche havens -van de Roode Zee tijdens 'e 

terugkom8t der bedevaartganger8. 

Art. 1. Elk schip met onvoldoendèn gezond
heidspas, wegens cholera, komende uit eene haven 
van den Hedjaz of uit eenige andere haven aan 
de Arabische kust der Roode Zee, dat bedevaart• 
gangers of soortgelijke oneenhoopingen van men
schen , bestemd naar S nez of naar een haven aan 
de Middellandsche Zee aan boord heeft , ie ge
houden zich naar El-Tor te begeven om er de 
voorgeschreven quarantaine te ondergaan. 

Er zal aldaar worden overgegaan tot ontscheping 
en ontsmetting van de passagiers, bagage e~vat
bare koopmansgoederen, alsmede van de reisbe
noodigdheden en van het schip. 

Art. 2. De quarantaine voor bedevaartgangers 
te El-Tor bedoeld in het voorgaand artikel, duurt 
15 volle dagen , te rekenen van den dag af, waarop 
het laatste 11eval van cholera in ·de quarantaine 
afdeeling werd geconstateerd , mits geene over
treding hebbe plaats gehad van de hepalingen 
omtrent de afzondering. 

In geval een cholerisch verschijnsel zich in eene 
der afdeelingen mocht openbaren, znllen de bede
vaartgangers die daartoe behooren eene qurantaine 
van 16 dagen ondergaan. 

De schepen die bedevaartgangers terngvoeren, 
zullen het Kanaal slechts in quarantaine, mogen 
doorvaren. De Egyptische bedevaartgangers zullen, 
na El-Tor verlaten te hebben, moeten landen hetzij 
te Ras Mallap hetzij op eenige andere Joor den 
Raad van Alexandrië aangewezen plaats, teneinde 
er de waarnemingsquarante.ine van 3 dagen en 
een geneesknndig onderzoek te ondergaan aivorene 
tot het vrije verkeer te worden toegelaten. 

Ingeval tijdens den overtocht van EI-Tor naar 
Suez aan boord van die schepen een verdacht ge
val mocht zijn voorgekomen, znllen zij gedwongen 
worden naar El-Tor ·terug te keeren. 

Art. 3. Aan de agenten der scheepvaart-maat
schappijen en de gezagvoerders wordt medegedeeld, 
dat wanneer hunne quarantaine aan het sanitoir 
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station te El-Tor en te Ras-Mal lap geëindigd is, 
alleen de Egyptische bedevaartgangers het schip 
voor 11:oed zullen mogen verlaten om naar hunne · 
haardsteden terug te keeren. · Als Eryptenaren of 
ingezetenen van Egypte zullen alleen die bede
vaartgangers erkend worden, welke houder zijn 
van eeue door eene Egyptische overheid afgegeven 
kaart van ingezetenschap overeenkomstig het va•t
gestelde model. Modellen van deze kaart zullen 
worden toegezonden aan de consnlaire en sanitaire 
overheidspersonen te Djeddah en te Jambo, bij 
wie ze voor H.H. agenten en gezagvoerders van 
lllhepeo ter inzage liggen. 

De bedevaartgangers die geen Egyptenaren zijn, 
zooals Turken, Rossen, Perzen, Tuoezieërs, Alge• 
rijnen, Marokanen enz. zullen na El-Tor verlaten te 
hebben, niet in eene Ei,1yptiscbe haven ontscheept 
ko.nnen worden. Bijgevolg worden de agenten 

van schepen en de gezagvoerders gewaerscbnwd 
dat overscheping van vreemde bedevaartgan11:ers 
in ,Egypte verboden is zoowel te Tor, als te Sne1, 
te Port- Swd of te Alexandrië. 

De schepen die bedevaartgangers aan boord· 
mochten hebbeu, behoorende tot eene der in de 
voorgaande paragraaf opgesomde nationaliteiten, 
zullen in hetzelfde geval verkeeren als die bede

vaartgangers en in geene ~ptische haven aan de 
Middellandsehe Zee worden toegelaten. 

Art. 4. De schepen met onvoldoenden gezond
heidspas wegens cholera, komende uit eene haven 
van den Hedjez of uit eenige andere haven aan 
de Arabische Kost der Roode Zee zonder er bede
vaartgangers of soortgelijke opeenhoopingen van 
menschen ingescheept te hebben en die gedurende 
den overtocht geen verdacht verschijnsel aan boord· 
hebben gehad, worden gerangschikt in de klesse 
der itewone verdachte 8<lhepen. Zij zullen aan 
dezelfde voorzorgsmaatregelen en aan dezelfde be
handeling worden onderworpen als die aan deze 
schepen wordt opgelegd. 

Wanneer zij naar Egypte bestemd zijn, zullen 
zij eene waarnemingsq narantaine van 3 dagen aan 
de Bronnen van Mozes ondergaan en niet tot het 
vrije verkeer worden toegelaten dan na een gunstig 
,gezondheidsonderzoek. 

Het is wel verstaan, dat indien deze schepen 
gednreode den overtocht verdachte verschijnselen 
aan boord hebben gehad, de quarantaine te EI-Tor 
zal worden gehouden en 15 dagen duren zal. 
Ingeval een verdacht verschijnsel zich aan boord 

mocht openbaren 1usschen Tor en Suez, zal het 
schip uaar Tor teruggezonden worden, om er de 

liij de vorige paragraaf bedoelde quarantaine te 
ondergaan. 

De karavanen bestaande uit Egyptische bede• 
vaartgangers, zullen alvorens in Etzypte te komen, 
te El-Tor eene verplichte quarantaine van 15 dagen 
ondergaan. Vervolgens 2ulleu zij naar Ras-Mallap 
gezonden worden om er eene waaroemings-qoa
raotaine van IS dagen te ondergaan, waarna zij 
niet tot het vrije verkeer zullen worden toege• 
laten dan na een gunsti11: gezo11dheidsonderzoek en 
ontsmetting van de bagage. 

De karavanen bestaande nit vreemde bedevaart
gangers die zich langs den landweg naar hunne 
haardsteden moeten begeven , zullen aan dezelfde 
maatrej!eleo onderworpen worden als de Egyptische 
karavanen en tot aan de grenzen van de woeatijn 
vergezeld moeten worden door sanitaire waehteo. 

De karavanen die uit den Hedjaz komen langs 
den weg van Kaba of van Moïla, znlleo bij hunne 
aankomst aan het Kanaal aan een geneeskundig 

onderzoek en aan ontsmetting van het voile linnen 
en van de reisbeooodigdheden onderworpen worden. 

Art. 6. 1°. Gedurende al den tijd, dat de terug
keer van bedevaartgangers zal aaohondeo zullen 
de schepen met schooneo gezondheidspas komende 
uit den Hedjaz or uit eenige andere haveu aan 
de Arabische kost der Roode Zee, die bedevaart

gangers aan boord hebben, gebonden zijn zich naar 
El-Tor te begeven om er eeoe waarneming van 
drie à vier dagen te ondergaan , na al de bede

veartgengers . ontscheept te heb beo. 
2°. Alleen de bedevaartgangers zullen aan het 

quarantaine kampement ontscheept worden. 
3°. Na deze waarneming van 3 à 4, dagen onder

gaan te hebben zullen de schepen te Snez tot het 
vrije verkeer worden toegelaten, indien het ge
zondheidsonderzoek gunstig is. 

4.0 • Evenwel zal alleen aan de Egyptische bede

vaartgangers of aan hen die ingezetenen v ao Egypte 
zijn en voorzien zijn van eene kaart van ingezeten
schap toegestaan worden zich te Soes te ontschepen. 

5°. Ten aanzien van de andere bedevaartgangers 
van vreemde nationaliteit zal dezelfde regel ge• 
volgd worden als die welke voorgeschreven is bij 
parll@TBBf 3 van artikel 3. 

6°. Overscheping van bedevaartgangers is ten 
strengste verboden in alle Egyptische havens. 

7°. Schepen met schoooen gezondheidspas, 
komende uit den Hedjaz of uit eene haven aan 
de Arabische kost der Roode Zee, zon4er bede
vaartgangers of soortgelijke opeenhoopingeo van 

menscheo aan boord te hebben, en die gedurende 
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iÏeo overtdl!lit geen verdacht verschijnsel hebbeJ 
gehad, zullen te Suez tót het vrije verkeer wora 
den ~elateo na gpatig geneeskundig onderzoelr, 

Art. 7. Aan schepen die met schoonen gezond
heidspas uit den Hedjaz vertrekken en bedevaart~ 
gangera aan boord hebben beAtemd ~oor eene haven 
aan de Afrikaaosche kust der Roode Zee i• het 
vergund z.ich naar Souakim te begeven om er de 
waarneming van 3 à 4 dagen t~ ondergaan , met 
ontscheping der passagiers aaó het quarantaine 
kampement. 

Art. 8. De karavanen en bedevaartgan~ers die 
langs den landweg aankomen zullen aan de Bronnen 
van Mozes aan een geneeskunJig onderzoek en 
aan ontsmetting .worden onderworpen. 

Ot7erziclzt van de concluriën der teclznilclie com
missie nopens ds toepassing van het regleme11t 

'/Jetre.f!ende de bedevaarten. 

De technische commissie van de Internationale 
Sanitaire Conferentie ia van oordeel dat het om 
stellige resultaten te verkrijgen met de toepassing 
van het reglement betrell'ende de bedevaarten 
nooclig is : · 

1 °. dat elk schip met bedevaartgangers een regPl
matig gediplomeerd geneesheer en een ontamet
tingoven al\n boord hebbe; 

· 2°. dat de bedevaart!(Bngers, die ontscheept wor
den en zij, die aan boord gaan, op de plaatsen 
vau ontscheping in het geheel geene gemeenschap 
met elkander hebben ; 

8°. dat de schepen die bedevaartganger11 ont
scheept hebben van ligplaats veranderen om hen 
weer aan boord te nemen; 

, 0 • dat de ontscheepte -bedevaartl(Bngers in het 
kampement in zoo klein mogelijke groepen ver
deeld worden; 

5°. dat gedurende den tijd dat het kampement 
te El-Tor geopend is, er een grooter aantal ge
neesheeren dan van te voren aanwezig zij; 

6°. dat het bestuur over het sanitaire station 
geheel in handen gesteld worde van een directeur
geneesheer. Echter zullen de betrokken Mogend- . 
heden, die wenschen dat huo;e bedevaartgangers 
behandeld worden door een geneesheer van l!nnne 
eigene nationaliteit zich tot den Raad van Alexan
drië moeten wenden die daartoe toestemming zal 
kunnen verleenen op voorwaarde dat die genees-

, heeren te El-Tor in alle gevallen onder het bestuur 
van den directenr van het kampement zullen staan; 

70. dat er een voldoend aantal sanitaire wachters 
zij en dat deze zoodanig bezoldigd worden, dat · 

1893. 

zij niet aan pogingen tot omkooping behoeven toe 
te geven; 

8°. dat er onder de bevelen van d;n directeor 
een bacteriologisch laboratorium opgericht worde, 
waaraan een bevoegd geneesheer verbonden ia om 
de gevallen van cholera op wetenschappelijke wijze 
va•t te stellen en den oorsprong, het verl_onp en 
het einde eener epidemie nauwkeurig te bepalen; 

9°. dat lwt aantal en de afmetingen der out
smeUingsovens voldoende zij om de bewerkingen 

· vlug nit te voeren (ten minste drie stuka van 
groot model); 

Jo•. dat zich gedurende den bedevaarttijd steeds 
een werktuigkundige te El-Tor bevinde, ten einde 
de g.ereitelde werking der ovens onder .Je bevelen 
van den geneesheer te verzekeren; 

11°. dat een voldoend aantal stortbaden ingericht 
worde om de bedevaartgangers de baden te doen 
nemen, die noodig zijn voor de algeheele ontsmetting 
der massa's, die El-Tor moeten doormaken; 
• 12°. dat er gednrende het kampecren der bedi:. 
vaartgan11:ers door het personeel en met de hulp
middelen van het laboratorium van het sanitair 
station nauwlettend toezicht 11:ehoudeo worde op 
.de hoedanigheid van de voedingsmiddelen en van 
het water; 

l 8°. dat het tarief van de prij ren der voedings
middelen door den Raad van Alexandrië vastge
steld en in de kampementen aangeplakt worde; 

14.0 • dat het aan de bedevaartgangers verstrekt 
wordende water gedistilleerd, of voor de uitreiking 
tot eeoe temperatuur van 100° C. gebracht worde 
en dat in de verschillende afdeelingen van het 
kampement het water in meerdere reservoirs be
waard worde, zoodat men in staat zi) aan de 
bedevaartgangers eene voldoende hoeveelheid water 
van goede qualiteit te geven. 

De reservoirs moeten gesloten zijn en voorzien 
van kranen of van een pomp; 

lli•. dat de voorschriften voor de ontsmetting 
en alles wat voor de werking van het sanitair 
station te Suez ooodig is in het algemeen ook in 
het kampement te El-Tor wordt gevonden (zie het 
reglement en de voorschriften tegen de cholera en 
de beschrijving van de sanitaire inrichting bij Soez). 

De beerputten zullen een onderwerp van bijzonder 
gestreng toezicht van de Ranitaire overheid uitmaken. 

De ligging dier putten sal zoodanig _gekozen 
worden, dat zij niet aan uitbreiding dier ziekte 

blootstellen ; 
16°. dat een telegraafdraad het kampement te 

la-Tor met het sanitair station verbinde. 
6 
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BIIL4.OE V • 

V oor//JQl'g1'11141Jtregelen aan 6oqrtl tier ,cliepm te 
· neml!fl op Aet oogm/Jlil: 11an 11srtrel: getlm-entk 

tlen ovsrtocltt en 6ij aanl:omat te Suez. 

N.B. De kiem der cholera ia aanwezig in de 
verteringsorganen der zieken; de overbrenging 
geecbiedt vooral door de' uitwerpselen en de uit
gebraakte stoffen en bijl{evolg door het linnen , 
de matrassen en de bevuilde handen. 

1. MAATREGELEN TE NEKEN OP HET OOOEN• 

BLIJ!. VAN VIIRTBEK, 

1 °. De gezagvoerder wake er voor, dat ge ene 
personen aan boord worden toegelaten , die -ver
dacht worden door eeoe cholera-achtige aandoening 
aangetast te zijn. 

Hij weigere ( ongewaBSohen) linnengoed , oude 
kleederen, beddegoed en in het algemeen alle 
;tnile of verdachte voorwerpen aan boord te nemen. 

Beddegoed, kleederen, lompen, enz. , welke 
aan zieken toebehoord hebben die door cholera 
of eene verdachte aandoening aangetast waren, 
moeten niet aan boord worden ~elaten . 

2°. Wanneer het schip landverhuizers of troepen 
moet overbrengen is het wenschelijk dat de io
ilcheping niet plaats vinde v66r dat alle personen 
groepsgewijze gedurende li of 6 dagen aan eene 
waarneming onderworpen zijn geweest, waardoor 
men in staat is zich te verzekeren, dat geen van 
hen door cholera aangetast ie. 

3°. V66r de inscheping worde het schip vol
komen gereinigd en desnoods ontamet. 

4°, Het is vooral noodzakelijk dat het drink
water aan boord uit eene bron genomen worde , 
die beschut is tegeu alle mogelijke besmettelijke 
invloeden. 

Wllter stelt aan geen gevaar bloot wanneer het 
gedistilleerd of gekookt ia. 

Il, KAATREGELEN Til NEKEN GEDURENDE DEN 

OVERTOCHT. 

l 0 . Het ia wenschelijk, dat op ieder schip 
eene plaats vrij gehouden worde om de personen 
af te zonderen die door eene besmettelijke aan
doening aangetast zijn. 

2°. Wanneer zij er niet ia , worde de toegang 

verboden tot de hut of tot elke andere plaats 
waar iemand door cholera aangetast is. 

3°. Het heddegoed , het linnen en de kleederen, 
die met den zieke in aanraking geweest zijn, 

taoeten onmiddellijk en ~el in de kamer van den 
zieke zelf gedompeld worden in eene ontsmettende 
oplossing. • 

Hetzelfde geschiede met de kleederen der personen 
dlie hem oppassen en welke bevuild mochten zijn. 

Voorwerpen -welke geene waarde hebben, moeten 
worden verbrand of in zee gew~rpeo , wanneer 
men noch in eene haven, noch in het hnaal ia. 

Ue andere moeten naar den oven wol'den over
gebracht in waterdichte zak ken , welke in een 
1oblimaatopl088ing gedrenkt zijn, zoodat elke aan
raking met omringende voorwerpen vermeden wonfe. 

Wanneer er geen oven aan boord is, moeten 
die voorwerpen gednrende 2 uur in de ontsmettende 
oploseiog gedompeld blijven. 

4°. De uitwerpselen der zieken (oitbre.akselen 
en fecale stoffen) moeten worden opgevangen in 
.een bak waarin meu van te voren van eene der 

• elders aangegeven ontsmettende oplossingen een 
glasvol gegoten heeft. 

Die nitwerpselen moeten onmiddellijk in de 
p;emakken worden geworpen. Deze moeten na 
iedere nitstorting van cholerische stoffen zorgvuldig 
worden ontsmet. · 

6°. De vertrekken, waarin de zieken verblijf 
houden moeten volgens de hierboven aangegeven 
regelen zorgvuldig worden ontsmet; 

6°. De lijken moeten in zee worden geworpen, 
na van te voren p;ewikkeld te zijn in een in 
sublimaat gedrenkt lijkkleed. 

7°. Al de voorhehoedmaatregelen , welke ge~ 
dorende de reis toegepast zijn moeten in het scheeps
journaal worden vermeld, dat bij aankomst te Suez 
aan de geneeskundige autoriteit vertoond wordt. 

8°. Deze regelen zijn uitdrukkelük van toe
passing op alles wat met de _zieken in aanraking 
is geweest, welke ook de hevigheid en de afloop 
der ziekte moge geweel!1. zijn. 

lil. KA.ATREGELEN TE NE]l[EN BIJ A.A.NKOKST 

Tl!: SUEZ. 

1 °. Alle vaartuigen zullen een geneeskondig 
· onderzoek ondergaan, alvorens ·het kanaal van 

Suez- bionen te varen. · 
2°. Dit onderzoek zal geschieden door de ge

neeskundige overheid te Suez. 
3°. Indien het schip besmet ia znllen de door 

cholera of door twijfelachtige verschijnselen aan
getaste personen, ontscheept en afgezonderd worden 
in een bijzonder lokaal, opgericht in de nabijheid 
van Suez. 

Als twijfelachtig worden besehouwd de personen 
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die verschijnselen van cholera inzonderheid chole• 
rische diarrhee gehad hebben. 

4°. Voor dat het schip het kanaal van Suez · 
binnenvaart zullen behalve alle besmette voor
werpen, ook ontsmet worden de kleederen, het 
beddegoed, de matrassen, tapijten en andere voor• 
werpen, die met den zieke in aanraking zijn ge
weest, de kleederen van hen die hem opgepast 
hebben eo de voorwerpen welke zich bevinden in 
de hnt van den zieke en de nabijgelegen hotten, 
den gang naar die hutten en op het dek of de 

gedeelten van bet dek waarop de zieke verblii f 
mocht hebben gehouden. 

(l'olgt de 01'derteekeltÏ11Q.) 

, 
28 Maart 1893. BESLUIT, bepalende de plaatsing 

in het Staat,"6lad van de door de ter inter
nationale conferentie tot bescherming van 
den industrieelen eigendom te Madrid ver
tegenwoordigde Mogendheden geteekende 
schikking, met slotprotokol en protokol. S. 55. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Gezien het protokol nummer 2, met alotpro• 
tokol, alsmede het protokol nummer 3 te Madrii . 
door de ter Internationale Conferentie tot be
scherming van den iodustrieelen eigendom ver
teg~nwoordigde Mogeedheden onderteekend, het 
eerste den Uden, het tweede den 15den April 
1891 van welke protocollen een afdruk :net ver
taling aan dit besluit gehecht blijven en daarvan 
een onafscheidelijk deel uitmaken; 

Gezien de wet van 12 December 1892 (Staat1-
"6latl n°. 270) houdende goedkeuring van voor
noemde protokollen; 

Gelet dat meergenoemde protokollen door Ons 
namens de . Koningin den 22sten Febrnari 1893 
zijn bekrachtigd, alsmede dd de akte houdende 
die bekrachtiging den l 3den Maart daaraan
volgende in dt: Staats-archieven te Bern ia neder
gelegd; 

Op de voordracht van den Minister van 
Bnitenlandsche Zaken, van 21 Maart 1893, Al

gemeen Secretariaat, n°. 3288. 
Hebben goedgevonden en verstaan, de be-

• keodmaking van bedoelde protokollen (l) te be
velen door plaatsing van dit besluit in het 
Staat,h!,tûl,. 

De Minnters, Hoofden van Departementen van 

(l) Zie deze protokollen, opgenomen in de wet 
van 12 December 1892, S. 270. 

Algemeen Bestuur, worde n belaat, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen, in voornoemde overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 23sten Maart 1893. 
(J/et.) E MM A. 

De !finiater oan Buitenla11tlsclz~ Zaken, 
(J/et.) VAN TIENHOVlllf. 

(Uitgeg. 18 ÀprÏl 1898.} 

24 Maart 1893. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
wet van 8 November 1816 (Staat,ftadn°. 51) 
niet stilzwijgend is afgeschaft door art. 199 1 
van het Bnrgerlijk Wetboek. 

De Hooge Raad enz., 
Partijen gehoord ; 
Gezien de stuk ken; 
0oW11Jege,sde dat als eerste middel van cas

·satie is voorgesteld : 
Schending van de artt. 2004 en 2008 B. W. 

in verband met art. 1991 B. W. alsmede schen• 
ding en verkeerde toepassing van art. 2 en 3 der 
w11t van 8 November 1816 n•. 36 (Staau
"6/ad n•. 51) in verband met art. 228 der ge• 
·meentewet, omdat de rechtbank ten onrechte de 
onderhavige rechtsvordering - ingesteld or 31 Au
gnstus 1891 door een aannemer tegen den bur-

• gemeeater van Sappemeer als zoodanig tot be
talinir eener versch nldigde aanneming880m ter 
zake van uitgevoerd onderbond van straatwegen, 
rnstbanken, vaste en draaibare brng,cen over het 
jaar 1889 in die gemeente - verjaard en ver
vallen heeft verklaard op grond van de artt. 2 
en 8 der afgeschafte wet van 8 November 1816 
n°. 36 (Staat1"6lad n°. 51) in verband met ;rt. 
222 der wet van 29 Juni 1851 (gemeentewet). 

0. daaromtrent: 
dat het middel bernst op: de stelling dat de 

wet van 8 November 1815 (Staat,ilatl n°. lil) 
stilzwijgend zon zijn afgeschaft door de bepaling 
van art. 1991 B. W.; 

dat die stelling evenwel is onjuist; 
0. toeh, dat bij de wet van 8 November 1815, 

ten einde de begróoting der Staatsnitgaven over 
elk dienstjaar behoorlijk te lcnnneu ar.luiten, de 
vorderingen ten laste van den Staat aan eene 
$Orte verjaring worden onderworpen, behalve die 

/ Welke in art. 4 dier wet zijn uitgezonderd; 
dat die wet dus is eene speciale wet, waarbij 

de verjaring in zekere bijzondere gevallen af.zon
i!lerlijk is geregeld· in afwijking van he~ algemeen 
voorschrift van art. 1991 B. W., waarnit ,olgt. 

6* 
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dat, naar den regel dat de algemeene wet de 
bijzondere wet niet opheft, de wet van 1815 ook 
na de invoering van het B. W. i~ blijven be
staan; 

dat dit te eerder mag worden aangenomen , 
omdat de wet van 1816 ia tot ~tand gekomen 
toen hier te lande de Fransche wetgeving van 
kracht waa, en in ut. 2227 C. C. eene bijna 
gel ij klnidende bepaling voorkwam als die van art. 
1991 B. W. terwijl uit niets bl~kt dat de wet
gever bij de invoering van het B. W. in den be
ataandeo rechtstoestand op dit punt verandering 
beert willen brengen; 

dat trouwens de bij het middel gevoerde be
wering ook in strijd is met het gevoelen van den 
'ltetgever • zelven, die zoowel in art. 228 der ge
tneentewet 8tilzwijgend, als nitdrukkelijk in art. 
29 der wet van 6 Oct. 1841 (Staat86lad n°. 40) 

gewijzigd bij de wet van 20 Juli 1870 (Staats
lilad n•. 123) het voortdurend bestaan van de 

wet van 8 Nov. 1815 erkend beeft; 
0. dat mitsdien het eerste middel is ongegrond; 

0. dat het tweede middel van cassatie h1idt: 
Schending en verkeerde toepassing van art. 4 

der wet van 8 Nov. 1816 n•. 36 (Staat,

lilad n•. fil) - aangenomen dat deze wet niet 
is afgeschaft geworden - omdat de onderhavige 
vordering - een àannemingssom - behoort tot· 
die pretentien welker bedragen bepaald zijn, en 
wier afdoening en betaling gebruikelijk is zonder 
dat eene voorafgaande aanvrage of productie van 
stukken van de z\ide der belanghebbenden ge
vorderd wordt, en alzoo behoort tot de uitzon• 
deringen bij art. 4 van voormelde wet genoemd, 
waarop verjaring b{i die wet niet toepaSEelwc is 
verklaard; 

0. dat dit middel zijn feitelijken grondslag 
mist, omdat de rechtbank heeft beslist, dat het 
•oep op de uitzondering van art. 4 der wet 
van 1816 den _geint., on eiacher in cassatie niet 
kan baten, vermits niet blijkt dat bij vorderingen 
als de onderwerpelijke de afdoening van betaling 
gebrnikelijk is zonder aanvrage en productie van 
stukken, en dat het tegendeel veeleer wordt aan
getoond uit de omstandigheden die in het mor
afgaand gedeelte van het ,onnis zijn vermeld, en 
waartoe o. a. behoort dat de geint., nu eiacber, 
als aannemer, eene declaratie in duplo had be
hooren in te dienen ingevolge de bepalingen van 
het bestek, waarop de algemeene voorwaarden 
voor de Rijkswerken van toepassing waren ver
klaard; 

0. dat eindelijk bij het derde middel wordt 
'lieweerd: 

Schending van de art!. 2019 en 20~7 B., W. 
.qmdat waar - gelijk in cam de aannemingssom 
11n het vorderingsrecht steeds or,betwist waren, 
de ingeroepen verjaring niet verklaard ia geworden 
voor gestuit, of de ingeroepen verjaring niet ver
klaard is geworden als niet loopende - aau
genomen dat de vordering eerst 01ieischbaar ware 
1111 opneming en goedkenring van het werk -
1oolang die opneming en goedkeuring niet heeft 
plaats gehad; 

0. te dien aanzien, dat noch in eersten aan
leg, noch in appel is beweerd dat de verjaring 
zou zijn gestnit, of dat de verjarinicstermij n nog 
niet zon zijn aangevangen, en dat er ook geene 
feiten zijn aangevoerd, veelmin door den rechter 
daarover is beslist, waarop zoodanige bewering 
.zou kunnen rusten; 

dat mitsdien dat middel, als betreffende vraag
.punten waarover bij den recb ter die over de 
_feiten oordeelt, geen i,iachil was en waarover 
deze ook geen uitspraak heeft gedaan, niet vat
ba'lr is orn in cassatie te worden ouderzocht; 

Verwerpt het beroep in cassatie en veroordeelt 
den eiacher in de kosten. 

2ó Maart 1893. BESLUIT, tot wijziging rnrr het 
Koninklijk besluit van 4 September 1892 
(Staat,blad n•. 2ló), tot va~tstelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. fi6. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;i EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat eeoe wijziging wenschelijk is 
van het Kor,inklijk besluit van 4 September 1892 
(Staat8blad n•. 215), tot vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending der Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreidlng en gevolgen; 

Op de Yoordracht van de Ministers van Binnen
landsche Zaken, van Financiën en van Water
staat, Handel en Nijverheid , van !6 Februari 1893, 
n°. lOló, afdeeling Medische Politie; van 18 Febru

ari l 893, n•. 100, Invoerrechten en Accijnzen; • 
va!! 20 Februari l 893, litt. Q, afJeeling Handel 
en Nijverheid; 

Gelei op de wet van 26 April 1884 (Staat&blad 

n°. 80), aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staat8blad n°. 164) en gewijzigd bij art. 19 van 
de wet van 16 April 1886 (Staat&blad no. 64); 
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fün Raad van State gehoord (advies valt . 
l-6 Maart 1893, n°. 28). 

Gelet. op het nader rapport van de ,Ministers
van Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van • 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 20 Maart 
1893, n°. 1686, afdeeling Medisr.he Politie; 
22 Maart 1893, no. W, Invoerrechten en Ac
clJnzen; en 23 Maart '1893, litt. C, afdeeling 
Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen : 
Art. I. Het derde Jid ~an artikel 1 van het 

Koninklijk besluit van , September 1892 (Staat,
blatl, n°. 216) vervalt 

II. Art. 8 van het Koninklijk besluit. van 
4 September 1892 (Staat,blad n°. ~15) wordt 
gelezen als volgt: 

•Het is aan personen, komende uit landen of 
plaatsen door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken in de Nederlandscl,e Staatscourant aan
gewezen, verboden, hunne reis in Nederland 
.verder dan het grensstation of den eer$ten Neder• 
land,chen grenspos! voort te zetten, alvorens in 
het bezit te zijn van een schriftelijk bewija , dat 
zij, Nederland binnenkomende, p:eene ziektevér
ecbljnselen vertoonden, welke het bestaan van 
Aziatiache cholera deden vermoeden . 

•Dit bewijs wordt, ofereenkomstig een model, 
door den Minister van Hionenlandsche Zaken vast 
te stellen, afgegeven door den op dat station of 
op dien post van Rijkswege met geneeskundig 
toezicht belasten geneeskundige of, hij gebreke 
van dien, door den hoogst in rang zijnde van 
de aanwezige ambtenaren van de invoerrechten 
en accij nzeo. 

• Door de zorg van hem, die het bewijs afgeeft , 
wordt de burgemeester van de plaats van be
stemming van den houder, van diens aan_komst 
onderricht. 

• De in het eerste lid van dit artikel genoemde 
penooeo zijn verplicht, binnen 24 uren na aan- · 
komst op de plaats hunner bestemming, het 
bovenbedoelde scb.ri!telijk bewijs te vertonnen bij 
het gemeentebestuur. . 

•Indien van wege het gemeentebestuur een 
geneesknodige met het honden van toezicht op 
hen belast is, zijn zij verplicht, dezen bij zich 
te ontvangen en hem alle verlangde inlichtingen 
ter zake van de nitvoering van het tegenwoordig 
besluit, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, te 
venchafl'en. 

• Vertrekt een persoon als bovenbedoeld binnen 
vijl dagen na 1.ljne aankomst weder naar eene 

andere gemeente , dao rust aldaar op hem gelijke 
vetplichting als in de eerate plaats zijner bestemming. 

• Het bestnur van die andere gemeente wordt, 
zoo mogelijk, no de aankom3t van den persoon 
onderricht door het gemeenlebestnnr van de eerste 
plaat, van bestemming. 

•Op het schriftelijk bewijs, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, worden de verplichtingen 
vermeld, welke in het vierde, het vijfde en het 

zesde lid aan den houder daarvan zijn opgelegd." 
III. Art. 14 van het Kouinklijk besluit van 

4 September 1892 (Staat,!Jlad n•. 215) wordt 
geleien als 'Volgt : 

•Reizigers, die door den ge11eeskundige be
vonden worden niet aan Aziatische cholera te 
lijden, noch verschijnselen van die ziekte te ver
toonen, worden terstond tot voortzetting der reis 
toegelaten, behoudens het bepaalde bij art. 8 van 

het tegenwoordig besluit." 
IV. Achter art. 22 van het Koninklijk besluit 

van 4, September 1892 (Staat16!ad n°. 216) 
worden acht uien we artikelen gevoegd, 1 nidende 
als volgt: 

Art. 23. Aan elk der· door de Ministers van 
Einnenlandsche Zaken en van WaterBtaat, Handel 
en Nijverheid aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere bionen
wat~reo, wordt geneeskundig toezicht gebonden 

,op de daarlangs varende schepen en hnune op
varende,,, door een of meer geneesknndigeo, die 
daartoe door den M inisl.er van Bin nenlandsche 
Zaken, met toekenning van eene door dezen te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging wor<ien 
aangewezen. 

Ue beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandscl:e Staat,courant • 
geplaatst , ten minate één dlll! vóór dat zij in 
werking treedt. 

Árt. 24. Onverminderd art. 10 der wet van 
, December 1872 (StaaûlJ!atl, n°. 13-'), zooals 
dat lnidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staall!Jlad o0 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan een der in urt. 23 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde plaatsen, onder-

-worpen aan een gezondheidsonderzoek. 
De schipper is verplicht met zijn schip de 

door den burgemeester aan te wijzen ligplaats in 
te nemen, en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaarlnigeo te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaatregelel} toegepast 
zijn, Op dit verbod van !(emeenschap met den 



86 25 M AART 189 3, 

wal is toepasselijk het tweede lid van ·art. 10 der 
wet van 4 December 1879 (Staat,blad n•. 134), 
sooals dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staat,6/ad n•. 36), De echipper zorgt, met al 
de te siJner beschikking staande middelen, voor 
de stipte naleving van de gegeven bevelen en is 
verplicht de vragen , hem door of namens den 
met het gezondheidsonderzoek belasten p:enee3• 
koniige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
onverwijld te beantwoorden, 

Ár/., 25. De geneeskundige verricht het gezond
h11idsonderzoek van het schip, van de opvarenden 
en van de lading of andere op her schip aan

wezige goederen, op de wijze, dir hem, na 
overleg met den burgemeester, het !meest doel• 
treffend Toorkomt, Indien hem blijkt, dat het 
•ip binnen de laatste 24 uren een gezondheids
onderzoek, overeenkomstig de \1-0Qrsehrifteo van 
dit besluit, heeft ondergaan, kan hij het van 
verder onderzoek vrijst ellen, indien de toestand 
van het schip of van de opvaren4eo hem tot 
zoodanig onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

.Ärt. 26. TJe geneeskundige , die het gezond
heidsonderzoek verricht · heeft, geeft den burge
meester _advies omtrent de in het belang der 
volksgezondheid te nemen maatregelen, aan welk 
advies de burgemeester verplicht is onverwijld 
gevolg te geven, behoudens bereep op den M ioister 
van Binoeolandsche Zaken. De kostbo, op deze 
maatregelen vallende, komen ten laste Îan het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, is die ooodig, volgens 
de regelen, krachtens art. 2ó der wet van 4 De
cember 1872 (Staata/Jlad n•. 134) v~tgesteld. 

.Ärt. 27. Het schip wordt dadelijk tot den 
verdereo doortocht tDt'gelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien dit 
tot geen verdere maatregelen aanleiding geeft, 
hetzij nadat aan de maatregelen, nallf aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek voorgll811hreven, uit
voering is gegeven. In het laatste gfval kunnen 
evenwel de opvarenden , die bij het gezondheids
onderzoek bevonden worden niet te lijden ann 
.Aziatische cholera, noch verschijnselen van die 
ziekte te vertoonen, met toestemming van den 

met het onderzoek belasten geneeskundige, ter
stond onbelemmerd aan den wal worden toege
laten; vooraf heeft ontsmetting plaats r indien deze 
door den geneeskundige noodig wordt geoordeeld. 

.tlrt, 28. Ten bewijze dat het sc~ip tot den 
verderen d~rtocht is toegelaten , en het verbod 

van gemeenschap met den wal opgeheven, ont-

vangt de iw.hipper van den met het gezondheids• 
onderzoek belasten geneesknndige eene schriftelijke 
'Verklaring, volgens het model, door den Minister 

an Binnen!andsche Zaken vast te stellen, en 
waaruit zal moeten blijken van den toestand van 
het schip, van dien der opvarenden en van dien 

, der lading of andere op het schip aanwezige 
goederen, benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door den 
geneeskundiire afgegeven in het geval, beuoeld in . 
het 2de lid van arl. 2ó van het tegenwoordig 
besluit, in welk (l:eval daarvoor ook de bevestiginl!' 
van eene vroegere verklaring in de plaats kan treden. 

Art. 29. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in art. 2 3 van dii 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op · Rijkskosten, in overleg met de krachtens ge
noemd artikel aangewezen geneeskundigen, voor 
het personeel en het materieel, dat de genees
knndigen voor het gezondheidsonderzoek behoeven, 
en dat noodiit is voor de uitvoering van de naár 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voorge
schreven maatregelen, en voorts voor de voorl
dotende aanwezigheid van zuiver drinkwater eu 
water voor . hoishoudelijke doeleinden, opdat di$ 
aan de schippers, indien de geneeàknodige het 
noodig oordeelt , kunne worden verstrekt.. 

Art. SO. Op de krachtens artikel 23 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasselijk 
het late en 3de lid van art. 21 van dit beslnit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambtenaar 
van Rijke- of gemeentepolitie met hnn advies. 
ter zijde, wanneer dezen . dit behoeven bij de 
uitvoering van wettelijke voorschriften, betreffende 

de wering of bestrijding der Aziatische cholera. 
De ambtenaren van Rijks- eo gemeentepolitie 

zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, verplicht 
met al de hno ten dienste itanode middelen 
onverwijld mede te werken tot de uitvoering van 
de door bedoelde geneeskundi11,en voorgeschreven 
maatregelen. 

Art. 31. De in het te_geowoordig besluit ge
noemde Ministers zijn bevoegd de door hen 
krachtens dit besluit genomen beschikkingen of 

gedane aanwijzingen, zoo dikwijls de omstandigheden 
dit gedoogen of noodig maken, op dezelfde wijze 
als zij zijn tot stand gekomen, _te wijzip;en of in 
te trekken, 

V. Artikel 23 van het Koninklijk besloit van 
4 September 1892 (Staatablad n•. 12ó) wordt 
artikel 32. 

VI. Het tegenwoordig besluit treedt in werking 
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op den vijfden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staat,coremnt waàrin 
het geplaatst is. 

De Ministers van Bin nenlandsche Zaken, van 
Financiën en van Watenitaai, Handel en Nijver
heid zijn helast met de nitvoering van dit besluit, 
dat in het Slaat1blad en gelijkt ijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarv11n afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

'• Gravenhage, den 21isteu · Maart 1893. 
(.qet.) E M M A. 

De Jlittüter 11att Binnenlandlclie Za1tm, 
(g6t.) TAK VAN POORTVLIET. 

De Minuter van Financiën , (!Jet.) P1ERSON. 

De Min. 11an Water,taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. Ll!LY. 

(Uitgeg. 9 April 1893.) 

27 Maart 1893. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement voor de scheepvaart, ter beveili
gin~ vau de . spoorwegbrug over de Orede 
J,faa~ in den Staatsspoorweg van Rotterdam 
naar Breda, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 28 Jnli 1886 (Staatd!ad n•. 124). 
s. li7. 

IN NAAK VAN H. M. WI LHELM I NA. ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 21 Mei 1892, • 
L• B, afdeeling Handel en Nijverheid ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 28 Jnli 1886 
(Staatahlad n°. 124); 

Den Raad, van State gehoord (ad~ies van den 
6 September 1892, n°. 9); 

Gelet op het no.der rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en NijvarheiJ van 22 Maart 
1893, n•. 171, afdeeliug Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 2 van het reglement voor de scheepvaart, 

ter beveiliging van de spoorwegbrug over de Oude 
Maas in den Stao.tsspoorwep; van Rotterdam naar 
Breda, vastgesteld bij Koninklijk• besluit van 
28 Jnli 1886 (Staat,blad n•. 124), te wijzigen 
als volgt: 

a. Art. 2, 2de lid, · wordt gelezen : 
Met het &lniten van de bruggen wordt aange

vangen 5 minuten nadat door het station Dord
recht het sein daartoe aan den brugwachter ge
geven ia. Dat sein wordt door het station Dord
récltt gegeven 16 minuten v66rdat een trein de 
brug bereiken kan. 

b. Art. 2, 4.de lid, wordt gelezen : 

Van voorkomende buitengewone omstandigheden 
· en den dientengevolge noodigeo tijd voor het sluiten 

der brnggeo wordt door den brugwachter aan het 
station Dordrec!,t schriftelijk en met het seintoe
stel kennis gegeven. 

c. Art. 2 , lide lid, wordt p;elezeo: 
Een trein mag van station Dordrec!,t niet ver, 

trekken en van B arenil!recl,t komende, den blok
post aan de noordzijde van de brug onmidd 

v6ór den aanvang van de klimming niet voorbij 
Yijden, v66rdRt aan gezegd station of aan gezeg

. den blokpost het bericht is ontvangen dat de brng 

gesloten is. 
Ue Minister van Waterstaat, Handel en Nijver

heid is belast mei de uitvoering van dit beslnit', 
hetwelk !(elijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staal8courant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medep;edeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 27sten Maart 1893. 
(get.) E MM A. 

De Min. van Water,taat, Handel en .NijtJerlieûl, 
(!Jet.) C. LELY. 

(Uitgeg. 8 Àpril 1898.) 

l'i April 1893. BESI.UIT, tot vaststelling van een 
reglement voor de Cadettenschool. S. 58. 

lN NAAK VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
en van Koloniën, dd . 11 Januari 189a, Kabinet, 
Lift. Q' en van 17 Jaooari 1893, Lilt. C, n°. 1; 

Overwegende, dat, ingevolge art. 48 der wet 
·van 21 Juli 1890 (Staailblad 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 bepalingtn , bedoeld 
bij de artt. 7, 9 , 10, l 6 , 16 en 19 dier wet , 
voor zooveel de Cèdetten•chool betreft, bij alge
meenen maatregel van besiuor ffl(!eten worden 
vastgesteld; 

Den Raad van State gehoor_d (advies van den 
14, Maart 1893, n°. 22); · 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers van 27 Maart 1898, Kabinet, Litt. 117 

en v11n 1 April 1898, Litt. C, N•. 49; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

l•. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 
,&glement ooor de Cadettensc!,ool; 

2•. te bepalen, dat dit reglement in werking 
treedt op l Mei 1893. 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën zijn, 
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ieder voor zooveel. hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk, met bet daarbij 
behoorend reglement in het Staat,Mad zal worden 
geplaatst en in afscbrüt aan den Raad van State 
zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den liden April 1893. 
(,get.) E M M A. 

De Mi"i,ter van OorlofT', (,gtt). · SEYFFARDT, 

De Minister van Kolonim, <,get.) v. D1mB.K, 

(Uitgeg. 8 ..J.pril 1893.) 

Behoort bij het Koninkltik beslnit van 
5 April 1893 (Staatsblad n°. 58). 

REGLEMENT VOOR DE CADETTEN
SCHOOL, lzoud'!1'de btpalingm tot uit-
11omtlfl van art. 48 der wet van 21 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 126), fot regeling 
11an !tet Militair Onderwijs b~i tl.e Land-· 

macltt, voor rzoover daarhij de opleiditlfl 
11oor dm officiersrang en de ltoogere 
vurming van den offi,cier tzijn !Jetrolclcen. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

INWENDIGE REGELING, 

1. .Jlffemeene bepalingen. 

en de voll(nnmmers van alle jongelieden die aan 
dat examen hebben Yoldaan. lle Minister ian 

• Koloniën brengt deze opgave onverwijld ter kennis 
van den Minister van Oorlog, die, dadelijk nadat 
1ie toelating der adspiranten door hem is vaat
iesteld , daarvan mededeeling doet aan êerstge
noemden Minister. 

De Minister van Koloniën stelt alsdan den 
Gouverneur-Generaal per telegram in kennis met 
de namen der toegelaten jongelieden , voor zoo
veel deze het examen in Nederland.rclt-lndië heb
ben afgelegd. 

2. Ten aanzien van den zoon van een Eoropeesch 
of daarmede gelijkgesteld ingezetene der koloniën 
of bezittingen van het Rijk in andere werelddeel'en, 
als bedoeld bij art. ló der wet, die aan het toe
latingsexamen weuscht ·deel te nemen met het 
doel om voor den dienst hier te lande te worden 
opgeleid, doch die de hoedani~eid van Neder
lander, volgena de wet van 12 De~ember 1892 
tStaaublad n°, 268), niet bezit, moet eene ge
legaliseerde verklaring van den vader, de moeder 
of den voogd worden overgelegd, waaruit blijkt 
dat het · den belanghebbenden bekend ia, dat de 
bedoelde adspirant eventueel niet tot officier voor 
vermelden dienst kan worden benoemd, dan na• 

Art. 1. Hier te lande wordt het toelalings- dat hij genaturaliseerd is. 
examen voor de Cadettenschool jaarlijks afgenomen · · 3. De samenstelling van de commissiën met 
in de maanden Juli en Anguatna: het tijdstip het geneeskundig onderzoek der adspiranten bier 
waarop dit examen aanvangt wordt door den te lande te belasten, alsmede de tijJstippen waarop 
Minister van Oorlog bepaald. en de gemeenten wáár dat onderzoek wordt ge-

Volgens bij ·Koninklijk besluit in overeenstem- houden, worden jaarlijks door den Minister van 
ming met dit reglement vast te stellen bepalingen, Oorlog bepaald, • 
kan voorts aan jongelieden, die aan de bij art. 15 4. Hij, die in verband met den uitalag van 
der wet gestelde eischen voldoen, worden vergund het hier te lande or in NederlandJch-Indië afge• 
in Nederlandsch-Indië het toelatingsexamen voor legd examen en van het ondergane geneeaknndig 
de Cadettenschool af te leggen. Het aantRl ten onderzoek, tot de Cadettenschool wordt toegelaten, 
behoeve van deze jongelieden open te stellen ontvao~ van den Minister van Oorlog een bewijs 
pl,iatsen bedraagt in den regel jaarlijks niet meer van benoeming tot cadet. 
dan zes. 5. De toelalinii tot de Cadettenschool heeft 

Voor zooveel de plaatsen die respectievelijk voor jaarlijks plaats omstreeks het midden van de 
adspira(\ten hier te lande of in Nederlandsclt -Indië maand September. De juiste datnm wordt telkens 
zijn opengesteld , niet worden vervuld, knnnen door den Miniater van Oorlog bepaald. 
deze worden ingenomen door jongelieden die in Voor zooveel de toepassing betreft van het be
Nederlandsclt-Indië of hier te lande aan het examen · paalde bij art. 16, sub a, der wet, wordt het 
hebben voldaan en geschikt zijn bevonden voor leerjaar gerekend aan te vangen op 16 September. 
den dienst voor welken de door hen in te nemen 6. In het eerste stndiejaar wordt aan de leer
plaats onvervuld is 11:ebleven, In verband daar- lingen, behoudens het bepaalde bij art. 61 , onder 
m~e zendt de Gonverneur-Generaal van ·Neder~ 1°. en 2°., onderwijs gegeven van den aanvang 
landsclt-Indië, onmiddell ij k na afloop van het al- van het leerjaar tot omstreeks ló Juni d. a. v. 
daar gehouden toelatingsexamen, aan den Minister Het overganiçaexamen heeft ·in de tweede helft 
van Koloniën per telegram opgave van de namen der maand Juli plaat&. 
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Het tijdperk van 16 Juni tot ló Juli wordt. 
in het bijzonqer bestemd voor repetitiën, terwijl 
de gelegenheid tot eigen studie voor de leedingen 
in dat tijdvak wordt uitgebreid. 

I Voor zooveel de cadetten die niet in allen 
deele aan het overgangsexamen hebben voldaan 
een nader examen in een vak of in meer vakken 
moeten afleggen, heeft dat nader examen plaats 
vóór den aanvang van het nieuwe leerjaar. 

7. In het tweede studiejaar wordt aan de leer
lingen, behoudens het bepaalde bij art. 6 1 , onder 
1 °. en 2°., onderwijs gegeven van den aanvang 
van het leerjaar tot 1 . Juli. 

Het tijdperk van 1 Juli tot aan het be,(in van 
het toelatingsexamen voor de Koninklijke Militaire 
Academie, wordt in het bijzonder bestemd· voor 
repetitiën, terwijl de gelegenheid tot eigen studie 
voor de leerlingen in dat tijdvak wordt uitgebreid. 

§ 2. TfT erUring en ~eDoegdJieid oan den Directeur. 

8. De directeur van de Cadettenschool wordt 
bij Koninklijk besluit als zoodanig benoemd en 
ontslagen. 

9. 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 inspecteur alle van 
hem ojtgaande voorstellen, aanvragen, rapporten, 
verzoeken en voordrachten - ook die, waarom
trent de beslissing niet tot diens bevoegdheid be
hoort - zoomede de door den Minister van Oorlog 
aan te wijzen periodieke stnkkeu. 

Van belangrijke buitengewone voorvallen bij de 
Cadettenschool brengt hij onverwijld rapport uit 
aan den inspecteur. 

10. Hij oefent het gezag uit van korpscom
mandant over het aan de Inrichting verbonden 
militair personeel; met dien verstande evenwel , 
dat hij niet bevoegd is aan het personeel ber..eden 
den rang van officier eeneo graad of hoogere gra
den toe te kennen ' of de straf van degradatie op 
te leggen. 

11 . Hij regelt het onderwijs in overeenstemming 
met het vastgestelde leerplan. 

Hij zorgt voor den goeden gang van het onder
wijs en bakent, in verband daarmede, na de be• 
trokken hoofden vau onderwijs te hebben gehoord, 
de grenzen af van in elkander grijpende studie
vakken. 

H ij stelt jaarlijks, vóór den aanvang van den 
zomer- en v_66r den aanvang van den winterdienst, 

in overle11: met de hoofden van onderwijs , het 
tableau van werkzaamheden samen en onderwerpt 
dit tijdig aan de goedkeuring van den inspecteur 
van het Militair Onderwijs. 

Hij overtuigt zich of de hoofden van onderwijs, 
de officieren en de burgerleeraren zich naar be
hooren van hunne verplichtingen kwijten. 

In verband met de beschikbare gelden, dra~t 
hij zorg voor de aanschaffing van de benoo 0 

hulpmiddelen voor het onder-itijs. 
12. Hij voert het administratief beheer van de 

Cadettenschool. 
Hij waakt voor den goeden staat van de ge

bouwen en van het materieel. 
Hij doet, in den regel bij de indiening van de 

jaarlijksche begrooting van kosten voor de Cadet
tenschool, aan den inspecteur van het Militair 
Onderwijs de noodige voorstellen voor het onder
houd van een en ander. 

13. Hij kan zich, in zijn persoonlijk belang , 
voor niet langer dan vier dagen binnenslands van 
zijne standplaats verwijderen. 

Van zijne afwezigh_eid geeft hij vooraf kennis 
aan den inspecteur. 

Voor langer binnenlandsch en voor bnitenlandsch 
çerlof - ook ge~nrende de tijdperken bedoeld bij 

art. 61, onder 1 •., 2°. en 3°. - zendt hij eene 
aan vraag aan den inspecteur. 

Bij ziekte of afwezigheid van dèn directeur wordt 
- behoudens het bepaalde bij art. 62 - in af
wachting dat in zijnen dienst zal zijn voorzien , 
het bestuur van de Cadettenschool waargenomen 
en de dienstcorrespondentie •Op lBBt" gevoerd door 
den · oudst in rang z1jaden officier, die hetzij als 
commaodant der cadetten-compagnie, hetzij als 
hoofd van onderwijs aan de inrichting rnrbonden is. 

3. Personeel aan de Cadettenscnool te 
oerllinden of daarllîj in te deelen. 

14. De bij het reglement gevoegde Taliet wij_st 
aan,. 

l•. de samensteiling van het vast aan tie Cadet
tenschool · verbonden personeel; 

2°. de in acht te nemen regelen bij de vast
stelling van : 

a. de toelagen van den directeur en van de 
overige officieren ; 

ll. de toelagen ,van gepensionneerde kapiteins of 
luitenants, tijdelijke leeraren; 

c. het aan de vaste burgerleeraren - de hoof
den van onderwijs daaronder ,begrepen - toe te 
kennen tractement, zoomede de geldelijke vergoe-
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dingen, te verleeuen aau de borgerleeraren niet 

beboorende tot het vaste personeel en aan de bur
gerbeamten, die in het belang van het onderwija 
bij de Cadettenschool diensten bewijzen ; 

tl. de aan het militair penoneel benedeu den 
rang van offlrier toe te kennen daggelden, eoldijen 

eo toelagen ; 
S•. de bevoegdheid van den directeur tot het 

h~n van een dienstpaard. 
15. De directeur, alsmede de officieren en de b_ur

gerleeraren wijden bijzondere zorg aan de zedelijke 
vorming en de karaktervorming van de leerlingen. 

In het bijzonder mat op den commandant van 
de cadetten -compagnie en op de bij die compaitnie 
ingedeelde luitenants de verplichting om den i,adet

ten goede militaire beginselen in te prenten en 
er voor te waken dat de eiscben die, ook nit het 

oogpnnt van opvoeding en beschaving, aan toe

.komstige officieren moeten worden gesteld, door 

hen worden nag:eleefd. 

16. Het onderricht in het el[erceeren en andere 

lichaamsoefeningen, is opgedragen aan den kapi
tein'•commandant van de cadetten-compagnie en 

aan de bij die compagnie ingedeelde lnitenanta. 

Deze officieren honden tevens het toezicht op 

den inwendigen en den huiehoodelijken dienst bij 
de Cadettenschool. · 

17. De officieren- en de bnrgerleeraren hebben 
- voor zooveel eerstbedoelden betreft nochtans 

behoudens buitengewone gevallen, ter beoordee

ling van den directeur - geenerlei bemoeienis 
met de diensten bij art. 16 vermeld. 

18. Het hoofd van onderwijs in de wiskundige 
vakken is belast met de leiding van en het toe• 

zicht over het onderwijs in de wiskunde , de me
chanica , de natnnr- en de scheikunde , de cos

mographie, het hand- en het rechtlijnig teekeneo. 
Het hoofd van onderwijs in de letterkundige 

vakken ie belast met d; leiding van en het ~oezicht 
over het onderwijs in de Nederlandscbe, de Fransche, 
de Hoogduitecbe en de Engelsche taal• eu letter

kunde, de aardrijkskunde, de gronden van de ge
meente-, provinciale- en staatsinrichting van Neàer

lattd, de staatlrniehoudkunile, de statistiek en de 
geschiedenis. 

De hoofden van onderwijs geven persoonlijk 

onderwijs in een of meer vakken die onder hunne 

leiding en ouder hun toezicht zijn gesteld. 

Zij bezoeken van tijd tot tijd de lessen waarin 

de overige vaklreo, in de vorige zinsnede bedoeld, 
worden onderwezen. 

§ ~. CA.D ETTEN. 

A. Álgnaet!118 6epalingm. 

19. Op den dag hnoner aankomst bij de Ca
dettenschool gaan de tot die Inrichting toegelaten 
jongelieden schriftelijk de verbintenis aan, bedoeld 
bij art. 18 der wet. Onmiddellijk daarna worden 
hno de krijgsartikelen voorgelezen; het bewijs dat 
zolks geschied ie, wordt door hen ooderteekend. 

Op dien dag ve"alt voor hem, die zich reeds 
als vrijwilliger in militairen dienst bevond, de als 
zoodanig aangegane verbintenis. 

20. Verzoeken om plaatsing van cadetten be

stemd voor den dienst bier te lande, bij dien in 
· NeàerlanrucA-Inàië of omgekeerd, worden niet 

toegestaan, dan wanneer daarvoor door den vader, 
de moeder of den voogd dringende redenen, ter 

beoordeeling van den Minister van Oorlog, wor • 

den aangevoerd. 
Ten aanzien van zoodanige verzoeken beslist de 

Minister van Oorlog, na gehouden overleg met 

den Minister van Koloniën. 

B. Cmultm , l11erli11gm der Oadetten,cAool. 

21. Van het betalen der bijdrage bedoeld bij 
art. 10 der wet, wordt - met inachtneming van 

het bepaalde bij" art.. 22, _ tweede lid van dit 
reglement - verleend: 

a. g11A1111û 11rijltelling, ten behoeve van : • 

1 °. den cadet, bestemd voor den dienst in 
Neàerland,cA-Indiii; 

:t•. den cadet, bestemd voor den dienst bier te 

lande, wien, vader in den dienst van den Staat 
geeneaveld of binnen één jaar tengevolge van in 
dezen dienst voor den vijand bekomen wonden 
overleden is; 

i. gedeeltelijke 11rij1telling, ten behoeve van den 
cadet, zoon van: 

1°. een officier, een eervol ontslagen of een ge
Fensionueerd officier, hetzij in leven of reeds over
leden; 

2°. een verdienstelijk onderofficier of gepensioo

neerd onderofficier, hetzij in leven of reeds over

leden; 

en znlke voor zooveel men tot bel betalen van 

de gebeele bijdrage voor een cadet als onder 1 •. 
of 2°. bedoeld, niet in staat is; 

c. geluele of g11àultelijke vrij1(ell,ing , ten be
hoeve van den cadet, die tijdens zijn verblijf 11&n 
de Cadettenschool zijne ouders of een hunner 

verliest en voor wien de bijdrage dientengevolge 
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verder niet meer of slechts gedeeltelijk meer kan 
worden betaald, zoodat hij verplicht zou zijn de 
Cadettenschool te verlaten. 

22. De vrijstellingèn, bedoeld onder T, en c van 
art. 21, worden jaarlijks bij Koninklijk besluit 
bepaald. 

Aan niet meer dan ¼ van het aantal der cadetten, 
die in beide studiejaren · voor den dienst hier 
te lande zijn gep!.aatst en die als leerling aan de 

Cadettenschool verblijf houden, mag gedeeltelijke 
vrijstelling worden verleend. 

Wanneer het aantal van hen die voor gedeelte
lijii:e vrijstelling in aanmerking komen, het in het 
vorige lid aangeduide maximum o,erschrijdt, heb

ben de reeds geplaatste cadetten voor de toeken
ning den voorrang en is de toekenning voor de 
nieuw benoemden afhankelijk van het bij het toe

latingsexamen verkregen rangnummer. 
23. De adspirant, die in de termen valt voor 

toekenning van geheele vrijstelling, op grond van 

het bepaalde bij art.. 21 onder a, bij 1 •., dan 
wel voor gedeeltelijke vrijstelling op grond van 

het bepaalde bij genoemd artikel onder f,, wordt 
niet tot cadet benoemd, dan nadat, door borg

stelling, bij authentieke akte, voldoende zeker
heid is verkregen, dat de som, voor welke vrij-

1telling zal worden verleend, ui worden terug
betaald, ingeval de cadet op verzoek wordt ontsla
gen of om andere roldenen afhankelijk van eigen 

wil o{ van eigen toedoen zijne bestemming niet 
volgt. · 

Het model van de bedoelde authentieke akte 

wordt door den directeu r der Cadettenschool aan 
belanghebbenden toegezonden ; daarvan moet door 

hen een eerste grosse in executorialen vorm aan 
dien directeur worden ingediend. 

24. De bijdrage wordt betaald aan den Raad 

van Administratie der Cadettenschool en wel de 

eerste helft v66r o{ op 1 October, de tweede helft 

v6ór of op 1 April. 
25. De bijdrage is niet verschuldigd over de 

nog niet ingetreden maanden van het leerjaar, en 

wordt, voo~ zoovèel zij reeds betaald is, terug

gegeven: 

I. indien een cadet : 

a. krachtens het bepaal.Je bij art. 4.3 wegens 

ziekte bij zijne betrekkingen wordt verpleegd; 
T,. ontheven wordt van de dienstverbintenis be

doeld bij art. 18 der wet ; 
c. gedurende zijn verblijf aan de Cadettenschool 

overlijdt; 

U. wanneer het onderwijs aan de Cadettenschool, 

krachtens het bepaalde liij art. 12 der wet, ge
schorst wordt en zoolang zulks het 11:eval ia. 

In de bij I onder a en bij II bedoelde 11:eval
len moet bij terugkeer van den cadet aan de In
richting, de bijdrage voor hem evenwel voldaan 
worden, te rekenen van den aanvang van de als• 
dan ingetreden maand. 

In de 'gevallen bij I onder ~ en c vermeld, blijven 
de boeken en de instrumenten van den cadet het 

eigendom van de Cadettenschool en wordt da 
waarde zijner kleeding berekend naar den onver
schenen drachttijd. 

Ingeval van ontheffing blijft de kleeding het 
eigendom van den betrokken cadet en moet deze 

waarde door ouders of voogden worden vergoed ; 

bij overlijden van den cadet kunnen deze betrek

kingen, zoo zij het verlangen, de kleediog over
nemen, mits de waarde daarvan door hen wordt 
vergoed. 

26. De Cádetten, leerlingen der Cadettenschool, 

worden voor rekening van het Rijk gekleed, ge

huisvest en gevoed, alsmede van leerboeken, 

atlassen, schrijf- en teekenbelioeften voorzien 
De kleedin'g van het aan de Cadettenschool ver

bonden of daarbij gedetacheerde militair personeel 
wordt, even als die van de leerlingen, bij Ko
ninklijk besluit vastp:esteld ; de huisvesting en de 
voeding der cadetten worden geregeld in liet bij 
art. 65 vermelde vooraehrift. 

Het bedrag van het _aan de cadetten van elk 
der beide studiejaren wekelijks uit te keeren zak
geld , wordt bij Koninklijk besluit bepaald. 

27. De cadetten over wie, gedurende den tijd, 
waarin het onderwijs aan de Cadettenschool krach-_ 

tens het bepaalde bij art, ·12 der wet geschorst 

is, in het belang van 's LanJs verdediging wordt 

beschikt , ontvangen gelijke soldij, en ook overi

gens gelijke verstrekkingen en vergoedingen, als 
de met hen in positie of in !'raad gelijkstaande 

militairen van het korps waarbij zij alsdan zlj n 
ingedeeld. 

28. Aan cadetten, die als leerlingen op de Ca

dettenschool verblijf honden kan door den Mi

nister van Oorlog in bijzondere gevallen !'root 

verlof worden verleend op den voet van het be

paalde bij art. 19 der wet. Het verlof wordt niet 
verleend dan op verzoek van ouders of voogden 
en niet dan na afloop van het ingetreden studie• 

jaar. 
Tot het verkrijgen van dit verlof behooren de 

betrekkingen van den cadet zich met opgaaf van 

redenen tot den Minister van Oorlog te wenden. 
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De kleeding, de boeken en de instrnmenten van 
een cadet , als bij dit artikel bedoeld , die in het 
genot van groot verlof wordt gesteld, worden aan 
de Cadettenschool ingele,erd. · 

29. Een cadet wordt van zijne plaatsing op de 
Cadettenschool ontslagen en in verband daarmede 
van de door hem aangegane dienstverbintenis ont
heven , wanneer : 

a. hij het overgangsexamen naar het tweede stu
diejur aan de Cadettenschool of het toelatings
examen tot de Koninklijke Militaire Academie voor 
de tweede maal met onvoldoenden uitslag beert 
afgel~d en zulks niet klln worden toep;eschreven 
aan de omstandigheid, bedoeld bij het tweede lid 
van art. 9 der wet. 

6. hij in verband met den uitslag van het door 
hem afJ,;elegde toelatingsexamen voor de Konink
lijke Militaire Academie, niet aan deze Inrich
ting kan worden geplaatst voor het wapen zijner 
keuze en hij niet bij het wapen, waarvoor hij in 
aanmerkiug komt, wenscht te worden ingedeeld; 

c, hij wegens ontstane ziels- of lichaamsgebre
ken, ongeschikt is voor den militairen dienst; 

d. ouders of voogolen langer dan drie maanden 
in gebreke blijven de bepaalde bijdrage te voldoen. 

30. Een cadet kan van zijne plaatsing op de 
Olldettenschool worden ontslagen en , in verband 
daa1,111ede, van de door hem aangegane dienstver
bintenis ontheven, , 

a. op verzoek van zijne onden of voogden, mits 
daarvoor geldige redenen bestaan ; 

6, wanneer blijkt dat hij wegens gemis aan ijwer 
de studiën niet kan volgen . 

31. Ingeval van ontelap:, overeenkomstip; het 
bepaalde bij art. 29, onder ö of d, of bij art. 30, 
onder a of 6, kan geheele or gedeeltelijke terug
gave worden gevorderd van hetgeen door het 
Rijk ten behoeve der opleiding van een cadet, als 
hiervoren bedoeld, is ten koste gelegd. 

De beslissing omtrent het verleenen van ont
slag in de gevallen bedoeld bij de artt. 29 en 30 
en omtrent de terugbetaling van gelden bedoeld 
in het eerste lid, geschiedt door den Minister van 
Oorlog, voor zooveel noodig, . na gehouden over

leg met den Minister van Koloniën. 
De ouders of voogden van een cadet wien ont

slag is verleend, worden daarvan door of van
wee;e den Minister van Oorlog onderricht, in 
voorkomend geval met mededeelin11= van de beslis
sing omtrent de terugbetaling van gelden, inge
volge het vooriraande lid genomen. 

32. De cadetten zijn verplich~ op Zon- en feest-

dagen de godsdienst~efening van hunne gezindte 
bij te wonen, tenzij hunne ouders or voogden 
aan den directeur scb.J,iftelijk hebben te kennen 
gegeven , dat zij uitdrukkelijk verlangen hunne 
zonen or pupillen daarvan te zien vrijgesteld. 

33. Tot het doen geven van godsdienstonderwijs, 
als bedoeld bij art. 6 der wet, treedt de directeur 
in overleg met de godsdienstleeraren van de be
trokken gezindte in de gemeente· .Jlkmaar. 

Zij die met het geven van dat onderwijs worden 
belast, worden jaarlijks door den directeur bij den 
Minister van Oorlog in aanmerking gebracht voor 
eeoe vergoeding te dier zake. 

Het bedrag dier vergoedingen voor allen te 
zamen, mag een bij Koninklijk besluit te be• 
palen som niet te boven gnan. 

34 Aan de cadetten wordt gelegenheid ge11=even : 
a, tot uitspanning in daarvoor bestemde lokalen, 

waarbij evenwel alle hazardspelen ten strengste 
zijn verboden; · 
· 6. tot het vrijwillig honden van licbaame

oefeniogeu. 
35. Het gebruik van sterken drank is den 

cadetten aan de Cadettenschool ten strengste 
verboden. 

36. Aan de cadetten kan wortleu vergund in 
bunnen vrijen tijd voor eigen rekening les te 
nemen in de muziek. 

37. Aan cadetten, die zich, zoowel door hun 
gedrag, als door bonnen ijver bij de studiën, 
gunstig onderscheiden, kunnen door den directeur 
bijzondere voorrechten worden verleend. 

38. Het opl~en van straffen aan de cadetten 
geschiedt naar de beginselen nedergelegd in de 
artt. 53 en 64, van het Relllemeat vau Krijgs
tucht voor het krijgsvolk te lande. 

39. De straffen aan de cadetten op te leggen, 
zijn, in volgorde van baar ~wicht: 

a. arzonderlijke berisping door den commandant 
der cadetten-compagnie. 

6. afzonderlijke berisping door den directeur, 
al dan niet in tègenwoordigheid van den oom• 
mandant der cadetten-compag~ie en van een of 
meer der officieren of burger- leeraren; 

c. het intrekken der 1"ergnnning tot uitgaan; 
tl. 4rrest in eeu der leerzalen op Zon- en feest• 

dagen of op andere dae;en, waarop aan de cadetten 
het uitgaan ia toegestaan; 

e. arrest in de ' politiekamer, waaraan de in
trekking der vergunning tol uitgaan gedurende 
een bepaalden tijd, na afloop van het arrest, 
kan worden verbonden; 
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/. arrest. in de provoost, hetzij met gewone 
ii'oeding, hetzij om den anderen dag te water en 
te brood; en met toepassing van de intrekking 
van de vergunning tot uitgaan als onder e vermeld ; 

g. het geheel of gedeeltelijk ontnemen van het 
genot der vacantie. 

40. Een cadet die met provoost is gestraft, woont 
geene lessen, godsdienstoefenin11.en of diensten bij. 
. 41 . Een cadet wordt van de Cadettenschool 
verwijderd, in verband daarmede van de door 
hem aangel(llne djenstverbinteniumtheven, en naar 
zijne betrekkin1ten teruggezonden: 

a. wegens zedenbederf of ondeugden, -die hem 
voor anderen ge_vaarlijk kunnen doen worden; 

6. wegens doorgaand slecht gedrag, blijkende 
uit ongevoeligheid voor straffen en vermaningen; 

• c. wanneer hij door den militairen of den 
burgerlijken rechter is gevonnisd en zijne ver
wijdering in het belan~ der andere cadetten noodig 
wordt geoordeeld; 

d. wanneer zulks in het belang van de hand
having van orde en tucht aan de Cadettenscl,ool 
noodzakelijk is. 

42. Omtrent de verwijdering van cadetten van 
de Cadettenschool beslist de Minister van Oorlog. 

43. Cadetten, die in de ziekeninrichting zijn 
opgenomen, kunnen, bijaldien daartoe door ouders 
of voogden aan den directeur der Cadettenschool 
het verzoek wordt · gedaan en zij naar het oordeel 
van den officier van l(ezondheid vervoerbaar zijn, 
naar de woonplaats en naar het huis van hunne. 
ouders, van hunne voogden of van andere betrek
kingen worden overgebracht, ten einde aldaar op 
hnnne kosten te worden verpleegd. 

De directeur stelt, eventueel in overleg met 
den officier van gezondheid en zooVeel mogelijk 
.te gemoet komende aan de ten deze door ouders 
of voogden kenbaar gemaakte wenscben , de 
vereischte orde op het vervoer van den zieke. 

44. Bij overlijden van een cadet aan de. Ca
dettenschool , wordt het lijk met de·:elfde eer
bewijzen ter aarde besteld, al~ dat van een 
onderofficier van het leger. 

C. Cadetten met groot r,erlof. 

45. Ten aanzien van hem, die bij de aanmelding 
tot deelneming aan het toelafingsexamen, inge
volge art_- 16 onder 6 der wet, kennis .heeft ge• 
geven v.an zijn verlangen om het voorbereidend 
onde)1fijs voor toelating tot de Koninklijke Mili- · 
taire Academie elders dan aan de Cadettenschool 
te volgen en die voor toelating tot de Cadetten-

school in aanmerking komt, behoort v66r het 
daartoe door den Minister van Oorlog kenbaar 
te maken tijdstip, aa'I dien Minister opgave te 
worden gedaan ,·an de gemeente , waar heen de 
cadet zich met groot verlof wenscht te bel(even 
en van 
hij het 
volgen. 

de inrichting van onderwijs, waaraan 
bedoeld voorbereidend onderwijs zal 

46. De cadetten 11edoeld bij art. 45 worden, 
onmiddellijk nadat te hunnen aanzien en door 
hen voldaan i• aan het bepaalde bij art. 19, in het 
genot van groot verlÖf gesteld. 

Hun wordt daarbij door den direct; ur der Ca
dettenschool een verlofpas uitgereikt. 

4 7. Een cadet aan wien groot verlof is ver
leend , behoort zich binnen fJier dagen, nadat 
hem de v_erlofpas is uitgereikt , aan te melden 
bij den plaatselijken- of den garnizoenscommandant, 
of - indien ter plaatse geen zoodanige comman
dant gevestigd is - bij den burgemeester van 
de gemeente, bedoeld bij art. 45, ten einde zijn 
verlofpas voor "gezien" te doen teekenen. 

48. Wanneer een cadet met groot verlof, zich in 

eene andere .iiemeente vestigt, of wel l:et onder• 
wijs aan eene andere inrichting g_aat volgen, be
hoort daarvan schriftelijk kennis ·te worden ~
geven aan den directeur der Cadettenschool; in 
het eerstbedoelde geval met overlegging va" den 
aan den cadet nitgereikteu verlofpaa. 

In dat geval zendt de directeur aan zoodanigen 
cadet een verlofpas naar de nienwe woonplaats. 

Het bepaalde bij art. 47 is alsdan toepasselijk. 
49. Een cadet met groot verlof mag zich zonder 

toestemming van den Minister rnn Oorlo11: niet 

buitenslauds begeven. 
AanvrlljtOn om zoodanige toestemming worden 

scbriftelijk en vrachtvrij aan den directenr der 

Cadettenschool gericht. 
50. Een cadet met groot verlof, legt het over

gangsexamen tot het tweede studiejaar - en 
zoo noodig het nader examen bedoeld bij de 
slotalinea van art. 6 - a~n de Cadettenschool af. 

De directeur roept zoodanigen cadet ten minste 
acht dagen vóór den aanvang van dat examen 

schriftelijk lot deelneming daaraan op. 
Op het daarvoor bepaalde .tijdstip, meldt de 

cadet zich bij genoemden directeur aan, waarbij 
hij den aan hem nitgereikten verlofpas overlegt. 

Hij wordt intu~schen niet tot het afleggen van 
bedoeld examen toegelaten , indien te zijnen op• 
zichte niet voldaan is aan het gestelde bij art. 53, 

onder 6. 
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V 66r den aanvang van het overgangsexamen 
wordt de cadet aau een geneeskundig onderzoek 
onderworpen, ten einde na te gaan of bij alsnog 
geschikt ia voor den militairen dienst. Bijaldien 
hij bij dat onderzoek ongeschikt wordt bevonden, 
kan hij desverlangd niettemin aan het overgangs• 
examen deeluemen, indien aan den directeur der 
Cadettenschool wordt verklaard dat te zijnen 
behoeve aan den Minister- van Oorlog eene ber
ken ring zal worden aangevraagd. 

Heeft de cadet aan he~ overgangsexamen of 
aan het bij de slotalinea van art. 6 bedoelde nad.er 
examen voldaan, en is bij bovendien bij de ge• 
houden keuring of herkeuring geschikt bevonden 
voor den militairen dienst, dan ontvangt hij van 
den directeur der Cadettenschool een bewijs van 
overgang naar het tweede stndiejaar. 

Na afloop van het overganga- en , zoo bij P.r 
aan deelgenomen beeft, ook van het nader 
examen, wordt de cadet opnieuw in het genot 
van groot verlof gesteld , bèhondena het geval 
ilat hij krachtens het bepaalde bij art. 5 7, na 
het afleggen van het nader examen, als leerling 
op de Cadettenschool wordt geplaaht. 

Het bepaalde bij art. 47 is alsdan van toe
pssing. 

Ten behoeve van een cadet die zich , in ver• 
band met het vorenstaande naar of uit .,J/km(l,(lr 

begeeft of zich aldaar opbondt, worden geene 
kosten wegens reizen, noch wegens hnisvestÎng 
of voeding ten laste van het Rijk gebracht. 

51. Zoodra het onderwije aan de Cadettenschool , 
in verband met het bepaalde bij art. 12 der wet 
wordt geschorst, deelt. de directenr aan de in 
het genot van groot verlof zijnde cadetten hunne 
nadere bestemming mede en roept hij hen zoo 
noodig op, om zich bij de Cadettenschool of eenig 
korps aan te melden. 

52. Voor de opleiding en ile verzorging van 
een cadet met groot verlof worden geene kosten 
ten laste van het Rijk gebracht. 

Hem .is verboden in militaire uniform gekleed 
te gaan. 

53. Ten aanzien ;an den cadet met groot 
ve~lof moeten door ouders of voogden de hierna 
vermelde ·opgaven op de daarbij aangegeven tijd-

• stippen vrachtvrij aan den directenr der Cadetten
school worden ingezonden: 

a. v66_r of op 15 Januari, 16 April en 15 Jnni 
eene verklaring van het hoofd der inrichting 
waaraan de cadet het voorbereidend onderwijs 
voor toelating tot de Koninklijke Militaire Academie 

volgt, nopena de vlijt en de vorderingen van den 
cadet, bij het onderwijs in de verschillende vakken; 

h. zoolang de cadet niet in het tweede studiejaar 
is overgegaan : tnsschen 15 en 30 J nni, een be· 
wijs van goed 11,edrag, over den tijd gedurende 
welken hij in het genot van groot verlof is ge
weest, afgegeven door den bnrgemiester van de 
gemeente -of de burgemeesters van de gemeenten 
waar de cadet gedurende dien tijd heeft gewoond. 

54. Indien niet wordt voldaan aan de bepalingen, 
·vervat in de artt. 47, 48, 49 , li2, tweede lid, 
of ö3 onder a, kan het groot verlof van den 
cadet, -door den Minister van Oorlog worden 
ingetrokken. De cadet wordt aladan opgeroepen 
om zich op een bepaalden dag aan de Cadetten
school aan te melden. 

Cadetten, die zonder geldige redeneu, ter beoor
·deeling van den Minister van Oorlog, verzuimen 
te voldoen aan deze oproeping of wel aan die 
bedoeld bij art. 51, worden ala deserteur be-

. echonwd en behandeld. 
55. Een cadet mel groot verlof wordt van zijne 

plaatsing op de Cadettenschool ontslagen en in 
verband daarmede van ile verdere \"ervulling van 

_ de door hem aangegane dienstverbintenis ontheven: 
a. op verzoek van oudere of voogden ; mits 

daa"oor geldige redenen bestaan en hij zich niet 
heeft schuldig gemaakt aan een verzuim als be
doeld bij het tweede lid van art. ó4; 

ll. indien het bewijs van goed gedmg bedoeld 
• bij art. 53, onder h, niet of - zonder geldige 
redenen, ter beoordeeling van den Minister van 
Oorlog - te laat wordt overgelegd ; 

c. wanneer hij in het geval verkeerd, bedoeld 
bij art. 29 , onder a, mel dien veratande , dat 
zoo vermeend wordt dat het bepaalde bij het 
tweede lid van art. 9 der wet op hem van toe• 
pa88ing ia, daarvan door eene gelegaliseerde ge• 
neesknndige verklaring moet blijken; 

tl. indien hij niet voldoet aan ile oproepingen 
bedoeld bij art. 60, tenzij daarvoor geldige redenen, 
ter beoordeeling van den Minister van Oorlog, 
worden aangevoerd; 

e. indièn hij, bij de ingevolge art. 50 gehouden 
kenring of herkeuring, ten gevolge van ziels
of lichaamsgebreken bevonden wordt ongeschikt 
te zijn voor den militairen dienst ; 

f. wanneer hij, in verband met den nitslag 
van het door hem afgelegde toelatingsexamen 
voor de Koninklijke Militaire Academie, niet aan 
deze Inrichting kan worden geplaatst voor het wapen 
zijner kenze· en hij niet bij het wapen, waarvoor 
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hij in aanmerking komt, wenscht te worden 
ingedeeld. 

56. Voor de beslissing omtrent het verleenen 
van ontslag in de gevallen bij art. 65 bedoeld, 
geldt het bepaalde bij art. 31 , tweede lid. 

Aan de ouders of voogdP.n van een cadet met 
groot verlof, wien ontslag is verleend, wordt 
daarvan door of vaowege den Minister van Oorlog 
kennis gegeven. 

57. Ten aanzien van een cadet ale bedoeld bij 
art. 19 der wet kan op verzoek vàn zijne ondere 
of voogden door den Minister van Oorlog het 
heni verleende groot verlof worden ingetrokken, 
met dien verstande dat zulks niet mag geschieden 

- dan op het einde van het ingetreden studiejaar , 
en dat de cadet alzoo niet dan bij den aanvang 
van een nieow leerjaar als leerling op de Cadetten
school mag worden geplaatst. 

Ter zake van eene plaatsing als in het eerste 
lid bedoeld mogen geene kosten ten Jaste van het 
Rijk worden gebracht. · 

58. Onders of voogden van cadetten, als be• 
doeld · bij art. 19 der wet, worden door den 
directeur der Cadettens~hool met den inhood v11n 
de artt. 19 tot en met 57 in kennis gesteld. 

6. Hulpmiddel111t fJOOr liet 01tdenoija. · 

59. De bibliotheek der Cadettensç_hool, zoomede 
de kaarten, de instrumenten, de modellen en 
andere hulpmiddelen voor het onderwijs aldaar 
aanwezig; zijn ten dienste van de offieieren en 
van de bo rgerleeraren, overeenkomstig de ~e
palingen .daaromtrent te stellen in het • Voorschrüt 
op den l nwendigen Dienst", bedoeld bij art. 65. 

Eeoe afdeeliog der bibliotheek is bestemd voor 
uit.spanningslectuur der leerlingen. 

60. In den regel wordt bij het onderwijs van 
leerboeken of autqgraphieëo gebrnik gemaakt; slechts 
bij uitzondering van dictaten. 

§ 6.. Y aca,atiën en fl61"l01J111t. 

61. Voor vacantiën zijn bestemd : 
1°. 10 à 12 dagen tegen hel einde van het jaar; 

2°. de dagen van Goeden Vrijdag tot en met 
den dag na Paechen ; 

3°. de maand A ngnstns en ongeveer de eerste 
helft van de maand September. 

62. Aan de officieren, de burgerleeraren en de 
leerlingen, alsmede aan het vaste personeel beneden 
den ra!lg van officier kan - voor zooveel de 
eischen van den dienst , ter ~oordeeling van den 

direoteor, het toelaten - door den directeur 
binnenlandsch verlof worden verleend : 

1°. gedurende de bij art. 61 bedoelde tijdperken ; 
2°. op Zon• en algemeen erkende Christelijke 

feestdagen ; 
3°. aan hen die den I sraëlitischen godsdienst 

belijden, ook op de voor dien godsdienst geldende 
feestdagen ; 

met dien verstande nochtans dat: 
a. nan cadetten het verlof op de dagen bedoeld 

onder 2°. en 3°., niet wordt verleend, tenzij een 
daartoe strekkend verzoek door ouders of voogden 
schriftelijk aan den directeur is ingi,die11d; 

ll. aan het vaste personeel beoedtn den rang 
van officier gedurende het tijdperk bedoeld bij 
art. 61 , onder 3°., niet meer dan ééne maand 
verlof wordt verleend. 

Overigens mag alleen in dringende gevallen 
verlof worden verleend. 

Gedurende de bij ilit artikel bedoelde dagen en 
tijdperken moet, bijaldien de directeur met verlof 
is, ten minste een kapitein of een luHenant als 
waarnemend directeur te .J.lhnaar aanw~ig zijn. 

63. De officieren aan wie, gedurende het tijdperk 
bedoeld onder 3°. vau art. 61, een verlof wordt 
verleend voor langer dan 30 dagen, behouden, 
ook gedurende den langeren duur van dat verlof, 
hun volle traktement met de daaraan verbonden 
toelage. 

De onderofliciereo eu de verdere militairen 
beneden den rang van officier, behoorende tot 
het personeel van de Cadettenschool , blijven ge
durende Qen hun krachtens artikel 62 verleend 
verlof, gehandhaafd in het genot van soldij. 

§ 7. .J.dminiatratie. 

64. De Cadettenschool wordt in administratie 
gevoerd bij het korps of de inrichting, daartoe 
door den Minister van Oorlog aangewezen. 

§ 8. lt1w111tàig11 dieMf.. 

65. De inwendige dienst bij de Cadettenschool 
wordt geregeld bij een afzonderlijk Voorschrift, 
hetwelk aan de goedkeuring van den Minister van 
Ol>rlog wordt onderworpen. 

TWEEDE HOOF DSTUK. 

TOELATINGSEXAMEN BIEB · TE LAN DE. 

§ 1. Samemtelli,ag der ezam111t-commiaaie. 

66. De commis11ie, die met het afnemen van 
het toelatingsexamen tot de Cadettenschool. wordt 
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belast, wordt jaarlijks door den Minister van 
Oorlog benoemd. 

Deze Commissie wordt samengesteld als volgt: 
Lid en voorzitter : 
een hoofdofficier van het leger; 
Leden: 
eenige officieren en borgerleeraren, ten deele 

beboorende tot het personeel van de Cadetten
school; 

Secretaris : 
een officier, al dan niet behoorende tot het 

personeel van de Cadet ten school. 

§ 2. Beacheiden, bij de aa!fmelding over te leggelf. 

67. Bij de aanmelding bedoeld bij art. 15, 
onder b der wet., moeten - beha! ve , • in voor• 
komend geval, de verklaring , waarv a:.i bij art. 2 

van dit Reglement en de kennisgeving waarvan 

bij art. 19 der wet sprake is - de na volgende 

bescheiden worden overgelegd: 

1 °. eene verklaring, wa11rnit blijkt dat de ad
spirant Nederlander is volgens de wet van 12 0e

.cember ' 1892 (Staatsblad o0 • 268) of zoon vao 

een Eoropeeseh of daarmede gelijkgesteld ingeze

tene der koloniën of bezittingen va~ het Rijk in 

andere werelddeelen; 
2°. een extract uit het register der geboorten 

(geboorte-akte) betreffende den adspirant; 

3°. een bewijs inhoudende de verklario11: van 

een geneesheer, dat de adspirant gevaccineerd is 
of de kinderpokken heeft gehad; 

4°. een bewijs van goed gedra1t, af te geven 

door deo burgemeester der gemeente pf de bnr

gemees\ers cler gemeenten, waar de adspirant ge
durende de laatste drie jaren beeft gêwoood; 

li•. eeoe gelegaliseerde toestemming van vader, 

moeder of voogd tot het aangaait van eene mili

taire dienstverbintenis; deze toesteinm.iog kan ook 
worden verleend door eeoen daartoe bij nota

rieele akte Ppeciaal gemachtigde, mits onder over
legging der akte. 

Voor den adspirant, die zich reeds in militairen 

dienst bevindt, worden de onder 2°. en ouder 4•. 
genoemde bescheiden reepectievelijk vervangen 

door hem betreffende extracten nit het stamboek 
en uit het strafregister. 

Ten aanzien van den adspirant voor wien aan

·spraak wordt gemaakt op plaatsing ingevolge het 

bepaalde bij het slot van art. 17 der wet, moet 

daarvan bij de aanmelding, met opgaaf van reden 
kennis worden gegeven. 

Adspiranten die bij het toelatingsexamen proe-

ven van bekwaamheid in het ieekenen chen 
af te leggen, moeteu daarvan bij de aanmelding 
doen' blijken. 

§ 3. Oprodping ooor het genee1lmtulig onderzoek 
en ooor het ezamen. 

68. Hij die tot het aflel(gen van het exameu 

wordt toegelaten , wordt door of vanwege den 

Minister van Oorlog opgeroepen, om _zich op een 
bepaald tijdstip aan te melden, op een der plaat
sen, bedoeld bij art. 3, tot het ondergaan van 
het geneesknndig on.lenoek en tot het afleggen 
van het schriftelijk gedeelte van het examen. · 

Het geneesknndig onderzoek heeft plaats v66r 

den aanvang van het schriftelijk examen. 

Adspiranten die bij dit onderzoek worden afge• 
kenrd, mogen niettemin, desverlangd, ·deelnemen 

aan het schriftelijk examen, indien zij verzoeken 

om zich aan eene herkeuring te mogen onder

werpen. 
De herkeuring wordt in elk geval toegestaan. 

Zij heeft plaats te .J.lhnaar v66r d~n aanvang 

van het mondeling examen ; de adspiranten ont

vangen de hiertoe vereiscbte oproeping van den 
voorzitter der commissie, bedoeld bij art. 66. 

§ 4.. Programma. 

69. Het programma voor het toelatingsexamen 

omvat het navolgende: · 

a. Rekenkunde. 

De hoordbewerkingeo met gebeele . getallen, 

gewone en tiendeelige bre~ken, zoomede de eigen
schappen waarop die bewerkingen bera&ten; het 
metrieke stelsel van ·maten .en gewichten; de 
kenmerken van deelbaarheid en de leer der even

redigheden met hare voornaamste toepassingen; 

oplossing van vraagstokken. 

6. Stelknos1;, 

De hoofdbewerkingen met gebeele en gebroken 
atelknnstige vormen; de behandeling van wortel• 
vormen en van vormen met gebroken en negatieve 

exponenten; de tweede- en de derdemachts• wor
teltrekking nit rekenkundige getallen; de theorie 

en de oploasing van vergelijkingen vao den eersten 

graad met één onbekende en met meer . onbeken
den, van onbepaalde vergelijkingen vao den eer

'!ten graad, van vergelijki ngen van Jen tweeden 

graad met één onbekende en van exponentiëele 

vergelijkin11:en; de rtken- en de meetkundige 

reeksen ; de leer der logarithmen eo het gebruik 

van loga~thmentafels; oplossing van vraagstukken. 
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c. Meetkunst. 

De vlakke meetkunst (kennis van -de leer der 
transversalen en der harmonische snijdinir wordt 
niet gevorderd); meetkunstige constructiën van 
stel kunstige vormen; oplossing van vraagstukken, 
ook met toepassing van de 'stelkunst. 

à. De eerste beginselen van de 
na t u u r k n n d e. 

De algemeene eigenschappen van krachten en 
van lichamen ; de zwaartekracht en bare ver
schij nseleu en wetten bij vaste lichamen, vloei

stoffen en gassen; oplossing van eenvoudige vraag• 

stukken. 

e. A ar d r ij k s k u n d e. 

De aardrijksknnde ,an de verschillende wereld
deelen; in de eerste plaats die van Europa; meer 
in 't bijzonder die ,an Nederland eu van :iijne 
koloniën en bezittingen in andere werelddeeleo. 

/. Geschiedeni,. 

De voornaamste personen en gebearteoissen uit 

de algemeene gescb.iedenis tot het jaar 1789 en 
die, uit de vaderlandsche geschiedenis tot het 

jaar 1796. 

g. Nederlandscb.e taal 

De hoofdregelen der spraakleer; vaardigheid om 
zich, zoowel mondeling als schriftelijk, in zuiver 
en beschaafd Nederlaodsch uit te drukken. 

,\. Fransche taal. 

Lezen met beschaafde uitspraak ; vertaling uit 
het .Fraosch in goed N ~derland~ch en van een 
niet te moeilijk stuk van het N ederlaod,ch in 

het Franscb, zonder grove lonten ; de voor
naamste taalregels, ook de syntaxis, waarvan de 

kennis moet blijken bij de mondelinge verklaring 
van een eenvondig Franrnb. prozastnk. 

i. H o o g d uit s c h e e n E n ge Is c be t a Ie n. 

• Lezen met beschaafde uitspraak, vertalen van 
een niet te moeilijk stuk uit het Hoogdnitsch en 
nit het Engelsch in goed Nederlaudsch en van 
een gemakkelijk stuk uit het Nederlandsch in elk 
van die talen, zonder groye fouten ; de voor
naamste taalregels, waarvan de kennis moet 

blijken bij de mondelinge verklaring van een
vondige st11kken i,1 die talen. 

Bij de beoordeeling van het door de adspiranten 
te leveren schriftelijk werk, zal er inzonderheid 
ook op gelet worden of b.et schrift dniilelijk 
leesbaar is. 

.Bij de vertaling van het Nederlnndscb in een 
1892. 

vreemde taal kan van een woorden boek worden 

gebruik gemaakt. 
In verband met het bepaalde bij het tweede 

lid van art. 16 der wet, kunnen de adspiranten, 
desverlan~d, proeven van bedrevenheid in het 
teekenen aileggeu. 

§ 6. Regekm 1JO/gffll u,el/;e lzet ezamen 10oràt 
ajgelWtlln. 

A. Álgememe bapalingen. 

70. Het e1amen beeft ten doel te onderzoeken 
of de kennis en vooral ook de versta~delijke ont
wikkeling van de adspiranten, kunnen doen ver

wachten, dat zij in staat zulle'n zijn de studiën 

aan de Cadettenschool naar bebooren te volgen. 
In verband daarmede moeten bij het e1amen 

geene te booge eischen aan het geheugen worden 
gesteld en moeten voor de rekenkunde, de stel
en de meetknnst geene andere vraagstukken wor

den opgegeven dan zoodanige, welke zonder zoo
genaamde kunstgrepen knnnen worden opgeloet. 

71 . De adspiranten leggen in ~Ie bij art. 69 , 
onder a tot en met i genoemde vakken , zoowel 
schriftelijk als mondeling, proeven van bekwaam
heid af. 

Deze bepaling kan evenwel door den Minister 
van Oorlog worden gewijzigd. 

72. Het schriftelijk gedeelte 
wordt in de gemeenten, bedoeld 
tijdig afgenomen. 

van het examen 
bij art. 3, pelijk-

Het mondeling f(edeelte van het examen heeft 
plaats te .JIJ.maar. 

73. De examencommissie verdeelt zich voor 
het afnemen van het examen in snb-commi.siën 
voor elk der onderscheidene vakken ; elk dezer 
snb-commissiën bestaat ten minste nit twee leden • 

• 
B. Wijze flan beoordeeling der atkpi,rantm. 

74. De beoordeeling der adspiranten geschiedt 
door middel van de cijfers l 0-1, welke daarbij 
de beteekenis hebben hieronder naast elk dier 

cijfers aangednid: 
10 uitmuntend; 

Il zeer ,goed ; 
8 goed; 
7 ruim voldoende; 
6 voldoende: 
6 even voldoende; 
4t onvoldoende; 
a l(ering; 
2 slecht; 
1 zeer slecht. 

7 
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75. De leden van de bij art. 73 vermelde. 
aub-commissiën beoordeeleu, ieder voor zich, welk 
cijfer den adspirant voor elk door hem gegeven 
schriftelijk antwoord naar billijkheid toekomt. 

Daarna wordt door die leden, in onderling 
overleg bepaald, welk cijfer aan den adspirant 
voor elk antwoord wordt toegekend. Oordeelen 
zij dauomtrent niet eenstemmig, dan wordt het 
gemiddelde van de door ieder hnnner toegekende 
cijfers aan den adspirant toegewezen. 

Bij het instellen van het mondeling onderzoek 
wordt in den regel op overeenkomstige wijze ge• . 
handeld. 

76. Het gemiddelde van de beoordeelingscijfers 
overeenkomstig het bepaalde bij art. 7 6 toegekend 
voor de onderscheidene antwoorden in eenig vak, 
wordt tot één decimaal nanwkeorig berekend. 

Dat gemiddelde wordt · met 10 vermenigvnldigd; 
het daarbij gevonden geheele getal is het eindcijfer 
voor dat vak. 

C. B61liaring omtrent den uit,lag r,an ket e:ramen. 

77. Aan het e~amen worden geacht te voldoen : 
a. de adspiranten, die voor alle vakken als 

eindcijfer 60 of meer hebben behaald; 
/J. de adspiranten , die in één of meer vakken 

het eindcijfer 60 wel is waar niet hebben be
reikt, 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 /J bedoelde adspiranten te beslissen, 
oYerweegt de commissie de beteekenis van het 
vak of van de vakken, waarin zij niet aan de 
eischen van het programma hebben voldaan, voor 
het onderwijs aan de Ca~ttenschool, en tevens 
neemt zij den uitslag van het examen in de 
overige vakken in aanmerking. 

De hiervoren bedoelde beslissinit wordt bij 
meerderheid van stemmen genomen ; bij staking 
.-an stemmen wordt de uitslag van het examen 
als onvoldoende beschouwd. 

D. Rang,ckikking der ad,pirant1111. Opmaken 
van ket r1er1lag. 

78. De rangschikking van ere adspiranten, die 
in verband met het bepaalde bij art. 77, aan het 
examen hebben voldaan, geschiedt naar de som 
van de doo'r hen behaalde eindcijfers in de bij 

art. 69 bedoelde vakken, met uitzondefflig van 
het teekenen. 

Is deze som voor twee of meer adspiranten
gelijk, .dan is hunne plaats op de ranglijst op• 
volgenderwijze afhankelijk van: 

a. het aantal punkm aan hen toegekend in 
het teekenen; 

/J. het grootst aantal punten in één vak behaald; 
c. hun onderdom; 
tl. het lot. 
De volgorde van de niet geslaagde adspiranten 

wordt Öp overeenkomstige wijze bepaald. 
_Yan de rangschikking worden voor de geslaagde 

en voor de niet geslaagde adspiranten afzonder• 
lijke lijsten in tweevond opgemaakt. 

Uit deze lijsten moeten kunnen worden na• 
geg,ian: 

1°. voor welken dienst - hier te lande of 
in -Nederlan1Uck-Indië - de adspiranten zich 
hebben aange~eld en, indien zij voor beide 
diensten in aanmerking wenschen 'te komen, aan 
welken zij de voorkenr geven; 

2°. of zij in de omstandigheid verkeeren bedoeld 
bij het slot van art. 17 der wet; 

3°. welke adspiranten den wensch hebben te 
kennen gegeven , om, op grond van art. 19 der 
wet, in het genot van groot verlof te worden 
gesteld. 

79. Dadelijk nadat de in art. 78 bedoelde 
lijsten door de commissie zijn vastgesteld, worden 
deze aan den inspectenr van het Militair Onder
wijs toegezonden, die daarvan onmiddellijk een 
exemplaar aan den Minister van Oorlog doet 
toekomen. 

Op dezelfde wijze wordt gehandeld ten opzichte 
van het later door de commissie eveneens in 
tweevoud uit te brengen ' verslag, bedoeld bij 
art. 8 der wet. 

Al de hiergenoemde bescheiden worden, namens 
de commissie, door den · voorzitter en den secre
tiuis onderteekend • 

· 80. De bepalingen, bij het afnemen, zoowel 
van het schriftelijl< als van het mondeling ge
deelte van het toelatingsexamen op te volgen, 
worden, voor zoover de voorgaande artikelen 
daarin niet voorzien, door den Minister vau 
Oorlog vastgesteld. 

De Miniater van Oorlog, 
De Miniater oan Koloniën; 

Ons bekend, 
(get.) SJ!lY:PPAKDT. 

(get.) V. DEDEH. 
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Behoort bij' het REGLEMENT VOOR DE CADETUNSCHOOL J 

vastgesteld bij Koninklijk besluit. van 5 April 1893 
(Staall6laà n°. 68). 

T A BEL I aanduidende de aamenatelling 11an liet aan de àadettensckool te 'Dtfr

binrlen peraoneel, zoomede de r,gelen 11oor de 11Mtatelling der traktementen, 
toelagen, daggelden, aoldijen en andere oergoedingen 11an dat peraoneel. 

PERSONEEL. 

Staf. 

Directeur. , 
Adjudant van den directenr. 

Kwartiermeester (tevens ad-
ministrateur van kleeding 
en van wapening) 

Officier van gezondheid 

Officieren 6el,ut mat tk mili
taire opleiding der cadettm 
en dm inaomdigm tlienat. 

Commandant der cadetten• 
compagnie. 

Officieren , ingedeeld bij de 
cadetten-compagnie . 

Ontkrwijzend. personeel. 

Hoofd van onderwijs in de 
wiskundige vakken • 

Hoofd van onderwijs in de 
letterkundige vakken 

Leeraren in de wiskunde, de 
natuurkunde, de schei
knnde, · de talen , de ge
schiedenis, de aardrijks
kunde, de staathnishoud
knnde, de statistiek en het 
handteekenen. 

Y a8t militair personeel" 6e
nedm dm rang van offt· 
ei.er. (•) 

Adjndant-onderofticier. 

Hofmeester 
Concierge, tevens ·racteur 
Administrateur . der cadetten• 

compagnie. 
Jl'o11rier 

Rangen , graden, 
betrekkingen 

of 
bestemmingen. 

Hoofdofficier. (1) 
Eerste- of Tweede 

luitenant. ( 1 ) 

Eerste- of Tweede 
luitenant-kwar
tiermeester. ( •) 
Officier van ge-

zondheid der eerste 
of der tweede 

klasse. ( • ). 

Kapitein der 
Infanterie. ( 1 ) 

Eerste- of Tweede 
luitenants der 

Infanterie. (1) (') 

I 
1 

1 

1 

4, 

Kapitein(')(•) of 1 
bnrgerleeraar. 

Kapitein (')(') or 1. 
bnrgerleerlaar. 

Eerste- of Tweede 12 
luitenants ( 1 ) (') 

Bij zo_nd ere b ep al in gen. 

11. De toelagen van den directenr en van de 
overige officieren, zoomede die van ge
pensionneerde kapiteins en luitenants tijde
lijke leeraren, als bedoeld onder e; de 
traktementen van de vaste burger lee raren; 
de daggelden ; de soldijen en de toelagen 
van het vast militair personeel beneden 
den rang van officier worden bij Konink
lijk besluit geregeld. 

6. De geldelijke vergoeding toe te kennen 
aan bnrgerleeraren en bnrgerbeambten, als 
.bedoeld onder e, wordt voor ieder bttnner 
door den Minister . van Oorlog bepaald. 

e. De directeur van de Cadettenschool ia 
gerechtigd tot het honden van één dienst• 
paard. 

tl. Naar gelang van de behoefte kunnen 
worden verminderd of vermeerderd: 

bij Koninklijk beslnit: de aantallen offi
cieren en bnrgerleeraren; 

bij Ministerieele beschikking: rle aantallen 
onderofficieren en manschappen, behoo
rende. tot het mate personeel. 

of borgerleeraars. 6• Het geven van onderricht .kan 6ók worden 
opgedra~en aan gepe·nsionneerde kapiteins 
of luitenants, aan burgerleeraren van een 
inrichting van Middelbaar Oaderwijs te 
.J.lkmaar of eider~, terwijl in het belang 
van bedoeld onder"ijs ook van de dienste111 
van burgerbeambten kan worden partij 
getrokken. 

Adjudant-onder
officier. 

Sergeant. 
, Sergeant. 

Sergeant-majoor. 
Fourier. 

1-· 

1 
l 

( •) De directeur en de overige officieren van 
de Cadettenschool worden. in hunaen rang 
overcompleet gevoerd bij het wapen of 
het dienstvak waartoe zij behooreu. 

\ 1 (') Kunnen bij uitzondering en tijdelijk majoor 
,l ._,. of eerste luitenant zijn. 
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PER S O N EE_L. 

Onderwijzers in excerceeren, 
gymnastiek, schermen en 

Ran11en, graden, 

betrekkingen 

of 

bestemmingen. 

dansen . Sergeant. 
•rgeant, belast met w~rk-

zaamheden in het physisch 
kabinet. Sergeant. 

Sergeant in de bibliotheek, 
tevens schrijver op het 
bureel 1·an den directeur • Sergeant. 

P 1 1 t b . h l • Sergeant. ersonee o et verr1c ten K 1 van huishoudelijke, inwen- T boorporaafh • 
d. d' am ers o oorn-

1ge en andere 1ensteu • blazers. 

Schoenmaker. (•) 
Kleermaker • ( •) 
Timmerman. (•) 
Koks . Korporaal. 
Bijkoks, stokers en oppassers Soldaten. 
Ziekenopzichler • Sergeant . 
Zie1'enop1iasser • Soldaat. 

,; ... .... .. ., ... 
<IJ 

2 

l 

1 
6 
2 
a 

1 
1 
1 
2 

36 
1 
l 

Bijzondere bepalingen . 

( •) Kunnen bij ni1zondering en tijdelijk kapi
tein zijn. 

( •) De tot dit personeel behoorende militairen 
worden gedetacheerd bij de Cadettenschool 
en bij het korps, waartoe zij behooren, 
boven de formatie gevoerd. 

( •) Te - o_ok wat het pellsioen betreft -
gelijk gesteld aan den graad van korporaal 
of van sergeant. 

Ons bekend, 

D8 Miniafer van Ourlog, (gefeel:enà) Su:rnaoi 

De Minuter van Kol01liën, VA!f DEDE.11. 

8 .Jpril 1893. WET, 
tracten met de 

•Nederlanrl' en 

tot goedkeuring van con

Stoomvaartmaatschappijen . 
•Rottrrtlanuche LlogtC', 

'Wegens het uitvoeren van eenen maildienst 
tn88Chen Nederland en Nedrrlantl..ich -l,,dië. 
s. ó9. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ llMMA, ENZ ••••••• doen te weten·, 

Alzoo Wij in overn·eging genomen ~ebben, dat 
liet 1<enschelijk is, dat door de wet worden be
krachtigd de door de Ministers van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid en van Koloniën met de 

Stoomvaartmaatschappijen • Nederland"en • Rotter
dam11clle LloytC' onder dagteekeniog van 12 No
vember 1692 gesloten contracten tot het onder
houden van eeoen maildienst tnaschen Nederland 
en Nederlantl.Yc!t -I,,dii: 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ue in afschrift bij deze wet gevoegde 

postcontracten, den 12 No<ember 1892 door de 

Ministers van Waterstaat, Handel en Ni!verheid , 
en van Koloniën met de Stoomvaartmaatscharpijen 
,, N8derlarid en • RottertlarJUclte L!oytC' aangegaan, 

worden goedgekeurd. 
2. Alle betalingen aan de Stoomvaartmaat

schappijen uit de in artikel l vermelde contracten 
voortvloeiende, komen voor J.~ helft ten laste der 

Nederlaiidsche Staatsbegrooting en voor de andere 
helft ten laate van de begrootin!!' voor Nedrr
la,srkcll-lndi6. 

3. De contracten, bij art. l vermeld, worden 
gratis geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeveu te 't Gravenhage, den !laten April 1893. 
(f/et.) EMMA. 

De Min. va,s 11' aterataat, Hantle~ en Nij,:erlleid, 
(get.) C. LKLY. J 

D8 Minûter ,:an Kolonièn, (!Jet.) v. DEDIUI, 1 
l Uilgeg. 2 Mei 1898.) 
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AFSCHRIFT. 

T11ucl,en de Ministers • van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en van Kolonim , 
handelende namens den Stàat der Neder• 
landen, contractant ter eenre (in dit con
tract verder nde Staat" genoemd), en de 
Stoomvaart-Maatschappij •Nederland", 
vertegenwoordigd door !,are Directeuren, 
de Heeren JAN BoJSSEVAIN en PEl'RUS 

EMILIUS TEGELBERG te Àmaterdam (in 
dit contract verder ,de Maatacliappij" 
genoemd), ter andere zijde, u, helzoudens 
bekrachtiging door de Wet, overedngekomen, 
ak volgt: 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich om 
met. stoomschepen onder N ederlandsche vlag, ge: 
regeld om de veertien dagen eene vaart te . doen 
uitv.oeren van Á.materdam naar Batavia en om
gekeerd van Batavia naar Á.materdam , en daar• 
mede op den voet en de wijze, als hierna is be

paald, de brievenpost over te brengen. 
2. De Maatschappij zal voor het nitvoeren van 

.Jen in Artikel 1 omschreven ,l.ienst kunnen bezigen 
de thans bij haar in gèbrnik or voor haar in aan
bonw zijnde stoomschepen, de laatste behoudens 
goedkeuring door de Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid eu van Koloniën. 

Wanneer de Maatschappij met de vorenbedoelde 
stoomschepen niet meer in eelle geregelde uit
voering vRn den dienst kan voorzien, zal zij 
tijdelijk zoovele andere st<;>omsehepen in de vaart 
brengen, als tot verzekering van den dienst zullen 
noodig zijn. Echter zal als.Jan zoo spoedig mogelijk, 
doch niterlijk binnen twaalf maanden, voor goed 
in de aanvulling harer vloot moeten worden voorzien . . 

Stoomschepen, die, ter vervanging van de in 

de 1 • alinea bedoelde schepen of om andere 
redenen, voor goed in de vaart wor.Jen gebracht, 
moeten , overeenkomstig de daartoe door de voor
noemde Ministers goed te keuren plannen en in 
Nederland gebouwd worden. De verplichting om 
sche.pen in Nederland_ te doen bon wen, geldt 

slechts voor zoo ver de bouw op N ederla ndsche 
werven, van schepen , welke aan de eischen van 
den dienst _der Maatschappij, in verband met de 
bepalingen van dit contract, ·beantwoorden, als
mede hunne goede en tijdige oplevering, even 
goed als op huiten!andsche werven, verzekerd 
zijn, en voor die schepen geen hoogere prijs te 

besteden is, dan bij gunstig bekende buitenlandsche 
werven. 

Indien de Maatschappij handelt in strijd met 
het be)laalde bij de vorige alinea, verbeurt zij 
eene boete van f 25,000 voor elke overtreding, 

Verschillen over de uitlegging en de toepassing 
van de vorige alinea worden in het hoogste ressort 
beslist door drie scheidslieden, door partijen te 
benoem~n, die als goede mannen naar billijkheid 

oordeelen. 
Is omtrent ha one benoeming binnen zes weke!\, 

nadat door een der partijen eene beslissing door 
arbiters schrirtelijk is verlangd·, geene overeen
stemming tosscqen partijen verkregen, dan worden 
de arbiters, op verzoek van de meest gereede 
partij, benoemd door den kantonrechter in het 
eerste kanton te ../.m,terdam. 

3. De stoomschepen zóllen uit Äm.sterdam ver• 

trekken des ZaterJags en uit Bataoia des Woensdags 
om de veertien dagen. _ 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van Koloniën zijn bevoegd, andere dagen 
van afvaart vast te stellen , mit& daarvan drie 
maanden te voren aan de Maatschappij kennis 

gevende • 
Het juiste uur van vertrek uit Ämsterda• en 

uit Batavia wordt telkens, door of vanwege .Jen 
gezagvoerder van het stoomschip, tijdig opgegeven 
aan den Directeur van het postj{antoor in de haven 

. van vertrek. 
4. Zoowel op de uitreis naar Indië als op de 

terugreis naar Nederland zal telkens in de haven 
van Genua eu Pada"fl worden aangelegd, zoowel 
tot het aan boord nemen als tot het ontschepen 

der post. 
De over land uit Nederland te verzenden post, 

welke te Genua aan boord is te nemen , zal aldaar 

ter inscheping gereed moeten zijn te twee uren 
's Mmiddags van den twaalfden dag na dien, 
waarop het stoomschip uit Amsterdam vertrokken 

is. Het Bestuur der Posterijen in Nederland is 
echter bevoegd, om bij wijziging van den posten
loop, een ander uur voor de inscheping der poi1, 
voor te schrijven. 

Wanneer, ten gevolge vau een vertraagd vertrek 
uit Á.maferdam of wegens oponthoud op de reis 
van .Äm#eràeim no.ar Genua, te voorzien is, dat 
het stoomschip later te Genua zal aankomen dan 
den twaalfden dag na den ingevolge art. a vast
gestelden vertrekdag uit Á.materdam, wordt daarvan 
door de Maatschappij zoodra mogelijk aan het 
Bestnnr der Posterijen in Nederland kennis ge• 
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Reven, onder mededeeling van den dag, waarop de overbrenging den yo]geoden morgen zoo vroeg
het stoomschip vermoedelijk te Genua zal aan• tijdig mogelijk, 
komen. Omtrent het aan boord nemen der post te 

De post zal dan eer•t te twee uren'• namiddags , À.71l8tsrdam of te · Bafaflia of in eenige haven 
van den laatstbedoeldeu dag te Genua ter inscheping · 9nderweir, zal de Maatschappij zich mede gedragen 
gereed behoeven te zijn. Bij vertraagde aankomst naar de daaromtrent door het Bestuur der Poste
te Genua van de poat uit Nederland, zal het rijen in Nederland of in Nederlandach-Indië te 
stoOJDschip daarop, zoo nooJig vier en twintig geven voorschriften. 
uren wachten, tegen eene vergoeding van twee• 7. De reizen moeten, behoudens de gevallen 
honderd golden voor elke twaalf uren wachtens. ·· van overmacht, worden afgelegd als Yolgt: 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver- 1°. van À1Mterdam naar Genua en van G111Wa 
heid en van Koloniën zijn bevoegd om tijdelijk llaar Àmaferdam in 12 etmalen. 
of voorgoed de póat elders, dan waar dit contract 2°, van Genua uaar Batavia: 
er toe verplicht, te doen in- en ontschepen en Bij vertrek uit Genua 
de daaruit voortvloeiende regelingen vaat te stellen, tusschen 1 April en 30 September, in 29 etmalen; 
mits de Maatschappij schadeloosstellende, indien tusschen 1 October en 31 Maart, in 30 etmalen ; 
zij bezwaard wordt. Bestaat hieromtrent verschil 3°. van Batavia naar Genua: 
van gevoelen tnsschen partijen, dan wordt de Bij vertrek uit Batavia 
beslissing opgedragen aan drie door partijen te tusschen J April en 30 Septeo:rber, in SI etmalen; 
benoemen scheidslieden , die als goede mannen tnsschen 1 October en SI Maart, in 30 etmalen. 
naar billijkheid in het hoogste reasort oordeelen De stoomschepen zullen zich, op de reis naar 
en die, als de Maatschappij naar hun oordeel Bataflia, te Genua, nadat de post aan hoord is 
bezwaard wordt, de haa~ daarvoor toekomende gebracht, niet langer dan zes uren mogen ophouden. 
schadeloosstelling vaststellen. Omtrent de be- 8. Indien, ten gen>lge van averij of andere 
noeming van arbiters is de laatste alinea van gevallen van overma~ht, de stoomschepen onderweg 
artikel 2 toepasselijk. _eenen haven moeten binnenloopen, en de hersfelliug 

5. De Maatschappij is bevoegd, om regelmatig, der averij of andere omstandigheden verscheidene 
10owel op de uit- als op de terugreizen., met hare . dagen oponthoud kunnen veroorzaken, za) de Maat
stoomschepen Southampton ,. Port-Said, Suez en schappij verplicht zijn, indien daartoe gelegenheid 
Colombo aan te doen en, behoudens goedkenring ia, de post met de eerotvertrekkende geschikte 
van de Ministere van Waterstaat, Handel eu Nijver- gelegenheid, die zich daartoe iu de haven aan
heid en van Koloniën, zoodanige haven als zij biedt, naar hare bestemming te verzenden. 
later zou wenschen. De kosten dezer verzending komen in dit geval . 

Mits de Maatschappij daarvan vooraf aan het ten laste van den Staat. 
, Bestuur der Posterijen in Nederland berieht geve, 9. De post wordt aan boord der stoomschepen 

sa! nu en dan ook de haven van Dj,ddal,, mogen geborgen in eene geheel afzonderlijke , daartoe 
worden aiwgedaan. bepaaldelijk ingerichte bewaarplaats·, waar zij zoo

Zij zal in de genoemde havens eventneel mede • veel mogelijk tegen beschadiging door water, 
de post moeten ontschepen of aan boord nemen. brand of dergelijke ongevallen en tegen ont-

Alleen wanneer • het voor het innemen · van vreemding gevrijwaard is. 
kolen of wegens overmacht onvermijdelijk is, Die bewaarplaats moet van eene goed verzekerde 
zollen andere dan de bovengemelde havens mogen sluiting voorzien zijn. 
JJOrden bezocht of binnengeloopen . 10. In geval van schipbreuk of eenig ander 

6. Bij aankomst ter plaatse van bestemming of ongeval, wordt tot redding van de post al het 
in eenifie haven onderweg, waar de post te ont- mogelijke aangewend. 
aehepen is, zal de post het allereerst ontschee1,t De Maatschappij verbindt zich om de gezag
en naar het postkantoor overgebracht worden, · voerders der stoomschepen daaromtrent van be
overeenkomstig de voorschriften, die daaromtrent paalde voorschriften te voorzien, en hnn de zorg 
door het Bestuur der Posterijen in Nederland of voor die redding zeer bijzonder aan te bevelen. 
in Nederlandsch-Indië aan de Maatschappij znllen 11. De Maatschappij geniet voor het overbrengen 
worden gegeven. der brievenpost betaling, naar den maatstaf, welke 

In geval van aankomst des nachts geschiedt bij het Postverdrag vi,n 'fl"eenen van 4, Jnli 1891 
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wegens het vervoer van \>,\'ievenmalen is beiaald" 
of, bij wijziging van dat Verdrag, later mocht 
worden vastgesteld. 

De Staat waarborgt aan de Maatschappij , wegens 
het overbrengen der brievenpost, naar den boven
bedoelden maatstaf van betaling, eene opbrengst 
van f 24.00 voor elke reis van Àm,terdam naar 
Batarlia of van Batavia naar Àmaterdam. 

Wegens eene reis, die,. om welke redenen ook, 
niet is uitgevoerd of ,!echts ten deele is vol
bracht, wordt. door de Maatschappij geeue betaling 
~enoten, onverminderd de toepassing van boeten 
in het eerstgenoemde geval, iogevolge art. 18, 
sub a. 

12. De Maatschappij zal de vaart harer stoom
echepen , hetzij door verbetering hunner inrichting, 
vervanging door andere schepen of op welke andere 
wijze ook, geleidelijk versnellen. 

Binnen vijf jaren na het · in werking treden 
. van dit contract, zal de Maatschappij met al 
hare schepen den duur der reizen van Genua 
naar Bataoia eu van Batar,ia naar Genua met 
twee etmalen en den dnnr der reizen vau Genua 
naar .dauterdam en van .Jm,terdam naar Genua met 
één etmaal bekorten, wat de reis van Àmaterdam 
naar Genua betreft echter niet voordat de Mini~ 
tel'11 van Watel'11taat, Handel en Nijverheid en 
van Koloniën zulks verlangen. 

De reizen zullen dan moeten worden afgelegd 
van Genua naar Bàta11ia: 

bij vertrek lnBBchen l April en 30 September, 
in 27 etmalen , 

bij vertrek tnsscben 1 October en 31 Maart, 
in 28 etmalen. 

Van Batavia naar Genua : 
bij vertrek tnBBChen 1 April en 30 September, 

in 29 etmalen, 
bij vertrek tusschen 1 October en 31 Maart, 

in 28 etmalen. 
Van Genua naar .Jimterdam in elf etmalen en 

van À11Uterdam naar Gmua in twaalf of elf 
etmalen, naar gelang de voornoemde' Ministers 
1ulks verlangen: 

De waarborgsom in artikel 11 bedoeld, wordt, 
te reke9en van het tijdstip van ingang der be
korting, tot f 4000 per reis verhoogd. 

Indien de Maatschappij zich tot meerdere be
korting van den reisdonr wenacht te verbinden, 
zal · daaromtrent nader overleg lnsscheo partijen 
plaats vinden. 

Bij het niet-nak~men door de Maatschappij der 
vorenomschreveo verplichting tot bekorting van 

den reisdnor met twee etmalen, houdt, het p:eval 
van wel bewezen overmacht nitgesloten, na afloop 
vau het vijfde contractjaar, de betaling der waar
borgsom bij artikel 11 bedoeld, op', tot aan het 
tijdstip waarop met die bekorting zal worden 
aangevangeu. 

13. De betaling, van hetp;ceo iogevoll(e dit con
tract aan de Maatschappij verscjrnldigd is, ge
schiedt driemaandelijks, vanwege den Minister van 
Waterstaat; Handel en Nijverheid, op declaratiöo, 
door de · Maatschappij' aan dien Minister in te 
dienen. 

14. Het vervoer der kisten, valiezen of zakken, 
die voor de verzending der brievenpost dienen of 
gediend hebben, -en ledig door het eene Bestuur 
der Posterijen aan het andere worden terugge
zonden , geschiedt kosteloos. 

15. Het vervoer door de Maatschappij of door 
de bemanning der stoomschepen van brieven, 
buiten de post om, is nitdrukkelijk verboden. 

· Onvermind,erd de toepassing der wettelijke be-
palingen op het verboden brievenvervoer, zal het 
Bestuur der Posterijei:i in Nederland of in Nedirr

_lawcli-Inrlië bevoegd zijn, te verlangen, dat . 
personen in dienst der Maatschappij, worden ont
slagen, indien zij zich bij herhaling aan zoodaoig 
verboden vervoer hebben schuldig gemaakt. 

16. De Maatschappij zal zonder toestemming 
van de Mioistel'11 van W alerstaat, Handel en 
Nijverheid en van Koloniën haren dienst niet aan 
derden mogen overdragen. 

Overeenkomsten, waarbij wordt bedQeld om 
verplichtingen, op grond van dit c~ntract op de 
'Maatschappij roetende, aan derden over te dra
gen, behoeven mede, alvorens uitvoering te er
langen, de ~oedkenring_ der voornoemde Ministers. 

17. Het is aan de Maatschappij uitdrukkelijk 
verboden om, zonder toestemming van de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid eu van 
Koloo·iën, wegens het vervoer der post door 
middel harer stoomschepen, met vreemd~ p0st" 
sturen overeenkomsten àao te gaan, of zich, 
anders dan ingevolge opdracht van het Bestnur 
der Posterijen in Nederland of in Nederlandleli

. J,ulië, met postvervoer te belasten·. 
Voor elke rei11 , waarop , in strijd met het 

vorenstaande, zoodanig verboden vervoer plaats 
heeft, verbeurt de Maatschappij alle aanspraak 
op betaling, onverminderd de bevoegdheid van 
den Staat, om dit contract onmiddellijk te ver
breken: zonder tot eenige verdere betaling of 
~enige schadeloosstelling gebonden te zijn. 

... 
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18. Zonder praej ndicie van de vorderingen, 
welke bij het niet nakomen door de Maatschappij 

vi,n de op haar rustende verplichtingen, overigens 
op grond van dit contract of van eenige wet, 
tegen de Maatschappij zonden kunnen worden 
ingeatelcl, zullen, behoudens overmacht , in de 
nagemelde gevallen ·, de volgende boeten ver
achnldigd zijn: 

a. eene boete van f 700 voor eiken dag, 
waarop een stoomschip later dan den vastgestelden 
vertrekdag uit À11Utlft"dam' of uit Bata,na vertrekt, 
met dien verstande evenwel, dat, wanneer een 
week na den bedoelden vertrekdag de reis nog 
niet ondernomen is, eene boete van f 5000 voor 
de vertraagde of niet ondernemen reis, zonder 
verdere kortiug, zal verschuldigd zijn; 

ll. eene boete van f 200 voor elke twaalf uren 
of gedeelte van twaalf uren, dat de vaart van 
een stoomschip tuBBChen ÀrMferdam en Genua 
langer heeft geduurd dan de daarvoor in de ar
tikelen 7 en 12 bepaalde termijnen. 

Voor vertra~ngen van minder dan zes uren 
wordt geen boete toegepast. 

c. eeoe boete van f 20 per uur, voor de eerste 
zes uren; 

eene boete van f 25 per nor, voor de tweede 
zes uren; 

eene boete van f 80 per nur, voor de derde 
zes uren; 

eene boete van / 85 per uur, voor de vierde 
zes uren; 

welke de vaart van Gmua naar Batavia en van 
Batavia naar Gellua langer he~ft geduurd dan 
bij art. 7 is vastgesteld, en voorts van f 85 voor 
elk uur te late aankomst boven één etmaal. 

Zoodra de reiad_nur met twee etmalen zal zijn 
bekort, wordt de vorenbedoelde boete verhoogd 
en vastgesteld als volgt: 

/ 3ö per uur, voor de eerste zes uren; 
,, 4.0 ,, # tweede • • ; 

• 50 • • derde . ; 

• 60 • • vierde . ; 

en voorts / 60 voor elk uur te late aankomst 

boven één etmaal. 
tl. eene boete van f 500 telkens wanneer, 

in strijd met het bepaalde bij artikel 7, een 
atoomschip zich langer dan zes uren te 'Genua 
heeft opgehouden; 

tl. eene boete van f 10 tot/250 bü onvoldoende 
zorg voor de post aan boord der stoomschepen of 
door de bemanning, bij het in- en ontsch~pen en 
het vervoer der post, indien tengevolge daarvan 

eenig voorwerp -bescb~d wordt of in het onge
reede geraakt, en zulks onverminderd ile ver
plichting der Maatschappij tot betaling van de 

schadeloosatelllngen , welke de postbesturen wien 
het aangaat, aan de afzenden of de geadres
seerden der brieven of andere stokken zullen 
hebben te vergoeden ; 

f. eene boete van f 10 tot f 250 voor elke 
verzuimde, vertraagde of verkeerde afgifte van 
eenig voorwerp der post. 

Het bedrag der _eqb tl en f bedoelde boeten 

wordt, telken male binnen de aangegeven gren
zen, bepaald door den Minister van Waterataat, 
Handel en Nijverheid . 

Het gezamenlijk bedrag der boeten zal , be-
, halve wanneer de boete het gevolg ia van te laat 

vertrek of het niet ondernemen der reis, als 
hiervoren sub a bedoeld, voor elke reis niet meer 
kunneu beloopen dan het bedrag der wegens de 
reis aan de Maatschappij gewaarborgde vergoedi ng. 

19. Het tegenwoordig contract, in de plaats 
tredende van het contract tussq_hen den Staat en 
de Maatschappij van 8 Febrnari en 18 Jannari 

- 1882, laatste lijk gewijzigd bij suppletoir contract 
van 16 en 13 Angustus 18!18, wordt gesloten 
voor den tijd van vijftien jaren. 

Na goedkeuring blj de Wet zal het in werking 
treden op den eersten der maand, volgende op 
die waarin de Wet ia afgekondigd. 

Het eerste vertrek uit .Jm,t,rdam en uit Ba
tavia onder de werking , van het tegenwoordig 

contract, zal plaats vinden in de maand waarin 
het contract in werking ia getreden , op de daar
voor den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, in overleg met de Maatschappij, aan 
te wijzen d~en. 

De reizen, die v6ór het einde van den in de 
eerste alinea van dit artikel bedoelden termijn zijn 
aangevangen, doch eerst na a11oop van dien 
termijn volbracht worden, vallen nog onder de 
bepalingen van dit contract. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en van Koloniën &1jn b~voegd, dit con
tract te allen tijde aan de Maatschappij op te 
zeirgen, bijaldien deze iu de nakoming van de 
voorwaarden en bepalingen daarvan mocht te kort 
schieten , behoudens alle eventueele rechten van 
den Staat op vergoeding van schade en interest, 
en onverminderd de verplichtinit der Maatschappij 
tot betaling der beloopen boeten. 

De Maatschappij wordt geacht te kort te 
schieten, indien zij , na herhaalde aanmaning en 
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beboeting, in gebreke bl,ijft de voorwaarden van 
dit contract behoorlij k te vervullen , in dier voeger· 
dat de nauwkeurige en regelmatige uitvoering 
van den dienst niet verzekerd is. 

20. Het tegenwoordig contract wordt geacht 
een geheel nit te maken met het onder dagtee, 
kening vau heden tosschen den Staat en de Stoom
vaart-Maatschappij Rotterdamaclze Lloyd gesloten 
contract voor het overbrenp;en van. de brievenpoat 
door middel van de tusschen Rotterdam en lJatauia 
varende stoomschepen dier Maatschappij, zoodat, 
wanneer het laatstgemelde contract, om welke 
reden ook, te niet gaat, het tegenwoordige con
tract van rechtswege op hetzelfde oogenblik te 
niet gaat, tenzij de Maatschappij zich, binnen 
eenen alsdan door de Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nij ver heid en van Koloniën te stellen 
termijn, mocht verbinden om mede het met de 
Stoomvaart-Maatschappij •Rotterdam,clze Lloyd"' 
gealoteo contract voor hare rekening uit te voeren. 

21. De Maatschappij neemt voor hare rekening 
de kosten van zegel en leges van dit contract, 
zoomede de kosten van denzelfdeo aard, op de 
betalingsstukken vallende. 

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt 
en onderteekend te '• Gravenhage, den 12deo 
November 1892. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijuerlleid, 
(get.) C. LKLY. 

De Mini,ter van Koloniën, (get.) v. DEDEllr. 

De Stoomvaart--Maat,cllappij •Nederland'', 
(get.) TEGELBll:RG. 

• B01ssEvA1N. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaril-Generaal oan liet Departement van 

11' ater,taat, Haffàel en Nij"erlieid, 
(get.) DE BosCH KKllrPER. 

AFSCHB!l'T • • 

Twsclien de Minister, 1>an 1fT ater1taat, Han• 
del en Nijverlieid 111t "an Koloniën, kan
delende namen, den Staat der Nederlan
de#, contracta"t ter emre, (Îfl dit con
tract verder ,de 8taat" genoemd), m de 
Stoomvaart-Maat,cllappij •Rotterdamse/ze 
Lloyrl''; "ertegmwoordigd àour liare Direc
teurm, de He;,,.en W. RuYS & ZONEN 

te Rotterdam (Îfl dit contract oertf.er •de 
JJ!aat,cliappij" gmoemtl), ter andere zijde 
i,, 6e1wutU118 6eleraclitiging tlour de ll'et, 
°"ereengel:omera, au oolgt: 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich om met 

stoomschepen onder N ederlandsche vlag, geregeld 
om de veertien dagen eeoe vaart te doen uitvoeren 
van Rotterdam naar lJatauia en omgekeerd van 
Batauia naar Rotterdam, en daarmede op den 
voet en de wijze, als hierna is bepaal.l , cle brie
venpost over te brengen. 

2. De Maatschappij 1.al voor het nitvoeren van 
den in Art. 1 omschreven dienst kanoen bezigen • 
de thans bij haar in gebrnik of voor haar in 
aanbouw zijnde stoomschepen, de laatste behoudens 
goedkeuring door de Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en van Koloniën. 

Wanneer de Maatschappij met de vorenbedoelde 
stoomschepen niet meer in eene geregelde uit
voering van den dienst kno voorzien, zal zij tij
delijk zooveel andere stoomschepen in de vaart 
brengen, als tot verzekering van den dienst zol
leo noodig zijn. Echter zal alsdan zoo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen twaaU maanden, 
voor goed in de aanvulling harer vloot moeten 
worden voorzien. 

Stoomschepen, die, ter vervanging van de .in 
de l • alinea bedoelde schepen or om andere rede
nen, voor goed in de vaart worden gebracb t , 
moeten, overeenkomstig de daartoe dopr de voor
noemde Ministers goed te keuren 1,lanoen en in 
Nederland gebouwd worden. De verplichting 
om eo?iepeo in Nederuz"d te doen bouwen , geldt 
slechts voor zoo ver de bouw op N ederlaodsche 
werven , van schepen , welke aan de eischeo 
van den dienst der Maatschappij, in verband met 
de bepalingen van dit contract, beantwoorden, 
alsmede bonne goede en tijdige oplevering, even 
goed als op boitenlandscbe werven, verzekerd 
zijn, en voor die schepen geen hoogere prijs te 
besteden is, dan bij gnnstig bekende bniten
landsche werven. 

Indien de Maatschappij handelt in strijd met 
het bepaalde bij de vorige alinea, verbeurt zij 
eene boete vau f ~5,000 voor elke overtreding. 

Verschilleu over de uitlegging en de toepasaing 
van de vorige alinea worden in het hoogste ressort 
beslist door drie scheidslieden, door partijen te 
benoemen, die als goede mannen naar billijkheid 
oordeelen. 

Is omtrent bonne benoeming binnen zes weken , 
nadat door een der partijen eene beslissing door 
arbiters schriftelijk is verlaagd , geene overeen
stemming_ tosschen partijen verkregen, dan worden 
de arbiters, op verzoek van de meest gereede 
partij, benoemd door den kantonrechter in het 
eerste kanton te Amaterdam. 
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3. De stoomwhepen znllen ait Rotterdam ver• 

trekken des Zaterdags en uit Bataoia des Woensdags 

om de veertien dagen. 
De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijvet

heid ·en van Kolooiën zijn bevoegd, andere dagen 

van afvaart vast te ,tellen , mits daarvan drie maan

den te voren aan de Maatschappij kennis gevende. 

Het juiste uur van vertrek uit Rotterdam en 

uit Batauia wordt telkens, door of vanwege den 

gezagvoerder van het stoomschip, tijdig opgegeven 

aan deu Oirectenr van het postkantoor in de 

haven van vertrek. 

4. Zoowel op de uitreis naar It&dië als op de 

terngreis naar Nederland zal telkens in de haven 

van Maraeille worden aangelegd, zoowel tot het 

aan boord nemen als tot het ontschepen der poet. 

De over land 11it Nederland te verzenden post, 

welke te Maraeille aan boord is te nemen , zal 

aldaar ter inscheping gereed moeten zijn te twee 

ure 's namiddngs van den twaalfden dag na dien 

waarop het stoomschip nit Rotterdam vertrokken 

is. Het Bestuur der Posterijen in Nederland is 

echter bevoegd, om bij wijziging van den posten• 

loop, een ander uur voor de inscheping der post 

voor te schrijven. 

Wanneer, ten gevolge vau een vertraagd vertrek 

uit Rotterdam of wegens oponthoud op de reis 

van Rotterdam uaar Jlar,eüle, te voorzien ia, 
dat het stoomschip later_ te Jlaruitte zal aan

komen dan den twaalfden dag na den ingevolge 

art. 3 vastgestelden vertrekdag nit Rotterdam, 
wordt daarvan door de Maatschappij zoodra mogelijk 

aan het Bestuur der Posterijen in Ntderland ken• 

· nis gegeven, onder mededeeling van den dag, 

waarop het stoomschip vermoedelijk te Mar8eille 

ral aankomen. 

De post zal dan eerst te twee ure 'a namiddags van 

den laatslbedoelden dag te Marseille ter inscheping 

gereed behoeven te zijn. Bij vertraagde aankomst 

te Maraeilte var, de post uit Nederland, zal het 

stoomscbi p daarop, zoo noodig , vier en twintig 

oren wachten, tegen eene vergoeding van twee• 
honderd golden voor elke hraalf uren wachtens. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij 

verheid en van Koloniën zijn bevoegd om tijdelijk 

of voor goed de post elders, dan waar Jit contract 

er toe verplicht, te doen in- en ontschepen en 
de daaruit voorh loeiende regeling vast te stellen, 
mits de Maatschappij scha<leloosstellende indien 

zij bezwaard wordt. Bestaat hieromtrent verschil 

van gevoelen tnsachen partijen, dan wordt de be,

slissing opgedragen aan drie door partijen te be• 

noemen scheidslieden die als goede mannen naar 

billijkheid iu het hoogste ressort oordeelen en die, 

als de Maatschappij naar hnn oordeel bezwaard 
wordt, de haar daarvoor _Joekomende ~chadeloos• 

itelling vaststellen. Omtrent de benoeming van 

arbitera is de laatste alinea van artikel 2 toepasselijk. 

5. De Maatschappij is bevoegd om reitelmatig, 

zoowel op de nit- als op- de terugreizen , met 

hare stoomschepen Soutnampton, Port-Said, Sua•, 
_ ,Colombo en Padatlfl aan te doen en, behoudens 

-snedkenring van de Ministers van Waterstaat, 

'Handel en Nijverheid en van Koloniën, zoodanige 

haven als zij later zon wenschen. 

Mits de Maatschapij daarvan vooraf aan het 

Bestuur der Posterijen in Nederland bericht geve, 

zal nu en dan ook een haven van Djetldal, mogen 

worden aangedaan. 

Zij zal in de genoemde havens eventueel mede 

de post moeten ontschepen of aan boord nemen. 

Alleen wanneer het voor het innemen van kolen 

of wegens overmacht onvermijdelijk is, uilen 

andere dan de bovengenoemde . havens mogen wor• 

den bezocht of binnengeloope11. 

6. Bij aankomst ter plaatse van bestemming 

of in eenige haveu onderweg, waar de post te 
ontschepen is, zal de post het allereerst ontscheept 

en naar het postkantoor overgebracht worden, 

overeenkomstig de voorschriften, die daaromtrent 

door het Bestuur der Posterijen in Nederland of 

fo Nederlan/Ûcl,-lndië aan de Maatschappij zullen 

worden gegeven. 

In geval van aankom•t des nachts geschiedt 

de overbrenging den volgenden morgen zoo vroeg

tijdig mogelijk. 

Omtrent het aau boord nemen Jer poet te 

Rotterdam of te Bataoia of in eenige haven onder

weg, za1· de Maatschappij zioh mede gedragen naar 

de daaromtrent door het Bestuur der Posterijen 

in Netlirlanà of in Nedertantl8clt-Indië te geven 
voorschriften. 

7. De reizen moeten , behoudens de gevallen 

van overmacht, worden afgelegd als volgt: · 
1°. van Rotterdam naar .ffaruille en van Mar-

aeitle naar Rotterdam in 12 etmalen. 

2°. van Maruille naar Bataoia: 
Bij vertrek nit Jlaraeilte 
tnBSchen 1 April en 30 September, in 29 etmalen; 

tusschen 1 October en 81 Maart, in 30 etmalen; 
3°. van Batauia naar Maraeitle : 
Bij vertrek nit Bataoia 
tuascheu 1 April en 30 September, in 31 etmalen; 

tnsschen 1 October en 31 Maart, in 30 etmalen; 
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De stoomschepen zollen zich, op de reis naar 
Bataoia, te Mar,eille, nad11t de post aan boord 
ia gebracht, niet langer dan zes uren mogen 
opbonden. 

8. Indien, ten gevolge van averij of andere j!I'· 
vallen van overmacht, de stoomschepen onderweg 
eeoe haven moeten binnenloopeo , en de herstelling 
der averij of andere omstandigheden verscheidene 
dagen oponthoud kunnen ~eroorzaken, zal de Maat
schappij verplicht zijn, indien daartoe gelegenheid 
is, de post met de eerstvertrekkende geschikte 
gelegenheid, di_e zich daartoe in de haven aan
biedt , naar hare bestemming te verzenden. · 

De kosten dezer verzending komen in dit geval 
ten laste van den Staat. 

9. lle 1>0st wordt aan booru der stoomschepen 
geborgen io een geheel afzonderlijke , daartoe be
paaldelijk ingerichte bewaarplaats , waar :,;ij zooveel 
mog~lij k tegen beschad\ging door water, brand of 
del"!?elijke ongevallen en tegen ontvreemding ge
vrijwaard is. 

Die bewaarplaats moet vau een goed verzekerde 
aloiting voorzien zijn. 

10. In geval vau schipbrenk of eenig ander 
ongeval, wordt tot redding van de ·poet al het 
mogelijke aangewend. 

De Maatschappij verbindt zich om de gezag
voerders der stoomschepen daaromtrent van be
paalde voorschriften te voorzien, en hno de zorg 
voor de redding. zeer bijzonder aan te bevelen. 

11 . De Maatschappij geniet voor het overbren
gen der brievenpost betaling, naar · den maatstaf, 
welke bij het Posh·erdrag van Wefflffl van den 
4 Juli 1891 we;1;ens het vervoer van brieven
malen is bepaald, of, bij wijziging vau dat Ver
drag, later mocht worden vastgesteld. 

De Staat waarborgt aan de Maatschappij, wegens 
het overbrengen der brievenpost; naar den boven
bedoelden maatstaf van betaling, eene opbrengst 
van f 2>l.00 voor elke reis van :Rotterdam uaar 
Batavia of van Batauia naar Rotterdam. 

W egeos eene . reia, die, om welke redenen ook, 
niet is uitgevoerd of slechts ten deele ié volbracht, 
wordt door de Maatschappij geene betaling ge
noten, onverminderd de toepa@siog van boeten in 
het eerstgenoemde geval, ingevolge art. 18, so b a. 

12. De MMtschappij zal de vaart harer stoom
achepeo, hetzij door verbetering hunner inrichting, 
vervanging door andere achepeo of op welke 
andere wijze ook, geleidelijk versnellen. 

!linnen vijf jaren na het iu werking treden van 
dit contract, zal de Maatschappij met al hare 

eehepeo den door der reizen van Mar,eille naar 
Batauia en van Bat@ia. naar Mar,eille met twee 
etmalen bekorten en den door der reizen van 
Mar,eille naar Rotterdam en van :Rotterdam naar 
Mar,eille met één etmaal bekorten, wat de reis 
van Rotterdam naar Mar1eille betreft echter niet 
voordat de Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Koloniën zulks v_erlangen. 

De reizen znllen dan moeten worden afgelegd 
van Kar,eille naar Bataaia 

hij vertrek tnsschen 1 April en 30 September, 
in 27 etmalen, 

bij vertrek tn!!SCheo 1 October en 81 Maart, 
in 28 etmalen. 

Van Batavia naar Mar,eille: 
bij vertrek toaschen 1 April en 31) September, 

in 29 etmalen, 
bij vertrek tusschen 1 October en 31 Maart, 

in 28 etmalen, 
van Mar,eill4 naar Rotterdam in elf etmalen 

en vao Rotterdam nae.r Mar,eille in twaalf of 
elf etmalen, naar gelang de voornoemde Ministers 
zullen verlangen. 

De waarborgsom in art. 11 bedoeld, word.t, te 
rekenen van het tijdatip van ingang der bekortïn,, 
tot f 4.000 per reis verhoogd. 

Indien de Maatschappij zich tot meerdere be
korting van den reisduur wenscht t~ verbinden, 
zal daaromtrent nader overleg tusschen partijen 
plaats vinden. 

}!ij het niet-nakomen door de Maatschappij der 
vorenomschreven verplichting tot bekorting van 
den reisduur met twee etmalen, houdt, het ge
val van wel bewezen overmacht nitgesloteo, na 
afloop van het vijfde contractjaar, de betaling 
der waarborgsom bij art. 1 L ~edoeld, o.p, tot 
aan het tijdatip waarop - met die bekorting zal 
worden aangevangen. 

13. Oe betaling van hetgeen iogevol~ dit 
contract aau de Maatschappij verschuldigd is, 
geschiedt driemaandelijks , van wege den M iniater 
van Walerstaat, Handel en Nijverheid, op decla
ratiën, door de Maatschappij aao dien M~oister 
in te dienen. 

14. Het vervoer der kisteo, valiezen of zakken, 
die voor de ven:endiog der brievenpost dienen 
of gediend hebben, en ledig door het eene Bestuur 
der Posterijen aan het au<lere worden teruf!ge
aonden, geschiedt kosteloos. 

15. Het vervoer door de Maatschappij of door 
de bemanning der stoomschepen van brieven, buiten 
de post om, is nitdrokkelijk verboden. 
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Onverminderd de toepB11sing der wettelijke be 
p,lingen op het verboilen brievenvervoer, zal het 
Bestunr der Posterijen in Nederland of in Neder
landscb-lndië bevoegd zijn, te verlangen, dat 
personen in dienst der Maatschappij, worden oot, 
slagen, indien zij zich bij herhaling nan zoodanig 
nrboden vervoer hebben schuldig gemaakt. 

16. De M aatscbappij zal sonder toestemming. 
van de Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Koloniën baren dienst niet aan 
derden mogen overdragen. 

0 vereen komsten, waarbij wordt beiloeld om ver
plichtingen, op grond van dit contrnct op de 
Maatschappij rustende, aan derden over te dragen, 
behoeven mede, alvorens nitvoering te erlangen, 
de goedkeuring der voornoemde Ministers. 

17. Het is aan dP Maatschappij uitdrukkelijk 
verboden om, zonder loestemmiug van de Ministers 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van 
Koloniën , wegens het vervoer der post door middel 
harer stoomschepen, met vreemde postbestnren 
overeen komsten aan te gaan , of zich, anders dan 
ingevolge opdracht van het Bestnur der Posterijen 
in Nederland of in Nederlandach-Indië, met post
vervoer te belasten. 

Voor elke reis, waarop, in atrijd met het voren
staande , zoodanig verboden vervoer plaats heeft , 
,erbenrt de Maatschappij alle aaoapraak op be
·taling, onverminderd de bevoegdheid van den 
Staat, om dit contract onmiddellijk , te verbreken, 
-zonder tot eenige verdere betaling of eeoige 
t!Chadeloosstelling gehouden te zijn. 

18. Zonder praejudicie van de vorderingen, 
welke bij het niet nakomen door de Maatschappij 
van de op haar rustende verplichtingen, overigens, 
-0p grond van dit contract of van eenige wet, tegen 
-de Maatschappij zonden kunnen worden ingesteld, 
zullen, behoudens overmacht, in de nagemelde 
~evallen, de volgende boeten vcsrscholdigd zijn: 

a. eeoe boete van / 700 voor eiken dair, 
waarop een atoomschip later dan den vastgestelden 
vertrek dag oit Rotterdam of uit Ba taoia vertrekt, · 
met dien verstande evenwel, dat, wanneer een 
week na den beiloelden vertrekdag de reis oog 
niet ondernomen ia, eene boete van / 5000 voor 
de vertraagde of _niet ondernomen reis, zonder 
verdere korting, zal verschuldigd zijn; 

6. eeoe boete van f 200 voor elke twaalf nreo 
of gedeelte van twaalf nreo, dat de vaart van 
een stoomschip tusschen Rotterdam en Marseille 
langer heeft geduurd dan de daarvoor in de arti
kelen 7 en 12 bepaalde termijnen; 

Voor vertragingen van minder dan zes uren 
wordt geen boete toegepast. 

t:. eene boete van / 20 per uur, voor de eerste 
zes uren; 

~ene boete van f 25 per uur, voor de tweede 
zes uren; 

eene boete van / 30 per uur, voor de derde 
zes uren; 

eene boete van / 3 5 per uur, voor de vierde 
zes uren; 

welke de vaan van Maruille naar Bata11ia en 
van . Bata11ia naar Marseille langer heeft geduurd 
dan bij art. 7 is vastgesteld , en voorts van / 3 IS 
voor elk uur te late aankomst boven één etmaal. 

Zoodra de reisduur met twee etmalen zal zijn 
bekort, wordt de vorenbedoelde boete verhoogd 
en vastgesteld ala volgt: 

/ 35 per uur, voor de eerste zeR nren; 

• 40 • . tweede . ; 

• 50 • . derde . ; 

• 60 vierde . . ; 

en voorts / 60 voor elk u nr te late aankomst 
boven één etmaal. 

à. eene boete van / 600 telkens wanneer, in 
strijd met het bepaalde bij art. 7, eeu stoom
schip zich langer dan zes nr,in te Marseille beeft 
opgehouden ; 

e. eene boete van / 10 tot / 250 bij onvol
doende zorg voor de post aan boord der stoom
schepen of door de bemanning, bij het in- en 
ontschepen en het vervoer der poat, indien ten 
gevolge daarvan eenig voorwerp beschadigd wordt 
of in h~t ongéreede geraakt, en zulks onverminderd 
de verplichtin~ der Maatschappij tot betaling van 
de schadeloosstellingen , welke de postbesturen 
wieu het aangaat, aan de afzenders of de geadres
seerden der brieven of andere stukken zullen heb
ben te vergoeden; 

/. eene boete vau / 10 tot / 250 voor elke 
verzuimde, vertraagde of verkeerde afgifte van 
eeuig çoorwerp der post. ' 

Het bedrag der snb e en /. bedoelde boeten 
.wordt, telkeo male binnen de aaoge~even grenzen, 
bepaald door den Minister van Waterstaat, Handel 
.en Nijverheid. 

Het gezamenlijk bedrag der boeten zal, behalve 
wanneer 'de boete het gevolg is van te laat ver• 
trek of het niet ondernemen der reis, als hier
voren snb a bedoeld, voor elke reis niet meer 
kunnen beloopen dan het bedrag der wegens de 
reis aan de Maatschappij gewaarborgde vergoeding. 

19. Het tegenwoordig contract, in de plaats 
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tredende van het contract tusschen den Staat en 
de Maatschappij van den 11 en 16 Mei 1887, 
zooals dat contract nader is verlengd, wordt ge. 
sloten voor den tijd van vijftien jaren. 

Na goedkenring bij de Wet zal het in werking 
treden op den eersten- der maand , volgende op 
die waarin de Wet is afgekondigd. 

Het eerste vertrek uit Rotterdam en uit Batauia 
onder de werking van het tegenwoordig contrac:t, 

zal plaats vinden in de maand waarin het contract 

in werking is getreden, op de daarvoor door den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

in overleg met de M 1<atschappij, aan te wijzen 
dagen. 

• De reizen, die v6ór het einde van den in de 
eerste alinea van dit artikel bedoelden termiju 
zijn aangevangen, doch eerst na afloop van dien 

termijn volbra~bt worden, vallen nog ouder de 
bepalingen van dit contract. 

De Ministers van W alersta11t, Handel en Nijver

heid en van Koloniën zijn bevoegd , dit contract 
te alleu tijde aan de Maatscbapfij op te zeggen, 
bijaldieu deze in de nakoming van de voorwaarden 
en uepaliugeu daarvau mocht te kort schieten , 
bebondeos alle eventueele rechten van den Staat 
op vergoeding van schade en interest, en on ver

minderd de verplichting der Maatschappij tot 
betalin11: der brloopen boete. 

De Maatschappij wordt geacht te kol't te 
schieten, indien zij, na herhaalde aanmaning en 
beboeting, io l(ebreke blijft de voorwaarden van 

dit contract behoorlijk te vervullen, i11 dier voege, 

dal de nauwkeuri)le eu regelmatige nitvoering van 
den dienst niet verzekerd i,. 

20. Het tegenwoordig contract wordt geacht 
een geheel uit te maken met het onder dag• 

teekeninir van beden tusscben den Staat en de 
Stoomvaart-Maatschappij Nederla11d gesloten con• 
tract voor het overbrengen van de brievenpost 
door middel van de tnsschen Äm1terdam en Batavia 

varende stoomschepen dier Maat.schappij, zoodat, 
wanneer het laatstgemelde contract, om welke 
reden ook, te niet gaat, het tegenwoordige con• 
tract van rechtswege op hetzelfde oogenblik te 

niet gaat, tenzij de Maatschappij zich, binnen 
eenen alsdan door de Mini1ters van Waterstaat" 

Handel en Nijverheid en van Kolouiën te stellen 
termijn, mocht verbinden om mede het met de 
Stoomvaart-Maatschappij • Nederla"rl'' gesloten 
contract voor hare rekening uit te voeren. 

21. De Maatschappij neemt voor hare rekening 

de kosten van zegel en leges van dit contract, 

'zoomede de koaten van denzelfden 11ard, op de 
betalingsstukken vallende. 

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt 
eu onderteekend te '• Gravenhage den l2den No
vember 1892. 

De .Mi11. va11 Water,taat, Ha11del e11 Nijuerh6id, 
(9et.) C. LJ.;LY. 

De Mi11Î.ller ua11 Kol01ti81', (9el.) v. DEDl!K. 

De Stoomoaart-Maat,chappij •Rotterdamiche 
Llyod", 

(get.) W. RuYS EN ZONEN. 

Voor eenslnidend afschrift, 

IJ, SecretarÎ.1- Generaal va11 het Departement oa11 
Water,taat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DIi Bosca K.EllPBR. 

S Äpnl 1893. W.1T, . tot wijziging en verh09-
ging van het 11egenth hoofdstuk der Staate
begrooling voor het dien.stjaar 1892. (Bonw 

van eene brug over den Nieu1Den Maann01td 
bij Heu1de11.) S. 60. 

Bij deze wet wordt Ärt. 42, het totaal der 

2de Afd. en het eindcijfer uerhoogd met / 6000. 

8 Äpril 189a. WKT, tot wijziging van artikel 469 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering. S. 61. 

Bijl. Ha"d. 2• Kamer l892/9a, n°. 60, l~a. 
Ha11d. id. 1892/93, bladz. 845-848. 
Hand. l• Kamer 1892/113, /Jladz. 379, 389. 
lN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, l!NZ. 

W1,1 .EMMA, ENZ •• •• • • • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dot 
eeoe wijziging van artikel 469 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering noodzakelijk is; 

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

Emig artil:el. 

Artikel 469 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering wordt vervangen door de vol~ende 

bepaling: 
De verkoop wordt gehouden bij opbod en de 

toewijzing zal geschieden pan den meestbiedende 

en tegen gereede betaling. 
De deurwaarder is bevoep:d te vorderen, dat 

hem door eiken bieder de geboden koopsom worde 
ter haud gesteld en deze onder zich te houden, 
totdat het voorwerp is toegewezen . 

Stelt een biede!, na de in het vorig lid be
doelde vordering de geboden koop6om aan den 
deurwaarder niet ter band , dan wordt het bod 
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niet &angenomen en die persoon gedurende de ge
heele verkooping niet meer als bieiler toegelaten . 

Indien de deurwaarder gebruik beeft gemaakt 
van de hem bij het tweede lid toegekende be
voegdheid en er, nadat een bieder in gebreke ia 
gebleven de geboden k~paom_ aan den deurw&ar• 
der ter hand te .stellen, geen booger . bod wordt 

verkregen, blijft de hoogste bieder, wiene bod ie 
aangenomen, daaraan gebonden en wordt hem 

bet icoed toegewezen. 
Bij gebreke van betaling zal het goed teretond 

weder verkocht worden ten laste van hem wien 

het toegewezen ie. 
Lasten en bevelen, enz. 

Gee;even te 's Gravenhage, den Beten April 1893. 

(!Jet .) EMMA. 

D, Minuter uan Jiutitie, (Det.) SKIDT. 

(Uitg,g. 12 ..l.pril 189:!.) 

8 :&pril 1893. WET, tot wijziging van de wet 

van 9 April 1876 (Staaûh[atl n•. 67) bon
dende regeling van den dienst en het gebruik 

der 1poorweJ!'en. S. 62. 

Bijl. Ha1td. 2" Kamer 1892/92, n•. 31, 1-8. 

Hand. id. 1892/93, hlatlz. • 962-966. 
Hand. l• Kamer 1892/9:4, hlatlz. 3711, 391. 

IN NUK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, E1'Z . •• . • •. doen te weten: 

Alzoo Wij in ovl'rweging genomen hebben, dat 
nadere wijdging noodig ie van de wet van 9 April 
1871> (StaaÛhlad n•. 67) tot regelin11: van den 
dienst en het gebrnik der spoorwe~n, gelijk die 
is gewijzigd bij d6 wet van 31 December 1880 

(Staaûhlad n•. 268), aangevuld blj de wet no 
10 Mei 1882 (8taat,Mad n•. 66) en gewijzigd 

bij de wet van 15 April 1886 (Staaûhlatl n•. 64) ; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artil:el. 

Artikel 64 der wet van 9 April 1875 (Staaû-
6/aà n°. 67), houdende regeling van den dienst 
en _het gebruik der spoorwegen, gewijzittd bij de 
wet van 31 December 1880 (Staat,hlatl n•. 258), 
aangevuld en gewijzigd bij de wet van 10 Mei 
1882 (Staat,hlad n•. 66) en gewijzigd bij de wet 
van 16 Ápril 1886 (Staat1h[ad n•. 64), wordt 
gèlezen als volgt: 

Overtreding van de bepalingen van een · alge• 
meenen maatregel van bestuur in art. 27 bedoeld, 
door anderen dan de in artikel 58 en 56 11:8· 

noemden , wordt gestraft met eene boete van ten 

hoogste vijf en •nentig golden. 
De beam bteu en bedienden van den spoorweg 

kunnen ben, die zich aan die overtreding schuldig 
maken, uit de rijtuigen weren of -verwijderen. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 'a Gravenhage, den 8sten April 1893. 

(get.) E M M A. 

De Min. i,an 'fl'ater,taat, Ha'ltàel en Nijuerl,eitl, 

(!Jet .) C. LBLY. 

De Minuter r,an • Jiutitie, ($et.) SM:IllT. 

(Uitgeg. 28 Ápril 1893.) 

8 April 1893. WIT, tot wijziging van de wet 

van 28 Maart 1877 ( Staauhlaà n•. 85) , 

tot wering van besmetting door nit zee aan
komende schepen. S. 63. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/93, n•. 187, 1-7. 
Ha1td. id. 1892/93, bladz. 967-969. 
Hand. l• Kamer 1892/93, hlatlz. 8!10, 389. 

IN N.&.A.M v.i.N H. M. WILHELMINA., ENZ. 
W11 EMMA, ENZ .•• • • • • doen te weten: 

A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
eene wijziging wenscbelijk is van de wet van 

28 Maart 1877 (Staat,hlad n°. 35), tot wering 
van besmetting door uit zee aankomende schepen, 
gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 (Staaû• 

hlatl ·n•. 64) ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stale enz. 
Art. I. Het eerste lid van art. 8 van de wet 

van 28 Maart 1877 (Staalahlad n°. 85) wordt 
gelezen als volgt: 

•Het schip, dat ~il het onderzoek, in art. 7 
bedoeld, in een toestand gevonden wordt, die 

gev11ar voor de gezondheid van de opvarenden 
of van anderen oplevert , of dat sedert minder 

dan een door den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken voor elke der in_ art. 2 bedoelde ziekten 
te bepalen en in de Nederlandlclze Staatlcourant 
aan te wijzen aantal dagen, eeoe wegens die ziekte 
besmet verklaarde haven verlaten beeft of een 
geval van die ziekte aan boord heeft gehad , kan 

bij bevelschrift van den burgemeester bniten ge
meenschap met den wal gesteld worden, totdat 
de gezondheidsmaatregelen, krachtens art. 9 be
volen, toegepast zijn." 

II. Het eerste lid van art. l O van de wet 
van 28 Maart 1877 (Staatahlad n•. 85) wordt 
gelezen !lis volgt: 

• De opvarenden, die bij het gezondheidsonder
zoek bevonden worden niel te lijden aan eene der 
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in art. 2 bedoelde ziekten, kunnen, met toestem
ming van den met het_ onderJoek belasten genees• 
knndige, terstond onbelemmerd aan den wal 
worden toegelaten; vooraf heeft ontsmetting plaats, 
indien deze door den geneeskundige noodig wordt 
geoordeeld." 

111. Deze wet treedt in werking op den dag 
harêr afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gege,en te 's Gravenlîage, den 8sten April 1893. 

(get.) EMMA. 

De Minûter iian Binnenlamhr.ke Zain, 
. (get.) TAK VAN POORTVLIET, 

De Minister van Marine, (get.) J. Ç. JANSEN, 

(Vitgeg. 11 .l.pril 1893.) 

8 .l.pril 1893. WET, tot wijziging van de wet 
van 4, December 1872 (Staatablad n•. 134,), 
tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. 
s. 64,, 

Bijl. Hand. 2• Kamer 181!2/93, n•. 138, 1-6. 
' Hatul. id. 1892/93, 6ladz. 969-986. 
Hand. l• Kamer 1892/98, /Jlad::. 379, 389. 
IN NAAH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

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

eene wijziging wenschelijk is van de wet van 
4 December 1872 (Staat,blad n•. la4,J, tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij 
de wetten van 3 December 1874, (Staattbkd 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staattblad n°. R6) en 
lli April 1886 (Staatablad n•. 64,); 

Zoo is het , dat . Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan art. 16 van de wet van 4, Decem

ber 1872 (Staat,blad n°. 134.) wordt het v~lgende, 
als tweede lid toegevoegd : 

• De burgemeester zendt van die kennisgeving 
onverwijld een afschrift aan den geneesknndigen 
ambtenaar." 

II. Het tweede lid van art. 24, van de wet van 
4, December ] 872 (Staatsblad n°. 184,) vervàlt. 

lil. Aan art. 26 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatablad n°. 134,) wordt het volgende, 
als tweede lid, toegevoegd : 

• Indien den geneeskundigen ambtenaar blijkt, 
dat door den burgemeester van eeoe tot zijnen 
dienstkring behoorende gemeente geen of geen 
voldoend gebruik wordt gemaakt van de hem bij 
deze wet toegekende bevoegdheid to'. het nemen 
van maatregelen of het verordeÓen van voor-

. echriften, geeft hij daarvan, met aanhaling van 

dit wetS11rlikel, aan dien burgemeester schriftelijk 
kennis, met opgave van de door hem noodzake
lijk geachte maatregelen of voorschriften en van 
den termijn, • binnen welken die maatregelen of 
voorschriften naar zijne meening behooren te zijn 
genomen of verordend, Te gelijker tijd zendt de 
geneeskundige ambtenaar een afschrift van deze 
kennisgeving aan den Commissaris der Koningin 
in de provincie. Zoo spoedig mogelijk, uiterlijk 
terstond na ILftoop ,an den termijn, door den 
geneeskundigen ambtenaar in zijne kennisgeving 
genoemd , is de burgemeester verpligt aan den 
Commissaris der Koningin schriftelijk kennis te 
geven, dat aan het advies ,an den geneeskun
digen ambtenaar is gevolg gegeven , of, zoo niet , 
welke bezwaren het nemen of verordenen van de 
door dien ambtènaar noodzakelijk geachte maat
regelen of voorschriften hebben belet. Van deze 
kennisgeving zendt de burgemeester te gelijker tijd 
een afschrift aan den geneeskundigen ambtenaar," 

IV. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten eu bevelen , enz. 

Gegeven te ;s Gravenhage, den 8sten April 1893. 

. (get.) EMMA. 

De Minister van Binnenlandscke Zaken, · 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg: 11 .1.pril 1898.) 

8 .4.pril 1893. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglem~nt voor de Hoogere Krijgsschool. 
s. 65. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Oorlog 
en van Koloniën, dd. 28 Februari 1893, Ilde afd., 
n°. 4,0, en van 26 Februari 1893, Litta, C, 
n°. 32; 

Overwegende dat het, ingevolge art. 28 der 
wet van 1 Febrnati 1893 (Staattblad n•. 4,0), 
tot ,·aststelling va? het VIIIste hoofdstuk der 
Staatebegrooting voor het dienstjaar 1893, nood
zakelijk is de Tabel , behoorende bij het Regle
ment voor de Hoogere Krijgsscl.ool, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van U September 1891 
J..Staatsblad n°. 170) te wijzigen en dat het tevens 
wenschelijk is dat Reglement op enkele ponten 
te herzien ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 Maart 1893, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
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Ministers van 5 April 1893, Ilde afd., n°. 77 
en van 6 April 1893, Litt•. C, n°. 55; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Reglement voor de Hoogere· Krijgsschool, 

vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 14, Sep• 
tember 1891 (Sfaatablad n°. 170) wordt gewijzigd 
als volgt: 

1 °, aan artikel 13 wordt als tweede lid het 
volgende toegevoegd: 

,, De lee raren, officieren van het N ederlandsch
T ndisch Leger, worden gevoerd als gedetacheerd· 
bij het Leger hier te lande; met dien verstande 
dat zij niet in de sterkte van de staven of korpsen 
van dat Leger worden opgenomen en dat zij de 
uniform dragen, vastgesteld voor het Leger in 
Nederl11,ndsclt Indië." 

2°. Het eerste en het tweede lid van artikel 18 
worden gelezen als volgt: 

• De tot de Hoogere Krljttsschool toegelaten 
officieren van het Leto(er in Nederlandsclt-lndiii 
worden gevoerd als gedetacheerd bij het Leger 
hier te lande; met dien verstande dat zij niet in 
de sterkte van de staven of korpsen van dat 
Leger worden opgenomen." 

•Zij dragen Je uniform, vastgesteld voor het 
Leger in Nederlanàaclt-Indiii." 

3°, Aan artikel 25, onder d, wordt het vol
gende toegevoegd : _ 

•alsmede Óp de· dagen, waarop hun geen onder
wijs wordt gegeren ;" 

4°. Artikel 21i, on,ler e, wordt gelezen als volgt: 
•aan het vaste personeel beneden den rang van offi

cier: op Zon- en algemeen erkende Christelijke feest
dagen en tusschen 1 Juli en 31 Angnstus d. o. v." 

6°. Artikel 44, onder b, wordt gelezen als volgt: 
•ll. die van het Nederlandsch-fodische Leger 

bij een der korpsen van het Leger hier te lande;" 
6°. Artikel 45 wordt gelezen als volgt: 
• Na afloop van de detacheeringen, vermeld bij · 

artikel 44, zendt de linie- of stelling-commandant, 
dan wel de korps-commandlfnt, onder wiens be
velen een van de in genoemd artikel bedoelde 
ofticiereu is gedetacheerd geweest, een beoordeelead 
rapport omtrent dien officier - c.q. door tusschen
komst van den inspecleur van het wapen, waarbij 
de detacheering plaats had - aan den inspecteur 
van het Militair Onderwijs." 

7°. In de Tabel, bedoeld bij artikel 13, wordt 
in de tweede kolom op de regels 2 en 3 v. b., 
in plaats van: 

• Kapiteins of 
• Ritmeesters. (2)" 

gelezen: 
• Kapiteins of 
~Ritmeesters. (1) (2)" 

voorts wordt op de regels li en 6 v. b. in 
plaats van: 

• Kapitein of 
"Ritmeester." 

gelezen: 
• Kapitein of 
•Ritmeeater. (2)" • 

en wordt op regel 2 v. o., in plaats van: 
,,sergeant. (li)" 

geleze 
• Sergeant-majoor of sergeant. (li )" 

· 8°. In de onder 7°. van dit besluit bedoelde 
Tabel wordt de noot ( l) in de kolom • Bijzondere 
bepali gen" gelezen als volgt: 

• n directeur en ten hoogste 11ier der officieren 
van h t Leger hier te lande , leeraren in militaire 
en a nvtrrwante 11a.Uen, worden in hunnen rang 
boven de formatie gevoerd, bij den staf van het 
wape of bij het dienstvak waartoe zij behooren." 

De Ministers van Oorlog en van Koloniën zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoe in~ van dit besluit, hetwelk in het Staata
blaà al worden ge.pla11tst en in afschrift aan den 
Raad v1111 State zal worden medegedeeld. 

's rnvenhap;e, den 8sten April 1893. 
(g1t.) WILLEM. 

D Mi11ufer 11an Oorlog, (get.) SEU'FARDT. 

De inister van Koloniën, (get.) VAN DEDEH. 

( UîtgefJ. 10 April 1893.) 

10 Á ril 18113. WET, houden~e bekrachtiging 
e uer provinciale heffing in Friesland. S. 66. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de he ·ng, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 
de pr vincie Friesland , van tol- of schntgeld bij 
het U eterperverlaat. 

10 A ril 1893. WEr, houdende bekrachtiging 
e oer provinciole heffing io Friealand. S. 67. 

Bij deze wet worJt bekrachtiging verleend aan 
de he ·og, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 
de pr vincie Friesland, van tol-, schut - en opslag
gelden bij het Frieschepaalsterverlaat. 

10 Á. rit 1893. WET, houdende bekrachtiging 
e oer provinciale heffing in Friesland. S. 68. 

Bij deze we{ wordt bekrachtiging verleend RBn 
de he ng, gedurende vijf jaren, ten behoeve van 
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de pro•mc1e Friesland, van tol- en schutgelden 
bij het

0 

Buitenstverlaat onder Drachten en bij het 
Bunrtsterverlaat in Drachten. 

10 April 1893. WET, verklarende het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen voor de 
verbetering van den waterafvoer ·in de Kam
pcrpoortenvoorstad, gemeente Zwolle: S. 69. 

10 Aprif. 1893. WET, tot onteigening voor de 
verbetering vao het kanaal van Drachten tot 
de Kolonievaart. S. 70. 

10 April 1891!. WET, tot onteil,(ening ten be
hoeve van een spoorweg (tramweg) van Schouw 

naar Purmerend. S. 71. 

10 April 1893. WET, tot bekrachtiging van den 
onderhandschen verkoop van het Capucijner
klooster met aanhoorigheden te P' ef.p in · 
Noord-Brabant aan de vereemgrng "paters 

CapucijÓen", aldaar. S. 72. 

10 April 1891!. BESLUIT, tot vernietiging van 
art. 10 van de door den Raad der gemeente 
Utrecht op 7 Augustus 1891 vastgestelde 
verordening op het bouwen en sloopen. S. 73. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken van 6 Maart 1891!, n•. 902, · 

afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van art. 10 van de door den Raad der gemeente 
Utrecht op 7 Augustus 1891 vastgestelde veror

dening op het bouwen en sloopen; 
Owerwegende, . dat bij gemeld artikel verboden · 

wordt een gebouw te stellen of ?l herbouwen op 
grond , welke bij besluit van den gemeenteraad 
· voor den aanleg van een straat of plein be.temd is; 

Overwegende, dat de gemeenteraad volgens 
art. 135 der gemeentewet de bevoegdheid heeft 
verordeningen te maken betreffende de huishou
ding der gemeente of in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid; 

dat echter gemeld artikel, hetwelk verbiedt het 

bouwen op grond als boven omschreven, ook 
wanneer die aan bijzondere personen behoort en 
tot bijzonder gebruik bestemd is, maar slechts 
waa~schijnlijk eens voor den aanleg van een straat 
of plein zal worden gebezigd, niet betreft de huis

houding der gemeente, noch het belang der open
bare orde, zedelijkheiu of gezondheid, weshalve 

1893. 

de gemeenteraad door boven,zemelde beperkin,z van 
het eigendomsrecht de grenzen zijner wettelijke 
bevoegdheid heeft overschreden; 

dat dos genoemd art. 10 in strijd is met art. 135 
der gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

28 Maart 1893, n•. 18); 
Gezien het nader rappori van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 7 April 1893, u•. 1602, 
-afdeeling Binnenlaodsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 10 der verordening op het bouwen en sloopen, 

· vastgesteld door den Raad der gemeente Utrecht 
op 7 Aagnstus 1891, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatahlad geplaatst en aan den Raad van State 
in afschrift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den !Oden ·April 1893. 

(get.) EMMA. 
De Miniater van Bin11enlandsclze Zaken, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 
(Uitgeg. 17 April 1893.) 

12 April 1893. MISSIVE van den Minister ven 
Binneniandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, betreffende 

het doen van uitgaven uit het voorschot ter 
goede rekening door het Rijk aan burge
meesters verstrekt krachtens art. 28 der wet 
van 20 Juli 1870 (Staat8blad n°. 1315. 

Krachtens art. 28 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatablad n•. 131) kunnen, zoo de kas der ge
meente ontoereikend is tot het bij voorschot be
talen der uitgaven bedoeld in de artt. 24 en 25 

_ dier wet, aan den burgemeester nit 's Rijks kas 
gelden ter goede rekening worden verstrekt. Uit 
deze gelden mogen volgens de laatste aline~ v1111 
gemeld artikel 28 geen andere uitgaven worden 
betaald dan die, waartoe oateigening &anleiding 
geeft, zoomede de kosten -van aanschaffiug van 
kalk, brandstof of andere zelfstandigheden, die 
bij het begraven, verbranden of onbruil<.baar maken 

van afgemaakt of gestorven vee worden aange
wend, en voorts de kosten tot zuivering en ont
smetting van stallen en andere gebouwen. 

Door de Algemeene Rekenkamer is er mijoe 
aandacht op gevestigd, dat door sommige burge
meesters op dit wettelijk voorschrift niet altijd 
wordt gelet en dat door hen nit de hun ver-

8 
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strekte gelden ter goede rekening, ui gaven worden 
gekweten , waarvoor ilie gelden niet zijn bestemd, 
zooals voor het maken van schild ~- en wacht
huizen, huur van wachtlokalen en verdere daar
mede in verband staande· kosten, enevens voor 
merkijzers, merken van vee enz. 

De Algemeene Rekenkamer stelt ich voor be
doelde nitgaven voortaan niet meer n de verant
woordingen toe te laten, 

Ik heb daarom de eer U te verz eken de bur
gemeesters in uwe provincie, met mededeeling 
van het vorenstaande nit te noodige , uit de hun 
eventueel te verstrekken gelden ter _g ede rekening 

geene andere uitgaven te kwijten ïan die welke 
daai:toe bepaaldelijk in art. 28 zij aangewezen. 

De Minister van B innenlan sclte Zal.en, 
(.get.) TAK VAN p ORTVLIET. 

13 .Jpril 1893. BESLUIT, tot va tstelling van 
het formulier voor de aangifte fo de Vermo
gensbelasting. S, 74. 

l& NAAM VAN H.M. WILHEIMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Miuis er van Finan-

GEMEENTE 

ciën, van den 6den Maart 1893, n° 16, Regis
tratie; 

Gelet op artikel 16 der wet van den 27sten Sep
tember 1892 (Staatsbla,l, n°. 223), op de Ver
mogensbelasting; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4den April 1893, n°. 13); 

Gezien. het nader rapport van den Minister van 
Financiën van den 12den April 1893, n°. 31 , 
Registratie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Ee,aig a'l'til,el. 

Het formulier van liet biljet voor de aangifte 
in de Vermogensbelasting wordt vastgesteld overeen
komstig het bij dit besluit behoorende model. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, 

zal worden geplaatst en waarvan afschrüt zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 13den April 1898. 
<.g,t.) EMMA. 

De Minister van Financiën , (.get.) PIBBBON. 

(Uitgeg. 17 Àpril 1893.) 

Lijst no ... . . 

Reg. v. Aansl. n°. . 

VERM OGENSBE LA STIN G. 
(Wet van den 27s.en September 1892, Staatsblad n•. 223.) 

J A. AR 18 

Aangif .e van het verm·ogen 
van. ____________________ · ------- -----------------· 

naar den toestand van dat vermogen op den lsten Mei, of, indien de belas
tingplichtige zich eerst h ter binnen het Rijk metterwoon heeft gevestigd, 

naar den te estand op den dag dier vestiging, 

Voor gehuwden wordt, behal e in de gevallen bedoeld bij vraag s, het gezamenlijk 
vermogen ,·an beide echt1 enooten in de aangiften van den man opgenomen. 

Dit biljet is door den Inspecteur der registratie te . . . , . . • • . uitgereikt den • • . • . • . .• 
ten einde binnen 20 dagen na die itreiking, behoorlijk ingevuld , door of van wege den aangever te 
worden bezorgd in een der daar oor bestemde bussen of rechtstreeks , kosteloos aangeleekend per 
poet, te worden toegezonden aan den ontvanger der successierechten te • • . • , . . , , of aan den 
voormelden inspecteur der registrafü. 
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Hij , aan wien een biljet is gezonden, en die over het !nopend jaar in eene andere gemeente 
van het Rijk is aangeslagen of dáár reeds aangifte heeft gedaan, vermeldt dit op het biljet met 
opgaaf van den naam dier gemeente. 

VRAGEN. 

1. Welke zijn de naam , voornamen, beroep en woonplaats (wijk of straat 
eu nommer) ,·an den belastingplichtige P en welke die van den aangever, 
indien deze niet tevens de belastiogplicbtige iA P 

2. Is de belastiogplichtige gehuwd of ongehuwd P 
-Indien hij gehuwd is, hoe zijn de naam en voornamen van zijne echt

gP.nooteP 

3. Je in het hiernevens aan te ~•en vermogen begrepen dat der echtgenoote P 
Zoo neen, bestaat er dan tneschen den belastingplichtige en zijne echt

genoote scheiding van tafel en bed; 
of ie scheiding van goederen tnsachen hen uitgesproken ; 
of wel heeft de vronw krachtens art. lllö B. W. zich het beheer 

van hare roereude en onroerende goederen en het vrije genot van hare 
inkomsten bP.doogen P 

,. Heeft de belastingplichtige minderjarige kinderen, van wier vermogen 
hij (of zij) het wettelijk vruchtgenot beeft; zoo ja, hoe groot is hun 
aantal en hoe zijn ho one namen en voornamen P 

5. Heeft de belaatingpliehtige het vruchtgenot van vermogen van ander.e 
dan (zijne of hare) minderjarige kinderen; zoo ~•, door wien is dat 
vruchtgenot ingesteld l'- . 

6. Is gebruik gemaakt van de bevoegdheid, gegeven bij art. 7 A der wet, 
om de gebouwde en ongebouwde eigendommen, die geschat mogen 
worden naar de belastbare· opbrengst, alle, geene nitgezonderd, naar 
de verkoo(>waarJe te schatten P · ' 

7. Rekent gij o, of den persoon, van wiens (of wier) vermogen· aangifte 
is gevraagd, niet belaatingplichtig? 

I u dat geval, om welke reden ? (Zie art. l , 11 en 16), derde lid, 
der wet. 

8... Indien ·de belastingplichtige zich eetst nà 1 Mei binnen het Rijk 
metterwoon heeft gevestigd , -wanneer had die vestiging plaat& ? 

ANTWOORDEN. 

4 

A.A.NWIJZING V A.N HET VERMOGEN. 

[. Bedrag van het vermogen in ondernemingen belegd, waar
van de belastingplichtige geene verhandelbare aandeelbewijzen bezit, naar 
de laatste balans, mits deze voldoet aan art. 9 der wet. / 

Bij : de sedert het tijdstip der balans aan de 
onderneming toegevoegde kapitalen • 

.tlf: de sedert het tijdstip der balans aan de 
onderneming onttrokken kapitalen . 

f 

I. Bedrag van het niet onder I begrepen vermogen, als: 
1. In Nederland gelegen onroerende goederen, daaronder begrepen die, 

welke in erfpacht, in opstal, in beklemming of andere vaste buur 
of pacht worden bezeten, geschat na aftrek, zoo daartoe aanleiding 
bestaat, van het.in art. 7A, lo, 2° en 3° der wet genoemde : 
a. die, . waar.van de waarde mag worden geschat op l ómaal de belast. 

bare opbrengst der gebouwde eigendommen en 20maal de be. 

., 

A . In eigen-
dom of B. In 

daarmede bij nuchtgenot, 
art. 3, late (Zie art. 3, 
en 3de Jid 2de Jid 

derwetgelijk der wet.) 
gesteld. 

f f 

s• 
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laatbare opbrengst der ongebouwde eigendommen (zie art 7 A en 
ö l der wet). (*) • • 

ll. die welke alleen geschat mogen worden naar de bekende ver• 
koopwaarde van BOortgelij ke of daarmede het meest overeen
komende goederen (zie art. 7B der wet). . 

2. Onroerende goederen buiten het Rijk gelegen en rechten op die goe
deren gevestigd (zie art. 7 B der wet., voorlaatste en laatste lid) . 

8. Het twintigvoud of, indien bij over11ang of andere gebeurtenis buiten
gewone uitkeering wordt genoten, het een-en-twintigvoud der jaar
lijksche uitkeeringen uit of ter zake van onroerende goederen (zie 
artt. 3 en 7C der wet) . . . . . . . 

4. Inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld, op Groot
boeken van Buitenlandache Staatsschuld, aandeelbewijzen en alle 
andere effecten • 

6. Schuldvorderingen, geschal naar de contante waarde: 
a. hypothecaire vorderingen • 
/J. gelden op prolongatie, op beleeoingen of in depllt gegeven en te 

goed bij kassiers of anderen. 
c. andere schuldvorderingen, daaronder begrepen die wegens leve 

ri ogen of diensten , onverschillig of daarvan al of niet eeoe reke
ning ia uitgeschreven • 

6. Schepen, vaartuigen en schuiten met toebehooreo; scheepsaandeelen. 
7. Paarden en voertuigen tot welke doeleinden dan ook gebezigd; vee , 

voorraden en voorwerpen, behoorende tot het landbouwbedrijf. 
8. Aanwezige of in consignatie gezonden fabriek&- of handelsgoederen; 

daaronder begrepen grondstoffen en goederen in bewerking • • 
9. Vaste en losse werktnigen en gereedschappen in fabrieken en werkplaatsen. 

10. Wissels en ander handelspapier , geschat naar de contante waarde; 
vervallen coupons en dividendbewijzen; gelden in kas 

11. Aandeelen in de oog onverdeelde nalatenschappen van: 

·····• ·· -·•·· ·····- -- ···-· ··-·•· --• overleden te ······--·•------, den ·······-··········· 
-""· - ·-~----·---····· -· ·_'·· ·-, overleden te -------·• den 
12. Waarde der overige bestaoddeeleo van het aan te geven vermogen, 

daaronder begrepen de oog te ontvangen zaken , waarvoor reeds een 
schuld is aangegaan 

Totaal der baten. • 

Totaal der baten. 
Te verminderen met de schulden, voor zoover die niet reeda zijn afgetrokken 

van de hiervoor onder I vermelde vermogeneaandeelen: 
a. het twintigvond vnn het jaarlljksch bedroii; der lijfrenten, pensioenen, ge

vesti~e of altijddurende renten en verstrekkingen van levensonderhoud, 
huisvesting of andere zaken, een en ander voor zoover wettelijk verschuldigd 
en niet uitgezonderd bij art. 8 der wet laatste lid. , / 1 

/J. verdere schulden, naar de eootnote waarde (zie 
art. 8 , 1 °., der wet, tweede lid). • . . . • - -------

Totaal der schulden 

Zuiver bedrag van het vermogen 

Zuiver bedrag van het vermogen vermeld in kolom A . . . . 
Vier vijfden van het zuiver bedrag van het vermogen vermeld in kolom B 

Totaal van het belastbaar vermogen 
Aldus te goeder trouw, naar mijn beate weten opgemaakt. Te • 

. 

f I 
f f 

f f 
f f 

I . 
f 

den 
rn 

(*) Ook dan in te vollen, wanneer gebruik is gemaakt van de bevoegdh 
lloor die invulling wordt dan de aangever geacht voldaan te hebben aan h 

eid bedoeld bij vraap; 1 

tweede volzin, der wet. 
(S) Onderteekening. 
Betreft de aa~gifte htt vermogen van een ander dan de onderteekenaar (zi 

wonle de hoedanigheid, waarin gehandeld ia, bij de ooderteekeniog vermeld. 
Behoort bij Koninklijk besluit van den lSden April 1898 (Staatsblad 

et bepaalde bij art. 7 A 

e art. 17 der wet), da 

o0 • 74). 
Mij bekend, De Miniater van Fina-... 

($et.) PIBRSON • . 
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18 Jl.pril· 18!l3. BESLUIT, hondende bepalingen 
omtrent de Raden van beroep voor de nit
epraken op de bezwaarschriften betrekkelijk 
de vermogensbelasting. S. 76. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van dèn 18den: Maart 18!l3, n•. 8, Re
gistratie; 

Gelet op de artikelen 29 en 37 der wet van 
den 27eten September 1892 ( Staat16latJ n•. 223) 
op de vermogensbelasting ;-

Den Raad van State gehoord (advies van den 
4den April 18118, n•. 14); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister van den 12den April 18118, n•. 82, 
Registratie ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Er zal een Raad nn beroep 1ijn ge
veatigd in elk der na te melden gemeenten, 
voor de uitspraak 11p de bezwaarschriften betrek
kelijk de aanslagen in de vermogensbelasting op• 
gelegd binnen den bij elke gemeente vermelden 
kring, te weten: 

1°. te Groning1111, voor de aanslagen opgelegd 
in de · provincie Groningm; 

2°. te L eeuwardffl, voor de aaulagen opgelegd 
in de kringen der kantoren der snccessierechten 
te Ltreuwardm, Hartingm, Holwerd, DoUum en 
Hardegarijp; 

8°. te Heermoem, voor de aanslagen opirelegd 
in de kringen van de kantoren der anceessie
reehten te Heer1moe1111, BollwtJTd, Stud:, L,,mmer, 
Beeûterzwaag en Oldeberkoop; 

4°. te Àlllm, voor de aanslagen op,:elegd in de 
provincie Drent/ze ; · 

~•. te Zwolk, • voor de aanslagen opgelegd in 
de kringen der kantoren der successierechten te 
Zwolle, Ka111p1111, StefflwijA:, Deoenter, Raalte 
en 0,,,1111111; 

6°. te HB1tgelo, .voor de aanslagen opgelegd in 
de kringen der kantoren der successierechten te 
Àlmelo, Ettlckede en Goor; 

7°. te ZutpA/111, voor de aanslagen opgelegd in 
de kringen der kantoren der snccessierechten te 
Zutpli/n, Lockem , Gromlo, .Jpeldoom, Bt/Jurg, 

Harderwiji: en Nijkeri:; 

8°. te Arnhem, voor de aanslagen opgelegd in 
de kringen der kantoren der sur.cessierechten te 
.Jrnl,,em , Zeoe,,aar , Terborg, "Il' ag1111ingen en 
Doe,lrurg; 

9°. te 'l'i4l, voor da aansl3&en opgelegd in de 

kringen der kantoren der successierechten te 'l'iel, 
Nijmegen , Druten, B!,t, Zatt-Bommel en 
Cu!,m6org; 
· l Oo. te Roermond, voor de aanslagen opgelegd 

in de provincie Limlrurg; 
11°. te '1-Hertogfflboacl,, voor de aanslagen 

opgelegd in de kringen der kantoren der succeesie
rechten te '1-Hertogffl6010!,, JTegl,el, Rozmeer, 
0••• Or-a,,11, We,l:,11,la,c , 'fl'"aalw/jl, Oi,1c!wt, 
Eindkoum en Helmond; 

12°. te Breàa, voor de aanslagen op~legd in 
de krin,:en der kantoren der successierechten te 
.Breda, TJ/Jurg, Oo,terkout, Zeue,t!Jerge,c, R108en
àaal en Bergffl op Zoom; 

18°. te Middelburg, voor de _aanslagen opgelegd 
in de provincie Zeel,and; 

14,0 • te DordrecM, voor de aanelagen opgelegd 
in de kringen der kantoren der successierechten 
te Dordrec!,t, Sliedrecl,t, OoritseMm, . Yia1&111t en 
Oud-Beijerland; 

16•. te Rotterdam, voor de aanslagen opgelegd 
in de kringen der kantoren der successierechten 
te Rotterdam, Sckiedam, Brielle, IJt1elm01tde en 
Diri:llanà.; 

16°. te '• -Gra,ffllusge, voor de aanslagen op
gelegd in de kringen der kantoren der succeBBie
reohten te '1-Grauffllusge, Delft en -Ooutl,a; 

17°. te Leide11, voor de aanslagen opgelegd in 
de kringen der kantoren der successierechten te 
Leidffl, Noordwiji:, 4/pl,,er, en ll'oerden; 

18°. te Otrecld, voor de aanslagen opgelegd 
in de provincie DtrecM; 

19°. te .Jm,terdam, voor de aanslagen opge
legd in de kringen der kantoren der ,ncceesie
rechten te Á11Uterdo.m en Hiloer1t1111; 

20°. te Haarlem, voor de aanslagen opgelegd 
in de kringen der kantoren der suceesaierechte11 
te Haarlem en Zaafldarn; · 

21 °. te Hoor#, voor de aanslagen opgeltgd in 
de kringen der kantoren der successierechten te 
HOOT'lf, Medemblii:, Enkkuizm en Piirmer1111d; 

22°. te .Jlkmaar, voor de aanslagen opgelegd 
in de kringen der kantoren der successierechten 
te .Jli:maar, Schagen, Helder en Tezel. 

2. De Raad vergadert in de gemeente, waarin hü 
gevestigd is, tenzij door den voorzitter eene andere 
plaats voor de vergadering wordt aangewezen. 

De reis• en verblijfkosten worden aan den 
voorzitter en aan de leden van den Raad vergoed, 
overeenkomstig de bepalingen gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van den 6den 1anaari 1884 

· (Sta.a.i16latl n°. 4). De voorzitter en de leden 
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nn den Raad worden gerangschikt in de tweede 
klasse, bedoeld bij art. 2 van e,engemeld besluit. 

De declaratiën vnn de reis• en verblijfkosten 
worden ingeleverd bij het Departement van Fi- , 
nanciën; art. 21 van voormeld besluit van 6 1a
a uari 1884 is op deze declaratiën van toe
pB88ing. 
. 3. Voor elken dag, waarop de Raad ver
gadert, wordt als vacatiegeld genoten, door den 
voorzitter .ij/tien guliln en door ieder lid tien 
guldn. 

De declaratiëo wep;ens vacatiegelJen worden 
per drie maanden ingezonden aan het Departement 
van Financiën; zij vermelden de dagen , waarop 
de vergaderingen zijn bijgewoond. Die van de 
leden van den Raad worden door den voorzitter 
voorzien van eene verklarinll, dat de opgegeven 
vergaderingen werkelijk door den declarant zijn 
bijgewoond. 

4. Als vergoeding voor bnreankosten kan door 
den Minister van Financiën worden toegekend: 

aan den Secretaris van den Raad te Amsterdam 
hoogstens achthonderd gulde,o '•jaars; 

aan den Secretaris van de Raden te Rotterdam 
en te 'a-GratJenhage, elk hoogstens ualwnderà, 

guldn '• jaars 
en aan den Secretaris van elk der andere 

Raden hoogstens oier lionderà, gulden •• jaars. 
Deze vergoeding wordt tegen qnitantie van den 

Secretaris aan bet einde van elke drie maanden 
aitbetaald door den ontvanger der successierechten 

· tot wiens kantoor de standplaats van den Raad 
behoort. 

· 5. De vergoeding aan de deskundigen , die den 
Raad hebben voorgelicht, wordt hun, overeen
kom•tig art. 37, alinea 2 der wet van 27 Sep• 
tember 1892 (Staat,blad n°. 22a), door den 
voorzitter van den Raad toegele«d aan den voet 
van bonne declaratie. 

De declaratie vermeldt de opdracht •an den 
Raad, den aard der verrichte werkz11amheden , 
den daaraan besteden tijd en de daarvoor gedane 
reizen. Het vacatiegeld en het voor reiskosten 
toegekende bedrag worden door den voorzitter elk 
afzonderlijk vermeld. 

Het door den voorzitter toegelegde bedrag 
wordi door den ontvanger der successierechten 
aan de deskundigen uitbetaald, op overlegging 
van bonne onder des voorzitters toeschatting te 
stellen qoitnntie. 

6. De kosten van hunr, verwarming, verlichting 
en achoonhooden van het lokaal, waarin de Raad 

vergadert en van bediening van den Raad, worden 
door den Minister van Financiën vastgesteld en 
door den ontvanger der socceesierecbten aan de 
daarop rechthebbenden op hunne qoitantie nit-
betaald. ' 

De Minister van Financiën is belast met de 
nitvoering van dit beoloit, dat in het Staauhlad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer 
en aan den Raad van State. 

Amsterdam, den iaden April 1893. 

EMMA. 

De Minuter i,an Financién, (.gat.) PtERSON. 

(Uit,eg. 17 April 1898.) 

14, April. 1893. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, bondende beslissing dat de 
arrondissements-rechtbanken bevoegd zijn te 
oordeelen over de al dau niet gegrondheid 
van de weigering van ellO ambtenaar van 
den burgerlijken stand om een huwelijk te 
voltrekken, daarop berustende dat het vroeger 
huwelijk van eene der beide partijen ontbondcu 
zou zijn verklaard wegens ovenpel met de 
andere partij ; dat echter de vordering tot 
ongegrondverklariog van zoodanige weigering 
niet bij verzoekschrift kan worden aanhangig 
gemaakt. 

De Hooge Raad enz., 
OtJenoegmtltl dat als middel van cassatie is 

voorgesteld : 
Schending en verkeerde toepassing van de artt. 

53 en 69 R. 0., ll32, 801 en volg. B. R., 41, 
43, 89, lH en volg., 129, 137 B. W.; 

0. daaromtrent: 
dat de requiranten zich bij het'iotrodnctief re!luest 

hebben gewend tot de arrondissements-rechtbank 
te 's Gravenhage, zich beklagende dat de ambtenaar 
van den bnrgerlijken stand te Leiden weigerde hun 
hnwelijk te voltrekken op grond dat het huwelijk 
van den eersten req. ontbonden zou zijn verklaard 
wegens gepleegd overspel met de tweede req. en 
verzocht hebben dat die weigering van 4eo ambtiinaar 
van den burgerlijken stand voor ongegrond zal 
worden verkl11&rd, en die ambtenaar zal worden 
gelaat tegen overhandiging van de bij de wet 
gevorderde stokken tot voltrèkkiug van voormeld 
huwelijk over te gaan; • 

dat de rechtbank bij beschikking van . 28 Oc
tober 1892 de oproeping en verschijning ter raad
.kamer heeft bevolen van de beide reqniranten en 
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een drietal getuigen om op het verzoek te wordBD 
gehoord; 

dat het hof, na de verwijzing van den Hoogen 
Raad, recht doende op het hooger beroep van de 
beschikking der rechtbank, die beschik kin!( bij de 
thans bestreden beelieaing heeft vernietigd en op
nieuw rechtdoende de rechtbank onbevoegd heeft 
verklaard om op het bij verzoekschrift gedaan 
Yerzoek recht te doen, hoofdzakelijk op grond 
dat bij geene wetsbepaling aan de arrondissements
rechtbank rechtsmacht is opgedragen om op een 
daartoe strekkend verzoekschrift over het al of 
uiet gegronde der weigering van den ambtenaar 
van deu borgerlijken stand te beslissen of aan 
dien ambtenaar bevelen te geven hoe hij zal 
hebben te handelen, behalve in het geval dat de 
weigerini ateont op de ongenoegzaamheid der 
stokken, en, in elk geval het huwelijk is gestuit 
door J.e daartoe bevoegde personen en in de 
vormen bij de wet voorgeschreven, welke beide 
gevallen zich in deze niet voordoen ; 

0. dat echter, ook buiten de zoo even ver
melde gevallen, de ambtenaar van den burgerlijken 
st,,nd weigeren kan, en in deze ook werkelijk 
geweigerd heeft, om een huwelijk te voltrekken, 
en dat er alsdan geen bijzondere rechter bij de 
wet ie aangewezen , die bevoegd ia om over de 

• al of niet gegrondheid van zoodanige weigering 
te oordeelen ; 

dat dos in zoodanig geval de bepaling geldt 
van art. 53 R. 0. volgens welke de arrondissements
rechtbanken in eersten aanleg kennis nemen van 
burgerlijke rechtsvorderingen van allerlei aard, 
voor zoo.ver die kennisneming niet aan andere 
rechters is opgedragen; 

dat nu wel het bof tevens en terecht, heeft 
beslist, dat de wet geene aanleiding geeft om 
eene vordering als die der requiranten óij 11erzod-
1eArift bij de rechter aanhangig Ie maken, doch 
dat hieruit niet volgt de onbevoegdheid van den 
rechter bij wien zoodanig verzoek gedaan is, maar 
alleen de niet-ontvankelijkheid om dit bij verzoek• 
schrift te doen ; 

O. dat derhalve de beperkte bevoegdheid der 
arrondissements-recbtbank zooals die door het hof 
ia aan yen omen, in strijd ia met gemeld art. 5 3 
R. 0. en de gegeven beschikking wegens schending 
van dat artikel behoort te worden vernietigd, en 
de .Hooge Raad ten principale behoort recht te 
doen op het bestaande hooger beroep met niet
ontvankelijk-verklaring van de requiranten in hnn 
oorspronkelijk verzoek; 

Vernietigd de beschikking door het gerechtshof 
te 'a Gravenhage op den 1 Maart 18113 in deze 
zaak gegeven ; 

En krachtens 11rt. 105 R. 0. ten principale 
recbtdoende op het bestaande hooger beroep ; 

Vernietigt de beschikking van de arrondiasements• 
rechtbank te 's Gravenhage van 28 October 18112 ; 

Verklaart .de requiranten niet-ontvankelijk In, 
het oorspronkelijk aan de rechtbank door hen 
gedaan verzoek. 

15 .J.pril 18113; BESLUIT, tot regeling van de 
pensioenen van ambtenaren, geëmploieerden 
en werklieden verbonden aan het Koloniaal 

Etablissement te .J.m1tertJam. S. 76. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMIN'A. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat de ambtenaren , geëmploieer
den en werklieden , die ten laste van de begroo
ting van Nederlandick-Indië werkzaam zijn bij 
het Koloniaal Etablissement te .Jmiterdam , wat 
betreft uitzicht op pensioen niet behooren achter-

- gesteld te blijven bij andere ambtenaren, geëm• 
ploieerden en werklieden in dienst van den Staat, 

- aan wie bij de wetten van Il Mei 18110 (Staau
ólad n•. 78) en 18 Jnli 18110 (Sfaat1blatl n•. 1011) 
aanspraak op pensil)en ten laste van den Staat is 
toegekend; 

Op d~ voordracht van deu Minister van Ko
·1oniën van den 26sten Januari 18113, Lett. F, 
n•. 16; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
21 Februari 18113, n•. 31); 

Gelet op het nader rapport van genoemden Mi• 
nister van l 0 April 18113, Lelt. F, n•. 71 ; 

Hebben g9edgevonden en verstaan : 
Art. 1. De ambtenaren (pakhnismeester en pak

huisopzichter), de geëmploieerden (assistenten bij 
de keuringen) en de werklieden, die, in het ge• 
not van ~ezoldiging, van toelagen en van dag• 
of uurloon ten laste van de begrooting van Ne• 
tlerlantllck-lntlië, verbonden zijn BRD het Kolo• 
-niaal Etablissement te .J.m4ter dam, hebben na be· 
komen eervol ontslag aanspraak op burgerlijk pen
sioen ten laste van de begrooting van Netlerlandick
bstlië, ook voor den diensttijd dien zij bij de in
werking treding van dit besluit reeds bij genoemd 
Etablissement hebben vervuld, volgens de bepa
·lingen die ten aanzien van de pensionneering 
van ten laste van de Staatsbegrooting bezoldigde 
ofbeloonile ambtenaren, geëmploieerden en werk-
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lieden zijn vastgesteld bij de wetten van 9 Mei 
1890 (Staat1lJlaà n•. 78) en 18 J'uli 1890 (Staaû
lJlaà n•. 109), behondens de in dit beslnit te 
vermelden afwijkingen. 

De weduwen en kinderen der boven bedoelde ge
emploieerden en werklieden hebben, in het bij 
artikel 17 der wet van 18 1uli 1890 (Staaû
lJlaà n•. 109) aangewezen geval, aanspraak op het 
pensioen of den onderstand in de· tweede afdee
ling dier wet toegekend aan de weduwen eil kin
deren der geëmploieerden, werklieden en be
dienden, op daggeld werkzaam bij de inrichtingen 
van 's Rijks zee- en landmacbt. 

2 . De bijdragen, bedoeld in artikel 10 der wet 
.van 9 Mei 1890 (StaaûlJlaà n°. 78), worden 
van de in dit besluit bedoelde ambtenaren niet 
geheven. 

3. Aan de werklieden die, bij he't ophonden 

der bemoeiingen van de Nederlandsche Handel

maatschappij met de aanschaffing eu nitzending 

van goederen voor 's Rijks Overzeesche bezittingen 

en Koloniën, nit den dienst van dit lichaam in 

dien van den Staat zijn overgegaan en wier na

men zijn vermeld in den aan dit besluit gehech
ten staat Litt. A kan , ongeacht hnnnen diensttijd, 
ter zake van minstens 60jarigen ouderdom pen

sioen worden verleend. 
lndieu dit pensioen bij toepassing van het eerste 

lid van artikel 1 minder zou bedragen dan /280 
voor een voorman en/260 voor een gewoon werk
man , dan wor,lt het op die bedragen bepaald. 

4. Indien het loon, dat door een geëmploieerde 
of werkman is genoten in de vijf voor hem gun
stigste der laatste tien dienstjaren , niet met zeker

heid te bepalen mocht zijn, wordt voor elk ont
brekend jaar gènómen de middelsom vao het be
drag dat genoten ia in de jaren waarover het ver• 
diende loon vaststaat. • 

5. Aan de geemploieerden en werklieden die 
onder gelijktijdig genot van penaioen uit de geld

middelen van het Rijk of van 's R~ka Koloniën 
en bezittingen in andere werelddeelen bij de in• 
werking treding van dit besluit bij het Koloniaal 

Etablissement te Amsterdam werkzaam zljn en wier 
namen zijn vermeld in den aan dit besluit gehechten 

staat Litt. B, blijft dit voorrecht op den bestaanden 

voet en dos zonder korting op hno pensioen ver

zekerd. 
De lrorting bij artikel 26 der wet van 9 Mei 

1890 (Staaûblaà n°. 78) bedoeld, wordt te hun
nen aanzien alleen toegepast over het bedrag der 

)nn verder eventneel toe te kennen verhooging 
ian toelage of loon. 

6. De pensioenen en onderstanden, in dit be
alnit bedoeld, worden bij Koninklijk bt-slnit ver
biend , op voordracht van den Minister van 
Xoloniën. 

Van Je gronden waarop de toekenning bernst 
wordt in het besluit melding gemaakt. 

Bij de begrooting van Nederlandsch-Indie wordt 
aan de Staten-Generaal mededeeling gedaan van 
de pensioenen die sedert de indiening der vorige 
begrooting zijn verleend. De lijst, wHrbij dit ge
acbiedt, bevat de gegevens in artikel 19 der wet 
van 9 Mei 1890 (Staat,lJlaà n•. 7!.I) en artikel 

27 der wet van 18 J'nli 1890 t8taaf16laà n°. 109) 
vermeld. 

7 . Dit beslnit treedt in werlring op den vijfden 

dag na de dagteekening van het Staat1lJlatl en 

de Stoaûcaurant , waarin het is ge.plaatst. 
De Minister van Koloniën is belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afschrift zal wor
<ien gezonden aan de Ministers van Financiën, van 

.Marine en van Oorlog en aan de Algemeeue 

Rekenkamer 

Amaterclam, den 15den April. 1893. 

(get.) E M M A. 

De Miraûter 1111,,a Koloniën., (get.) v. DEDEK. 

(Uitgeg. 2 Mei 1893.) 

STAAT I,a. A, lJeluJorentle !Jij liet Konirak-
. lijk be,Zuit 11an 15 April 1893 (Staatsblad 

n•. 76) e11 aanwijztmtle de raamen der 
toerkli6tlm 11ar1 !,et Koloniaal EtalJliuemllftt 
te Amsterdam 11oor toie geldt àe lJepali,ag 
ira arl. 3 1111,n 1100N111Jld /Je,luit. 

1. L. CRapari. 
H. van Wichen. 
F. · H. Ockers. 

J'. P. de Groot. 
M. Pleune. 

G. Lohuijs. 

A. Chriatiani. 

N. Knijlenborg. 
1. A. Uhlhorn. 

F. C. van der Heijde. 
J. Bos. 
W. van Lnit. 

M. Loöhuis. 

Mij bekend, 
De Minûter 1111,n Kownim, (get.) v. D.ED.Ell. 
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STAAT La. B, 6elwurende hij liet Koninl:lijl: "/Jealuit van 16 Àpril 1893 (Staatsblad n°. 76) en 
aamoij:ee,ade de geiviploieertlen en werl:liedm ten aan.rien van wie tle korting, "/Jedoeltl "/Jij 
art. 26 der wet van 9 Mei 18110 (Staatsblad n•. 78), irtgnolg11 art. 6 oan ooormtJld besluit 

alkm zal worden toegq,aet oi,er liet "/J111Jrag van liu" toe te l:fflntln oerlioogingm 11a" ÛJll

lage of toon. 

Bedrag der 
toelagen of Bedrag 

Gezamenlijk 
NAA M. Qnaliteit. van het tot van het AANTEEKENINGEN. 

bedrag. jaarloon her- pensioen. 
leide -nnrloon. 

Geëmploieerdm. 
1 

M. Hollander. / 900.- / 218.- / 1,118.- Gegageerd Adjndant-onder-

G. J. Vnijk. 900.-
J. F. Laout. Auisteot . 900.-
C. H. Triuea. 800.-

bij de 

M. A. Bergman. keuringen. 800.-

H. Verwer. 800.-

1/Terl:liedm. 

F. A. Hermans. .Voorman. 704.26 

H. J. Ombach. Gewoon 626.-
werkman. 

I 7 .&pril 1893. Bi:sLl'IT, houdende intrekking 
van het kantoor van expeditie en bttaliog 
en van laatste visitatie te Beuvm en opheffing 
van een heerbaan. S. 77. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van 13 April 1893, n•. 6, Invoe~rechten 
en accij nzeu ; 
, Herzien het Koninklijk besluit van 12 Juni 1839 
(Staats"/Jlad n°. 23); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging van het 3• en 4° lid 

van § 1 van bovengemeld besluit, in te trell:ken 
de aanwijzing van het kantoor Beuvm als kantoor 
van expeditie voor- het !nkomen in het Rijk aan 
de landzijde n van laatste visitatie bij het uitgaan 

officier Oost-Indië. 
400.- 1,300.- Item. 
480.- 1,880.- Item. 
310.- 1,110.- Gegn!(eerd Sergeant-Majoor 

Genie werkman Oost• 
Indië. 

480.- 1,280.00 Ge11:ngeerd (',onductenr late 
klasse der Artillerie Oost-
Indië. 

380.- 1,180.- Gegageerd Adjudant-onder 
officier Oost-Indië. 

367.60 1,071.76 Gepeosionneerd V uurstoker 
Jste klasse Koninklijk 
N ederlandsche Marine. 

580.- 1,206.- Gepensiouneerd late smid 
V.K. Koninklijk Neder-
laudsche Marine. 

Mij bekend, 

De Minilter van Kol01tin, (get.) v. l)EDEM. 

en als kantoor van betaling voor de invoer aan 
de landzijde. 

2. Met wijziging van § 3 van evengenoemd 
beslnit, op te heffen als route of heerbaan tot. 
ia- en uitvoer van goederen den ·We!( van A·eule" 

over Braclit langs ·de Kivit op de &uoer door 
het gehncht Leeuw/!19 tot het veer te Keu11l. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 1893. 
De Minister van Financiën is belast met de 

uitvoerin!( van dit besluit, dat in het Staats"/Jlatl 

en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo , den.17deo April l!:193. 

(let.) E M MA. 

De ,'Jfinilt,r i,a" Fina"ciëff, (//et.) P1nsoN. 

(Uitgeg. 22 Àpril 1893). 
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17 April l 893. A&RlilST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat het 
woord leoering in art. 2 der wet van 23 J nli 
1889 (Staatlblad n•. 82) dezelfde beteekenia 
heeft als in de artt. 667 en 639 van het 
Burgerlijk Wetboek en dat als zood&nige 
levering ia te beachouwen de terhandstelling 
van een klnit anrrogaat van boter aan iemand, 
ten einde ze aan een derde, als voor dezen 
gekocht, over ~ brengen, onverschillig of 
laatstbedoelde al dan niet verplicht was het 
aldus geleverde te aanvaarden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cusatie, namens den 

req. voorgesteld bij memorie: 
Schend inf.!; van art. 2 der wet van 23 Juni 1889 

(Staatablad n°. 82) en van art. 667 j•. 639 B. W.; 
0oenDegende dKt bij het bekl11agde vonnis be

wezen ia verklaard, dat de req. ,in den voor• 
middag van 29 Juni 1892, omstreeks 8 oren, 
op de openbare Schuttershofstra&t te Ter Neuzen, 
aan L. C. L. R. een hoeveelheid van ongeveer 
4i½ Kg. surrogaat van boter beeft afgeleverd, 
terwijl niet op den doek, waarin dat nrrogast 
was verpakt, -noch op dat surrogaat zelf, in 
duidelijke letters voorkwam het woord margarine 
of het woord surrogaat" ; 

0. dat, blijkens het \'on nis, ter terechtzitting 
in eersten aanleg door J. 1. K., huisvrouw van 
P. R., is verklaard •dat zij op voornoemd tijd
stip hare dochter L. C. L. R. heeft gezonden 
naar bek!., om bij deze boter te koopen; dat zij 
gewoon is hare boter bij bek!. te koopen, en 
bij goedvinden te betalen; dat znlks ook met 
deze boter het geval was , doch· dat zij de kluit, 
die door hare dochter werd tehuis gebracht, niet 
vertrouwde, vermits zij zag dat er een monster 
nit gestoken was en daarom later aan de bek!. 
heeft teruggegeven"; op grond waarvan namens 
de req. ter te'rechtzittin![ van de rechtbank tot 
bare verdediging is aangeçóerd, ,dat vermits de 
getuige K. boter bedoelde te koopen en de bek!. 
margarine heeft geleverd, partijen het niet eens 
waren omtrent de zaak en dus geen koop en 
verkoop was tot stand gekomen en alzoo geene 
levering"; 

0. dat ten aanzien van dezee verdedigingsgrond 
door de rechtbank is overwogen: •dat het onver
schillig ia of de getuige K. al of niet verplicht 
was het haar geleverde te aan vaarden omdat haar 
niet was geleverd wat zij bedoelde te koopeo of 
om eeoige andere reden~ vermits de bek!. in elk 

geval, in den zin der hoterwet, de kluit margarine 
heeft geleverd, door die ter hand te stellen aan 
L. R., ten einde ze aan hare moeder over te 
geven en met het doel om van deze betaling te 
erlangen"; 

0. dat deze beslissing bij het middel van CBS• 

salie wordt bestreden op grond dat met het woord 
leveren in art. 2 der wet van 23 Juoi 1889 
(Staalablad n°. 82) niet wordt bedoeld de feitelijke 
overgavfl van hand tot hand, welke in het stelsel 
der rechtbank reede ale levering zou zijn te be
schonwen, maar die levering welke volgens art. 667 
in verband met art. 639 B. W. krachtens eenig 
contract of rechtstitel eigendom overdraagt, en 
dat derhalve, nu iil deze niet is ![ebleken dat 
een contract van koop en verkoop tot stand ge
komen en dns het stok surrogaat van boter van 
eigenaar veranderd ia, de overgiftA of aflevering 
er van geen strafbaar foit kon opleveren; 

0. daaromtrent: 
dat bij het middel terecht aan het w~rd 

[{!f)ertn, voorkomende in art. 2 der wet van 
23 Juni 18811 (Staatablad n•. 82), de beteekenis 
wordt toegekend, die het woord !nering heeft 
in d_e aangehaalde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek ; 

dat echter ten onrechte wordt beweerd, dat bij 
het vonnis daaraan een andere zin ia gehecht; 

dat toch dA rechtbank, wel verre van elke 
feitelijke overgave, afgescheiden van eenig contract 
of eenigen rechtalitel. onder het begrip van leve• 
ring in den zin der wet te brengen, de hier 
plaats ,tehad hebbeude overgave heeft beschouwd 
als levering, omdat de terhandstelling van de 
m9:rgarioe aan L. R. geschiedde, ten einde ze 
aan hare moeder, ale voor deze gekocht, over 
te brengen; 

dat de req. daardoor voldeed aan hare ver
plichting als verkoopster, om het verkochte ,toed 
over te dr&!(eD in de macht en het bezit van de 
koopster , dat is : aan hare verplichting tot leve
ring tan het verkochte, en dat, gelijk met juist
heid door de rechtbank ia aangenomen, het on
verschillig is of de p:etoige K. al dan niet ver
plicht waa het haar geleverde te aan vaarden, 
omdat, ook al had zij gebruik gemaakt van een 
haar toekomend recht om de aanvaarding te 
weigeren, dit niet zoo hebben weggenomeu dat 
vanwege de verkoopster de levering van de boter, 
als ,foor haar verkocht, was geschiedt; 

0. dat het middel van cassatie derhalve is 
ongegroud; 
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Gezien art. 870 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep en veroordeelt de req. i~ 

de kosten daarop gevallen. 

20 Ápril 1893. ARREST van den Hoogen Raa<l 
der Ned., houdende beslissing dat hij wien 
door den raad eener gemeente concessie ia 
verleend voor een paarden tramweg, loopende 
o. a. door zekere etraat, ter zake van het 
door het gemeentebestnur, ter uitvoering vaq 
een door den raad in een gezondheidsbelang 
bevolen gemeentewerk, tijdelijk doen opnemen 
en ter zijde le@gen doch daarna weder doen 
leggen van de door den concessionaris voor 
de tram gelegde spoorstaven, kan van de 
gemeente geen schiulevergoeding eischen, op 
grond van zijn eigendomsrecht op die staven 
of van eenig zakelijk of cootractoeel rll<'ht 
om die sta ven in de bedoelde straat ten 
behoeve van zijne onderneming te houden. 

(ZÏII net a"e,t 11an net gerecM,!wf te .Jrnnem 
van 7 September l 892.) 

lle Hooge ~aad enz., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken ; 
ÜTJ61'1Degende dat als eenig middel van cassatie 

is voorgedragen: schending of verkeerde toepassing 
van de artt. 625, 1401 en 1402 B. W. en van 
de artt. 135, 137, 188, 141, 150, 161, 168, 
179 en 180 der gemeentewet, en voor zooveel 
nooJig van de artt. 350 en 351 Strafrecht en 
van de volgende besluiten van den raad der ge
meente Arnhem : van 24 Mei 1879, waarbij aan 
D. N. P: VAN DMR HEUDEN voor den tijd van 
30 jaren concessie is verleend voor een paard,,n
tram we~ in die gemeente; van 5 Juli 1879, 
waarbij is goedgekeurd de overdracht dier concessie 
door den concessionaris aan de eischeresse in 
Cll88atie, en van 29 October 1887, waarbij is be- . 

sloten tot den aanleg van een groot riool, gaande 
van Klarendal naar den Rijn; doordien bij het 
beklaagde arrrst is aang_euomen, dat de daad van 
het gemeentebestuur, welke bij de feitelijke be
slissing is omschreven, niet ia eene onrecht
matige daad; 

0. daaromtrent, dat, volgens het beklaagde 
arrest, tusschen partijen vaststaat, dat door den 
raad der gemeente Arnhem bij besluit van 24 Mei 
1879 aan VAN DER Ü.ELlD.EN voor deq tijd van 
30 jaren concessie ia verleend van een paarden• 
tramweg in die gemeente, loopende o. a. door 
de Steenstraat ; 

dat onder de voorwaarden niét voorkomt een 
voorbehoud aan de gemeente van de bevoegdheid 
om ten behoeve van publieke gemeentewerken 
de gelegde spoorstaven tijdelijk op te nemen of 
ter zijde te leggen; 

dat bij besluit van denzelfden raad dd. 5 Juli 18'9 
is goedgekeurd de overdracht der concessie aan 
de eischeresse , die de spoorstaven gelegd beeft; 

dat de raad hij besluit van 29 October 1887 
heeft besloten tot den aanleg vap een groot riool, 
gaande van Klarendal naar den Rijn, en loopende 
o. a. door de Steenstraat ; 

dat dit werk niet zonJer tijdelijke wegneming 
der daar liggende spoorstaven kon worden uit
gevoerd, en het gemeentebe~tnur die tijdelijk 
heeft doen opnemen en ter zijde leggen, doch 
na afwerking van het telkens onder handen ge
nomen gedeelte der straat weer heeft doen leggen , 
een en ander echter met het gevolg, dat van 
21 Maart 1890 tot M11i d. a. v. steeds een 
@edeelte der trambaan door ,Ie Steenstraat op
gebroken was en door eischerewie niet met hare
tramrijtuigen kon worden bereden; 

dat het opnemen, ter zijde leggen en weder 
leggen der spoorstaven is geschied zonder eenige 
beschadiging daarvan, en geheel ten koste der 
~emeente; 

0. dat de door eischereese ter zake van deze
feiten ingestelde actie tot schadevergoeding bij het 
beklaagde arrest is ontzegd , omdat de tijdelijke 
opneming en terzijdelegging der spoo"rstaven in de 
g~even omstandigheden geenszins als eene aan
tasting van eischeresses eigendom, maar sl~chts 
als eene tijdelijke verhindering voor haar om van 
de spoorstaven het bij de concessie bedoelde ge
brnik te maken, k,,n• worden beschouwd; tot 
welke handeling, nu bij raadsbesluit van 29 Oc
tober 1887, blijkbaar in eeu gezondheidsbelang, 
besloten was in gemelde straat een groo\ riool te 
leggen, het gemeentebestuur alleszins was bevoegd; 

dat door deze beslissing niet, gelijk bij het 
middel hoofdzakelijk beweerd wordt, art. 625 
B. W. geschonden kan zijn, omdat va&tstaat dat 
al wat het gemeentebestuur ten aanzien der staven 
·gedaan heeft , geschied is zonder ze eenigezins te 
beschadigen ; 

dat de door de eischeresse geleden schade, 
volgens hare in het arrest opgenomen bewering, 
Dlleen betrof de exploitatie harer onderneming;, 
tnaar uit het haar toekomend eigendomsrecht nooit 
JOU kunnen volgen eene bevoegdheiJ om de staven 
ter plaatse waar zij op de openbare straat gelegd 
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zijo, te boodeo' eo teo behoeve harer onderneming 
te gebruiken ; 

dat veeleer oit het eigendomsrecht der gemeente 
11110 de stra~t zoo volgeo de bevoegdheid om voor
RTpeo die zich daar bevinden• van daar te ver-
1"1Jderen, althans indien zulks, gelijk in deze het 
geval is geweest, zoo der beschadiging dier voor
werpen geschiedt; 

dat waar de actie dus oiet gegrond kan zijo 
op het enkel eigendomsrecht der eiscberesse; zij 
alleen dan voor toewijzin/1: vatbaar zonde wezen, 
indien deze bovendien nog een bijzonder recht 
had om hare staven iu de Steenstraat ten behoeve 
van hare onderneming te bonden; 

dat van eenig zakelijk of contractueel recht in 
dien zin geen aprake is , en de vraag dos alleeo 
zon kannen zijn, of zij zoodanig recht aan de 
baar verleende concessie kan ootleeoen ; 

dat oohter deze vraag geeo deel uitmaakt vao 
het voorgestelde. middel, omdat , voor zoover ook 
bepaliogeo der concessie daarbij zijn aangehaald, 
zulks alleen is geschied om aan te toooeo , dat 
de aanwezigheid vao eischeresses rail, io de 
Steeoatraat, als vao gemeentewege toegelaten , 
niet opleverde oogeoorloofde belemmering vao het_ 
verkeer op deo openbaren wel'-, zonder dat beweerd 
ia dat de concessie eeue voor acheodiog of verkeerde 
toepassing vatbare wet of wettelijke verordening 
zou vormeo, weshalve dit oiet beboert te wordeo 
onderzocht; 

dat het middel. mitsdien is oogegrood ; 
Verwerpt het beroep in cassatie eo veroordeelt 

de eiscberesse in de kosten. 

22 .Jpril 189::1. BESLUIT, houdende voorschriften 
omtrent het bepalen van de hoeveelheid zont 
in pekel• zeewater of auder zonthoudeod 
water. S. 78. 

bi NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. 

Op · de voordracht van den Minister van Fioan• 
ciën uo 12 April 1893, u0 • 114, (Invoerrechten 
en Accijnzen); 

Gezien art. 69 der wet van 27 September 1892 
(Staaf,4/,l,ad u0 • 227), houdende bepalîn/1:en omtrent 
den ace ij ns op het zout; 

l)eu Raad van State gehoord (ad vie• van den 
18 April 1893, n•. 16); 

Gelet op het nader rapport van den Minister van 
Financiën nn 21 April 1893, n°. 45, (Invoer• 
rechten en Accijnzen); 

Hebben besloten eo beslniten, vast te stellen 
de volgende voorachriften omtrent het bepalen van 
de hoeveelheid zout in pekel, zeewater of ander 
zootboudeod water. 

Art. 1. Voor het onderzoek van zeewater wordt 
eene afgemeten hoeveelheid daarvan met eene 
oplossing van zuiver normaal kaliumchromaat licht
geel gekleurd en daarna droppelsgewijs vermengd 
met eeoe oplossing vao zilvernitraat, bevattende 
per liter 17 gram , van deze stof. De vermenging 
wordt voort~t tot dat zich rood zilverchromaat 
begint te vormen. 

Het aantal kubieke centimeters zilvernitraat
oplossing, hiertoe noodig, wordt gedeeld door het 
aantal kubieke eeotimeten, va~ de te onderzoeken 
vloeistof afgemeten. 

Het quotient, met 610 vermenigvuldigd, geeft 
aao het aantal grammen zoo t io eeo hectoliter 
van die vloeistof. 

2. Is de te onderzoeken v looistof geeo zeewater, 
dao wordt de hoeveelheid zout daatin bepaald 
door volledige analyse met gebruikmaking van 
barylbydraat en platioachloride. 

3. Het onderzoek· volgens art. l or art. 2 ge• 
schiedt te Á.1Mterdam door ambtenaren, daartoe 
door den Minister vao Financiën aangewezen. 

Van de te onderzoeken v loeistoff'en worden bun 
proeven verstrekt, genomen met opvolging van 
het bepaalde bij art. 79 der wet vao 27 Sep• 
tember 1892 (Staata!Jlaà n°. 227), 

De uitkomst van het onderzoek wordt den 
belanghebbende schriftelijk medegedeeld. 

4. l)it besluit treedt in werking op deu vijfden 
dag na dien zijner afkondiging. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering vao dit besluit , hetwelk in het Staatl
!Jl,ad, en gelijktijdig in de Staat,courant zal worden 
geplaatst en waarvan aCschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van ·State. 

Het Loo, den 22steo April 189::1, 

(g•t.) E M M A. 

De Mi1tiatff' i,a1t Fi,safllCÏën, (get.) PIERSON, 

(Uitgtg. 27· April 1893.) 

I Mei 1893. BESLUIT, bondende vestiging van 
kantoren en eerste wachten tot in- en uit
klaring in de provincie ·Zt,id-HoUa"d, als
mede aanwijzing van deo Roek i,a1t Holl,anà, 
onder de gemeente •, GrafJeuza"de, als lioh

tiogsplaata en als losplaats van goederen bij 
invoer ter zee en met spoortreinen. S. 79. 
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IN NAAII VAN H. M WILHELMINA, !INZ. 

W1.r EMMA, BNZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van den 28 April 1893, n°. ~4, Invoer
rechten en accijnzen; 

Gelet op de artikelen 6, 9 , 19, 42, li5 en 
63 der All:(emeene Wet van 26 Angnstns 1822 
(Staauhlad n° •. 38), op de artikelen 1, 43 en 
63 van het Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 
(Staat.,hlad n°. 19), gewijzigd bij dat van 12 Maart 
1876 (Staatsblad n°. 53) en op de Koninklijke 
besluiten van 10 December 1822 (Staatahlad n°. li0) 
en van lli April 1872 (Staaublad n°. 47) ; 

Gelet op de artikelen 2 en 13 van het Kooiuk
lijk besluit van 11 December 1857 (Staatahlad 
n°. 124); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Aan den Hoek van Holland onder de 
gemeente •, Gravenzande wordt gevestigd een 

kantoor van in- en nitklaring van schepen, die 
langs den Nieuwen Wateno11g binnenkomen en 
uitgaan. 

2. Voor de schepen, die aldaar niet aanleggen 

en wier gezagvoerders zich gedrllj!en naar de 
voorschriften van den Minister van Financiën 

worden als kantoren van in- en nitklaring aan
gewezen Maa,alt,û, Vlaarding11n, Scltieàam en 

Rott11ràam. 

3. De Hoek van Holland voornoemd wordt 
mede aangewezen als lichtiogsplaats. 

4. De Hoek van Holland wordt aangewezen 
voor de lossing van goederen, ingevoerd ter zee 
en van goederen, ingevoerd met spoortreinen op 
den voet van voormeld besluit van 26 Maart 1872 
(Staa ta6lad n°. 19); gewijzigd bij dat van 12 Maart 
1876 (Staatahlad n°~ li3). 

5. Voor de vischschepen, die ter visehvangst 
uitgaan of daarvan terngkomen, worden als laatste 

wacht bij het nitgaan en als eerste wacht bij het 
binnenkomen ook aangewezen de gemeenten Maaa , 
aluis, P'laarding811, Nieuwealuis (gemeente He811-
r,lÏlft), Pernis en Middelharnis. 

6. Dit besluit treedt in werking op den e11raten 
Jnni 1893. 

De Minister van Financiën ia belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staataolail 

en in de Staatscourant zal worden gei,laatst. 
Het Loo, den laten Mei 1893. 

(get.) EMMA. 
De Mir,isf11r van Financiën, (get.) PrBRsoN. 

(Uitgt19. 13 Mei 1893.) 

6 Mei 1893. BESLUIT, waarbij aan de vereeni
ging voor Christelijke verzorging van krank

zinnigen en zenuwlijders in Nederland, ge
vestigd te Ede, vergunning wordt verleend 
het landgoed • Ed11roord" aldaar in· te richten 
tot een gesticht voor krankzinnigen. S. 80. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, .ENZ. 

W1,1 EMMA, BNZ. 

.Op de .-oordracht van den Minister vau Binnen
landeche Zaken van 2 Mei 1893, no. 2248, af
deeling Medische Politie, betreffende een verzoek 

van de Vereeniging voor Christelijke verzorging 
van krankzinnig;n en zenuwlijders in Nederland , 

gevestigd te Ede, om h~t landgoed • Ederooref', 

te Êde, te mogen inrichten tot een p:esticht voor 
krankzinnigen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staaûblad 
.n°. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46 , van de 
wet van lli April 1886 (Staatsblad no, 64) ; 

Rebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

Art. 1. Aan de Vereeniging voor Christelijke 
verzorp:ing van krankzinnigen en zenuwlijders in 
Nederland , gevestigd te Ede, wordt vergunnmg 

verleend het landgoed • Eàeroord" , te Ede, over
eenkomstig ae door haar bestuur overgelegde 

teekening en beschrijving iu te richten tot een 
gesticht voor krankzinnigen. 

2. In het gesticht moj[en niet meer ddfi twaalf 

krankzinnigen, uitsluitend mannen, verpleegd 
worden. 

3 In elk voor meer dan één verpleegde bestemd 
slaapvertrt>k wordt op eene duidelijk zichtbare 
plaats het aantal patiënten aangewezen Wliarvoor 
het bestemd is. 

4. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen, 

noch in hunne bestemming eene verandering ge

maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nachtverblijven. 

5. De geneeskundige behandeling der verpleegden 

·wordt aan ten minste één geneeskondi!8 opge
dragen, die gevestigd moet zijn op het terrein 
van het krankzinnigengesticht. 

De Minister vau Binnenlandsche Zaken is belast 

met de uitvoering vàn dit besluit , dat in het 

Staat,hltid zal worden geplaatst. 

Ludwigsburg, den 5den Mei 1893. 
(get.) E M MA. 

De Minister van Binnenlandaclte Zaken, 
{get.) TAX VAN POORTVLIET, 

(Ditgeg. 16 Mei 1893.) 
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8 Mei 18113. BESLUIT, to wijziging van het 
reglement voor de examens ter verkrijging 
van een diploma als machinist aan boord van 
koopvaardijschepen, vastgesteld bij Koninklijk 
beslnit van 18 Maart 189] (Staaûblaà n°. 76J. 
s. 81. 

IN NU.K VAN H. M. WILHELM[NA, EIIZ. 

WIJ EMMA, EIIZ. 

Overwegende, dat het wenschelij k is enkele 
bepalingen van het reglement voor de examens 
ter verkrijging van een diploma als machinist aan 
boord van koopvaardijschepen, vastgesteld bij Ko• 
ninklijk besluit van 18 Maart 1891 (Staatablad 
no. 76) te herzien ; 

Op de voordracht van den Minister van W atèr• 
staat, Handel en Nijverheid van 1 Maart 189a, 
I,a, D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord ladviea van · den 

11 April 1893, n°. Hl); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister van 3 Mei 1893, n°. 136 , afdeeling 
Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Emig artil:el. 

In het reglement voor de examens ter verkrij
ging v1\ een diploma als machinist aan boord 
van koopvaardijschepen, vastgesteld bij Koninklijk 
beslnit van 18 Maart 1891 (Staaûblaà n•. 76) 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

I. Het in artikel 8 bepaalde omtrent de diploma's 
A en B,~ ~rdt vervangen door het volgende: 

•Diploma A is een bewijs van bekwaamheid als: 
a. tweede machinist op schepen nitslnitend be- -

st.emd t,por de vracht~aart; 
1,, üerde machinist op alle koopvaardijschepen. 
a,toma B is een bewijs van bekwaamheid als: 
a. eerste machinist op schepen uitsluitend be-. 

stemd voQI' de vrachtvaart, zoomede op schepen 
varende tnasrhen Europeesche havens. Met Euro
peeache llavens worden hierbij gelijk gesteld de 
niet-E!iropeea_che havens van de Middellandsche 
Zee wi de Zwarte Zee. 

!&. tweede machinist op alle koopvaardijschepen". 
11. A:rlikel 9 sub 3 wordt gelezen : 
,8°. het bewij~, dat hij gedurende ten minste 

drie jaar als smid, bankwerker, draaier, ketel
maker of machinesteller heeft gewerkt, waarvan 
ten minste één jaar in eene machinefabriek aan 
den bonw of de herstelling van stoommachines 
en ketel■, of wel . in het bezit ia van het eind-

diploma van eene inrichting ter opleiding van 
machinisten, ter goedkeuring van den Minister". 

•Tot 1 Jannari 1897 \unnen zij, die geene 
·bewijzen van werktijd of voldoenden werktijd, 
volgens de ·vorige alinea, knnnen overleggen, vol
staan met-, of het ontbrekende aanvullen door 
bewijzen van diensttijd aan boord als machinist of 
adsistent-machinist." 

TIi. De laatste alinea van artikel 11 wordt 
gelezen als volgt : 

•Hij, die tengevolge van een onvoldoend examen 
is afgewezen, wordt eerst na een door de com
missie te bepalen tijdsverloop van ten hoogste zes 
maanden weder tot een nader examen voor gelijk 
diploma toegelaten". 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staaûblaà zal geplaatst, en waarvan 
afschrift aan den Raad van State !lezonden zal 
worden. 

Ludwigsbnrg, den 8sten Mei 1898. 
(98f.) EMMA •. 

De Min. oan "flTater,taat, Hattàel e,s Nijoerlzeià, 
(g8t.) C. LBLY, 

(Uitgeg. 20 Mei 189a.) 

10 Mei 1893. BzsLUIT, houdende nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 Oclober 1885 
(Staaûblaà n•. 184.) tot bepalin!I: van het 
maximnm der verpleegden ea het minimum 
van geneesknndigen voor het krankzionigen
gesticht te llo11111ale,s. S, !12. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, EIIZ. 

W1,1 EMMA ENZ. 

Op de voordracht V&ll de11 Minister van Binnen
landsche Zaken, van 6 Mei 1893, n•. 2263 , 
afdeeling Medische Politie ; 

Gele\ op de wet van 27 April 1884 (Staaûblad 
· n•. 96), g~wijzigd bij art. 10, sub 46°, van de 

wet van 16 April 1886 (Staaublad n°. 64) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan , met in

trekking van het Koninklijk beslnit van 28 Maart 
1892 (Staaublaà n•. óO) te bepalen, . dat art. 1 

· van het Koninklijk beslnit van 9 October 1886 
(Staaûblad n°. 184.), tot bepaling van het maximum 
der verpleegden en het minimnm van genees
kundigen voor _ het krankzinnigengesticht te Ro,. 

,nalen, wordt gelezen als volgt : 
. • In het krankzinnigengesticht te llomaltm mogen 

niet meer dan 280 krankzinnige mannen en 246 
krankzinnige vrouwen verpleegd worden". 
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De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staats'6lad zal worden geplaatst. 

Flims, den l0den Mei 1893. 

'9et.) EMMA. 

De Minuter 11an Binnenlantkclie Zaie,s, 
'-!Jet.) 'rAK VAN POORTVLIET • . 

(Uitgeg. 19 Mei 1893.) 

10 Mei 1893, BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethonders 
der gemeente Zuidlaren van 211 J<'ebroari 
189:l, waarbij vergunning ia verleend aan 
G. KBEKER aldaar tot verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 83. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, INZ. 

Op de voordra~ht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 7 April 1893, n°. 1434,, 
afdeeliug Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wethoaders 
van de gemeente Zuidlaren, van 29 Februari 1892, 
waarbij vergunning is verleend aan G, KRBKER 

aldaar tot verkoop van sterken drank in het 

k.lein in twee localen van het door hem bewoond 
perceel, gelegen te Grone, wijk n n°. 21; 

Overwegende, dat toen bedoelde vergunning 
werd · verleend het volgens de wet vastgestelde 
maximum der te Zuidlare,s te verleenen vergun
niugell. aldaar reeds was overschreden ; 

dat in de localiteit, waarvoor de bedoelde ver
gunning is verleend; wel op 1 Mei 1881 sterke 
drank in het klein werd verkocht, maar dat in 
1884, bij gebreke van tijdige bew.ling van het 
vergunningsrecht de verleende vergunning ia ver
'l'allen, · waarop de verkoop van sterken drank in 
het klein in die localiteit door den belanghebbende 
is gestaakt, zoodat aan die localiteit tle bestem
ming om voor verkoop van sterken drank in het 
klein te worden gebruikt, door eene daad van 
den gebruiker ia ontnomen; 

dat alzoo het eerste lid van art. 26 der drank
et niet op voormelde localiteit van toepassi og ia; 
dat bovengenoemd beal uit van burgemeester en 

ethooders der gemeente Zuidlaren mitsdien ia 
n et.rijd met art. 3 in verband met art. 2 der 
rankwet; 

Gelet op art. 1113 der Gemeentewet; 
Gehoord den Raad va11 State (advies van den 

5 April 1893, n°. 20); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 5 Mei 189:l, 
n°. 204,3, afdeeling Binnenlandsch Be1lu11r; 

Hebben goedgevonden en verstaan, bovenver
meld besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Zuidlaren van 29 Februari 1892 
te vernietigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslait, hetwelk , 
in het Staau6lad ireplaatet en in afschrift aan 
den Raad van State medeiredeeld zal worden. 

Jl'lima, den }Oden Mei 189:l. 
'-!Jet.) EMMA. 

De Minister van Binnenlantkclte Zake,s , 
'-!Jet.) TAK VAN POORTVLIET. 

{Uitgeg. 19 Mei 1893.) 

12 Mei· 1893. MISSIVE van den Minister van 
Financiën aan de directeuren der registratie 
en domeinen , betreffende toepassing der zegel
en registutiewetten _op stokken betrekkelijk 
gedingen van onvermogenden. 

Door mijn ambtgenoot v~n J ostitie geraadpleegd, 
welke stukken in eene kostelooze pror.edure, van 
de zijde van de kosteloos procedeerende partij 
opgemaakt, vrijgesteld zijn van zegel en in debet 
knnnen worden geregistreerd, is door mij bij 
brief van heden het volgende te kenn~n gegeven : 

Het voorschrift van art. 868 W. v. B. 11(, 

volgens hetwelk de gerechtelijke akten van de 
zijde van hem , die de toelating om kosteloos te 
procedeeren heeft bekomen, in debet znllen worden 
geregistreerd, moet worden toegepast ten aanzien 
van alle stokken, zoowel gerechtelijke ale boft~ 
gerechtelijke en burgerlijke akten. 

Dientengevolge worden in debet geregistreerd : 
] 0 • alle akten, die na de toelating tot kostelool 

procedeeren worden opgemaakt; . 
2°. akten, v66r die toelating opgemaakt, die 

niet aan eenen ge,lwong;en termijn van registratie 
onderworpen zijn en die geregistreerd mdll!ren 
worden om daarvan in de koetelooze procedure 
gebruik te kunnen maken. 

Akten, v66r de toelating . tot kosteloos proce
deeren opgemaakt, die binnen eenen bepaalden 
termijn moeten geregistreerd worden, knnneo niet 
in debet geregistreerd worden, omdat de wet, 
door ern termijn voor de registratie vast te stellen, 
het tijdstip heeft aangewezen, waarop het _recht 
vorderbaar wordt en dat recht dus betaald moest 
worden, zelfa al zon daarvan in de kostelooze 
procedure gee11 gebruik zijn gemaakt. 

In verband met het bovenstaande zal de vrij-
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stelling van zegelrecht, bedoeld bij art. 27 A 

n•. 22 der zegelwet, toepasselijk zijn: 
l•. op alle stukken, die na de toelating om 

koete!oos te procedeeren aan de zijde van de 

kosteloos procedeerende partij worden opgemaakt; 
2•. op stukken van v66r even bedoelde toelating, 

-die niet opgemaakt zijn om tot bewije te dienen , 

doch eerst in de kostelooze procedure door de 
kosteloos procedeerende partij daartoe gebezigd 
worden , zooals brieven, hniselij ke papieren en 

dergelijke. 
Stokken, die v66r de toelating tot kosteloos 

procedeereu worden opgemaakt met het doel om 

tot bewijs Ie verstrekken, zijn dadelijk zegel
plichtig en knnnen derhalve niet vallen in de 
voormelde vrijstelling van zegelrecht. Zijn die 
stukken met overtreding der wet op ongezegeld 

papier geschreven, dan zijn de zegelrechten bij 
de opmaking aan de schatkist 01&ttrol:l:en, waaruit 
.olgt, dat zij niet ongezegeld in eene kostelooze 
procedure kunnen overgelegd worden, zonder aan 

de bij art. 27 A n•. 22 der segelwet bedoelde 

vrijstelling eene terugwerkende kracht te geven, 
die niet in de bedoeling van den wetgever gelegen 

heeft. 

De Mi11i.,ter 11011 Fi11a11Ciën. (96'.) P1ERSON. 

111 Mei 1893. BESLUIT, tot nadere wijzil.(ing van 
het Koninkiijk beslnit van 11 November 1866 
(Staat1hlad n•. 114), houdende bepalingen 
omtrent de dienst der rijkSTeldwachters. S. 84. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Jnstitie, 
van den 4den April 1893, 2de afdeeling C, 
n°, 163; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 11 NO• 
vem b~r 1856 (Staat,ólad n°. 114), van 23 Juni 

1876 (Staatsblad n°. 116) en van 21 Febrnari 
1893 (Staat,ólad n°. 49) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2den Mei 1893, n°. 1 b); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem
den Minister, van den 9Jen Mei 1893, 2de a!dee
ling C, n•. 97; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art.. 1. Het Koninklijk beslnit van Il Novem

ber 1856 (Staatablad n•. 114) wordt nader tre• 
wijzigd · als volgt : 

1. Art. 2 wordt gelezen: 
• De rijksveldwacht wordt uitgeoefend door inspec• 

ten re, brigadiers-majoor, brigadiers, gewone rijks
veldwachters en rijksveldwachters-jachtopzieners. 

Behoudens de hun aan te wijzen ressorten en 

· standplaatsen , worden zij aangesteld en beëedigd 

voor het geheele grondgebied des Rijks. 
Onder de benaming rijuueldwacltter worden el 

de in dit artikel vermelde beambten begrepen." 
IJ. Artikd 4 wordt gelezen: 
• De rijksveldwachter beneden den rang van 

' inspectenr kan tijdelijk ter ondersteuning der ge

meentepolitie worden gerequireerd, aan welke vor
. dering hij voldoet, behoudens zijne bevoegdheid 

om bedenkingen daartegen aan het oordeel van 
den officier van jnatitie te onderwerpen". 

Il I. Art. 6 wordt gelezen : 

• De rijksveldwachters worden ingedeeld in bri
gaden, elke met een brigadier-majoor of een bri
gadier tot commandant; verschillende brigaden 
vormen een district, aan het hoofd waarvan een 
inspectenr wordt gesteld." 

IV. Artikel 6 vervalt. 

V. Artikel 7 wordt artikel 6 en het eerste lid 

van dit Artikel wordt gelezen : 
• De inspecteurs der rij ka veld wacht worden door 

de Koningin benoemd en ontslagen. De aanstelling 
en het ontslag der overige rijksveldwachters ge

schiedt door den Minister van Justitie." 

VI. Artfkel 8 wordt artikel 7 en wordt gele.zen: 

• De ko~ten van wapening eu, voor wat rijks
veldwachters beneden den rang van inspectenr 

betreft, die van uniforme bovenkleeding, kÖmen 
ten laste van het Rijk." 

VII. Artikel 9 wordt artikel 8 en wordt gelezen: 

• Bij de aanstelling van inspecteurs der rij ka• 
veldwacht wordt bij voorkenr gelet op commis
sarissen, inspeclenrs en andere ambtenaren van 

de gemeentepolitie en op officieren van het leger, 
hetzij als soodanig nog in dienst of eervol ontslagen. 

Voor bevordering tot brigadier of brigadier
majoor komen in aanmerking de rijksveldwachters 
die in !ageren rang door goed gedrag, tronwe 
dienet en ijverige 11·aarneming hunner betrekking 
hebben 11itgemunt en blijken hebben gell(even ge• 

schiktheid voor brigade-commandant te be1.itten. 
Bij de aanstelling van de overige rijksveldwach

ters wordt bij voorkenr gelet op dienaren van de 

gemeentepolitie, onbezoldigde rijksveldwachters, 
eervol ontslagen militairen, alsmede op bewaarders 
in gevangenissen en beambten in rijkswerkinrig• 
tingèn, die zich als zoodanig door goed gedrag, 
ijver, betrouwbaarheid en bekwaamheid hebben 
onderscheiden." 
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VIII. Artikel 10 wordt artikel 9. 

IX. Artikel 11 wordt artikel 10 en de aanhef 

daarvan wordt gelezen : 

• Bij eerste aanstelling of bij bevordering tot 

eenen hoogeren rang , tengevolge van vacature, 
gaat de jaarwedde" •••• enz. 

X. Artikel 12 wordt artikel 11. 

XI. Artikel la wordt artikel 12 en wordt gelezen: 
• De rijksveldwachter beneden den rang van 

inspectenr geniet geen vergoeding van verblijf

kosten, indien hij op den dag der heenreis, hetzij 
te voet, hetzij met een openbaar middel van 

vervoer, zijne standplaats weder had kunnen be
reiken." 

XII. Artikel 14 wordt artikel lll en wor~t 
gelezen: 

• Al wat verder, betreft de dienst el! de tocht 
van het personeel der rijksveldwacht, de kleeding 

en wapening en verdere uitrusting, de indeeling 
in brigaden en districten, de aanwijzing van stand• 
plaatsen en het toezigt op de dienst wordt door den 

Minister van J natitie geregeld en vaatgesteld." (l) 
XIII. Artikel 16 vervalt. 

XIV. Artikel 16 wordt artikel 14 en wordt 
gelezen: 

• Het aanstellen tot (!nbezoldigd rijksveldwachter 
van daartoe geechikte personen, tot handhaving 
der orde in of bij inrigtingen of werken van het 
Rijk of een ander pnbliekregtelijk ligchaam , . of 
ter bescherming van bijzondere landeigendommen 

en gebouwen, of wel van wegen, pleinen en erven 

aan particulieren toebehoorende, blijft aan den 
Minister van Justitie overgelaten, die tevens de 
voorwaarden dezer aanstelling en eene iustructie 

voor die beambten vaststelt. (2) 

Dergelijke aanstellingen kunnen ook door hem 
worden verleend aan ,gemeentebeambten op daartoe 
strekkend voorstel van den burgemeester, inge
diend door tusschenkomst van den Commissaris 
der Koningin in de provincie. 

l)e uitreiking der aanstelling tot onbezoldigd 
rijksveldwachter g111cbiedt koateloos," 

XV. Artikel 17 vervalt. 
2. Het Koninklijk bealnit van 28 Jnni 1876 

(Staat&blad n•. 116) wordt 'ingetrokken. 

(l) De indeeling van de rijksveldwacht in 
districten en bri1taden, beert plaats !(Ohad bij b!!
sluit van den Minister van J ostitie van 30 Mei 1893. 

(2) De instructie is door den Minister van 
Justitie vastgesteld bij besluit van 22 Joni 1898. 

1898. 

3. Dit besluit treedt in werking op den vijfden 

dag na dien zijner afkondiging. 

De Miniater van Justitie is belast met de uit

voering van dit besluit, dat gelijktijdig iu het 
St1J1Jûblatl en in ~e Staaf1coura1Jt zal worden ge
plaatat, en waarvan afschrirten zullen worden 

gezonden aan den Baad van State, aan de Mi

nisters van Binnenlandsche Zaken, ,an Marine, 
van Financiën, van Oorlog, vao Waterstaat, 

Handel en Nijverheid en van Koloniën, alsmede 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Flim■, den lliden Mei 1893. 
(gat.) EMMA. 

De Mi11Uter M1f Ju,titie, (get.) Sxrnr. 
(Uitg1g. 24 Mei 1898.) 

16 Mn 1893. M1ss1u van den Minister van 

J llltitie aan de procnrenn-generaal bij de 
gerechtshoven, betreffende het tijdig berechten 

van overtredingen der voorschriften ter zake 
van besmettelijke veeziekten. 

Mljne aandacht wordt gevestigd op de om

atandip;heid, dat bij de toepassing der wettelijke 

voorscbrifien in zake veterinaire poli tie, op mede
werking van de zijde der veehondera en vee
handelaren een ongunstig& invloed wordt uitgeoefend 
door den langen termijn, die verloopt tnascbeu het 
plegen van overtredingen en het tijd■tip, waarop 

deze worden berecht, tengevolge waarvàn de ver
oordeeling zoowel op den delinquent zelfs als op 
zijne omgeving uiet tijdig den geweoschten indruk 
te weeg brengt. 

Daar de doelmatip;heid van de bestrijding eener 

besmettelijke veeziekte, thans bepaaldelijk van het 

mond- en klauwzeer, waarmede gewichtige be
langen zijn gemoeid en aanzienlijke geldelijke 
opofferingen ' gepaard gaan, grootendeeh af hangt 
van eene ,tipte naleving der wettelijke voorscbri ften 
in zake veterinaire politie, verzoek ik UW.E.G, 

de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij 
de kantongerechten, aan wie de behandeling van 
dergelijke zaken is opgedragen, op het gewicht 
der zaak te wijzen en bij hen aan te dringen 
bovenbedoelde overtredingen zoo apoedip; mogelij.k
ter terecbtzit_ting aan te brengen. 

Een enz. 
De Mi1filtn- oa" Jwtitèe, (get.) SXIIIT, 

26 Mei 1898. ABHST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslisaing dat 
tegenover een gemeente-ontvanger geldt ale 
grondslag zijner aansprakelijkheid de door 

9 
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hem over eenig dienstjaar afgelegde en inge
volge de artt, 218-222 der gemeentewet 
vastgestelde rekening over dat jaar in :zijn 
gelieel, ook dan wanneer hij eerst in den 
Joop van het dienstjaar is i!} functie getreden 
en dat ditzelfde ook het geval is ten aanzien van 
hem die zich als borg voor des . ontvangers · 
beheer heeft gesteld, indien bij de akte van 
borgstelling , ~aar haren zin en bedoeling, 
omtrent het ~onstateeren van de eventueele 
schuld des ontvangers geen afwijking is beoogd 
van de wijze waarop , volgens de voorscb riften 
der gemeentewet, diens comptabiliteit is ge
regeld. 

De Hooge Raad enz. , 
Partijen gehoord; 
Gezien de stukken ; 
ÜV8'T'f/Jegende dat als eenig middel van cassatie 

is voorgesteld: 
Schending en verkeerde toepassing van de artt. 

114.-116, 118, 218-222 der gemeentewet, 1867, 
1869, 1861, en 1884 B. W., omdat het hof het 
overeenkomstig de artt. 218-222 vastgesteld be
drag van ontvangsten en uitgaven over het dienst
jaar beslissend acht voor de aansprak el ij kbeid van 
den gemeenteontvanger, die over dat dienstjaar 
de bij art. 116 bedoelde rekening aan burgemeester 
en wethouders heeft gedaan, zelfs dan wanneer 
die ontvanger eerst in den Joop van het dienst
jaar is in functie getreden, bij den aanvang van 
welke functie hij het beheer en de kas van zijnen 
voorganger, zooals het hof het uitdrnkt legaal 
overeenkomstig art. ll 8 der gemeentewet orer
nam, en omdat het hof op dien oojuisten grond 
verwerpt de exceptie van niet-ontvankelijkheid 
door den voor 's ontvangers beheer als zoodanig 
gestelden borg opgeworpen tegen de vordering bij 
welke van de hierboven bestreden aansprakelijk
heid wordt uitgegaan; 

0. te dien aanzien, dat de oorspronkel_ijke 
eischer, nu verweerder in caasatie, den oorspronke
lijken gedaagde, n 11 eischer in cassatie, als borg heeft 
1U1Dgesproken tot va.ststelling en bets.ling van het 

saldo dat de ontslagen gemeenteontvanger VAN E. 
ter zake van zijn beheer als zoodanig. aan de ge
meente Weststellingwerf is schuldig gebleven op 
den dag van zijne schorsing den 16 Oct. 1887; 

dat die vordering betreft niet alleen hetgeen de 
gemeente Weststellingwerf kan te vorderen heb
ben wegens het beheer van den ontvanger v AN E. 
zelven gedurende het tijdvak van 13 Maart 1886, 
toen hij werd aangesteld, tot zij ue schorsing ~p 

16 Oct. 1887, maar ook omvat het saldo der 
. rekening van 1886 volgens de administratief, in

gevolge art. 218-222 der gemeentewet, vastge
stelde gemeenterekening over dat jaar in zijn geheel; 

dat tot toelichting ,·an het middel van -cassatie 
in hoofdzaak is beweerd, dat zoodanige rechts
vordering niet-ontvankelijk is, omdat de administra
tief vastgestelde rekening over 1886 niet als 
grondslag kan dienen voor de aansprakelijkhei~ 
van den ontvanger, maar alleen eene andere, na 
debat en contradebat vaatgestelde, afzonderlijke 
rekening, die uitsluitend loopt over het beheer 
door den ontvanger persoonlijk .gevoerd gedurende 
het tijdvak tusschen zijne aanstelling en zijne 
schorsing, omdat anders van den ontvanger VAN E., 

. en bijgevolg van ,;!en eischer in cassatie, die als 
borg in zijne plaats treedt, a'!nzuivering zou ge
vorderd worden van te korten waarvoor zij niet 
aansprakelijk zijn; 

0. daaromtrent, dat nit het bestreden nrrest 
blijkt, dat de eischer zich als borg voor VAN E. 

. heeft verbonden voor het geval dat deze te eeniger 
tijd niet mocht voldoen aan de op hem rustende 
verplichtingen als ontvanger, zonder dat bevorens 
van · d~s ontvangers achterstand in zijn beheer 
door eenig rechterlijk gewijsde zal, behoeven te 

blijken en zonder dat bevorens eene in mora• 
stelling . noodig is ten einde uit de opbrengst 
der tot zekerheid hypothecair verbonden goederen 
te verbalen hetgeen genoemde ontvanger in deze 
zijne hoedanigheid mocht blijken aan de ge• 
meente Weststellingwerf verschuldigd te zijn; 

dat voorts door het hof is aangenomen, dat de 
zin en de . bedoeling dier akte van borgstelling 
deze is, dat daarbij omtrent het constateeren van 
de eventueele schuld geene afwijking werd be
oogd van de wijse waarop, rolgen1 de voorschrif
ten der gemeentewet, de comptabiliteit van den 
ontvanger is geregeld; 

0. dat mitsdien uit den inhoud dier akte, 
naar de daaraan door den regter gegeven uitleg
ging volgt. da,t, indien de door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde rekening over 1886 tegenover 

den ontvanger VAN · E. gelden kan als grondslag 
zijner aansprakelijkheid, ditzelfde ook het geval 
zal zijn ten aanzien van den eischer als bQrg; 

dat omtrent dit punt door het hof is beslist, 
dat de rekening en verantwoording over het dienst
jaar 1886 na de goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten, onherroepelijk vaststaat ten aanzien van 
den gewezen ontvanger VAN E., en dat deze de 
'daarvoor aansprakelijke persoon is geworden; 
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dat die beslissing j oiat ia, omdat ten aanzien 
van de comptabiliteit in gemeentefinanciën oit
aloitend gelden de voorschriften der gemeente
wet en die voorschriften geene andere opvatting 
toelaten; 

dat toch art. 115 der gemeentewet wel zegt, 
dat de ontvanger van de door hem \'oor de ge
meente gedane ontvangsten en nitgaven jaarlijks 
rekening aan bnrgem~ter en wethoudera doet; 
doch dat bij art. 218 en vlg., waar de compta
biliteit meer speciaal geregeld wordt, bepaald ia, 
dat de rekening in art. 116 bedoeld, alle ont
vangsten en uitgaven over het dienstjaar vermeldt, 
waaruit dos volgt, dat wanneer zooals in deze, 
de ontvanger die de rekening a11egt in den loop 
van het dienstjaar ia in functie getreden, die re
kening ook posten kan bevatten die geen betrek
king hebben op het beheer dat persoonlijk door 
hem gevoerd ia; 

dat verder bij de zooeveu aangehaalde artikelen 
der gemeentewet in bijzonderheden ia geregeld de 
wijze van behandeling der gemeenterekening en 
boe ten slotte het bedrag der ontvangsten en 
uitgaven door Gedepnteerde Staten wordt vastge
steld, weik beslnit o. a. aan den gemeenteontvanger 
tot ontlasting strekt, eene bepaling, die geen ge
zonden zin zou hebben, indien niet tevens moest 
worden aangenomen, dat door dat beslnit de 
gedéchargeerde ambtenaar voor het saldo aanspra
kelijk wordt; 

dat hieruit nu wel de mogelijkheid ontstaan 
kan dat de ontvanger die de rekening a11egt aan
sprakelijk wordt voor te korten, die uiet het ge
.-olg zijn van zijn persoonlijk onnaowkeuri!( beheer, 
doch dat dit alleen kan plaats hebben tengevolge 
van het eigen verzuim van den ontvanger, wan
neer hij, in den loop van het jaar als zoodanig 
opgetreden, de op het beheer van zijn voorganger 
betrekking hebbende posten zonder eenige reserve 
of protest in zijne rekening opneemt, en zich 
zoodoende voor de jnietbeid van het aoor hem 
als aanwezig erkende saldo aansprakelijk stelt; 

0. dat, waar de ontvanger de middelen niet 
beeft aangewend die hem ten dienste stonden om 
zich te ontalaao. van een gedeelte zijner aanspra
kelijkheid, terecht is beslist, dat de rekening zoo
als zij door hem zelven is ingediend eo ten slotte 
door het bevoegd gezag is vastgesteld, als grond
slag kan worden aangenomen om ook van zijn 
borg de vaststelling en nitkeering te vorderen 
van het op die ·rekening verschuldigde saldo, en 
dat mitsdien het middel van cassatie ia ongegrond; 

Verwerpt het beroep in cassatie en veroordeelt 
den eiacher in de kosten daarop gevallen. 

29 Mei l 893. BESLUIT, houdende nadere re11eling 
van het po~t der pakketten, een gewicht van 
6 kilogram niet te boven gaande, recbtatreeka 
over zee tuaschen Neàerlatul en Nederland,el

Iflàii verzonden wordende. S. 86. 
IN NAA!l VAK H. M. WILHELMINA, l!!KZ. 

Wu EMMA, ENZ. . 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, van den !Oden Mei 1898, litt. A•, 
n°. 22, en van 20 Mei 1893, Posterijen en Tele
paphie, n•. 1444; 

Gelet op art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(8taata6lad n°. 70), en art. 17, § 1 , van het 
verdrag van Wemen van 4 Juli 1891, betreffende 
de nitwisaeling van pakketten met de post (Staau
blaà 1892 n°. 51); 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. Het port der pakketten uit Nederland 

met bestemming naar de plaatsen in Neà~lanàacn• 

Ittàië, waar post- of hulppostkantoren yoor den 
boitenlandschen pakketpostdienst zijn opengesteld 
of uit die plaatsen met bestemming naar Neder: 

land,, bij verzending reoAt,treeu over zee, bedraagt: 
f 0.85 voor een pakket tot een gewicht van 

één kilogram; 
f 1.20 voor een pakket van meer dan één tot 

drie kilogram , en 
/ l.76 voor een pakket van meer dan drie tot 

vijf kilogram. 
2. De kosten van het vervoer der pakketten 

over zee, worden door de afzendende posiadminis• 
tratie voldaan. 

Voor de pakketten nit Nederla,.,J, naar Neàer

lanàack-Indië verzonden, wordt door de Neder
landscbe aan de Indische postadministratie te goed 
gedaan: 

f 0.30 voor een· pakket tot een gewicht van 
één kilogram; 

f 0.45 voor een pakket van meer dan één tot 
drie kilogram , en 

.f 0.60 voor een pakket van meer dan drie tot 
vijf kilogram. 

Omgekeerd wordt door de Indische aan de Neder
landache postadminiatratie, Yoorde nit Nederla,w,sclt.

ltulië naar Nederland verzonden pakketten, naar 
de zooeven bedoelde gewichtsschaal, uitgekeerd 
respectievelijk f 0.16, /0.20 en/0.116 per pakket. 

. 9* 
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3. Op de pakketten zijn overigens van toepu• 
1ing de bepalingen omtrent de pakketpost in het 
bnitenlandsch verkeer van Neder/and en Nsder• 
/anàack-J,ulië iteldende. 

4. Het tegenwoordig besluit, bij welks inwer
kingtreden het Koninklijk besluit van SI Mei 1887, 
n°. 40) opgenomen in de Staatacourant van den 
4 Juni 1887, n°. 129), ve"alt, treedt in wer
kinit, voor &ooveel de verzendingen uit Nederland, 
naar Nederlandack-Indië betreft, op den dag door 
de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver• 
heid en van Koloniën te bepalen, en ten aanzien 
der ve,;zendingen uit Nederland,ck-Indië naar 
Nederland, op den dag door den Gouverneur
Generaal van Neder/and6ck- Indië vut te stellen. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en l'i"il• 
verheid en van Koloniën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staat1!J/ad 
zal worden geplaatst. 

Flims, den 29sten Mei 1893. 

EMMA. 

De Min. 11an W ater,taat, Handel m Nij11erkeid, 
(.get.) C. L.KLY, 

5de district, omvattende de arrondissementen 
Dordrecht, MidJelburl( en Zierikzee; 

standplaats van den inspecteur : Middelburg; 
6de district, omvattende de arrondissementen Am• 

sterdam (met nfüondering van de na te noemeu bri
gaden Weesp en Hilversum), Alkmaar en Ha8rlem; 

standplaats van den inspecteur: Amsterdam; 
7 de district, om vattende het arrondissement 

Utrecht en de na te noem~n brigaden Weesp en 
Hilversum; 

standplaats van den inspecteur: Utrecht; 
8ste district, omvattende de arrondissementen 

Leeuwarden en Heerenveen en de na te noemen 
brigade Meppel; 

standplaats van den inspecteur : Leen warden; 
9de district, omvattende de arrondissementen 

Groninicen, Winschoten en Assen (met nitzonde
ring van de na te noemen brigade Meppel); 

stand plaats van den inspectenr: Gronin11en. 
Art. 2. enz. 
's Gravenhage , den 30 Mei 1893. 

De Minûter 11oornoemtl, (.get.) SJUDT, 

De Minûter llan Koloniên, (.get.) v. DEDE.11. · 81 Mei 1893. BESLUIT, bepalende de . plaatsing 
in het Staat,!Jlad van de tnsschen Neder
land en Luzemburg gesloten overeenkom~t 

(Uitgeg. 22 Juni 1893.) 

-30 Mei 1893. BESLUIT van den Minister van 
Justitie, tot· regeling van de indeeling van 
de rijksveldwacht in districten en brigaden. 

De Minister van Justitie, 
Gelet op artt. 5 en 18 van het Koninklijk be

sluit van 11 November 1856 (Staata!J/ad n•. 114), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij dat van 
15 Mei 1893 (Staat,!J/ad n•, 84); 

Beslnit: 
de il!deeling van de rijksveldwacht in districten 

en brigaden te regelen als volgt : 
Art. 1. Er zijn negen districten, . te weten: 
lste diatrict, omvattende het ressort van het 

gerechtshof te 'a Hertogenbosch ; 
standplaats van deo inspecteur:'• Hertogenbosch; 

2de district, omvattende de arrondissementen 
Arnhem en Tiel; 

standplaats van den inspecteur: Arnhem; 
Sde district, omvattende de arrondissementen 

Zutphen, Zwolle en Almelo; 
standplaats van den inspecteur: Zwolle; 
4de district, omvattende de arrondissementen 

'li Gmvenhage en Rotterdam; 
standplaats van ~en inspecteu~: 'a Gnvenhage ; 

tot wederzijdsche uitlevering van misdRdi
gers. S. 86. 

bi NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;i EMMA, ENZ. 

Gezien de op 10 Maart 1893 te Brw,el tns
achen Neder/and en Luzem!J11rg gesloten overeen
komst tot wederiijdsche uitlevering van misdadi
gers, van welke overeenkomst met vertaling een 
afdruk aan dit besluit itehecht blijft en daarvan 
een onafscheidelijk deel uitmaakt r 

Gelet dat genoemde overeenkomst door Ons 
namens de Koningin, den 28steu Maart 1893 ia 
bekrachtigd, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging den 24sten Mei daaraanvolgende te 
Bru,ul is uitgewisseld tegen de Luxemburgsche 
akte van gelijke strekk.i.Dg; 

Op de voordracht van den Minister van Bui
tenlandsche Zaken, van 27 Mei 1893, Algemeen 
Secretariaat, n°. 5800; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend• 
making van bedoelde overeenkomst met bare ver• 
taling te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het StaatalJ/ad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestnnr, worden belast, ieder voor zoo• 
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veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen in meer genoemde overeenkomst vervat. 

Flims, den Sisten Mei 18113. 

(get.) EMMA. 

De Minilter va11 Buitenlawclie Zaien, 
(get.) VAN •rrnNHOVEN. 

(Uit,g_eg. 23 Juli 18118.) 

Vll:BTAUNO. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en in Haren naam Hare Maj'esteit de Koningin

Regentes van het Koninkrijk der Nederlanden, 

en Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertog 
van Luxem borg, in gemeenschappelijk overleg over- ; 

eengekomen zijnde een nienw verdrag te sluiten 
betreffende de uitlevering van misdadigers, hebben 

te dien einde tot Hunne gevolmachtigden be-

• noemd, te weten : 
Hare Majeateit de Koningin-Regentes van het 

Koninkrijk der Nederlanden, den baron G.EB!CU: 
VAN HERWIJNEN, Grootkruis der orden van den 
Nederlandschen Leeuw en van de Eikenkroon van 

Lnxem borg, ridder eerste klasse der orde van de.n 

Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, enz., 
enz,, Bniten15ewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi

nister vàn Hare Majesteit de Koningin der N e• 
ih!rlanden te Brussel, Zijne Koninklijke Hoogheid 
de Groot-Hertog van Luxemburg, den graaf DE 
MABCHANT n' ANSEMBOUBO , commandeur der orde 
van Adolf van Nassau en der orde van den Leenw 

van Zaehringen, enz. , enz., enz., Hoogst~zelfs 

Znakgelastigde te Brosse), die-, na elkander hunne 
volmachten te hebb~n medegedeeld, welke in goeden 
en behoorlijken vorm zijn bevonden omtrent de 

navolgende bepalingen zijn .overeengekomen :· 
Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 

Regeering van het Groot-Hertogdom Luxemburg 
verbinden zich, volgens de voor•chriften bij de 
volgende artikelen vastgesteld met uitzondering 

hunner onderdanen wederkeerig aan elkander nit 
te leveren de personen welke veroordeeld of be
klaagd zijn ter zake van een der feiten hieronder 

vermeld, gepleegd bniten het grondgebied van den 
Staat aan welken de uitlevering wordt aangevraagd, 

lo. a. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van den Koning, van de regeerende Koningin, 
van den Groot-Hertog, van den Regent of van 
een ander Hoofd van een bevrienden Staat of 
ondernomen met het oogmerk hen tot regeeren 
ongeschikt te maken ; 

6. 81lD1llag tegen het leven of de vrijheid van 

de niet-regeerende Koningin , van den vermoede

lijken Troonopvolger of van een lid van het 
Vorstelijk Hnia; 

2°. doodalag of moord, kinderdoodslag of kin
dermoord; 

3°. bedreigingen schriftelijk en onder eene be

paalde voorwaarde gedaan, voor zoover de wetten 
der beide landen op dien grond uitlevering toe

laten; 
4,o. het opzettelijk veroorzaken van de afdrij

ving der vrucht van eeue vrouw door haar zelve 

of door anderen ; · 
50_ mishandeling die zwaar lichamelijk letsel 

of den dood ten gevolge heeft, mishandeling met 

voorbedachten rade of zware mishandeling; 
6°. verkrachting ; feitelijke aanranding van de 

eerbaarheid; het feit van buiten echt vleeecbelijke 
gemeenschap te hebben met een meisje of eene 

vrouw beneden den leeftijd van zestien jaren of 
met eene vrouw boven dien leeftijd wanneer de 

eehnldige weet dat zij in staat van bewneteloos
heid of onmacht verkeert ; on tochtige handelingen 
wanneer de schuldige weet dat de persoon met 

welke hij ze pleegt in staat van bewusteloosheid 

of onmacht verkeert, of wanneer die persoon den 
leeftijd van zeatien jaren niet heeft bereikt; ver

leiding van een persoon beneden dien leeftijd to~ 
het plegen of dulden van ontnchtige handelingen 
of buiten echt van vleeschelijke gemeenerhap met 

een derde indien deze misdrijven volgens de wet• 
ten der beide landen strafbaar zijn; 

7°. opwekking van minderjarigen tot het ple
gen van ontnchtige handelingen en iedere daad 

welke ten doel heeft de ontucht van minder

jarigen te begu~stigeu, strafbaar volgens de wet

ten der beide landen ; 
8°. dobbel huwelijk; 
9o. oplichting, wegvoering, verberging, weg

making of ouderschniviup; van een kind; 

10°. oplichting of wegvoering van minderja

rigen; 
U 0 • het namaken of vervalschen van mnnt

spemeu of muntpapier met het oogmerk om die 
muntspeciën of dat muutpapter als echt en on

venalscht uit te geven of te doen uitgeven of 
het opzettelijk in omloop brengen van valacbe 
of vervalschte muntspeciën of mnutpapier; 

12°. het namaken of vervalschen van van 
Rijkswege nitgegeveu zegels en Rijksmerken of 
van meesterteekeaen door de wet gevorderd voor 
zoover de wetten der beide landen op dien grond 
uitlevering toelaten; 
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18°. valschbeid in izeschriften en het met op
zet gebruik maken vao het valache of vervalachte 
geschrift voor zoover de wetten der beide landen 
op dien grond uitlevering toelaten; het in voor
raad hebben of invoeren nit het buitenland van 
biljetten eeoer krachtens wettige verordeningen 
opgerichte circulatiebank met het oogmerk om 
die ~ echt en onvervalscht nit te geven, in
geval de dader toen hij die stukken ontving met 
de valschheid of vervalsching bekend was ; 

14,•. meineed, met inbegrip van valsch ge
tuigenis eo omkooping van getnigen; 

lli•. omkoopiog"van openbare ambtenaren voor 
zoover de wetteo der beide landeo op dien grood 
uitle ring toelaten, knevelru-ij, verduistering door 
ambtenaren of daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichtin!I: indien daarvan 
gemeen itevaar voor goederen of levensgevaar voor 
een aader te duchten is, brandstichl.ing met het 
oogmerk om zich of een ander ten nadeele van 
d~n verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke vernieling 
van een gebonw hetwelk in zijn geheel of gedeel
telijk aan een ander toebehoort of van een gebouw 
of getimmerte indien daarvan gemeen gevaar voor 
goederen of levensgevaar voor een ander te 

dochten is; 
18°. openlijk geweld met vereenigde krachten 

tegen personen of goederen ; 
lil•. het opzettelijk en wederrechtelijk doen zinken 

of doen stranden, vernielen, onbruikbaar maken 
of be1chadigen van een schip, indien daarvan 

levensgevaar voor een ander te dochten ia, indien 
deze feiten volgens de wetten der beide landen 
strafbaar zijn ; 

200. muiterij en verzet ·van passagiere te111en den 
sohipper en van mindere schepelingen jegens hunne 
meerdere in rang, indien deze feiten volgens de 
wetten der beide landen strafbaar zijn ; 

21°. het opzettelijk doen ontstaan van gevaar 

voor een spoortrein; 
22°. diefstal; 
28°. oplichting; 
24°. misbruik van eene handteekening in blanco; 
25°. verduistering, misbruik van vertrouwen; 
26°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande qualiticatiën zijn begrepen 

de poping en de medeplichtigheid voor zoover zij 
strafbaar gesteld zijn bij de wetgeving van het 
land, aan hetwelk de nitleverin!? wordt gevraagd. 

2. De nitleveriog zal geen plaata hebben: 

1°. ingenl het feit in een derden staat is ge
pleegd en de Regeering n.n dien staat de uit

levering aanvraagt; 
2•. wanneer de aanvrage d38rtoe geschiedt op 

grond van hetzelfde feit waarvan de opgeëischte 
persoon in het land waaraan de uitlevering wordt 
aangevraagd heeft terecht gestaan en ter zakè 
waarvan hij aldaar is veroordeeld, van rechts

vervolging ontalBjten of vrijgeaproken; 
3°. indien de vervolging of de opgelegde straf 

naar de wetgeving des lands waaraan de uitleve
ring wordt aaligevraagd, verjaard is ,·66r de aan
houding van den opgeëischteri persoon of, zoo er 
nog geene &anhonding heeft plaats gehad voor de 
oproeping ·om door de rechtbank te worden gehoord. 

·3, De uitlevering zal geen plaata. hebben zoolang 

de opgeëischte persoon in het J~nd waaraan de 
uitlevering wordt aangevraagd vervolgd wordt ter 

zake van het,zelfde feit. 
4. Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt 

of straf ondergaat wegens een ander misdrijf dan 
dat waarvoor zijne uitlevering wordt aangevraagd, 
zal zijne nitlevering niet worden toegestaan dan 
na afloop der vervolging ingesteld in het land 
waaraan de uitleverin~ wordt aangevra&1?d en in 
geval van veroordeeling nadat hij d.e hem opge
legde straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 

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

da.t de uitlevering aanvraagt dat tijdsverloop de 

verjaring der vervoll(ing ten gevol11e zou kunnen 
hebben ·zal zijne uitlevering worden toegestaan 
tenzij er bijzonder~ redenen mochten aanwezig 
zijn die er zich tegen verzetten en onder gehou
denheid tot terngzending van den uitgeleverde zoodra 
de vervolging in genoemd land zijn afgeloopen. 

5. De uitgeleverde persoon zal niet mogen wor
den vervolgd noch gestraft in he\ land waaraan 
de uitlevering is toeitestaan ter zake van een straf
baar feit niet in het tegenwoordig verdrag genoemd 

en v66r zijne nitlevering gepleegd noch aan een 
derden staat uitgeleverd zonder · de toestemming 
van den Staat die de uitlevering beeft toegestaan, 
tenzij hij de vrijheid hebbe gehad om het eerst
genoemde land weder te verlaten gedn.rende eene 
maand nadat de tegen hem ingestelde vervolging 
zal zijn afgeloopen en hij in geval van veroor
deeling de hem opgelegde straf zal hebben onder
gaan of hem daarvan gratie zal zijn verleend. -

Hij zal evenmin mogen worden vervolgd of ge
strafd ter zake van eenig strafbaar feit in het 
tegenwoordig verdrag genoemd en v66r d.&, nitle-
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vering gepleegd zonder de toestemming der Regeering 

die . den uitgeleverde heeft overgegeven en die indien 
zij znlka wenschelijk acht de overlep:ging zal 
kannen vorderen van een der bescheiden in art. 7 
van het tegenwoordig verdrag vermeld, 

Intusschen zal die toestemming niet noodig zijn 
wanneer die beklaagde nit eigen beweging zal heb
ben verzocht terecM te staan of zijn straf te onder
gaan of wanneer hij binnen den boven!{enoemden 
termijn het grondge!iied van den Staat waaraan 
hij ia uitgeleverd niet zal hebben verlaten." 

6. De bepalingen van het tegenwootdi11: verdrag 
zijn niet toepasselijk op dtaatknndige misdrijven. 
Hij die ter zake van een_ der in art. 1 genoemde 

gemeene feiten is uitgeleverd kan derhalve in geen 

geval worden vervolgd of gestraft in den Staat, 
waaraan de uitlevering is toegestaan ter zake van 
een staatkundig misdrijf door hem gepleegd v66r 
zijne uitlevering noch van eeni11: feit met zoodanig 
staatkundig misdrijf samenhangende tenzij hij de 
vrijheid hebbe gehad het land weder te verlaten 
gedurende eene maand nadat de tegen hem inge
atelde vervolging zal zijn af!(eloopen en hij in 
geval van veroordeeling de hem· opgelegde straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie zal 
zijn verleend. 

7. De uitlevering zal worden aangevraagd langs 

diplomatieken weir en alleen toegestaan worden 
op vertoon van het oorspronkelijke of van een 
gewaarmerkt afschrift hetzij van een vonnis van 
veroordeeling, hetzij van eene beschikking tot in 
staat van beschuldigingstelling of van eene be• 
schikkin11: waarbij rechtsingang is vçrleeud met 
bevel tot gevan1tenneming, hetzij van een bevel 
van gevangenneming, afgegeven in de vormen 
voorgeschreven door de wetgeving van den Staat 
die de aanvrage doet, en waarbij het feit waar
van sprake is op zoodanige wijze wordt om
schreven dat de Staat waaraan de uitlevering 
wordt gevraagd in staat zij te beoordeele.n of 
het volgens ',ijDe wetgeving een geval daar stelt 
in bet tegenwoordig verdrag voorzien, alsmede 
vermeldende de op het feit toepasselij ke straf
bepaling. 

8. De op en bij den opgeëischte in bealag 
genomen goederen zullen worden overgegeven aan 
den opéischenden Staat indien de bevoegde macht 
van den Staat waaraan de niUevering wordt aan
gevraagd de· overftBVe daarvan heeft bevolen. 

9. In afwachting van de aanvrage om nit
lenring langs diplomatieken _weg zal de voor• 
lQOpige aanhouding van den persoon wiens nit-

levering volgens het tegenwoordige verdrag kan 
gevraagd worden, kunnen verzocht worden: 

van de zijde vnri Nederland door eiken officier 
van justitie of door eiken rechter van instructie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde van Ln:remburg: 
door eiken rechter van instroctie of eiken pro

cureur van Staat. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen aan 
de vormen en de rll!!els voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat waaraan de uitlevering 
gevraagd wordt. 

10. De vreemdeling die krachtens de bepa
lingen van het voorgaand artikel voorloopig is 
aangehouden zal, ten ware hij uit anderen hoo!Q.e 

behoorde in hechtenia te blijven, in vrijheid wor
den gesteld indien niet bin neo twintig dagen na 
de dagteekening van het bevel van voorloopige 
aanhouding de aanvrage tot uitlevering lange di• 
plomntieken weg geschied is, onder overlegging 
der bescheiden bij het tegenwoordig verdrag voor
geschreven. 

11 . Wanneer bij vervolging ter zake van een 
gemeen misdrijf eene der Regeeringen het hooren 
van getuigen, die zich in den anderen Staat 
bevinden, noodig oordeelt zal daartoe eeoe roga• 
loire commissie langs diplomatieken we11: gezonden 
worden en zal daaraan gevolg p:egeven worden 
met inachtneming der wetten van het land waar 
de p:etnigen zullen worden nitgenoodig:d te ver
schijnen. Intu88Chen zal in spoedeischende ge
vallen eene rogatoire commissie rechtstreeks door 
de rechterlijke overheid in den eenen Staat kun
nen worden toegezonden aan de rechterlijke .over
heid in den anderen Staat. 

Elke rogatoire commissie strekkende tot aan
vrage van een getuigen verhoor zal vRn eene Fran
sche vertaling vergezeld moeten sijn. 

12. Indien in eene strafzaak een gemeen misdrijf 
betreffende, de persoonlijke verschijning van een 
getuige in het andere land noodig js of verlang~ 
wordt zal zijne Regeering hem verzoeken aan de 
tot hem te richten nitnoodigiug gevolg te geveq 
en in geval hij daaraan voldoet zullen hem reis
en verblijf kosten worden toegekend volgens de 
tarieven en reglementen van kracht in hei land 
waar het verhoor zal moeten plaah hebben, he
howlens het geval dat de aanvragende Regeering 
het noodig zal achten hoogere schadevergoeding 
aan den getuige toe te kennen. 

Een getuige van welke nationaliteit ook die in 
een van beide Staten opgeroepen vrijwillig voor 
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de rechten van den anderen Staat verschijnt zt 
aldaar niet kunnen worden vervolgd of aange
houden ter zake van vroeger door hem begane 
strafbare feiten of tegen hem wegens miadrif 
uitgesproken veroordeeliugen, zelfs niet ond~r, 
voorwendsel van medeplichtigheid aan de feitep 
die het onderwerp uitmaken van het geding 
wurin hij als getuige optreedt. 

13. Wanneer in eene strafzaak een gemeen 
misdrijf betreffende, de confrontatie van mia
iladigers gedetineerd in den anderen Staat of wel 
de mededeeling van overtuigingBBtukken of van 
bescheiden welke zich in handen bevinden der 
autoriteiten van het andere land, nuttig of noo• 
dig zal worden geoordeeld, zal de daartoe strek
kende aanvraag langs diplomatieken weg geschieden 
en zal daaraan gevolg gegeven worden tenzij er 
bijzondere redenen mochten bestaan die er zich 
tegen verzetten en onder gehoudenheid tot terng• 
zending van de misdadigen en van de stukken. 

14. De doorvoer over het grondgebied _vau 
een der contracteerende Staten, van een door 
eene derde Mogendheid aan de andere partij nit
geleverden persoon die niet behoort tot het land 
door hetwelk de doorvoer plaata heeft zal worden 
toegestaan op het eenvoudig vertoon hetzij van 
het oorspronkelijke hetzij van een gewaarmerkt 
afschrift van een der stukken genoemd in art. 7 
mits het feit waarop de uitlevering gegrond is, 
in het tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet. 
valle onder de bepalingen voorzien bij de artt. 2 
en 6, en mits de doorvoer wat het medegeleide 
bet~eft, geschiede met medewerking van beambten 
van het land dat den doorvoer over zijn grond
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer znllèn komen voor 
rekening van den Staat die de uitlevering heeft 
aangevraagd. • 

15. De we<lerzijdsche Regeeringen doen over 
en weder afstand van alle aanvrage om terug
betaling van de kosten van onderhoud van ver
voer en andere die binnen de grenzen van haar 
wederzijdsch grondgebied zo.nden kunnen voort
vloeien uit de uitlevering van beklaagde, in staat 
van beschuldiging gestelde of veroordeelde per
sonen evenals van die voortvloeiende nit de ten
uitvoerlegging van rogatoire oom missiën, uit het 
vervoer en de terugzending van misdadigers ter 
confrontatie en nit de toezending rn terugzending 
der overtoigiugestokken of der bescheiden. 

16. Het tegenwoordig verdrag, dat niet toe
passelijk is or de koloniën, zal eerst in werking 

treden te rekenen van den twintigsten dag na 
zijne af koodiging in de vormen bij de wetten 
der beide landen voorgeschreven. 

Te rekenen van zijne inwerkingtreding zal het 
verdrag van 21 Juni 1877 ophouden van' kracht 
te zijn en vervan11en worden door het tegen• 
woordig verdrag, dat van kracht zal blijven tot · 
zes mannden na verklaring in tegehovergesteldeu 
zin door eene der beide Regeeringen gedaan. 

Het zal worden bekrachtigd en de bekrachti
gingen er van zullen zoo spoedig mogelijk worden 
oitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag h~bben on
derleekend en van hno wapenzegel voorzien. 

In dubbel opgemaakt te Brnssel, den !Oden 
Maart 1898. 

(g~t.) (L.-8.) L. G.ERICKE. 

comte n'ANSBMBOUBG. 

2 J,mi. 1893. BESLUIT, houdende toekenning 
van vrijdom van briefport. 

Bij Koninklijk beslnit van 2 Juni 1898, n°. 26 
is, met intrekking van de Koninklijke besluiten 
van 12 Jannari 1868, n°. 168, van, voor zooveel 
de ontvangers der registratie en domeinen en de 
rijksveldwachters betreft, 24 April 1868, n°. 60, 
en 26 Jannari 1865, n°. 67, van 27 October 
18118, n°. 69, en, voor zooveel de brigadiers
majoor en de brigade-commandanten der rijka· 
veldwacht betreft, van 15 Februari 1892, n°. :n, 
vrijstelling van port verleend voor de briefwisse
ling den openbaren dienst betreffende, die ge
voerd wordt: 

1°. tnsschen de inspecteurs _der rijksveldwacht 
onderling; 

2°. tnBBChen de inspecteurs der rijksveldwacht 
en den procureur-generaal, fungeerend directeur 
van rijkspolitie, de officieren van justitie, de kanton
rechters, de burgemeesters, de commissarissen van 
politie, de waterschouten, de offioilren der Ko
ninklijke marechanssée en de commissiën van 
deskundigen voor de Rijnvaart in hun district en den 
inspecteur van den arbeid in hun dietrict bevoegd; 

8°. tuBBchen de brigade-commandanten der rijks
veldwacht en den inspecteur van den arbeid, in 
wiens district zij gestationneerd zijn; 

4r 0 • tusschen de bezoldigde rijksveldwachters in 
lietzelfde dietrict gestationneerd; 

15°. tosschen de bezoldigde rijksveldwachters.be
neden den nog V!1D inspeoteur, den procureur• 
generaal, fungeerend directeur van rijkspolitie, 
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de officieren van Justitie, de kantonrechters, de 
bargemeesters, de commissarissen van politie, de 
waterschouten, de onderofficieren der Koninklijke 
marechaosseé, de ontvangers der registratie en 
domeinen en de on bezoldigde rijksveld wachten in 
het arrondissement waarin of in welker ressort 

• zij geatationoeerd 1ijn; 
6°. tosschen de bezoldigde rijksveldwachtera in 

Zeeland en in de deel en van N oordbrabant en 
Zoidholland, die door de Zeenwsche atroomen be. 
spoeld worden, en den hoofdopziener der vissche• 
rijen op de Schelde en Zeeowsche stroomen. 

9 Ju11i 1898. BESLUIT, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van den 24sten October 1892 
(Staat,blad n°. 236), houdende nadere vast
stelling van bepalingen ter uitvoering van 
artikel 3 der wet van 26 Mei 1880 (Staat,. 
blad n•. 89), tot bescherming van diersoorten 
nuttig voor landbouw of houtteelt. S. 87. 

IN N.Ull VAN H. M. WILHELMINA, Jl:NZ. 

w IJ EMMA. ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk ia het Ko
ninklijk beslnit van den 24sten October 1892 
(Staaublad n•. 286), houdende nadere vaststelling 
van bepalingen ter uitvoering van art. 3 der wet 
van 26 Mei 1880 (Staat.ablad n•. 89), tot be. 
scherming van diersoorten nuttig voor landbonw 
of houtteelt, aan te vullen; 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Justitie, van 
29 Maart 1893, IJ'. D, afdeelin~ Handel en 
Nijverheid en van 29 Maart 1893_, n•. 103, 
2de afdeeling C ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 Mei 1893, n•. lli); 

Gelet op het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van 1 Juni 1893, IJ'. A, afdeeling 
Handel en Nijverheid en van ó Juni 1893, n•. 119, 
2de afdeeling C ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Art. 2 van het Koninklijk besluit van 

den 24sten October 1892 (Staatablad n•. 236) 
wordt gelezen alP volgt: 

Behoudens de uitzondering in het tweede lid 
van dit artikel worden mede te allen tijde geacht 
voor landbouw of houtteelt nuttig te zijn: 

1°. de kokmeeuw, kapmeeuw, lachmeeuw, kob 
(larns rndibundns); 

2°. de zilvermeeuw, kaap of kobbe (Jams argen• 
tatns); 

8°. de mantelmeeuw of zeekaag (larns marinna); 

4°. 4e kleine zeemeeuw, stormmeeuw of winter• 
meeuw (larus canus); 

6°. de kleine mantelmeeuw (larns fuscus); 
6°. de sprl!euw, panlijster, spraan, spra, sprotter, 

(stomna volgaria). 
Ten aanzien van deze vogels kunnen, overeen• 

komstiir art. 3 der wet van den 21isten Mei 1880 
(Staat1blad n°. 89), -rzooveel betreft de vogels 
_genoemd anb 1, 2, 3, 4 en ó , du verbodsbepa
lingen van art. 2 der wet, en voorzooveel betreft 
de vogele, genoemd eub 6 , de verbodsbepalingen 
van art. l der w~. tijdelijk en onder zekere 
voorwaarden door Onze Commissarissen in de pro• 
vicciën worden opgeheven. 

2. Dit beslnit treedt in werking op den vijfden 
dag 011 dien der afkondiging in het Staat1blad 
en in de Staatlcourant. 

De Ministers van Waterstaat, Handel en Nij,er
heid en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat,blad en gelijk• 
tijdig in de Staauco,mmt zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

:Jt'lims, den 9den Juni 1893. 
(g1Jt.) E M M A. 

De Min. van NTaterataat, Ha11del en .Nijverlleitl, 
(get.) C. LELY. 

De Minilter van Juatitie, (get.) Sll:IIJT. 

• (Uitg,g. 27 Juni 1898.) 

9 Juni 1893. ARREST van deo Hoogen Raad 
der Nederlanden, honden de beslissing dat 
uit art. 16 der wet van 22 Mei 1846 
(Staat.blad n•. 22) volgt, dat het onderzoek 
der vraag, of iemand overeenkomstig de wet
telijke bepalingen, die eene belasting regelen, 
in die beluting moet aangeslagen worden, 
is onttrokken aan den burgerlijken rechter, 
zÓodat de vraag of art. 246 der gemeentewet 
toelaat om ook fictieve_ personen in den hoof• 
delijken omslag aan te slaan, is onttrokken 
aan het oordeel van den burgerlijken rechter; 
dat de betwisting van de rechtsgeldigheid 
eener plaatselijke belastingverordening, in dien 
zin dat tengevolge van hare voorschriften 
personen wo~den aangeslagen, di~ volgens de 
-wet niet aangeslagen mogen worden, is te 
beschouwen als eene betwisting van de wet
tigheid van den aanslag. 

De Hooge Raad en_z., 
Partijen gehoord; 
Gezien de stokken ; 
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O,,erv,egmtl8 dat het eerste door den verweer• 
der incidenteel voorgestelde middel van cassatie 
betreft de door den verweerder beweerde onbe
voegdheid des rechters om van de door eischeresse . 
ingestelde vordering kennis te nemen, en mitsdien 
in de eerste plaats behoort te worden onderzocht; 

dat bij dit middel wordt beweerd: Schending 
en verkeerde toepas,ing van art. 15 der wet van 
22 Mei J 845 (Staallblarl n°. 22), de artt. 232, 
233, 234 en 235 der gemeentewet, art. 245 der 
gemeentewet, zooals hçt luidt volgens de wet van 
7 Jnli 1865 (Staat8/Jlatl n•. 79), de artt. 260, 
264, 265 en 266 der gemeentewet, de 3 laatste, 
zooals zij luiden volgens de wet van 28 Juni 1881 
(S/aallblarl n°. 102), art. 187 der Gronuwet van 
1816, art. 185 der Grondwet van 1840, art. 146, 
Se lid der Grondwet van 1848 en de artt. 1 en 
2 R. 0., daar het hof het vonnis der Rechtbank, 
waarbij deze zich onbevoegd verklaarde om v11n 
de ingestelde vordering kennis te nemen, niet had 
moeten vernietigen, maar bevestigen; 

0. d11aromtrent, d11t uit het aangehaalde art. 
15 der wet van 1845 volgt, dat het onderzoek 
der vraag, of iemand overeenkomstig de wette
lijke bepalingen, die eene belasting regelen, in 
die belasting moet aangeslagen worden, is ont
trokken aan den bnrgerlijken rechter en gebracht 
tot de kennisneming van de administratieve macht; 

dat het ten deze geldt eene "terugvordering van 
door de eischeres reeds betaalde belasting, waarbij 
zij stelt dat zij over het dienstjaar 1890 in den 
hoofdelijken omslag van de gemeente Schiedam ia 
aangeslagen ; dat zij tegen dien aansla11 heeft ge
reclameerd bij den p:emeenteraad en in appèl van 
de afwijzing bij Gedeputeerde Staten op grond 
dat zij ten onrechte in de belasting zou zijn 
betrokken, doch vruchteloos, vermits de admini~
tratieve rechter beslist, dat de Schiedamsche be
lastingverordening niet alleen natuurlijke; doch 
ook fictieve personen als naamlooze vennootschap
pen, aan de belasting onderwerpt; dat evenwel 
de verordening, dit doende, is in strijd met de 
gemeentewet, die zulks niet toelaat, en de be
lasting mitsdien onverschnldigd is .betaald; 

dat in art. 245 der gemeentewet wordt voor
geschreven wie in de hoofdelijke omslagen of 
andere plaatselijke directe belastingen uitsluitend 
worden aangeslagen en de toewijzing van den 
eisch dus, gelijk in het beklaagde arrest terecht 
ia overwogen, in de eerste plaats afhangt van de 
beantwoordin11 der vraag, of dat artikel toelaat 
om onder hen die in den hoofdelijken omslag 

knn·nen worden aangeslagen, ook fictieve personen 
te begrijpen; 

dat hieruit volgt, dat in deze alles afhan~ 
van de beantwoording eener vraag, welke de wet
gever · onttrokken heeft aan de beoordeeling van 
den burgerlijken rechter, zoodat de rechtbank te 
Rotterdam zich terecht onbevoegd heeft verklaard 
om van de zaak kennis te nemen ; 

dat hiertegen door de eischeresse, incidenteel 
verweerderesse, is aangevoerd, dat volgens de uit
legging door het hof aan de dagvaarding gegeven, 
daarbij niet wordt beweerd, dat de aanslag zou 
zijn onwettig, maar alleen dat de verordening, 
krachtens welke de aanslag is geschied, onwettig is; 

dat echter, al moge deze uitlegging juist en 
in allen gevalle voor den rechter in cassatie ver
bindend zijn zulks nog niet tot eene verwerping 
van het middel behoort te leiden, omdat de vraag, 
wat onder betwisting van de wettigheid van den 
aansl'ag moet worden verstaan, is een rechtsvraag, 
en de feitelijke beslisainit omtrent de bedoeling 
der dagvaarding, niet kan ten gevolge hebben, 
dat de Hooge Raad als bestrijding van de wet
tigheid der verordening zou moeten laten gelden 
wat . naar zijn oordeel eene bestrijding van de 
wettigheid van den aanslag is; 

dat toch de eischeresse niet in het algemeen 
de rechtsgeldiitheid der verorden'ing betwist heeft 
noch ook in dien zin, dat daarbij d8 helling eener 
onwettige belasting ia bevolen, maar alleen in 
dien zin dat tengevolge van hare voorschriften 
personen worden aangeslagen, die volgen& de wet 
niet aangeslagen mogen worden ; 

dat indien men zulk eene bewering niet be
sohou!"t. als betwisting van de wettigheid van 
den aanslag, dit leidt tot het ongerijmde gevolg, 
dat, indien een gemeentebestuur tengevolite . van 
eene onjniste opvatting van art. 245 der ge
meent_ewet iemand ten onrechte aanslaat, de zaak 
niet behoort tot de kennisneming van den bnr-• 
gerlijken rechter, terwijl, indien hetzelfd11 ge
meentebestuur zijne opvatting nederlegt in eene, voor 
dit geval volkomen orerbodige, verordening en 
daarna denzelfden aaoslag doet, de zaak wel tot 
de kennisneming des rechters zou behooren; 

dat nit een en ander volgt, dat, ook met vol
komen eerbiediging van de uitlegging door het 
hof aan de dagvaarding gegeven, voor zoover deze 
feitelijk is, behoort te worden aangenomen, dat 
de hoofdvrsag, welke de eisoheresse, zij het ook 
langs den omweg van eene betwisting der veror
dening, aan het oordeel des rechters onderwm-pt, 
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deze is, of zij volgens de gemeentewet, in den 

hoofdelijken omalag mocht worden aangeslagen; 
dat het beklaagde arrest mitsdien op dezen 

grond moet worden vernietigd, zoodat het onder
zoek der overige cassatiemiddelen, ale overbodig 

kan achterwege blijven; 
Vernietigt het arrest op 12 Dec. 1892 door 

het gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen; 

En doende wat het hof had behooren te doen; 
Bevestigt het vonnis op 28 Maart 1892 door 

de arrondie•ement-rechtbank te Rotterdam in deze 

zaak gewezen ; 
Veroordeelt de eischeresee, incidenteel verweer

deresse, in de koeten in appèl en ~aaeatie gevallen. 

12 Juni 1898. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat het 
schoonhouden en hiertoe schrobben der publieke 
straten niet kan beschouwd worden als een 
deel van het onderhoud waarmede, ingevolge 
de gemeentewet, de gemeenten belast zijn; 
dat de gemeenteraden bevoeg,hijn onder straf
bedreiging den ingezetenen de verplichting op 
te leggen om de straten •66r en langs hunne 
gebonwen of peroeelen behoorlijk schoon te 
houden en daartoe te wieden en te schrobben; 
dat zoodanrge verplichting niet beschouwd kan 
worden als de oplegging van een persoonlijken 

dienst in het open baar belang, bedoeld bij 
de artt.. 192 en 198 der gemeentewet, en 
evenmin als eene verplichting tot arbeid of 
levering ale bedoeld bij art. 289, dier wet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van caseatie door den req. 

voorgesteld bij memorie lnidende: 
Schending en verkeerde toepassing van art. 

216 Straf'vord, en zooal niet van de artt. 1112 en 
193, dan toch in elk geval van de artt. 2051, 
179k, 280 , 281 en 239 der gemeentewet. 

Overwegmde dat bij het bestreden vonnis iti be
wezen verklaard, dat de loopatraat langs het per
oeel te Schagen, waarvan gereq. de hoofdbewoner 
was, op 5 November 1892 is be1·onden niet te 
zijn geschrobd, ofschoon den derden dier maand 
door burgemeester en wetbondera ter ken nis van . 
de hoofdbewoners van gebouwen in de kom dier 
gemeente was gebracht, dat zij de loopstraat voor 
en langs hnnne gebouwen of perceelen voor des 
namiddaga 5 uur van den 4en dier maand 
moesten doen schrobben; 

0. dat art. 50 der algemeene politie-verorde-

ning van Schagen van 2 J nni 1891, afgekondigd 
den 30en d. a, v. luidt: 

• De hoofdbewoners der gebonwen en de eige-
. naars, vt11cbtgebrnikers of beheerden van on

bewoonde gebouwen of on bewoonde perceelen in de 
kom der gemeente, zijn verplicht, de Ioopstraat 
voor ·en langs het gebo11w of perceel, behoorlijk 
schoon te honden , alsmede om , wanneer zulke 
door burgemeester en wethouders is afgekoudigd, 
te zorgen dat binnen den tijd, bij die afkondiging 
llepaald, de straten gewied of geschrobd worden"; 

0. dat de gereq. bij het bestreden vonnis aan 
overtreding 1·an dit artikel is schuldig verklaard 
en hem de daartegen bij art, 92 der verordening 
bedreigde boete ia opgelegd , waartegen bij het 
middel van cassatie in hoofdzaak wordt aan
ge•oerd, dat, terwijl het onderbond der straten 

volgens 'art. 231 der gemeentewet een gëmeente
last ia, hieronder het door schrobben schoonhonden 
der straten zou zijn begrepen; dat dit ook deel 
zau uitmaken van de taak , welke blijkens art. 
1 79k in verband met art. 2061 dezer wet op de 
gemeente beroet, om te zorgen voor de instand
houding en bruikbaarheid der straten; dat dos 
art. ö0 der voormelde verordening zou opleggen 
hetzij eenen , van de inwoners gevorderden, per
aoonlijken dienst als bij de artt. 192 en 193 der 
gemeentewet ia bedoeld, maar voor de geldigheid 

waarvan het volgens laatstgemeld artikel ver
eiechte hier niet volledig zon zijn in acht ge
nomen, hetzij in elk geval eene verplichtinit tot 
arbeid ten behoeve van gemeentewerken, icelijk 
art. 239 der gemeentewet als belasting in natara 
veroorlooft, dpch slechts onder voorwaarde be
piuudelijk ven Koninklijke goedkeuring, die hier 
niet is verleend; 

0. hieromtrent, dat wel, volgens art. 231 der 
gemeentewet, tot onderhoud van de aan de ge
meente behoorende straten of, gelijk art. 179k 
dier wet nader omschrijft, de zorg voor de in
standhouding en bruikbaarheid, m. a. w., het in 
brnikbaren staat houden der publieke straten is 
een gemeentelBRt, maar dat het schoonhonden en 
hiertoe schrobben der straten niet ale deel van 
dat onderhoud kan worden beschouwd; 

0. dat het voorschrift van deze reiniging kenne
lijk bedoelt bevorderinit der algemeene reinheid 
en openbare gezondheid, en dat de strafbepalingen 
op het verzuim der bovengemelde verpliohtin~ 
dan ook moeten beschouwd worden als bepalingèn 
van politie in het belang van de openbare ge
zondheid, tot welker vaststelling de gemeente-
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raad volgens art. 136 der gemeentewet bevoegd 
is, eo daardoor geenazioe eeo gemeentelast op de 
iowonera wordt gelegd, noch boo · eeoe gemeente
lijke zorg wordt overgedragen; 

0. dat bedoelde verplichting omtrent hetgeen 
elk ingezetene io het belang der openbare ge• 
zood heid voor 1ijo erf moet io acht oemen, oiet 
kan beechoowd wordeo als de oplegp;iog van eeo 
persooolij keo dieost io het open baar belang, be
doeld bij de artt. 192 eo 193 der gemeentewet 
vermits daar gehandeld wordt over dieosteo die 
door het bestuur der gemeente io het openbaar 
belang moeten gepraesteerd wordeo, maar waartoe 
de beschikbare krachten eo de plaatselijke middelen 
niet voldoend~ zijo, terwijl hier het geval be
staat dat eeo plicht tot reinheid door de politie
verordening voor de ingezeteoeo verbindend ie ge• 
maakt, omdat het verznim daarvan de openbare 
gezondheid zon benadeelen: 

0. voorts, dot in het oloor den req nirant mede 
ingeroepen art. 239 der gemeentewet voor de op• 
legging van de verplichting tot arbeid of levering; 
aao gemeeotewerkeo de voorafgaande Kooioklijke 
goedkeuring eo de bij de artt. 232-237 dier 
wet verder voorgeschreven formaliteiten, voor 
zoover de aard der zaak toelaat, wordeo ge
vorderd, doch dat de , in het toegepaste art. 60 
der algemeene politie-verordeoiog vao Schagen, 
aan de ingezetenen opgelegde nrplichtiog om de 
straten voor en langs honoe gebooweo of per• 
ceelen io de kom der gemeente schoon te hoodeo 
eo daartoe te schrobben, niet kan worden aan
gemerkt als eene verplichting tot arbeid of levering 
ten behoeve- vao gemeeotewerkeo; . 

0. toch dat hierdoor in art. 239 der gemeente
wet wordt verstaan alle arbeid en levering tot 
het inataod brengen en honden vao nkeo door 
de gemeente tot publieken dienst bestemd, en, 
zooala boven ia overwogen , hieronder niet valt 
de voormelde verplichting der ingezetenen tot 
schoonhouden eo daartoe schrobben der straten 

voor huooe erven; 
0. dat dos het voorgestelde middel van caa

aatie .is ongegrond; 
Gezien art. 370 Strafvord. ; 
Verwerpt het beroep in cassatie; de kosteo 

daarvan te dragen door den Staat. 

19 JU11i 1893. BESLUIT, betreff'ende de meeting 
voor het patentrecht vao viaschersvaartuigen, 
bekend onder deo naam van kotters eo akeo. 
s. 88. 

l!f !fAAK VA!f H. M. WILHELMINA, ENZ. 

·- Wu EMMA, 1!:!fZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, vao deo 18deo Mei 1893, n°. 27, Directe 
Belastingen; 

Herzien het Koninklijk bealnit van 17 April 
1890 (Staat86laà o0 • 66); 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
6 Joni 1893, no. 10); 

Gelet op het nader rapport van den voorooem
den Minister, d.d. H, J ooi 1893, o0

• 79, Directe 
Belastingen; 

Rebben besloten en besloiteo : 
Benig artil:el. 

De derde alinea vao art. 2 van het reglement, 
vastgesteld bij Koninklijk bedoit van 22 April 
1852 (StaauMoà n°. 64), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 17 April 1890 (Staauhlaà n°. 65), 
wordt gelezen als volgt : 

·.Voor visschern~toigeo, bekend onder de 
.oamen van hoogaartseo , blazers , hengsten, bot
•ten of schokkers eo voor opeoe visschersvaar
•toigen, bekend ooder den naam van kotters eo 
,akeo, wordt dat prodoct, ter bepaling van het 
,aantal tonnen met eeo derde verminderd." 

De voornoemde Minister ia belast met de uit
voering van dit besluit, 't welk in het Staat16T,ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wordeo gezonden aao deo Raad vao State. 

Neorenberg, den 19deo Joni 1893. 
<.g,t.) EMMA. 

De Mi,suter va,s Fina,scié,s, (//et.) PIERSON. 
(Uitg,g. 8 Juli 1893.) 

22 JutH 1893. Wn,' verklarende het algemeen 
not der oot.eigening vao eigendommen in de 
gemeente •, Gravenllage, teo behoeve van den 
aanlrg van eene straat, met riool, verbin
dende de Prins-Willemstraat met de Doin
atraat, met zijtakken naar den Droitersdilk, 
te ·8cM1Jmif1!Jtm, S. 89. 

22 Ju,si 1898. WET, verklarende het algemeen 
not der onteigening van eigendommen in de 
gemeente '• Gravtm"°1le noodig voor het dem
pen van alooteo, met verbetering van bestaande 
eo aanleg van oieuwe verkeerswegen, in het 
westelijk gedeelte dier gemeente. S. 90. 

22 JU11i 1893. Wrr, tot voorziening betreffende 
het ingezetenschap voor de toepassing der 
wet betrekkelijk de Nationale Militie. S. 91. 
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Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/98, n•. 182, 1-6. 
Jland. id. 1892/98, bi.ark. 1461-1460. 
Band. I• Kamer 1892/98, bladz. 403, 405. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
W1;r EMMA, · KNZ .•..••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de bepalingen omtrent het Rijksingezetenschap, 
voorkomende in de wet van 12 December 1892 

(Staat,blad n•. 268), voorziening noodig maken 
omtrent het ingezetenschap voor de toepassing 
der wet betrekkelijk de Nationale Militie; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Voor zoover voor de toepassing der wet 

betrekkelijk de Nationale Militie, ter aanwijzing 
wie ingezetene is of wie voor ingezetene worilt 
gehouden, de bepalingen gelden, voorkomende in 
artikel 3, eerste, tweede en derde lid, der wet 
van 28 Juli 1860 (Staatsblad n•. 44), gewijzigd 
bij de wet van 3 Mei 1861 (Staatsblad n•. 4,6), 
blijven die bepalingen daarvoor van kracht. 

2. Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1898. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeveu te Arolsen, den 22sten Juni 1893. 

(.qet.) E M MA. 
De Minister van Binnenlantlache Zaken, 

{get.) TAK VAN POORTVLIET. 
De Minister van Oorlog' (get.) SEYFFARDT. 

De Minister van Marine, (get.) J. C. JANBl!:N. 
(Uitgeg. 21 Juni 1893.) 

22 Juni 1893. WET, houdende goedkeurinp: van 
. het op 14 Februari 1893 te ', Gravenhage 
onde,·teekend Protokol betreffende de uit
voering van de den 16den November 1887 te 
', . Gravenhage gesloten .Internationale Over
eenkomst tot het tegengaan der misbrniken 
voortvloeiende uit den verkoop van sterken 
drank onder de visschers op de Noordzee, 
buiten de territoriale wateren. S. 92. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA , ENZ. • . . •.• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

in het op 14 Februari 1898 te ', Gravmluzge 
onderteekend Protokol , betreffende de uitvoering 
van de bij de wet van ·7 Augustus 1888 (Staats
blad n•. 123) goedgekeurde Internationale Over
eenkomst, den 16den November 1887 te 's Gra
venhage gesloten, tot het tegengaan der misbrui
ken, voortvloeiende uit den verkoop van sterken 
drank onder de visschers op. de Noordzee, buiten 
de territoriale wateren, bepalingen voor komen, 
die wettelijke rechten betreffen; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 69 
der grondwet; 

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

Eenig artikel. 

Het nevens deze wet in afschrift gevoegd Pro-
. toko], den 14den Februari 1893 te•, Graomliage 
tusschen Nederland, DttifscMand, België, Dene
marken en Groot• Britannie onderteekend, betref
fende de nitvoerinp: der bij de wet van 7 Ángns
tns 1888 (Staatsblad n•. 128) goedgekeurde 
Internationale Overeenkomst, den 16den Novem-_ 
ber • 1887 te ', Gravenhage gesloten, tot het te
gengaan der misbruiken, voortvloeiende uit den 
ver koop van sterken drank onder de visschers op 
de Noordzee, buiten de territoriale wateren, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ;'\rolsen, den 

{g6t.) 

22sten Juni 1893. 
EMMA. 

De Minister van Buitenlantlache Zakm , 
{get.) VAN T!l!:NBOVEN. 

De Minister van Justitie, (get.) S11mT. 
De Minister van Marine, (get.) J. C. JANSEN. 

De Mini,ter van Financiën, (get.) PIERSON. 
De Min. van Waterataat, Handel en Nijverheid, 

(get.) · C. LELY. 

(Ditgeg. 21 Juli 1893.) 

PROTOCOL E. 

Considérant qn'il résulte des communications 
reçues par Ie Gouvernement des Pays-Bas, qne 
Ie Gouvernement de la Républiqne Française 
n'est pas à même ponr Ie moment de procéder 
à la ratification de la Convention, signée à La Haye 
Ie 16 novembre 1887, po'ur remédier aux abus; qu'en
gendre Ie tralie des spiritne ux parmi les pêcheurs 
dans la Mer du Nord, en dehors des eaux ter
ritoriales, les sonssignés Ministre des Affaires 
Etrangères du Royaume des Pays-Bas et Pleni
potentiaires · d' Allemagne, de Belgique, de Dane
mark et de la Grande Bretagne, rénnis en con
férencè au Ministère de& Affaires· Etrangères à 

La Haye, aujourdhui Ie 14 février 1893 et dil
ment autorisés à eet effet, sont convenus de ce 
qoi snit: 

1°. La Convention snsdite ~era mise en vigu
eur par les autres Gouvernements signataires, 
savoir: les Pays-Bas, 1' Allemagne, la Belgique, 
Ie Danemark et la Grande Bretagne, six semai
nes après qu'ils en auront échangé les ratifications, 

2°. La fäculté d'adhérer stipnlée à l'article 10 
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de la dite Convention ponr les États non sig
natairea est étendne à la France. 

30. Par dérogation à l'article 11 de la Con
vention les délais de cinq années et de douze 
mois sout respectivement rédnits à une année et 
à trois mois. 

4°. Le présent Protocole qui sera ratifié en 
même temps, que la Convention à laqnelle il se 
refert, a été expédié en cinq exemplaires. 

(ng'Jfée) VAN TIENHOVEN. 

VON RANTZAU. 

B••. n'ANETHAN. 

C. M. Y!RULY. · 

• HORACE R1.M:BOLD. 

22 Juni 1893. WET, tot intrekking an artikel 
87 van de •wet op de regterlijke rganisatie 
en het beleid cler j nstitie" en n verband 
daarmede tot wijziging van eenige epalingen 
der bestaande wetgeving. S. 93. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1891/92, n•. 195, 
1892/93, n°. 37, 1-3. 

Hand. 2• Kamer 1892/93, !Jladz. 296. 
Hand. l• Kamer 1892/93, 6ladz. 397, 406. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ. _ •••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in ov'Prweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is artikel 87 van de •wet op de 
regterlijke organisatie en het beleid der justitie" 
in te trekken en in verband daarmede eenige be
palingen der bestaande wetgeving- te wijzigen; 

Zoo is het, dat W_ij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 87 van de •wet op de regter

lijke organisatie eu het beleid der justitie" wordt 
ingetrokken. 

In artikel 88 van gemelde wet vervalt het 
woord: •insgelijks". 

2. In nummer 1 van artikel 4 van het • Wet
boek van Burgerlijke Regtsvordering" vervallen 
de woorden : •in regtsvorderiugen welke voor dat · 
collegie moeten gebral{t worden; en aan den per
eoon • of het hnia van den gouverneur der pro

·vincie, waarin het goed gelegen is, wanneer het 
zakelijke regtsvorderingen geldt". 

3. In het tweede lid van artikel 6 van gemeld 
Wetboek wordt in plaats van: ,de ambtenaren 
respectievelijk bij art. 4, n°. 1, hierboven ver• 
meld" gelezen: •zoodanigen gemagtigde als hij zal 
aanwijzen. Indien zoodanige gemagtigde ten be
teekenden regtsdage niet verschijnt, wordt indien 
daartoe termen bestaan , het verstek verleend en 

vonnis gewezen ten name van den Proonl'fflll• 
Generaal bij den Hoogen Raad". 

4. Aan · de artikelen 97 en 126 van gemeld 
Wetboek wordt als laatste lid toegevoegd de vol
gende bepaling : • Indien de Staat eischer of 1(6• 

daágde is, wordt nis zijne woonplaats beschouwd 
de plaats waar de Regeering haren zetel heeft." 

5. In nummer 2 van artikel 250 van gemeld 
Wetboek vervallen de woorden: •of wanneer hij 
daartoe onbevoegd is met betrekking tot den per
soon tegen wien de reconventie zoude worden 
gerigt, ingevolge artikel 65, n°. l , en artikel 87 
der wet op de regterlijke organisatie en het be
leid der j uatitie". 

Overganga!Jepaling. 

De bepalingen der voorafii:aande artikelen zijn 
niet van toepassing op de op het tijdstip van het 
in werking treden dezer wet bij den Hoogen 
Raad in eersten aanleg of in revisie aanhangige 
rechtsvorderingen tegen den Koning, de leden 
van het Koninklijk Huis of den Staat. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Arolsen, den 22sten Juni 1893. 

(96/..) EMMA. 
De Mini,ter van Jmtitie, (get.) SMIDT. 

(Uitgeg. 28 J11ni 1893.) 

22 Juni 1893. WET, tot verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 94. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 6cle Afd. van dit hoofd
stuk nader gebracht op / 987,581; dat der Bate 
Afd. op / 714,169 en het eindcijfer van dat hoofd
stuk op / 5,391,524. 

22 J11ni 1893. WET, tot regeling der bestemming 
van het voordeelig slot der algemeene re
kening van de Staats-ontvangsten en uit
gaven over het dienstjaar 1889 en tot voor
ziening in de dekking van de nadeelige sloten 
der rekeniogen over eenige andere dienet-i 

jaren. S. 95. · 
Bij deze wet worden tot dekking van het na

deelig slot der algemeene rekening wegens de 
Staats-ontvangsten en uitgaven over het dienri
jaar 1885, groot / 6,119,545.62•, aanp;ewend 
het saldo der opbrengst van de bij de wet 
van den 20sten Juli 1884 (Staata!Jlaà n°. 
146) vastgestelde geldleening , ten bedrage 
van / 2,369,343.48 en eene uitkeering van 
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f 3,760,202.14• nit de opbrengst van de bij de 
wet van den 28sten December 1891 (Staatablml 
n°. 230) vastgestelde geldleening. 

De nadeelige sloten der rekeningen over het 
dienstjaar 1886, groot f 849, 764.66•, over het 
dienstjaar 1887, groot f 3,504,728.60 en over 
het dienstjaar 1888, groot (2,689,146.43 worden 
gedekt door nitkeeringen tot gelijke bedragen nit 
de opbrengst van laatstgenoemde geldleening. 

Tot dekking van het nadee!ig slot der rekeoiog 
over het dienstjaar 1890, grootf21,476,856.01' 
worden aangewend het voordeelig slot der reke
ning over het dienstjaar 1889 ten bedrage van 
/ 481,3 J 3.61, zoomede eeoe uitkeering van 
f 20,99ó,ó41,40• nit de opbrengst van de bij de 
wet van den 28sten December 1891 (Staataólad 
n°. 230) vastgestelde geldleeo ing. 

22 Juni 1893. WET tot reg~ling van de be
stemming der gelden aan den Staat uitge
keerd krachtens artikel 36, eerste lid, der 
wet van den 9den Mei 1890 (Staataólatl 
n°. 78), der gelden krachtens artikel 24 , 
vierde Jid, der wet van den 9den Mei 1890 
(Staaüólad ri0 • 79), in 'a Rijke schatkist te 
storten en der aan den Staat overgedragen 
kapitalen, bedoeld in artikel 87, letter a. 
van de bij de wet van den 22sten J nli 1890 

(Staataólad n°. 134) bekrachtigde overeen
komst door den Staat met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten. 
s. 96. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

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

bij de wet behoort geregeld te worden de be
stemming van de gelden , welke krachtens ar
tikel 36, eerste lid, der wet van den 9den Mei 
1890 (Staataólad n°. 78) zijn nitgekeerd aan 
den Staat, - van de gelden krachtens artikel 24., 
vierde lid, der wet van den 9 Mei 1890 (Staat,
ólad n°. 79) in 's Rijks schatkist te storten, -
en van de aan den Staat overgedragen kapitalen , · 
bedoeld i,n artikel 87, letter a, der blj de wet van 
den 22sten Juli 1890 (Staataólad n•. 1114) bekrach• 
tigde overeenkomst door den Staat met de Maatschap• 
pij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In de betrokken Grootboeken van de 

Nationale Schuld worden op het hoofd van Re• 
kening: • Geamurtûeerde aclluld'' overgeschreven 
de navolgende kapitalen, te weten: 

a. een kapitaal van ttDee millicen ,ugen!w,J

(lerd twee en Pijftigdui.umd negenlwnder-d gulde# 
(f 2,962,900) in het Grootboek der 3½ percenta 
:Nationale Schold ingeschreven geweest ten name 
van: • P~ioenfond, Poor burgelijke ambtenaren 
(artt. as m 39 der wet pan 9 Mei 1846, 
Staataólatl n°. 24)", thans staande ten name 
van: •Staat der Nedelanden, ala reclltkeóóffllU 
ingeoolge art. 36 de wet van 9 Mei 1890 
(Staataólad n•. 78)"; 

ó. een kapitaal van twee millioen zeallonderd 
zes en u,tig duizend negen!umderd, gulde# 
(f 2,666,900) in het Grootboek der 2½ percent& 
Nationale Schuld iugeschreven ten name van: 
.•, OraPenllage (tk administratie pan liet .,,,-e. 
t!t,naen/ onds t•oor de Geëmployeerden tot liet al
gemeen óutuur óeAoorffllU, ge,;e1tigd te)"; 

c. een kapitaal van IJierllonderd, acllt duizimd 
tweellonderd gulden <f 408,200) . in het Groaj;r 
boek der 2{ percent& Nationale Schuld ingeschre
ven ten name van: • '• GrtWenlutge (commiaaariaaM 
pa,s liet Weduwenpfflliomfonde der ingenieur, 
Pan den ff1 aterataat te)"; 

d. een kapitaal van em millioen IJiernon
derd acllt en zeatig duizend aclltllonderd guldim • 
(f l ;-468,800) i11 het Grootboek der 2} percentll 
Nationale Schuld ; - een kapitaal van een mil
lioen tweellonderd teea en twinti,g duizimd zeoen
llonderd IJijftig gulden (f 1,226,760) in het 
Grootboek der 3 percent& Nationale Schnld en 
een kapitaal van ;;esllonderd zlllJen im peetig 
duizend driellonderd gulden (f 647,300) in het 
Grootboek der 3! percent& Nationale Schuld, 
welke kapitalen zijn ingeschreven geweest ten 
name van: • Staat,apoonoegen (Fonda Poor de 
tJert1ieutDing van spoorafaoen, dwar1ligger1 , tDi1-
aell en d,raaûcllijoim der), ingesteld óij letter a 

pan tirt. 44 de wor zoooeel nood4!J óij de wet 
pan 15 Notiemóer 1876 (Staataólatl n•. llO) 
óeiraclltigde ooereimlwrn,t" en thans staan ten 
name van: ,Staat der Nederlanden, ala recllt
'1.ebóffllU inge,;olge artikel 87, lit. a der óij' de 
11Jet van 22 Juli 1890 (Staatsó!.àd n•. 134) óe
/t;raclltigde overeenltcm,t met de Maatschappij tot 
Ezploitatie van Staataapoorwegen." 

2. Van het kapitaal in het Grootboek der 
2½ percent& Nationale Schuld ingeschreven tea 
name van: .•, Grauenlutge (commûsari8sen van 
/set .,,eduwenpenaioimfonda der Ingenieur, oan 
den 1f1 aterataat te)" wordt een nominaal kapitaal 
van :u,tien dui.umd gulden (f 16,000) overge
schreven op het in dat Grootboek bestaande hoofd 
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van rekening: .•, 0raDIINt4f!B (Aet W'6duUJn(' 
pe,uwmfo,uu fJ<HJr de opzigtw, Pan den Yatrr, 
,taat in N6derland, gne,tigd u)". Daarenbovea 
wordt door het eerstgenoemde fonds aan het 
laatstgemelde fonds in contanten uitgekeerd eene 
aom van !IÎn' m dertig gvldfft tznlft m troi11tï, 
m een 1,a/p,,. ce11t (/ 34.271 ), een en ander tot 
dekkin(( van het nadeelig slot ad/ 11,742.311 , 

dat de wetenschappelijke b!Llans aanwijst, die, 
ter voldoening aan artikel 24 , vierde lid, der 
wet van den 9den Mei 1890 (Staat1!Jlad n°. 79), 
onder dagteekr.ning van den Sleten December 1890 
van ·het Wednwenpensioenfonds van het korps 
opzichters van den Rijkswaterstaat ia opgemaakt 
en tot uitkeering van eene rente van S l percent 
in het jaar over dat nadeelig slot van den eersten 
Januari 1891 tot en met den een en dertigaten 
December 1892. 

Deze oversehrij vi"og en -nitkeering in contanten 
strekken in miudering van hetgeen, ingevolge 
art. 24, 4.de lid tler wet van 9 Mei 1890 
(Staata!Jlad n°. 79), door het Wednwenpenaioen
fonds van het korps ingeuienra bij den Rijks
waterstaat in 's Rijks schatkist ia. te storten. 

3. De in artikel 1, letters !J en c, en in 
artikel 2 bedoelde overschrijvingen worde~ ge
rekend plaats te hebben op den eersten Janu

ari 1893. 
4. Aan art. 1 der wet van den 28sten De

cember 1891 (Staat,!Jlad n°. 229), tot aanwijzing 
der middelen ter goedmaki ug van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1892, worden onder de rnbriek 12°, (ow-

1cAill11nde ontvangatm en toevallig" !Jaten), de 
volgende posten toegevoegd: 

ppbil. de gelden, ter somma van flij/ BIi t,oin
tig duizmtl acMAonderd :r:11 m u111'tig guldfft 
d,v ,,. """ Aa/,,.,,. cent in '• Rijks schatkist 
overgebracht, in mindering van de aan den Staat, 
ala rechthebbende, ingevolR'! het eerste lid van 
artikel 36 der wet van den 9den Mei 1890 
(Staata!Jlad n° • . 78) van het voormalig Penaioen
fonds voor bnrged ijke ambtenaren toekomende 
aom vun / 8,000,000; 

ppl4r. de gelden, ter somma van twe6h011derd 
znm en Hwlig duiz6nd tl/)eeAonderd ze, en tkr
tig guldfft fJijftig cent,, die door het Weduwen
fonds voor de geëmployeerden tot het algemeen · 
beatnur behoorende en door het Wednwenpensioen
fouds van het korps ingenieurs van den Rijb
waterstaat voor rente van de door die fondsen 
aan den Staat, krachtena het vierde Jid van 

artikel 24 der wet van den 9den Mei 1890 
(Staata!J{4d n°. 79) V;1'11t'holdigde hoofdsom en in 
mindering op deze hoofdaom, in 'a Rijks schat
kist worden gestort. 

Laateo en bevelen, enz. 

Gegeven te Arolsen, den 

(git.) 

22aten Juni 1893. 

EMMA. 

De ,Jli11ûter oan Fi11a~. (get.) Pui:asoN. 

(Uitg"g. 26 Juni 1898). 

22 J1111i 1898. Wrr, tot goedkeuring van den 
onderhaodschen verkoop van een stuk tnin
grond te Znm!Jergm RBD P. A. 'fH. CoBTS 

DE BossoM aldaar. S. 97, 

22 Juni 1898. .Wn, tot g!)edkeuring van den 
onderhandsehen verkoop vao een tot het 
Kroondomein behoorend pereeel grond te 
Dintelcord aan die gemeente. S. 98. 

22 Juni 1893. Wn, tot goedkeuring .van den 
afstand om niet van twee itebouwen met 
erven en vao een derde gebonw, allen t.e 

GrMe, en van den onderhandschen verkoop 
van het erf van laatstbedoeld ge bon w, alles 
aan de gemeente Or®,; S. 99. 

22 Ju11i 1893. W r:r, tot bekrachtiging vau den 
onderhandschen verkoop vun eene watervla~te, 
deel uitmakende van de rivier de TTecAt, 
aan J. W. F. So1111u11:R Ja., te W'ee,p. S. ]00. 

22 Juni 18911. B.IISLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeente Hum,url:, welker 
bezit, ten behoeve van den vesting houw, 
V8l'eiacht wordt voor het ophoogen van den 
Zui.tkr-MaatUJeg, tot vorming van eene innn
datle-scheidiog in de St6lling fJan Am1t11rdam. 
s. 101. 

1!2 Juni 1898. BaLUIT, tot onteigening van 
gronden in de gemeenten J!.nerwijl: en 
4ue,uulft, welker bezit, ten behoeve van 
den vestingbouw, vereischt. wordt voor het 
maken van een verbindingswal in den Zuid
toij~erpoldw en het verbreeden van een 
gedeelte van de ring1loot van dien polder. 
S. l0S. 
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22 Ju,ii 1893. BESLUIT, tot wijziginir der U 7 

en 9 van artikel 2 van het Koninklijk be
elnit van 2 April 1864, (Staauh!,aà, n°. 16), 

betreffende den vorm en het gebrnik van 

Rijhkenrstempels voor gouden en zilveren 

werkeu. S. 103. 

IN NUK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMftiA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, dd0 • 18 Mei 1893, n•. 60, Invoerrechten 

en Accijnzen; 

Gezien artikel 10 der wet van 18 September 

1852 (Staat,Mad n°. 178), omtrent den waarborg 
en «Ie belasting der gouden en zilveren werken; 

Herzien het Koninklijk beslnit van 2 April 1864 
(Staaûhlad n•. 16) ; · 

Den Raad van State geboord (advies van den 
6 Jnni 1893, n". 11); 

Gelet op het nRder rapport van den Minister 

van Fiuauciën, dd•. 12 Juni 1893, n•. 36, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 

Art. · 1. In § 7 a en j 9a en /J van artikel 2 

van het Koninklijk beslnit van 2 April 1864 

(Staauhlaà n°. 16) worden de woorden: •vorm, 

nitgeeneden", vervangen door de woorden: ,vorm: 
een driehoek". 

2. Dit besluit treedt in werking op den eersten 
November 1898. 

De Minister van Financiën ie belast met de 

uil voering van dit besluit, hetwelk in het Staat,

/Jlaà zal worden gepltatat en waarvan afschrift 

zRI worden gezonden aan den Raad van State. 
Aroleeu, den 22sten J nni 1898. 

(f/11t.) E M MA. 

D11 Mi"i,ter va" FiMMiffl, (f/et.) P111:asoN. 

(Uitg11g. 8 Juli 1899.) 

22 Ju,ii 1893. BESLUIT van den Minister van 

J oatitie, houdende vaststelling eener instructie 

mor de onbezoldigde rijks!eldwachters. 
De Minister van J ostilie, 

Gezien art. 14 van het Koninklijk besluit van 
11 November 1866 (Staa18/Jl,aà, n•. 114), zooala 

dit is 11ewijzigd laatstelijk bij dat van U Mei 1893 
(8ûtat1/Jlaà n•. 84); · 

Stelt vast de volgende 

INSTRUC'l'IE vwr àe on/Je:rokligde f'ijh-
1111ld,oaclltw1. 

Art. 1. Onbezoldigde rijksveldwachters zijn die

genen, aan wie door den Minister van J nstitie, 
1892. 

overeenkomstig art. 14 van het Koninklijk be

slait van 11 November 18li6 (Staat,hlaà no. 114), 

zooals dit laatstelijk ia gewijzigd bij dat van 

16 Mei 1893 (Sûtau/J'/ad, n•. 84), in verband 
met het Koninklijk besluit van 17 Januari 1864 

(Staat,hlad n°. 3), eene commissie van rijka• 
veldwachter wordt uitgereikt. 

2. Bij de aanvaarding hunner bediening leggen 

de onbezoldigde rijksveldwachters, behalve den 

eed van 1oivering, voorgeschreven bij Koninklijk 

besluit van 26 Februari 1817, den eed af, ver

meld bij art. 16 .van het Koninklijk beslnit van 

17 December 181il (Staat1/Juvl, n°. 166), in 

banden van den kantonrechter , binnen wiena 

rechtsgebied zij geveati@'d zijn. 
De eedsafl.egging wordt vermeld op de akte 

hunner commissie en door den kantonrechter 
dadelijk medegedeeld aan den ioepecteor der rijks
veldwacht, die daarvan aan het Departement van 

Justitie kennis geeft. 
Bij veraoderinl( van woonplaats wordt de eeds

aflegging niet herhaald, doch van die verandering 

geschiedt, bij bestendiging der commissie, aan

teekeoing op de akte daarvan , waartoe deze door 
den inspecteur der rijksveldwacht aan het Depar

tement van J ostitie wordt opgezonden. 
3. De onbe,:oldigde rijkaveld wachters staan, 

ingevolge de artt. 8 en 14 der instructie op den 

dienat der bezoldigde rijksveldwachters, onder het 

toezicht van den inspecteur der rijk~veldwaohi 

van het district, waarin zij geveet.igd zijn, en 

onder dat van den brigade-commandant in den 

bewakingskring, waarin zij werkzaam 1ijn. 

4. Zij zijn bevoegd en verplicht IOOveel mo

gelijk de veiligheid van pereonen en eigendommen 

en de openbare raat en orde te bevorderen. 

Inzonderheid waken zij tegen diefstal van vee, 

werktuigen en materialen , tegen ,trooper!J , tegen 
schending van afeluitiog en tegen baldadigheid, 

onverminderd hnooe verplichting om tegen andere 

strafbare feiten ~ waken. 
5. Bij het verrichten van hunnen dienst zijn 

de onbezoldigde rijksveldwacbten niet beperkt 

door eenige grens van gemeente, kanton, arron

diaaement, district of provincie. 
6. Zij dragen, blj het verrichten van hunnen 

diens\, steeds bij zich de akte hunner commiaaie 
en - aan een zwart liut om den bals, onder 
het veat - den ambtapenniog, voorgeschreven bij 
Koninklijk besluit van 7 Febroari 1864 (Staau6laà 
n°. 10), ten einde die bij bekeuringen of andere 

ambtaverricbtingeo , des gevorderd, te vertoonen. 
10 
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Deze ambtspenning wordt met de nitgereikte 
akte bnnner commissie, in geval van overlijden, 
ontslag of schorsing, opgevorderd door den bri
gade-commandant in den 'bewakingskring, waarin 
zij werkzaam waren, die, naar gelang der om• 
standigheden , voor de toezending aan den in• 
apecteur der rijksveldwacht of voor de weder
uitreiking zorg draagt. De inspecteur doet in 
het eerste geval een en ander aan het Depar
tement van J nstitie toekomen • 

. 7. Zij zijn bevoegd strafbare feiten op te sporen 
en maken bij ontdekking daarvan , tenzij deze 
alleen op klachte vervolgbaar zijn, proces-verbaal 
op, met vermelding zooveel mogelijk van hnnnen 
aard, de omstandigheden waaronder, den tijd 
wanneer en de plaats waar zij zijn gepleegd, en 
van hetgeen verder tot bewij1 kan leiden. 

Zij doen bODne processen-verbaal binnen 24 nren · 
toekomen aan den bevoegden ambtenaar en deelen 
den hoofdinhoud daarvan tevens mede aan den 
brigade-commandant in den bewakingskring, waarin 
het feit werd gepleegd. 

.Bij ontdekking op heeterdaad , zijn zij verplicht 
den verdachte aan te bonden en voor den officier 
van justitie of een der hulpofficieren van justitie 
te brengen. 

8. Ontdekking op heeterdaad beeft plaats, wan• 
neer het strafbaar feit, terwijl het gepleerd wordt, 
of terstond nadat het is gepleegd, ontdekt wordt, 
of wanneer iemand terstond daarna als dader door 
het open baar gerncht wordt vervolgd, of bij hem 
goederen, wapenen, werktuigen of popieren wor
den gevonden, die aanduiden dat hij. dader of 
medeplichtig is. 

9. De onbezoldigde rijksveldwachters waken 
voorts tep;en de overtredingen der wet op de · 
jacht en visaeherij , en der provinciale verorde
ningen, daarbij bedoeld, met inachtneming van het 
bepaalde bij de negen volgende artikelen. 

1 0. Zij zijn bevoegd de vertooning te vorderen 
van alle volgens gemelde wet vereischte akten, 
consenten of vergunningen, en verplicht den wei
gerende te bekeuren. 

Zij zijn evenzeer bevoe,;d te onderzoeken of, in 
geval van art. 20, tweede lid, der aangehaalde 
wet, het schietgeweer geladen zij of niet, en, bij 
weigering_ om het te laten onderzoeken, deswege 
proces-verbaal op te maken. 

In den gesloten jacht- of vischtijd zijn zij be
voegd de middelen van vervoer en de goederen 
die worden gedragen te ondenoeken, en na te 
gaan of er wild of visch of eieren vervoerd of 

verkocht worden in strijd met de wet of wettelijke 
verordeningen. 

Zij doen geen onderzoek van dien aard , dan 
wanneer zij gegronde vermoedens hebben van vers 
voer of verkoop , strijdig met de wet. 

Onderzoek aan den lijve is hun dan alleen ge
oorloofd, indien de overtreding zonder dat onder
zoek niet kan geconstateerd worden. 

11. Van eene bekenring maken zij een relaas 
of proces-verbaal op, bedoeld bij art. 3S vap voor
noemde wet. 

12. Met nauwkeurigheid , duidelijkheid en be
knoptheid vermelden zij in hunne relazen: 

a. de gemeente, de buurtschap, de plaats en 
den tijd, waar en wanneer zij den overtreder be
vonden of zagen; 

ll. waarmede zij den overtreder bezig vonden 
voor dat zij hem vertooning vroegen van akte , 
consent of vergunning of overgave van schiet
geweer; 

c. indien er onderzoek plaats had, als bedoeld 
bij art. 10, de omstandigheden, waaronder dat 
geschiedde ; 

rl. de geldswaarde, waarop het jacht- of viscb
tuig, het wild, de visch, enz. worden geschat, 
indien een en ander niet is in beslag genomen. 

13. De beambten nemen in beslag: 
a. het · jacht- en vischtuig, waarvan het gebrnik 

volgens de wet of de verordeningen, bedoeld in 
artt. 9 en 10 der wet, niet geoorloofd is, de 
verborgene en andere wapenen en voorwerpen, in 
de slotbepolingen van artt. 1 fi en 4le der wet 
opgenoemd , daaronder begrepen ; 

ll. het geoorloofde jacht- en vischtuig, in het 
bezit van iemand jagende of visachende, of in 
strijd met art. 20 der wet met geladen schiet
geweer zich in het veld bevindende in geslot;n 
jacht- of vischtijd, of zonder de vereischte jacht
of vischakte, de kostelooze vergunning, het con
sent of de buitengewone machtiging van artt. 6 , 

16 of 26 der wet te hebben verkregen; 
c. het wild, cle visch, de konijnen of ander 

schadelijk ,sedierte en de eieren, oowettip: gevangen 

of geraapt, verkocht, doch niet g11leverd, te koop 
gesteld• uiJevent of vervoerd. 

Bij gebreke van inbeslagneming van die voor
werpen bepalen zij daarvan de geldswaarde. 

Tirassen, lange netten, damnetten en wild- of 
konijnenstrikken worden niet gewaardeerd , mii&r 
altijd in beslag genomen. 

Valken, havikken en honden worden noch in 
beslag genomen, noch gewaardeerd. 
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Alle door de beambten in besl111_1 genomen jacht
en vischtoigen en andere voorwerpen worden door 

hen gewaarmerkt en binnen vier dagen na de 
bekeuring ter griffie van het kantongerecht, onder 

welks rechtsgebied de bekeuring plaats had, over
gebracht, hetzij door de beambten zelve, hetzij 
door tosschenkomst van den ·burgemeester hunner 
woon plaats. 

14. Indien voor de sluiting van het proces

verbaal aan de beambten overtuigend mocht zijo 

gebleken, dat de overtreding enkel bestaat in het 
niet vertonnen eener reeds bekomene jach·t• of 

vischakte, kostelooze verguoniog,cooseot of bniten

gewone machtiging, geven zij het in beslag ge• 
nomeoe jacht- of vischtuig aan den bekeurde 
terug en vermelden ~it in het proces-verbaal. 

15. De onbezoldigde rijksveldwachters, in het 
~eva! van art. 4,9 der jachtwet, noodig oordeelende 

hun onbekende overtreders aau te houdeu, ge

leiden hen naar den naastbijzijnden officier van 

justitie of hulpofficier van justitie. 
16. Brieven en niet verbodene goederen, bij 

aangehouden wild of visch bevonden, worden door 
middel van de post bezorgd, waarvan melding 
wordt 11emaakt in . het relaas. De brieven worden 
door de beambten niet geopend. 

17. De onbezoldigde . rijksveldwachters treden 
nimmer ter vervolging van overtreders noch ter 
inbeslagneming van daaraan onderworpen voor

werpen, in woningen, nooh op de gronden, ver

meld in artt. 12a en 136 der wet , dan met be
williging van den bewoner of rechthebbende, of 
in het bijzijn van de bevJegde macht, aangewezen 
bij het tweede lid van art. 42 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

18. Het koopeo, overnemen of ten toon stellen 
van schadelijk gedierte, door anderen gedood, is 
den beambte verboden. 

19. Oe onbezoldigde rijksveldwachters kunnen 
van verdachte personen, en in het bijzonder van 

vermoedelijke laodloopers, bedelaars en sloikers, 
inlichtingen vragen aangaande bonnen naain, woon

plaats, beroep of bedrijf, alsmede omtrent het 

doel waartoe zij op weg zij o. 
Indien deze personen zich in het bezit van 

verdachte goederen bevinden of, wat bedelaars en 
laodloopers betreft, onvoldoende inlichtingen geven, 
geleiden de beambten hen voor den officier of den 

naastbij zijnden holpollicier van justitie. 
20. Op denzelfden voet en onder dezelfde bepa

lingen kunnen zij ook aanbonden : 
a, gesignaleerde misdadigers; 

6. neemdelingen, zonder reis- en verblijf pas of 

paspoort, die niet voldoende kuuueo aa11toooen , 

niet welk doel zij op weg zijn, en geen middel 
van bestaan schijnen te hebben. ' 

21. Daarentegen zijn zij verplicht om die vreem• 
delingen, welke niet vallen in de termen van het 

vorige artikel en hulp of terechtwijzing behoevwi, 
in bescherming te nemen of in te lichten. 

Evenzoo handelen zij met verlaten of hnlpbe

hoeveode penooen, die zij geleiden voor den bur
gemeester of den commiasaris van politie, wie~ 
hulp of bevelen deswege worden ingeroepen. 

22. De onbernldigde rijksveldwachters moeten 
hunne schriftelijke verklaringen, verbalen of relazen 
steeds opmaken op den eed, bil den aanvang 
hunner bedieoiog afgelegd. Zij blij~en daarbij aan 
het gewicht van dien eed indachtig. 

23. Wanneer buitengewone omstandigheden het 

ooodig . maken kunnen de onbezoldi,rde rijksveld• 

wachters door den inspecteur der rijksveldwacht 

en door den brigade-commandant van den be
wakingskring, waarin zij werkzaam zijn, worden 
gereq uireerd om tijdelijk bijstand en be_paalde 
politiediensten te verleeuen. 

Zij zijn verplicht aan zoodanige requisitoiren 
te voldoen. Indien zij meeneo daardoor te zeer 

van huonen gewooeo werkkring te w~rden af

iretrokken, kno neo zij huune bedenkingen daar
tegen aan het oordeel van den officier van justitie 
onderwerpen. 

Deze, de klacht p:egrood bevindende, verstaat 

zich hierover met den inspecteur der rijkueld
wacht, en voorziet met hem in de gerezen be
zwaren , of roept de beslissing in van ilen pro
cureur-generaal, fun!(eereod directeur van politie. 

Met het traosporteeren van gevangenen wordeu 
onbezoldigde rijkeveldwachten niet belast. 

24. Van zijnen kant ia de onbezoldigde rijks
veldwachter bevoegd en zelfs verplicht om in 

geval van nood de hulp in te roepen, zoowel 

van de bezoldigde rijksveldwachters als van andere 
beambten der rijka- en der gemeentepolitie. Hij 
zal daarvan ten spoedigste kennis geven aan den 
brigade-commandant van den bewakingskring, 
waarin die hulp werd ingeroepen. 

25. Gunstif:il rapporten, belangrijke of gevaar
lijke dienstverrichtingen, een duurzaam goed ge
drag en trouwe dienst worden door den officier 
van justitie of den inspecteur der rijksveldwacht 
aan den procureur-generaal, fungeerend directeur 
van polit.ie medegedeeld, die daaruit aanleiding 
kan nemen , na den inspecteur of den officier 

10• 
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van justitie te hebben gehoord, tot het doen 
van zoodanige voordracht aan den Minister van 
J nstitie als hem 'meest gepaet zal voorkomen. · 

Van belangrijke of gevaarlijke dienstverrich
tingen kan eervolle vermelding geschieden in het 
Álgemeen Politieblad. 

26. Zonder machtiging van den procnreur
generaal, fungeerend directeur van politie, ver
leend op voorstel van den officier van jnatitie, 
mogen onbezoldigde rijksveldwachters geene gra
ffllcatie aannemen, behalve van de personen bij 
wie zij in dienst zijn. Die machtiging kan alleen 
verleend worden- inJien de gratificatie ten minste 
-f 1.-· als zij voor één beambte, en ten minste 

f 2.- als zij voor meerdere beambten gezamen
lijk bestemd is. 

Kleinere bedragen dan de bovengenoemde wor
den beschouwd als fooien , die de onbezoldigde 
rijksveldwachters in reen geval mogen aannemen, 
beha) ve van de personen, bij wie zij in dienst zijn. 

27. Indien den officier van justitie of den 
inspecteur der rijksveldwacht ongunstige berichten 
omtrent een onbezoldigden rijksveldwachter ter 
oore komen , worden die dadelijk door hem on
derzocht en de uitslag van dit onderzoek wordt 
medegedeeld aan den procureur-generaal, fun
geerend directeur van politie. 

De officier van justitie of de inspecteur, een 
onderzoek aanvungende , deelen dit onverwijld 
aan elkander mede. 

De proonrenr-generaal, fnngeerend directeur van 
politie, daartoe termen vindende, stelt het in
trekken der commissie van onbezoldigd rijksveld
wachter aan den Minister van Justitie voor , 
onder overlegging van de stokken van het onder-
1.00k. Hij is zelf bevoegd tot sehoning van den 

beambte voor ten hoogste eene maand, en deelt 
dit terstond aan den Minister van Justitie mede. 

28. Dronkenschap wordt in den regel gestraft 
met intrekking der commiseie. Deswege wordt 
niet de straf van s~horsing opgelegd , alvorens 
het welmeenen van den Minister van Justitie is 
gevraagd. 

29. In afwachting van . eene op te leggen 
disciplinaire straf kan de officier van justitie of 
de inspecteur der rijbveldwacht, en bij verden
king van een strafbaar feit kan de officier van 
justitie een onbezoldigdeu rijksveldwachter zoo 
noodig verbieden dienst te doen en in het geval 
van art. 31 de uniform te dragen.. De officier 
van justitie of de inspecteur doet alsdan ® aan
stelling en den ambtspenning van den obbezol-

digden rijksveldwuchter opvorderen en geeft van 
het verbod onverwijld kennis aan den procurenr• 
generaal, fnngeerend directeur van politie. 

Bij strafrechtelijke vervolging wegens een der 
misdrijven, bedoeld of genoemd iu art. 86 van 
het Wetboek van Strafvordering, wordt dit ver
bod door den officier van juetitie steeds uit
gevaardigd. 

30. De onbezoldigde rijksveldwachter is be
voegd een karabijn en eene revolver of een pistool 
te dragen. 

31 : Het is den onbezoldigden rijksveldwachter 
geoorloofd de noiforme kleeJing der bezoldigde 
rijksveldwachters te dragen en de wapening dier 

beambten te voeren, mits daartoe vergunning zij 
verkregen van den Minister van Justitie. 

De koeten dier kleeding en wapening komen 
voor rekening der beambten zelve , of der per• 
sonen, bij wie zij in dienst zijn. 

32. De onbezoldigde tjjksveldwachters, gewa
pend zijnde , maken gebruik van hnnne wapenen 
tot noodzakelijke verdediging van eigen of eens 
anders lijf, om geweld te keer te gaan en bij 
ontvluchting van misdadigers. 

Bij het tekeer gaan van geweld maken zij 
van hunne wapenen geen gebruik, dan na over
luide vruchtelooze waarschuwing, en gaan steeds 
met zooveel verschooning als mogelijk is te werk. 

Wanneer zij zich van hunne wapenen hebben 
bediend, maken zij daarvan ten spoedigste rap
_porl aan den brigade-commandant in den bewa
kingskring, waarin het geschiedde. 

33. Deze instructie treedt in werking op den 
eersten .Juli 1898, met welken dag de instructie 
voor de onbezoldigde rijksveldwachters van 27 Ja
nuari 18118, n°. 1110, ve"alt. 

'a Gravenhage, 22 Juni 1893. 

De Mit1ûter f001'fl0emd, (get.) H. J. SxtDT. 

23 JU11i 1898. WET, tot goedkeuring van de 
uitgifte in erfpacht voor 30 jaren van een 
tot het Kroondomein behoorend stnk grond 
te H01ttmu1e aan de Coöperatine ,toon,. 

smÜJeljabriel: ,Ho,,te,ci,,e" aldaar. S. 104. 

23 Jutti 1893, Wu, tot wijziging van de wet 
op de Middelen voor het dienstjaar 1893. 
s. 1011. 

Bij deze wet vervallen uit artil:el 1, snb 10?, 
der wet van den 31sten December 1892 (Staau-

61,ad n°. 816) tot aanwijzing van de middelen ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1893, de 
woorden : ,a. een en troi1ttig en ee11 l,alve opcmt 

op de grOlfàlJil<uti"!J van de Olfflebouiode eigm
d<m,me,o". 

De letters b tot en met g van artikel 1 , 10 b 
1 O•. , dier wet worden vervangen respectievelijk 
door de letten a tot en met / . 

23 Juni 1893. WET, tot bekrachtiging van den 
onderhandscheo verkoop van spoorweggrond 
te Leeuwarden aan J. J. OLIVIER c.s. S. 106. 

23 Ju,&i 1893. WKT, tot bekrachtiging eener 
overeenkomst, waarbij aan de gemeente 0ro
lfÎ"!Jfllf vergunning ie verleend om een voor 
publieken weg aan haar overgedragen stok 
grond te bestemmen voor den bouw van een 
Mnsenm van Oudheden. S. 107. 

23 Juni 1893. W &T, houdende machtiging tot 
kostelooien afstand aan de gemeente Breda 
van harde wegen , door den Staat aan 
te leggen op voormaligen vestinggrond tns
schen de Nieuwe Gi.,.nel&eMtraat en de ge
meentelijke b~raaf'plaats- en van een atuk 
grond aldaar. S. 108. 

23 Juni 1893. W gor, tot wijziging en verhooging 
van het zevmde hoofdstuk .J. der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1893. S. 109. 

Bij deze wet wordt, na vermindering van een 
artikel en toevoeging van een artikel, het totaal 
van de 2de afdeeling van het hoofdstuk gebracht 
op / 6,208,261.92 en het totaal van dit hoofdstuk 
op / 117,408,988.61. 

23 Ju1ti 1893. W l!lr, tot afschaffing der heffing 
van kanaal- en havengelden op het Noordzee
kanaal. S. llO. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA ; ENZ. 
W1;i EMMA, ENZ . ••..•• doen te w~ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

in verband roet de voorgenomen betaling aan de 
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij van de dadelijke 
waarde der aan haar, ingevolge de bij de wet van 
den lilden December 1882 (Staatabl,ad n•. 231) 
goedgelcenrde overeenkomst, in driemaandelijksche 
termijnen toekomende nitkeerin11en, de heffing van 
kanaal- en havengelden op het Noordzeekanaal 
ireheel behoort te worden afgeschaft; 

Zoo is het, dat WIJ, den Raad van State enz. 
Art. 1. De heffing van kanaal- en havengelden 

op het Noordzeekanaal, voor zoover die van Staats
wege nog geschiedt, is en blijft afgeschaft. 

2. Vrijstelling van leges wordt verleend voor 
de betaling aan de Amsterdamsche Kanaalmaat
schappij ingevolge het bepaalde in art. 9 der bij 
de wet van den lilden December 1882 (Staata
blaà n•. 231) goedgekeurde overeenkomst, van 
de dOOI' berekening va11 rente op rente ad 4 pet. 
's jaars ge•onden dadelijke waarde der aan die 
Maatschappij in driemaandelijksche termijnen toe
komende uitkeeringen, alsmede ,·oor de op de 
hoofdsom bij te betalen rente, berekend naar 
4 percent per jaar van 36 5 dagen, van den 

• eersten April 1893 tot den dag der betaling. 
3. Ueze wet treedt in werking op den dag 

· harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Aroleen, den 23sten J nni 1898. 

(get.) • EMMA. 
l)e Mi11iater valf FinalfCiffl, (get.) PIBRBOK. 

(Uitgeg. 1 Juli 1898.) 

2a Jrmi 1898. Wn, tot wijziging van artikel 3 
der wet van 26 April 18112 (Staatsblad n•. 92), 
houdende regeling der afkondiging van alge• 
meene maatregelen van inwendig bestuur van 
den Staat. S. 111. 

Bijl. Halftl. 2• Kamrr 1892/98, n°. 126, 1-6. 
Ha1tà. id. 1892/93, bladz. 1319. 
Halftl. l • Kàmer 18112/98, bl,adz. 399, 400, 

408--tll. 
IN NA.All VAK H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1;i EMMA, ENZ • • •••• • doen te we~n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wen schel ijk is artikel 3 der wet van den 
26 April 18112 (8taat1blad n•. 92) te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 3 der wet van 26 April 1862 

(Staaûblaà n•. 92) wordt in plaats van ,vijfden", 
· gelezen : ,tweeden". 

2. Deze wet treedt in ·werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Arolsen, den 23sten Juni 1893. 

(get.) EMMA. 
De Mi1ti.ater t1a1t Juatitie, <.tet.) S1t1DT, 

(Uitgeg. 27 Ju,si 1898.) 

23 Juni 1893. Wm, tot bekrachtiging Yan eene 
overeenkomst met de Maatschappij tot l}I:· 
ploitatie v au Staatsspoorwegen en met de 
N ederlandscbe Z uiderspoorweg-M aatschappij 
betreffende den locaalspoorwep: Sittarà-Her

zog81fratlt. S. 112. 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ'. 

W1.1 EMMA• I!NZ . •••• • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk ia de verhondiog te regelen van 
den Staat tot de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Nederlandscbe Znider• 
apoorweg-Maatsehappij met betrekking tot den 
locaalapoorweg van•Sittard naar Herzogmratlt ea 
dat de te dien einde door de Ministers van Water , 
staat, Handel en Nijverheid en van Financië11. 
met genoemde Maatschappijen gesloten osereen 
komst bij de wet behoort te worden bekrachtigd; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt bekrachtigd de in afschrift bij . 

deze wet geYOegde overeenkomst betreffende den 
locaalapoorweg Sittt1rd-HerzogeMalÁ, door de 
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financiën, als daartoe door Ons ge
machtigd, onder dagteekening van 16 November 
1P92 aangegaan met de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen en de Nederlandsche 
Zuiderspoorweg-Maatschappij. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te Arolsen, den 23sten J nni 18113. 

(!Jet.} EMMA. . 

De Min,. 11t1n H"t1ter1taat, Ha"del en, Nij11erlleitl., 
(!Jet.} C. Ln.Y, · 

De Mi"ilter Mil Fina1'Ci.m, (.get.) PIBBSO'.'I. 

(Uitg1g. 15 Juli 18113.} 

Al!'BCHKil!'T. 

OVEREEN KOMST óetr1jfen,d,, dm loc4<Il-
1poonoeg Sittard-Herzogenrt1th . 

Tuascben : 
l 0 • den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en den Minister van Financiën, tot 
het aangaan van deze overeenkomst door de 
Koninitin-Weduwe, Regentes, gemacbtil(d; 

2°. de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, gevestigd te Utrecht, in deze over- · 
eeokoinat aangeduiil door •de Onderneming", 
v61'iegenwoordigd door baren Uirecteur-Generaal, 
handelende krachtens besluit van de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders dier Maatschappij, 
gehouden te Amsterdam ; den llden Angnatna 18112; 

3°. de Nederlandscbe Zuiderspoorweg-Maat
schappij, gevestigd te Maastricht en domicilie 

stellende ten stadhuize aldaar, in deze overèen
komat aangeduid door •de Maatschappij", ver
tegenwoordigd door haren Directeur, handelende 
met goedkeuring vau den Raad van Commis
sarissen• krachtens besluit der Algemeene Ver
gadering van Aaudeelhonders dier Maatschapgij, 
gehouden te M118!1tricht, den 28aten Juni 1892, 

ia, behondena bekrachtiging bij de wet, het 
volgende overeengekomen. 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich tot 
den aanleg van een locaalspoorweg van Sittard 
over Heerlen naar Herzogenrath , voor den aanleg 
eu de exploitatie waarvan concessie werd verleend, 
wat betreft het gedeelte op Nederlandsch grond
gebied gelegen, door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, bij beschikking van 
2" Mei 18811, zooals die ia gewijzigd en opnieuw 
verleend bij beschikking van 28 J nni HIII 1 , en 
wat betreft het gedeelte op Pruiasiach grondg~bied 
gelegen , zal worden verleend overeènkomstig het 
tnsschen Nederland en Pruisaen te sluiten tractaat, 
wegens den aanleg van dezen spoorweg. 

2. L>e Maatschappij verbindt zich deu spoorweg, 
genoemd ia ari. 1, te bouwen en te voltooien ~ 
overeenkomstig de daa"oor geldende conceasie
bepalingen en dien aan de Onderneming ter exploi
tatie op te leveren• geheel gereed, binnen den 
tijd, daarvoor in de conceaaiën bepaald of met 
goedkeuring der Onderneming door de betrokken 
Regeering toegestaan. 

Door de Maatschappij moet worden geleverd de 
spoorweg met alle daartoe be)looreude werken, als: 

a. bruggen, duikers, wep:bruggeu, doorjtangen 
of poortên, overwegen, parallelwegen, middelen 
van veiligheid en afslnitÏllg, wijk- en wiaselplaatsen; 

6. alle gebouwen, zoo wel voor het publiek als 
voor den dienst benoodigd, laad• en losplaatsen, 
stoepen, stationsafsluitingen, gasleid.ingen, lantaarn
palen of lantaarnarmen met lantaarns; 

c. alles wat tot het vaste materieel der stations 
en van den weg behoort, als: draaischijven, 
wissels, vergaarbakken voor water, met de in
richtingen tot water 011• en afvoer , waterkranen 
met leidingen, hekken kilometer- en !ialve kilo• 
meterpalen, hellingwtjzera en waarschuwingsborden, 
pl~inen voor de stationagebou wen en het verhardeu 
der toegangswegen, benevens weegbruggen op de 
atationa, de telegraaf met alles wat daartoe be
hoort en de seinen op den weg en de stationa, 
iarichtingen en toestellen ter bediening van wisaels 
en seinen op afstand. 

He verplichtingen der Maatschappij en de eiachen 
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der Onderneming ten aanzien van den bouw der 
wegen , worden iteheel geregeld naar het tusschen 

beide partijen vastgestelde eu ten bewijze hiervan 

onderteekende bouwprogramma. 
3. De onteigening, de aanbestedingen en gun

ningen geschieden in overeenstemming met de 

Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, voor
waarden van leverini,c, worden, nadat de Onder

neming zich daarmede h~ert vereenigd, door hare 
bemiddeling aan de goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en , Nijverheid ondt\l"
worpen. . Deze laatste goedkeuring wordt niet 

gevorderd voor de werken op Prnissisch grond-
gebied gelegen. · 

Koopcontracten van onroerende !((lederen worden 
onderworpen aan de goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

Geene processen met derden worden gevoerd 
en geeue overeenkomsten ·of koopcontracten worden 

gesloten, dan met toestemuiiug van de Onderneming, 
. geene betalingen voor werkeu of leveringen, of 
voor aankoop van onroerende goederen geschieden, 

dan na verkregen machtigi ug der Onderneming. 

Aan de goedkeuring der Onderneming worden 

onderworpe_n de aan den Directeur en het verdere 
personeel van de Maatschappij toe te kennen be

zoldigingen en ver!?oedingen voor reis- en ver• 

bi ijfkosten. 
De voorwaarden voor de overdracht door den 

oorspronkelijken concessionaris aan de Maatschappij 
van de door hem reeds verkregen concessiën en 
subsidiën en de voorwaarden voor de aanvaarding 
van of verbonden aan nog niet verleende con

cessiën en subsidiën, behoeven de goedkeuring 
van de Onderneming en worden eveneens door 
haar, voor zooverre deze zich daarmede ver

eenigt, aan de goedkeuring van de Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en sau Fi

nanciën onderworpen. 
Oe Maatschappij mag bij den aanleg van den 

in art. l genoemden spoorweg geene verplich
tin~n aangaan jegens derden, die lasten zouden 
kunnen opleggen aan de exploitatie, dan in over

eenstemming met de Onderneming. In hetgeen 
iu overeenstemming met de Onderneming of · met 
hare goedkenriug is vastgesteld, kan de Maat
~chappij geene wijziging brengen, dan met schrifte

lijke goedkeuring van de Onderneming. 
Oe Ouderneming is bevoegd zich , op de wijze 

als haar goeddunkt, te overtnigen, dat de uit.
voering der werken deugdelijk en naar behooren 

geschiedt, volgens de daarvoor vastgestelde ont• 
werpen en bestekken of voorwaarden en overeen• 

komstig het bouwprogramma. 
4. Oe onderhandelingen, regelingen en over

eenkomsten · tot het verkrijgen van aansluitingen 

aan- en gemeenschappelijk gebruik van stations 
en baanvakken, aan den Staat of a~dere onder

nemingen toebebootende, ten behoeve van den 

aanleg van den spoorweg, genoemd . in art. 1 , 
worden · door de Maatschappij, in overeenstemming 

met de Onderneming gevoerd en gesloten. 
Onderhandelingen, aangaande aansluitingen aan

en gemeenschappelijk gebruik van stations en 
baanvakken, aan den Staat of andere onder

nemingen toebehoorende, ten behoeve van den 

spoorweg, genoemd in art. 1 , en welke niet be
hooren tot die, bedoeld in de lste zinsnede van 
dit artikel, zoomede die aangaande aansluitingen 
aan- en gemeenscha1;pelijk gebruik van stations en 

baanvakken van den spoorweg, genoemd in art. 
1 ·, ten behoeve van spoorwegen van den Staat of 

audere ondernemingen , worden uitsluitend door de 

Onderneming gevoerd, die bij deze door de Maat

acbappij gemachtigd wordt, om de overeenkomsten, 
deswege tot stand gekomen, ook namens de Maat
schappij voor den duur der concessiën, genoemd 

in art. :(, af te sluiten. 
5. De Onderneming belast zich met de exploi

tatie van den in art. I genoemden spoorweg met 
haar personeel, haar rollend materieel en haren 
roerenden inventaris, voor hare kosten en risico, 
en verbindt zich de bepalingen van de· conceseiën 

voor den spoorweg, bedoeld in art. 1 , en de ex
ploitatie betreffende, en met inachtneming der 
ov~rige op de Maàtschappij rustende verplichtingen, 
voor zooverre zij de exploitatie betreffen, en met 
goedkeuring der Onderneming aanvaard zijn, · na 

· te leven en evenzeer de bepalingen en .voor
schriften, voortvloeiende uit bestaande en nog te 

maken wetten en wettelijke verordeningen, deze 
exploitatie betreffende. 

6. De Maatschappij zal van de aanstaande 
oplevering van den spoorweg in volgens deze 
overeenkomst voldoenden toestand, ten minste 

drie maanden te voren aan de Onderneming 
kennis i,;even, terwijl laatstgenoemde zich verplicht 
de.n spoorwe1-1 iu exploitatie te brengen binneu 
vier weken, nadat de spoorweg door haar in 
orde is bevonden ; door den Raad van Toezir.h~ 
op de Spoorwegdiensten is goedgekeurd en de 
machtiging tot het in exploitatie bren~en van• 
wege de Regeeringen is verleend, 
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De overgave ter exploitatie wordt bij procea_
verbaal geconstateerd, op te maken en te onder
teekenen door 11:em11chtigden van de Onderneming 
en van de Maatschappij. 

7. Door de Maatschappij zal, in overeenstemming 
met -de Onderneming ► van de aanlegkosten van 
den weg e~ne bouwrekening worden opgemaah, 
die, te gelijker tijd met hee proces-verbaal ven 
op- en overneming van den · spoorweg, bedoeld in 
art. 9 , tweede zinsnede , aan de Onderneming 
wordt overgelegd. 

Deze rekening wordt door de Onderneming ter 
goedkeuring gezonden aan den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

8. Het onderhoud van den spoorweg met al 
wat daartoe behoort, gaat, voor zooverre het · niet 
behoort tot de verplichtingen der aannemers van 
den aanleg van den spoorweg, op den dag der in 
exploitatie neming over op de Onderneming, met 

' dien verstande, dat gedurende de eerste twee 
jaren, volgende op dien dag, alle nit,ra ven v~n 
onderhoud, welke niet den bovenbonw, n.l. de 
eigenlijke spoorbaan met wissels en draaischijven 
en niet de telegraaf- en seininrichtingen betreffen, 
haar door de Maatschappij worden terogbetaald 
binnen één maand, nadat zij haar de desbetreffende 
rekeningen beeft aangeboden. 

9. Binnen één maand na het verstrijken van 
het tweede exploitatiejaar, heeft eene difinitieve 
opneminp: van den weg en de werken plaats , 
door daarf:oe door de Onderneming en de Maat• 
scbfppij aangewezen personen. 

~an deze opneming wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en door hen onderteekend. 

De Maatschappij zal dan tevens aan de Ond;r. 
neming ter hand stellen volledige plannen en 
b~heiden, waarnit de constructie der verachil
lende werken bli!kt, benevens nauwkeurig bijge
werkte grondplannen, vergezeld van gewaarmerkte 
afschriften van alle akten, betreffende de ont
eigening en alle verdere bescheiden en overeen
lomsten met derden gesloten, die met de exploi
tatie van den spoorweg in verband staan. 

Indien bij deze opneming blijkt, dat de Maat
schappij nog werken van aanleg schnldig is, is 
zij gehouden deze binnen bekwamen tijd te maken 
of ole kosten er VBO te vergoeden, zoo zij de 
uitvoering aan de Onderneming overlaat, 

Indien de Onderneming in de eerste twee 
jaren der exploitatie uitbreiding of wijziging van 
de volkomen volgens het bouwprogramma afge
leverde werken of wel nieuwe werken, die niet 

in het bouwprogramma zijn opgenomen , noodig 
of wenachelijk oordeelt, zijn de bepalingen van 
art. 12 daarop van toepassing. 

10. Tot de kosten van aanleg van den spoor• 
·weg worden gerekend ook te behooren: 

a, de door de Onderneming goedgekeurde kos• 
ten van · oprichtin11: der Maatschappij en van 
beheer en uitvoering gedurende den aanleg; 

ll. de kosten welke ingevolge de bepalingen van 
de artt. 8 en 9 ten lf:Ste van de Maatschappij 
komen; · 

c. 3 ten honderd 's jaars over het bedrag der 
door aandeelhouders der Maatschappij over hunne 
deelneming gedane stortingen en 3½ ten honderd 
's jaars over hetgeen door de Onderneming, 
ingevolge art. 11 , ia voorgeschoten,. een en ander 
tot het tijdstip, waarop door de Onderneming 
met de exploitatie van den . spoorweg wordt . 
aangevangen. 

11 . De som, welke de aanleg van den spoor
weg kost, verminderd met een bedrag van 
/ 701,000, zal Joor de Onderneming aan de 
Maatschappij , zoolang deze overeenko~st tnsschen 
beide van kracht blijft, renteloos voorgeschoten 
worden. 

De aldus voorgeschoten som maakt eene vorde
ring ·uit van de Onderneming op de Maatschappij. 
· 12. Alle werken tot wijiiging, verbetering of 
uitbreiding of wel nieuwe werken, welke door de 
Onderneming worden noodig geacht of door 
ooncessiën, wetten en wettelijke verordeningen 
worden opgelegd, alsmede buitengewone herstel
lingen van de werken en voorwerpen , bedoeld in 
art. 2, ten gevolge van overstrooming, oorlog, 
oproer of welke overmacht ook, zullen door de 
Onderneming worden gemaakt. 

De Onderneming zal, alvorens dergelijke wer
ken en herstellingen uit te voeren , onder over
legging van de noodige plannen en begrootingen , 
ver11:unning tot het maken daarvan vragen aan 
den Minister van Waterstaat, Handel ee Nijverheid. 

Indien deze de vergunning verleent of indien 
bij weigering van deze vergunning , scheidslieden, 
bedoeld in art. 28, beslissen, dat vorenbedoelde 
werken voor de behoorlijke uitoefening van den 
dienst noodig zijn, dan worden de kosten door 
de Onderneming, zoolang deze overeen komst 
tusschen haar en de Maatschappij van kracht, 
l>Jijft, renteloos voorgeschoten. 

Het aldus voorgeschoten bedrag maakt mede 
eene vordering uit •an de Onderneming op de 
Maatschappij. 
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V66r den . lsten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van Waterstaat• 
Handel en Nijverheid eene p;e9peciftceerde opgave 
van de bovengezegde kosten, welke in bet voor
gaande jaar gemaakt zijn. 

De bepalingen van dit artikel zijn ook van 
toepassing op alle hierboven bedoelde werken op 
gemeenschappelijke baan vakken en stations van 
Staats- en andere spoorwegen, waarvan de kosten 
geheel of gedeeltelijk, volgens de desbetreffende 
overeenkomsten, ten laste van den spoorweg, 
genoemd in art. I , komen. 

Hetzelfde geldt voor de op het Staatsspoorweg
station Sittard noodige wijzigingen en nitbreidin~n 
van bestaande werken en nieuwe werken, welke 
mochten gevorderd worden voor de ten behoeve van 
den spoorweg , genoemd in art. I , te verleenen 
aansluiting aan- en medegebruik van dat station. 

13. Nadat de spoorweg door de Onderneming 
. in exploitatie zal zijn genomen, betaalt zij, 
zoolang deze overeenkomst tnsschen haar en de 
Maatschappij van kracht blijft, aan de Maat
schappij: 

a. over het op de aandeelen in haar maat
schappelijk kapitaal van f 4.60,000.- gestort 
bedrag, in twee gelijke termijnen, vervallende 
1 Januari en 1 Jnli, eene jaarlijksehe vergoeding 
van 3 pet. gednrende de eerste 3 jaren der 
exploitatie, van 3} pCt. gedurende elk volg';ind 
jaar der exploitatie, welke vergoeding verhoogd 
wordt tot 4 ten honderd, zoodra een spoorweg 
Sittard-Echt- Weert--Eindhoven gemaakt is en 
zoolang die spoorweg door de Onderneming ge
exploiteerd wordt; 

'1. alle lasten en kosten der Maatschappij, die 
de lijn Sittard-Herzogenrath betreffen, niet teu 
laste der bouwrekening komen en te zamen in 
eenig jaar het bedrag van/ 1200.- niet te boven 
gaan , of anders de bizondere goedkenring der 
Onderneming en van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid hebben erlangd. 
Hetgeen de Onderneming uit dien hoofde in eenig 
jaar mocht hebben te betalen boven de voormelde 
f 1200.-, komt in mindering van hetgeen de 
Maatschappij van de Onderneming te vorderen 
heeft, volgens het in art. 14, bepaalde. 

Is hetgeen de Onderneming in eenig jaar meer 
dan / 1200.- betaalt, niet of slechts gedeeltelijk 
te verrekenen op de in de vorige zinsnede be
paalde wijze, dan maakt dit meerdere, voor zoo
verre niet verrekend, eene niet Y66r het eindigen 
dezer overeenkomst tosschen de Onderneming en 

de Maatschappij opeischbare vordering nit van de 
Onderneming op de Maatsch!!ppij , over welke de 

· laatste geene rente verschnldigd is. 
14. Behalve de betalingen in het vorig artikel 

genoemd , keert de Onderneming, zoolang deze 
overeenkomst tnsschen haar en de Maatschappij 
van kracht blijft, aan de laatste uit 26 pCt. van 
hetgeen de zuivere bruto-ontvangsten van den 
spoorweg in eenig boekjaar meer zullen bedragen 
dan f 4,000.- per kilometer, evenwel onder 
inachtneming ván het bepaalde in art. l 3, litt. IJ. 

Onder de hier bedoelde :zuivere bruto-ontvang
sten wordt verstaan al hetgeen wegens het ver
voer van personen en goederen op den spoorweg, 
volgens de op den spoorweg van kracht zijnde 
tarieven of naar Bllllleiding van gealoten vracht
overeenkomsten, door de Onderneming wordt geïnd. 

Hetgeen de Onderneming krachtens art. 13, 
sub IJ, en ingevolge dit artikel aan de Maat• 
schappij verschnldigd is, wordt telken jare v66r 
1 J nli aan haar voldaan. 

De totale lengte .van den spoorweg wordt be
paald door meting langs de as tusscben het midden 
van de hoofdgebouwen op de eindstations Sittard 
en Herzogenrath. 

15. De Onderneming geniet alle opbrengsten, 
baten en inkomsten, geene uitgezonderd, voort
spruitende uit de exploitatie of het gebrnik van 
den spoorweg en van de daartoe behoorende eigen
dommen, dus ook de vergoedingen door andere 
ondernemingen verschuldigd voor het gemeenschal!:: 
pelijk gebrnik van stations of baanvakken, beheo
rende tot den spoorweg, in art. 1 genoemd, en 
de opbrengst.en uit de verpachtingen van eigen
dommen enz. Daarentegen komen ten laste van 
de Onderneming alle uitgaven, van welken aard 
ook, nit de exploitatie van den spoorweg voort
sprnitende, welke niet in deze overeenkomst uit
drukkelijk ten laste van de Maatschappij worden 
gebracht, dus ook de vergoedingen, verschuldigd 
voor het ~ebrnik van station9 · en baanvakken aan 
den Staat en andere on.dernemingen toebehoorende, 
ten behoeve van den spoorweg, genoemd in art. 1. 

De Onderneming verbindt zich · tijdens de ex
ploitatie van den spoorweg, tot de verzekering 
der gebouwen tegen brandschade of neemt deze 
schade ten haren laste. 

De grondbelastingen, waterschaps- , polder- en 
dijklasten en alle dergelijken , ~ie in den regel 
op den eigendom van onroerende goederen rosten, 
blijven ten laste der Maatschappij. 

De Maatschappij kan contröle uitoefenen op 
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de opbrengsten en inkomsten van den spoorweg 
en op de voor haar gedane uitgaven, bedoeld 
in art. 12, door inzage · te nemen, ten kantore 
der Onderneming, van de daarop betrekkelijke 
boeken en bescheiden. 

16. De Onderneming ia bevoegd alle tarieven , 
verdeelingen van het verkeer, vrachtovereenkom
sten enz. , zelfstandig vast te stellen, zo"der hier
over de Maatschappij te raadplegen. 

17. De Ondernemiug heeft de bevoegdheid om 
op den in art. 1 genoemden spoorweg vrij ver
voer te verleenen aan zoodanige personen , als zij 
dat in haar belang wenschelijk acht, voorts hare 
dienstgoederen zonder bevrachting te vervoeren, 
onverschillig of deze goederen bestemd zijn voor 
den spoorweg, genoemd in art. 1, dan wel voor 
de overige door baar geëxploiteerde spoorwegen , 
met dien verstande echter, dat ten bate van de 
opbrengst van den spoorweg, genoemd in art. 1 , 
wordt gebracht 0.9 cent per tonkilometer voor 
dien8tkolen over dien spoorweg vervoerd, welke 
niet bestem,l zijn voor den dienst op den spoorweg. 

De Dir~teur, Secretaris en de Commissarissen 
der Maatschappij zijn gerechtigd tot vrij vervoer 
voor bon persoon in de hoogste klaase met ba
gage op den in art, l genoemden spoorweg. 

18. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 
den ganschen duur der concessiën van den in 
art. 1 genoemden spoorweg en eindigt, voor zoo
veel de verhouding tnsschen de Onderneming en 
de Maatschappij betreft, ingeval de spoorweg 
d08!' eerstgenoemde , overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 22 ia gekocht. . 

19. De Onderneming ia gebonden d-.n spoor
weg , genoemd in art. 1, met al wat daartoe 
behoort en door de MBRtschappij ia gemaakt, be
nevens de werken, door de Onderneming ingevolge 
art. 12 gemaakt, in goeden staat te onderbonden. 

20. Bij het eindigen dezer overeenkomst , ten 
gevolge van naasting van den in art. 1 genoemden 
spoorweg, zal de Maatschappij de rentelooze voor
schotten, bedoeld in art. 11, art. 12 en ,art. 136, 
aan de Onderneming terugbetalen , voor zooverre 
dit kan geschieden nit het bedrag, dat de Maat
achappij van de betrokken Staten ontvangt, boven 
de som, die noodig zal blij ken om bon derd ten 
honderd nit te keeren over het op de aandeelen 
in baar maatschappelijk kapititaal van/450,000.
gestort bedrag, en verder te vereffenen de overige 
op haar rustende verplichtingen, voor zooverre 
die met goedkeuring van de Ministers van Water
ataat, Handel en Nijverheid en van Financiën en 

in overeenstemming met de Onderneming zijn 
aaDj!:eg&aD. 

21. De Maatschappij is niet bevoe11d den spoor
weg, genoemd in art. 1, of hare rechten uit de 
concessiën , in art. 1 genoemd en nit deze over• 
eenkomst voortvloeiende , aao anderen over te 
dragen of te verkoopen. Zij mag geenerlei leening 
of daarmede overeenkomende verbintenis aangaan 
en geenerlei verband of andere laaten op den spoor
weg leggen, dan na verkregen machtiging van de 
Ministers van Waterstut, Handel en Nijverheicl 
en van Financiën en van de Onderneming. 

22. De Onderneming heeft ten allen tijde het 
recht om door koop den eigendom te verkrijgen 
van den spoorweg, genoemd in art. l , met al 
wat daartoe behoort. 

De dag, waarop de Onderneming den eigendom 
van den spoorweg verkrijgt, moet evenwel SRmen
vallen · met het einde van een kalenderjaar en 
ten minste drie maanden te voren door de Onder
neming aan de Maatschappij zijn aangezeg,J, 

Mocht de Onderneming van dit recht gebruik 
maken, dan betaalt zij aan de Maatschappij: 

a. 105 pCt. van het op· het maatschappelijk 
kapitaal, sub lilt. a van art. J3 hiervoren ge
noemd, gestort bedrag ; 

6. zoodanige som als noodig zal blijken tot ver
effening van de overige verbintenissen, aan het 
slot van art. 20 bedoeld; 

c. de ingev~lge art. 13 nog uit te keeren rente 
van het maatschappelijk kapitaal over het laatste 
kalenderjaar; 

d. de kosten, vallende op den koop. en de leve
ring van den spoorweg. 

Bij koop door de Onderneming !-'Ban van rechts
wege te niet de vorderingen der Ondernemin!I: 
te~en de Maatschappij , be,Joeld in art. Il, art. l ~ 
en art. 13, lilt. 6. 

De Onderneming zal van dit recht tot aankoop 
van den spoorweg geen gebruik maken, tenzij met 
machtiging van ,Ie Ministers van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en van Financiën. 

Indien van dit recht geen gebruik is gemaakt 
v66r den laten J annari 1900, zal de machtiging tot 
aankoop alleen kunnen verstrekt worden bij de wet. 

Hij de wet kan aan de Onderneming de ver
plichting worden opgelegd om vau gezegd recht 
gebruik te maken. 

23. Zoodra de Onderneming, ingevolge het 
bepaalde bij art. 22, den eigendom van den 
spoorweg verkregen heeft, wordt die spoorweg 
b escbonwd te zijn Staatsapoorweg in den zin 
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der overeenkomst van 21 Januari 1890, bekra.eh

tigd bij de wet van 22 Juli 1890 (StaatllJlaà, 

n°. 134), en zijn mitsdien daarop van toepassing 

de bepalingen van evengemelde overeenkomst, met 

uitzondering van de artikelen 10 en 67, met dien 

verstande dat, zoolang genoemde spoorweg locaal
spoorweg blijft, ook de artikelen 63 en 54 der 
gezeii:de overeenkomst buiten werking blijven en 
voorts op de exploitatie geene me11rdere of andere 

lasten znllen worden gelegd dan die, rnortvloeiende 

uit de eoncessiën van die_n spoorweg of ai, de be

staande of te maken wetten of algemeene veror

deningen omtrent het gebruik van apoorweiren, 

bedoeld in art. 1 der wet van 28 October 1889 

(StaattlJlad n°. 146). 
Het bedrag dat de Staat, in geval van oaaeting, 

ingevolge art. 89 dier overeenkomst, of van ver

vallenverklaring, ingevolge art. 27, voor dezen 

spoorweg aan de Onderneming zal hebben te be

talen, wo_rdt, - behoudens de wijzigingen, welke 

dat bedrag zal ondergaan, ingevolge de bepalingen 

en gednrende den. loop der bovengemelde overeen

komst van 21 Jan nari 1890, zonder toepaasing 

van de ~orting, bedoeld in art. 41 .dier overeen-

komst - vastgesteld op.: • 

a. eene som van/ 472,600.-of zooveel minder als 

de Onderneming, ingevolge het bepaalde bij art. 22, 

s11b a, aan de Maatschappij heeft uitgekeerd; 

IJ. het bedrag, bedoeld in art. 22, snb IJ; 
c. het bedrag der vorderingen van de Onderne

ming ten laste van de Maatschappij , bedoeld bij 

art. 11 , art. 12 en art. 13, litt. IJ, gelijk dat 

was op het tijdetip, waarop de spoorweg door de 

Onderneming is gekocht; 

d. het bedrag der koeten, bedoeld in art. 2i, 

sub tl. 
24. Initeval de Staat gebruik maakt van het 

hem bij de overeenkomst van 21 Januari 1890, 

bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Suaû
lJlad n°. 136) toegekend recht, om de eigen
dommen der Onderneming te naasten, dan wel 

ingeval de Onderneming, ingevolge ai't. 27 van 
evengenoemde overeenkomst, van hare rechten wordt 

vervallen verklaard, en indien de in art. 1 be

doelde epoorweg alsdan nog niet door de Onder

neming, overeenkomstig het bepaelde bij art. 22 , 

ie gekooht, zal de Staat, ten aanzien van alle 

ni, de tegenwoordige overeenkomst voortvloeiende 

rechten en verplichtingen in de plaata treden van 

de Onderneming, met dien veM&nde , dat hij 

voor het vervolg alle rechten zal uitoefenen, welke 

dme overeen komst aan de Ondurneming tegenover 

.. 
de Maatschappij toekent , doch tevens alle daarbij 

aan de eerstgenoemde tegenover de Maatschappij 
opgelegde verplichtingen zal hebben na te 

komen. 

Indien de naa11ting van de Onderneming geachiedt 
op den voet als bepaald bij · art. 39 der meerge; 

noemde overeenkomst van 21 Januari 1890, zal 
de Staat van haar overnemen, tegen den pari-koers, 
de aandcelen in de Maatschappij, eigendom van 
de Onderneming, ingevol11e het bepaalde bij art. 25, 

en hare vorderingen op de Maatschappij , bedoeld 

bij artt. 11, 12 en 13, litt. IJ. 
De hiervoren genoemde bedragen worden telken 

jare bij proces-verbaal vastgesteld. 

25. De Onderneming_ verbindt zich deel te 
nemen in het maatschappelijk kapitaal der Maat

schappij voor een bedrag van eenhonderd zeventig 

duizend golden, of zoonel minder als het ver

schil bedraagt, tnsschen de som van vierhonderd 

en vijftig duizend golden en het bedrag waarvoor 

aandeelen in het maatschappelijk kapitaal door 
derden genomen zijn. 

26. De st.atnten der Maatschappij mogen zonder 

uitdrnkkelijke toestemming van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid en van de 

Onderneming niet worden gewijzigd of aangevuld. 

27. Het rollend materieel en de verdere roerende 

goederen, genoemd in art. 39, litt. c, tl en e van 

de overeenkomst van 21 Januari 1890, lie
krat!htigd bij de wet van 22 Joli 1890 (SttJ1JU

l,latl n°. 136), hetwelk wordt gebruikt op- of 
behoort tot den · in art. 1 bedoelden spoorweg, 

wordt geacht tot de door de Onderneming ge• 

exploiteerd wordende Staatspoorwegen te behooren, 

zoodat daarvoor zal gelden al hetgeen in even 

bedoelde overeenkomst is bepaald omtrent derge

lijke voorwerpen, welke door de Onderneming 

voor de exploitatie der Staatsapoorwegen gebrnikt 

worden, met uitzondering van hetgeen bij art. 41 

betreffende de korting is bepaald. 

28. Geschillen uit- of ter zake van deze over

eenkomst tusschen partijen ontstaande, worden 

onderworpen aan de nit,praak van drie scheids

lieden, _met inachtneming van hetgeen nopens 

zoodanige nitapraak is bepaald bij art. 48 van de 

overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrachtigd 

bij de wet van 22 Juli 18ll0 (8taata6latl n°. 184). 

29. neze overeenkomst treedt in werking op 

den dag der afkoudiging van de wet, waarbij zij 

wordt bekrachti~. 

30. De kosten van zegel en registratie dezer 

overeenkomat worden door de Maatschappij ge-
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dragen. Zij worden gerekend tot de kosten van 

aanleg van den spoorweg te behooren. 
Aldus in drievoud opgemaakt en onderteekend te 
Utrecht, den 7den September 1892. 

De Maafscli. tot Exploitatie van Staatll1)0orwegen, 
(get.) J. L. CLUYSENAER, 

Directeur-Generaal. 
J. H. NrvEL, Seeretaru. 

M883tricht, den !Oden September 1892. 
De Nederlan1Uclie Z11ider,poor11Jeg-Maataclzapp#, 

<get.) S.a.BOLKA, Directeur. 
W. K. D. J CARON, Secretaru. 

's-Gravenhage, den 16den November 1892. 
De Min. 11a1J 1/Tater,taat, Hand4l en Nijverlzeid, 

(qet.) C, LELY, 

De Miniater van Fi1J1Jnciën, (g11'.) PrERSON. 

Voor eensluidend 11fachrift, 
De Secretarv-Generaal van lzèt Departement van 

Waterataat, Handel tm Nijverlzeid, 
<911t.) DE BoscH K:&JU>J:R. 

23 Juni 1893. WET, houdende bekrachtiging 
eener overeenkomst met de Nederlandsche 
Handelmaatschappij ter vervanging van die, 
bekrachtigd bij de wet van 12 Juni 1883 
(Staatabtad n°. 67). S. 113. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/93, n°.108, 1-li. 
Ha1Jd. id. 1892/93, bladz. 1181-1200. 
Hand. l•Kamer 1892/93, bladz. ~96, 415-420. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging gçnomen hebben , dat 

het wenscbelijk is, dat de hieronder vermelde 
overeenkomst bij de wet worde bekrachtigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De overeenkomst op den 2den De

cember 1892 tnsschen den Minister van Koloniën, 
behondens bekrachtiging bij de wet handelende 
namens den Staat der Nederlanden, en de Direc
tie der- Nederlandsche Handelmaatschappij, han
delende namens die naamlooze vennootschap, aan
gegaan ter vervanging van die van 30 Maart 
1883, behoorende bij de wet van 12 Jnni 1883 
(Staatablad n•. 67), wordt bekrachtigd, zooals 
die in afschrift aan deze wet is gehecht. 

De bekrachtiging geldt alleen voor den ter

mijn van vijf jaren, in art. 7 der overeenkomst 
bedoeld. 

De overeenko1111t wordt uiterlijk op 30 Decem
ber 1897 door den Minister van Koloniën namens 

den Staat opgezegd, wanneer zij niet v66r dien 
dag opnieuw door de wet is bekrachtigd. 

2. De overeenkomst, bij het voorgaand artikel 
. bekrachtigd, wordt gratis geregistreerd en is 

vrij van leges. 

Lasten en beveleu, enz • 
. Gegeven te Arolsen, den 23sten J ani 1893. 

(get.) EMMA. 
De Mi,.i,ter 11a1J Kol,o,.ii,o, (vet.) v. DR»EX. 

(Uitgeg. 8 Juli 1893.) 

AFSCHRJ:PT. 

De Minister van Koloniën, behoudens bekrach
tigiug bij de wet handelende namens den Staat 
der Nederlanden, en 

de Directie der N ederlandscbe Handelmaat

schappij, handelende namens die naamlooze ven
nootschap , zijn overeengekomen als volgt : 

Art. 1. De N ederlandsche Handelmaatschappij 

neemt op zich om in hoedanigheid van commia
sionnair, met de uit het delcredere voortvloeiende 
aansprakelijkheid, de Indische gonvemementa
prodocten, voor zoove;re zij door de Regeering 
ten verkoop in Nederland bestemd worden, af 
te schepen, te vervoeren, op te slaan, te behee

ren en te verkoope'!, alles met inachtneminir rnn 

de aanwijzingen door de Regeering te geven. 

Geschillen ter zake nn de in alinea 1 bedoelde 
verrichtingen, tn88chen de Maat11Chappij en derden 
ontstaande, kunnen dÖor baai' niet bij dading 
worden beëindigd, dan met machtiging der Koningin, 

en wanneer zij een bedrag van méér dan /10,000.
betreffen, behoodena bekrachtiging bij de wet. 

2. Tot zekerheid voor de getrouwe naleving 

van hare verp!ichtinp:en, wordt door de Neder• 
landsche Handelmaatschappij bij de Nederlandsche 
Bank, ten deze optredende als agent van den 
Staat, in geld of geldswaarde, eene som van 
vijf millioen golden in paud gegeven , met al de 

gevolgen omschreven in den negentieoden titel 
van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Voor al hare in art. 1 genoemde verrich
tingen geniet de N ederlandsche Handelmaatschappij 

als commissie (met inbegrip van delcredere) één 

en een half percent van de bruto opbrengst der 
door haar verkochte en verantwoorde gouverne
ments-prodocten. 

4. De N ederlandsche Handelmaatschappij on
derwerpt zich, wat betreft de wijze waarop zlj 
rekening en verantwoording aan den Staat aflegt, 

aan de wette!\jke bepalingen die deswege zijn of 
nader znllen worden vaatgesteld , en aan de voor

schrüten door de Regeering ter uitvoering van 
die wettelijke bepalingen of in overleg met de 
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Algemeene Rekenkamer in 
of te geven. 

Nederland gegeven . 23 Ju,.;, 1893. Wn, tot verhooging der begroo_

5. Zoolang de Nederlandsche Handelmaat
schappij aan alle nit deze overeenkomst voort~ 
vloeiende verplichtingen getronw voldoet, zal de 
Regeering zich van geen anderen tnsschenpersoon 
bedienen voor het afschepen , vervoeren, opslaan, 
beheeren en verkoopen van de Indische gouver
nements-produeten, die ten verkoop in Nederland 

bestemd zijn. 
6. Geschillen, uit deze overeenkomst voort

'l'loeiende, worden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheidslieden , waarvan een door elk 
der partijen, en een door den Hoogen Raad der 

· Nederlanden te benoemen. l)e Minister vau Ko
loniën is echter bevoegd eene voorloopige beslis
sing te nemen, waaraan de Nederlandsche Han- · 
del maatschappij gevolg geeft, bebondens hare 
aanspraak op schadevergoeding wanneer zij door 

· de nitspraak der scheidslieden in het gelijk wordt 
gesteld. In zoodanig geval beslissen de scheids
lieden bij hnnne nitepraak ook over het bedrag 
der schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkOJ11St niet vcS6r 
1 Juli 1893 door de wet ia bekrachtigd, wor<tt 
zij geacht niet te zijn gesloten. 

Door de wet bekrachti~d zijnde, treedt zij in 
werking op l Jannari 1895, en vervangt alsdan 
de overeenkomst van 30 Maart 1883, bekrachtigd 
bij de wetten van 12 J nni 1883 (Staatablad 
no. 67) en 5 November 1887 (Staatablad u0 • 182). 

Zij blijft van kracht tot 31 December 1899, 
doch wordt geacht telkens voor den tijd van vijf · 
jaren verlengd te zijn, bijaldien geen der partijen, 
minstens twee jaren vcS6r het einde van elk vijf
jarig tijdperk , haar voornemen zal hebben te 
kennen gegeven om de overeenkomst te doen 
eindigen. 

Aldna opgemaakt in duplo op den 2den Decem

ber 1892. 

ting van uitgaven van Nederlan!Uch-Indië 
voor het dienstjaar 1893 , ten behoeve van 
de werken tot verbetering der bevloeiing en 
afwatering van de Solo-r1allei. S. 114. 

23 Juni 1893. Wn, tot verhooging der begroo
ting van nitp;aven van Nederland1clt.fndiiJ 
voor het dienstjaar 1893, ten behoeve van 
den aanleg van een spoorweg van Proboli11f.fl,O 
over Kl,al&al,, en Djem68'1' naar Panaroel:a" 
.met een zijtak van Radoeagomg naar Paairiar,. 
s. 1!5. 

26 JUlfi 1893. M1ss1u van den Minister van 
Bionenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Kooingin in de provinciën, betreffende 
de afl[ifte van attestatiëo de vita. 

Door den Minister van Justitie is mijne aan• 
dacht gevestigd op bedriegerijen, door Oost• Indische 
gegageerden veelvuldig gepleegd met behnlp van 
hno atteatatiën de vita. Zij weten dikwijls voor
schotten te verkrijgen tegen afgifte der door hen 
geqniteerde attestatiëo. Deze verliest echter hare 
waarde voor den geldschieter, indien de gegegeerde 
een verhuisbiljet neemt, nog v6ór den betaaldng 
in zijne nieuwe woonplaats weder eeoê altestatie 
aaovnagt en hiermede gewapend betaling van tet 
gagement erlangt. 

Ten einde bedoelde misbruiken te voorkomen, 
acht ik het in overleg met de Ministers van Fi
nanciën en van Koloniën wenschelijk, dat voortaan, 
te beginnen met September e. k., de attestatiën 
eerst den Uden of 15deo van de eerste maand 
v~n elk kwartaal, derhalve zoo kort mogelijk 
vó6r den betaaldag worden afgege~en. 

De Minia/81' r1an Binnenlawclu Zal:m, 

Voor den Minister, 

De Mir,üter van Kololfiëlf, (get.) v. D,;or.K. De Seeretaria-Generaal, (get.) DllCKKEESTER. 

Neàerlalfrkche Ha1'delmaatacl,,appij, 

(get.) F. ALTING MEES. 

P. HARTBBN, 

FRAISSINJ!:T, 

Voor eensluidend afschrift, 

D, Secr,tarû-Gmeraal /Jij Aet Departemt11t flalf 

Kokmiëlf, 

(git.) H. VAN DER W11c1t. 

1893. 

26 J""i 1899. ARREST van den Hoogen V,aad 
der Nederlanden, betreffende het formulier 
van afkondiging eener plaatselijke verordening. 

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

req. voorgesteld bij memorie: 
Schending door niet-toepassing van de artt. 1 

en 9, afd . . tl, der verordening op de straatpolitie 
te OndenbÓsch; 
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Gehoord den advocaat van den !(ereq.; 
0oerwegenàe, dat bij het bestreden vonnis be

wezen is verklaard , dat de gereq. in het jaar 
1892, in de tweede helft der maand Angustas, 
omstreeks op den Bosscbendijk in <le gemeente · 
Oudenbosch, een gebouw heeft daargesteld of 
doen daarstellen , zonder van het voornemen tot 
daarstellen daarvan vooraf aangifte te hebben ge
daan ter izemeente-secretarie te Oudenbosch, terwijl 
bovendien genoemd gebonw vooruitspringt op de 
n,ltîng, in welke het naast aangrenzende gebouw 
is geplaatst; 

0. dat dit feit valt onder het bereik van art. l 
vao afdeeling à der verordening op de straat
politie van de gemeente Oudenbosch, op de over
treding waarvan straf is gesteld bij art. 9 van 
dezelfde afdeeling; • 

O. dat de kimtonrechter deze verordening als 
niet behoorlijk afgekondigd, niet verbindend heeft 
geacht, en dat hiertegen het middel van cassatie 
is gericht; 

0. daaromtrent, dat het formnlier van de af
kondiging van gemelde verordening luidt: 

..- De burgemeester en wethouders van Ouden
bosch; 

Doen te weten, dat _, door den raad dier ge
meente, in zijne openbare vergadering van den . 
20sten llecember 1865, gewijzigd in die van den 

111 Januari 1866, is vastgesteld de volgende: 
erordening op de straatpolicie"; 

O. dat de kantonrechter terecht heeft geoor
deeld , dat, ingevolge de bepalingen van de ge
meentewet, de vermelding van de vergadering, 
waarin eene gemeentelijke politieverordening door 
den Raad is vastgesteld, in het formulier van afkon
diging een vereiscbte is, en dat daaraan niet is 
voldaan waar, zooals hier geschied is, \_n liet 
formulier melding wordt gemnakt van eene ver
gadering waarin de verordening ~s vastgesteld, en 
van eene latere vergadering waarin zij is ge
wijzigd; 

0. dat hiertegen, bij de memorie van cassatie, 
wel wordt aangevoerd, dat de woorden van het 
forfiljlier geen anderen zin kannen hebbeu dan 
dat 'éle datum der verordening die is waarop zij 
ten slotte gewijzigd is vastgesteld, alzoo den 
19 Januari 1866, ,loch dat die woorden ook-eene 
andere opvatting toelat~n, . deze namelijk, dat, 
nadat de verordeniBg in de vergadering van den 
20 December 185 5 was vastgesteld, in !Ie vergade
ring van 18 Januari 1856 wijzigingen zijn voor
gesteld en aangenomen, zonder dat de verorde-

ning, zooals zij gewijzigd was, in haar geheel 
in stemming is ~ebracht, in welk ~eva) de vast
stelling voor een deel in de eerste en voor een 
_ander deel in de tweede der- bedoelde vergade-
ringen zou hebben plaats gehad ; · 

0. dat het formulier, door in het onzekere te 
laten in welke vergadering de af!(ekondigde ver

. ordening is vasigesteld, niet voldoet aan art. 173 
der gemeentewet, en de verordening alzoo, volitens 
art. 168 dier wet, niet verbindt; · 

dat het middfl van cassatie mitsdien is ongegrond; 
Gezien art. 370 Strafvord . ; 
Verwerpt het beroep ; de kosten te dragen 

door den Staat. 

. 29 Jum 1893. MISSIVE van den Minister van 
.Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën, omtrent de 
uitvoering der wet tot voorziening betreffende 
het ingezetenschap voor de toepassing der 
nationale miltie. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken de aan
dacht van burgemeesters en wethouders der ge
meenten in Uwe proYincie te vestigen op de met 
1 Juli e. k. in werking tredende wet van 22 Juni 
j.l. (Staatsólaà n•. 91), waarbij bepaald is, dat, 
voor zoover voor de toepassing der wet betrek
kelijk de nationale militie, ter sauwijzing wie inge
zetene is of wie voor ingezetene wordt gehouden, 
de bepalingen gelden, voorkomende in art. 3, 
eerste, tweede en derde Jid, der wet van 28 J ali 
1860 (Staauólaà n°. U), gewijzigd bij de wet 

. van a Mei 1851 (Staauólad n°. 46), die bepa-
lingen daarvoor van kracht blijven. 

Ten aanzien van de vraag, of iemand voor de 
toepassing der slotbepaling van art. 16 der wet 
betrekkelijk de nationale militie, vreemdeling is 
en welke vraag tot dusver hare oplossing moest 
vinden in de wet van 28 Juli 1850 (Staauólaà 
n•. 4.4), zal te rekenen van 1 Juli e. k. de wet 
van 12 Decem her 1892 (Staataólaà n°. 268), op 
het N ederlanderSl'hap en het ingezetenschap, moeten 
beslisseli. 

Mochten !lr onder de in 1873 of in 1874 ge
boren person~n zijn, die wegens de slotbepaling 
van art. 16 der wet betrekkelijk de nationale 
militie niet voor de militie werden ingeschreven , 
omdat zij geen Nederlanders waren in den zin 
der voormelde wet van 28 Juli 1860, maar die, 
als Nederlanders volgens het Burgerlijk Wet boek, 
ingevolge den eersten volzin van het eerste lid 
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der over11:ao~bepaling van de bovenaangehae.!de 
wet van 12 December l892 bij het in werking 
treden dezer wet Nederlanders zijn in den zin 
dier wet, dan ia - . zoo zij ook overigen• in de 
termen ve.!len van voor de militie te worden inge• 
110breven en, wat de in 1873 geborenen aangaat, 
voor zoover zij op 1 Jnli e.k. niet het :.!l• levens
jaar zullen zijn iugetreden - art. 20 der wet 
betrekkelijk de nationale militie op hen toepasselijk, 
en znllen zij alsnog, c. q. met toepassing van 
art. 21 dier wet, voor de militie zijn in te schrijven. 

Ook hierop zij de aandacht gevesfigd. 

.De Minûter van Binnentandlcke Z11ken , 

Voor den Minister, 

De Secretarû-Gene'T'aal, (!/11t.) D1JCKHEBSTER. 

30 Juni 18113. VoNNIS van de arrondissements
rechtbank te Amsterdam, houdende beslis
sing dat het begrip "onderstand" in den zin 
der k1eswet niet omvat elke hulp, kosteloos 
verleend, maar in zich eluit het denkbeeld 
van bedeeling, of wel geregelde ondersteuning 
van armen ter leniging in bonnen nood. 

De rechtbank enz., 
Herzien het reqnest van P. J. P_gNKIKG te 

Amsterdam, dd. 15 April 1893, waarbij deze 
vraagt, dat de rechtbank bevele, dat met ver
nietiging van het besluit van den gemeenteraad 
van Amsterdam, zijn naam zal blijven of op 
nienw zal worden ingeschreven op de vastgestelde 
kiezerslijsten; 

Gezien het vonnis dezer rechtbank van den 
31 Mei 18113, waarbij de verzoeker niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijn gedaan· verzoek, zoomede 
het arrest van den Hoogen Raad der Neder
landen van den 23 J nni 18113, waarbij gezegd 
vonnis ia vernietigd en de zaak ternggewezen 
naar deze rechtbank om verder te worden be• 
handeld en beslist, de kosten te voegen bij die 

der eindoitspraak; (l) 

(1) Dit arrrest luidt als volgt: 
De Hooge Raad enz., 
Gezien het verzoekachrift van P.J. P., wonende 

in de :Ferdinand Bolstraat te Amsterdam, op den 
8 Jnni 1893 ter griffie van den Hoogen Raad 
ingediend, waarbij hij zich in cassatie voorziet 
tegen een vonnis der arrondissements-rechtbank 
te Amsterdam, eerste kamer dd. 31 Mei 1893, 
bij hètwelk hij niet-onhaakelijk is verklaard in 
zijn verzoek tot vernietiging van een beslnit van 
den gemeenteraad van Amsterdam, waarbij zijn 
naam is geschrapt van de kiezerslijsten ; 

Gezien het nader verzoekschrift ven genoemden 
P11N111110 aan deze rechtbank dd. :.!7° Juni 1893, 

waarbij verzoeker bij zijn gedaan verzoek rnlhardt; 
Gehoord de conclusie van den officier van 

justitie, genomen ter terechtzitting van 28 Juni 
1811':I, waarbij deze persiteert hij zijne reeJs ge
nomen coucl11sie, daartoe strekkende, dat het der 
rechtbank behage den req~1estrent zijn bij intro
ductie! request gedaan verzoek toe te wijr,en; 

Oo!lrlDegende dat de gemeen teraed van Amsterdam,_ 
mededeeling ontvangen hebbende van de comr•e 
nit het burgerlijk ai-mbestnnr voor de huiszitten!'e 

Gezien het vonnis van de arrondissements-recht
bank te Amsterdam van 31 Mei l 8113, eerste 
kamer; 

Gehoord de conclnsie van den procureur-gene
raal, genomen op de terechtzitting van 16 Juni 
1893, strekkende enz.; 

O,erwegende dat als eenig middel van cassatie 
is voorgesteld: Soheuding, immers verkeerde toe
passing van de artt. 14 en 15 van de wet van. 
4, J nli 1860 ( Staat46tad, n°. 37) zooala die ia ge
wijzigd bij art. V [I der additiontlllle artikelen van 
de Grondwet, door niet-ontvankelijk te verklaren 
het verzoek des reqnirant's tot vernietiging van 
een besluit van den ~emeenteraad van Amsterdam, 
waarbij zijn naam is geachrapt van de kiezerslijsten, 
omdat bij het verzoekschrift wel aaawezig was 
eene kenni~geving van den gemeenteraad, dat be
sloten zoude zijn, dea requirant's naam van die 
kiezerslijsten te laten vervallen, doch dat deze 
kennisgeving niet kan vervangep de beschik g 
tehe v ao den gemeenter11ad , waarvan, zooals de 
wet voorschrijft, afschrift bij het verzoek moet 
worden overgelegd ; 

0. dat blijkens de feitelijke be■lissing van de 
rechtbank, • bij het verzoekschrift aanwezig was 
eene kennisgeving van den gemeenteraad van Am
sterdam van 7 April 18113, geteekend door den 
voorzitter en seeretaris aan P. J. P., te Amster
dam, waarbij aan dezen wordt te kennen gegeven, 
dat besloten ia zijn naam van de kiezerslijsten 
dezer gemeente te laten vervallen op grond dat 
hij voor zijn minderjarige zoon in 1892 onder
stand van het armbestuur heeft genoten"; 

0. dat de rechtbank ten onrechte tevens be
elist, dat die kennisgeving niet kan vervangen 
de beschikking zelve, vermits die kenuisgeving 
inhoudt de schriftelijke mededeeling un het be
sluit zelf met zijne gronden, zoodat daardo<e be
hoorlijk is voldaan aan de bepaling van art~ l 5 
der aangehaalde wet, en de overlegging van 
eenig verder afschrift van het beslnit wa, over
bodig; 

Vernietigt het bestreden vonni1; 
Wijst de zaak terng naar de arrondissements

rechtbank te Amsterdam om verder te worden 
behandeld en beeliat; de kosten te voegen bij die 
der einduitsprauk. 
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armen, het weduwenhof en het armenhuis omtrent 
personen wier namen op de kiezerslijsten dezer 
gemeenten voorkomen en die in het burgerlijk 
jaar, aan de vaststelling dier lijsteO: voorafgaande, 
van wege die instelling vau weldadigheid onder
stand hebben genoten, den 7 April 1893 aan _: 
den thans reqneatran~ heeft ter kennis gebracht 
dat besloten is zljn nRam van de bovenbedoelde 
lijsten te laten vervallen, op grond dat bij voor 
zijn minderjarigen zoon in het jaar 1892 onder
stud van de genoemde instelling heeft genoten, 
welke onderstand heeft beataan, blijkens de missives 
van den secretaris van meergenoemde gemeente 
dd. 29 Maart 1893 aan den thans requestrant, 
in kostelooze verpleging of geneeskundige hulp 
van en aan requestrants minderjarige zoon; 

0. dat blijkens art. 1 der wet van 4, Juli 1850 
(Stbl. n°. 37) 2ooals dit wordt !(elezen bij art. VII 
der additioneele artikelen der Groniwet, op de 
lijsten van kiezers niet worden geplaatst o. a. zij 
die in het burgerlijk jaar voorafgaande aan de 
vaststelling der kiezerslijsten onderstand v_an eeue 
instelling van weldadi~heid of van een gemeente
beatnnr hebben genoten; 

0. dat het begrip •onderstand" in den zin 
der kieswet niet omvat - zooala de gemeente
raad implicite heeft beslist - elke hulp, koste
loos verleend, maar in zich slnit het denkbeeld 
van bedeeling, of wel geregelde ondersteuning 
van armen ter leniging in hunnen nood; 

0. dat van dergelijklln onderstand in deze 
niet de re,le zijnde, doch slechta van eene tijde
lijke kostelooze verpleging in een gasthuis, de 
bealiBBing van den gemeenteraad moet worden ver
nietigd; 

Gezien voormelde wetsartikelen , art. 15 en 
volgende van genoemde wet; 

Vernietigt het besluit van den gemeenteraad 
van Amsterdam van den 7 April 1893; 

Beveelt dat reqnestranta naam zal blijven of 
op nieuw zal worden ingeschreven op de door 
burgemeester én wethonder1 vastgestelt!e kiezers
lijsten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad. 

20 Juli 1893. B1t8LUIT, tot toepasafog der wet 
van 26 -April 1884, (S{a,aûhlatl n°. 80), 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884, 
(Staa,t,b[a,tl n°. J 6 i), tot vaststelling van boiten
gewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer 
nitbreidiog en gevolgen. S. 116. 

IN NAAlf VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Overwegende , dat toepassing der wet van den 
26 April 188i (Staatahla,tl n•. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884, (Staafa/Jlatl n°. 16'), 
tot vaststelling van buitengewone maatreJ!:elen tot 
afwent!ing van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering hare_r oitbreidiog en gevolgen, noodzakelijk 
ie wegens het voorkomen van gele koorts, Aziatische 
cholera en pokken in verscheidene -plaatsen in 
het buitenland ; 

Op de voordracht van den Minister van Bin• 
nenlaodsche Zaken, van ló Juni 18113, n°. 2985, 
afdeeling Medische Politie, en van den Minister 
van Financiën, ,·an 29 Jnni 1893, n°. 72, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884, (Staa,f1• 
hlatl n°. 80), aangevuld bij de wet van 20 Juli 
1884, (Sta,al,hlatl n•. 164), en op het Koninklijk 
beeloit van 13 Juli 1892 (Staatahlatl n°. 177); 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
4, Juli 1893, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 14, Juli 1893, 
n°. 333i, afdeeling Medische Politie, en van 
den Minister van Finandën, van 18 Juli 1893, 
n°. 5, Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan~ te bepalen : 
Art. 1. In- , door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstnkken en ongewasschen lijf- en 
bedd,goed is verboden nit landen of plaatsen door 
de Ministera van Binoenlaodsche Zaken en Fi
nanciën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens, ten minate 
drie dagen v66r dat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Netlerlawclte Staatacourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

De voornoemde Ministers zijn bevoegd die aan
wijzingen te veranderen , zoo dikwijls de omstan• 
digheden dit gedoogen of noodig maken, alsmede 
te bepalen of en in hoever de bagages, door 
reizigers medegebracht, onder het verbod zijn be
grepen; de beschikkingen over deze onderwerpen 
worden ook in de Neàerland,clie Staat,courant 
geplaatst. 

2. Het tegenwoordig besluit, dat gedorende 
één jaar van kracht blijft, treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staal,iJlatl en van de Staatacourant, waarin 
het is geplaatst. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit 
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beslnit, dat in het Staatsblad en ,gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden ir:eplaatst en waarvan 
afschrifi zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten Jnli 1893. 
(get.'). EMMA. 

De Minûter van .Binnenlantlsclte Zaken, 
(gèt.) 'fAg VAN POORTVLIET. 

De MiniJter van Finaflciên , (J/èt.) P1Eeso,.-. 

(Uitgeg. 10 .J.ug. 1893.) 

20 Juli 1893. Bl,;sLUJT, tot nadere wijziging 

van het Koninklijk besluit van 29 Angns• 
tus 1883 (St~tsblad n•. 133), houdende 

vaststelling van nieuwe regelen omtrent de 
benoembaarheid en uitzending van ~echterlijke 

en administratieve amljtenareu voor den dienst 
in Nederlandsclt-Indië. S. 117. ' 

IN N.U.JI VAN H. M. WILHELMINA. EKZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Ko

loniën, dd•. 5 Mei 1893, ljtt•. D, n•. 13; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

20 Juni 1893_, n•. 6); 

Gezien het nader rapport van den voornoemden 
Minister, dd. 15 Jnli 1893, iitt•. D, n•. 61; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het groot-ambtennarsuamen voor den 

Indischen dienst wordt naar de bepalingen voor

komende in afdeeling I van het Koninklijk be
slnit van 29 Angustus 1883 (Nederlandse!, Staau
blad n•. 138, Indisch Staatlblad n•. 249), zoo

als die zijn ~ewijzigd bij de Koninklijke besluiten 

van 24 October 1889 (Nederland1clt Staatdlad , 
0

n•. 131, Indûclt Staatsblad 1890, n•. 4), en 

16 April 181!2 (Nederla111üclt Staat,blad n•. 87, 
Indûc!, Staatsblad n°. 160), en in het ingev.olge 

eerstgenoemd beslnit vastgestelde programma nog 
slechts afgenomen in de jaren 1894 en 1895 en 
alleen van hen, die in Nederland ten genoegen 

van den Minister van Koloniën en in NederlandscÁ
lndië ten genoegen van den Gouverneur -Generaal 
bewijzen dat zij zich voor dat examen reeds hebben 

voorbereid vóórdat in 1893 de gelegenheid werd 
gegeven om het af te leggen. 

Overigens gelden voortaan voor het groot

ambtenaarsexamen de bij dit besluit behoorende 

•Bepalingen". 
2. Waar in de afdeelingen 11 en JII van het 

hierboven genoemde Koninklijk besluit van 29 Aa
gastns 1883, zoomede in het Koninklijk besluit 

van 23 December 1892 (Nederlandsclt Staatsblad 
n°. 286, Indûck Staat8blad 1893, n•. 72) sprake 

is van het groot-ambtenaarsexamen, wordt ten 
aanzien van hen• , die niet hebben voldaan aan- en 
ten aanzien van hen die niet meer worden toege
laten tot het examen , omschreven in. afdeeling I 
van het Koninklijk besluit van 29 Angnstna 1883, 
verstaan het tweede gedeelte van het groot-ambte
naarsexamen volgens de bij dit besluit behoorende 
• Bepalingen". 

3. Ten aanzien van hen, die nan het tweede 

' gedeelte van het groot-ambtenaarsexamen volgens 

de bij dit besluit behoorende • Bepalingen" hebben 
voldaan, wordt het .tweede Üd van artikel 7 van 
_het meergenoemde Koninklijk besluit van 29 An
gnstns 1883 gelezen als volgt: • Voor benoemingen 

•op Java komen bij voorkeur diegenen in aan• 
,merking, welke bij het examen d·e hoogste cijfers' 

,in het Javaansch hebben behnald." 

4. De eerste alinea van artikel 11 van het 

m~rgeaoemJ Koninklijk besluit van 29 Ang111-
tus 1883 wordL gelezen zooals zij luidde v66r het 

in werking treden van het Koninklijk besluit van 

28 Mei 1886 n•. 28 (Nederla#dsclt Staat8blad 
n•. 108, IndiscÁ Staat8blad n•. 148), hetyrellt 

wordt ingetrokken. 
De Minister van Koloniën is belast -meL de •it

voering van dit beslnit, dat in het Staat&b'11,à en 
in de Staalacourant zal worden geplaatst en waar

van afsehrift zal worden gezonden aan de Alie
meene Rekenkamer. 

Het Loo, deb 20sten Juli 1893. 
(get.) E M M A. 

De Minûter van Kol01fÏê11, (get.) v. llEDEH. 

,(Uitgeg. 5 Àug. 1893.) 

B E P A L I N G E N betreffende Áet groot
ambtenaarae:z:amen voor den Indilclten 
dienst. 

Art. 1. Het groot-ambtenaar.examen wordt ge
splitst in twee gedeelten, waarvan het tweede 

vergelijkend is. 
Tot het afleggen nn het eerste gedeelte wordt 

van het jaar 1894. af, en tot het afleggen van 
het tweede gedeelte wordt van het jaar 1896 af, 

jaarlijks zoowel in Nederland als in Nederlandsck
Indië de gelegenheid gegeven. 

2. Het eerste gedeelte van het groot-ambtenaars-

examen omvat de volgende vakken: . 
1°. ~e aardrijksknnd·e van Nedertandsc!,-lndië; 
2°. de Nederlandsch-Indische wetboeken; 

3°. de inleidiqg tot de godsdienstige wetten , 

volksinstellingen en gebruiken van- Nederlandsck

Indië; 
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4,0 • de begi~sel~n van de Maleiache taal; 

5°. de beginselen van de Javaansche taal. 

Tot _het afle1gen van dit gedeelte van het groot
ambtenaarsexumen worden . alleen zij toegelaten, 
die voldaan hebben aan een der volf(ende examens: 

a. een der exameus ter verkrijging van een ge• 
tui chrift van bekwaamheid tot de studie aan de 
universiteit, of een iler examens door de facul

teiten aan eene N ederlandscbe universiteit af11e
nomen; 

b. h'l,t bij de wet op het middelbaar onderwijs 
bedoelde eind-examen van de h.oogere burgerscholen 

met vijfjarigen cursus, of van de Rijkslandboow
echool, of van de polytechnische school; 

c. het examen dat wordt afgenomen van hen , 
die onderwijs hebben genoten in den voorberei
denden cursns aan de Rijks!andbouwschonl, be

doeld bij het Koninklijk besluit van Il Januari 1891, . 

n°. 10 (Indiacl, Staaublad n°. 104.); 
d, het eindexamen van de hoogere burgersch,olen 

met vijfjarigen cursus in Nederlanrucl,-Indië; 
e. het eindexamen van het Koninklijk Instituut 

voor· de Marine of een eindexamen aan de Konink
lijîe Militaire Academie. 

~- Het tweede gedeelte van het groot-ambtenaars
examen strekt zich in elk geval uit 0!er de vol

gende zes vakken, die mitsdien verplichte vakken 
worden gebeeten : 

1°. de geschiedenis van NederlandJck-Indië; 
2°. de land- en volkenkunde van Nederlandscl,-

11'àië; 

8°. de godsdienstige wetten, volksinstellingen 
en gebruiken van Nederlan,J,acl,-Indië; 

4.0
• de staatsinstellingen van Nederlanruck-Indië; 

5°. de M aleische taal ; 

6°. d_e Javaansche taal. 

Desverkiezende kan men btï het tweede gedeelte 
van het groot-ambtenaarseumen ook examen af
leggen in iedere andere in Nederlandack-Indit 
inheemsche taal, waarin onder voldoende waar
borgen (ter beoordeeling van den Minister van 

Koloniën of van den Gouverneur-Generaal) examen 
kan worden afgenomen. 

Elke taal wordt bij het examen aangemerkt als 
een afzonderlijk vak. 

Tot het afleggen van het tweede l(edeelte van 

het groot-sm btenaarsexamen worden alleen zij toe

gelaten, die aan het eerste gedeelte hebben voldaan. 

Zij , die nog· tot eenigen diens! bij de marine 
of bij het leger in Nederland of in Ooat- of 
_11'est-Indië · verplicht zijn en zij, die uit hoofde 

van bonnen landaard nie,t in aanmerking kunnen 

komen voor èene benoeming bij den burgerlijken 
dienst in Nederla11rucl,-Indië, worden niet tot het 
afleggen van het tweede gedeelte van het groot

ambtenaarsexamen toegelaten. 

4. Wie aan een der beide l!edeelten van het 

groot-ambtenaarsexamen heeft vol~aao, ontvangt 
te dier zake een getuigschrift. waarin vermeld 
staat welk cijfer hem is toegekend voor elk vak 

waarin hij geëxamineerd werd. 
5. In de jaren 1894, en 1895 wordt het eerste 

gedeelte van het groot-ambten~arsexamen afgelegd 
voor dezelfde commissie, die het groot-ambtenaars
examen op den ouden voet volgens afdeeling I 
van het Koninklijk besluit van 29 Aog.astus 1888 

(NederlandJcl, Staatlblad n°. 133, Indisch Staafa

blad n°. 24.9) afueemt, en te gelijker tijd met of 
onmiddellijk na dat examen. 

6, Te beKinnen met het jaar 1896 worden het 

eerste en het t1veede gedeelte van het groot-ambte• 
naarsexameo afgenomen door dezelfde commissie, 

te gelijkertijd of onmiddellijk na elkander. 

Het groot-ambtenaarsexamen vangt ieder jaar 
aan ·, in Nederland op den derden Maandag in de 

maand Jnni, in Nederland,ack-Indië op het tijd

stip door den Gonveroenr-Generilal te bepalen. 
Omstreeks twee maanden te voren wordt het twee 

malen aangekondigd in het ollicieele nieuwsblad. 

Binnen eeoe maand na de eerste aankondiging 

moeten zij, die aan het examen wenschen deel te 

nem~n, daarvan schriftelijk kennis geven: in Ne
derland aan het Departement van Koloniën, in 

Nederlanruck-Indië aan de Algemeene Secretarie. 
Zij geven daarbij op aan welk gedeelte van het . 

examen zij wenschen deel te nemen, en - wan

neer dat het tweede gedeelte van het-examen is -

of zij nog in andere ialandsche talen dan Maleisch 

en Javaansch wenschen te worden geëxamineerd. 

Tevens moeten zij het bewijs overleg1?en, dat 

zij tot het gedeelte van het examen, waarvoor zij 
zich aanmelden, kunnen worden toe1?elaten inge

volge het bepaalde bij de artikelen 2 en 3. 
Zij, die zich vroeger tot eenigen dienst bij de 

Marine of bij het leger in Nederland of in Oost

of ff' est-Indië verbonden hebben, behooren om 

tot het tweede gedeelte van het examen te kunnen 

worden toegelaten tevens aan te tonnen dat buo 
dienstve.rband is verstreken, of·wel een bewijs van 

verkregen eervol ontslag over te leggen. Doen zij 
dit niet, dan wordt op hun verzoek om het tweede 

gedeelte van het examen af te leggen geen acht 

geslagen en mitsdien daarvan geen mededeeling 

aan de examen-commissie gedaan. 
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Evenzoo wordt l(ehaodeld ten aanzien van de 

verzoeken om het tweede gedeelte van het examen 
af te leggen, van hen, die nit hoofde van hno 
landaard niet in aanmerking knnneo komen voor 

eene benoeming bij den bnrgerlijken dienst in 
Nederlanuck-Indii. 

7. Beide gedeelten van het f!;root-ambtenaara

examen worJen in het openbaar afgenomen, over
eenkomstig een ~egle~ent en program~a, door den 
Minister van Kolonien vaat te stellen. 

Aan iederen candidaat· wordt voo~ elk vak , 

waarin hij examen heeft afgelegd, een cijfer toe

gekend. 
De vraag, of .een caodidaat aan het tweede ge

deelte van het eumen voldaan of niet voldaan 
heeft, wordt beslist uaar gelang van de cijfers 

voor de verplichte vakken ve1·kregen, op de wijze 
in het exameo-rBf!;lement bepaald, zonder dat 
wordt gelet op het examen in de ouverplichte · 

vakken. 
8. De commiaaiëo, die het groot -ambtenaars

examen afnemen, bestaan nit minstens zeven leden. 

Zij worden ieder jaar benoemd, in· Nedfrlanà 
door den Minister van Koloniën, in Neàerlawck
Iftàië door den Gouverneur-Generaal. Aan een 
der leden wordt bij de benoeming het voorzit~r
echap, aan een ander het secretariaat opge

dragen. 
De leden 11:enieten reis- en verblijfkosten en 

vacatiegelden, voll(eoa bepalingen in Nederland, 
bij Koninklijk besluit, in Neàerlawck-Inàië door 
den Gouverneur-Generaal vast te stellen. 

,De commissiën brengen, in Neàerlaftà aan de~ 
Minister van Koloniën, in Neàerlawck-Indië aan 

den Gouvernenr-Generaal, een omstandig verslag 
van de beide gedeelten van het eumen nit en 
vermelden daarin ten aanzien van ieder der ge

examineerden den uitslag van het onderzoek in 
elk der vakken, waarin examen ia afgelegd, zoo

mede haar oordeel over de betrekkelijke bekwaam

heid van hen, die in het tweede gedeelte van het 

examen zijn geslaagd. 
Het verslag van het eerste lledeelte van het 

examen wordt in 1894 en 1895 uitgebracht door 
de commiaaie, die met het afnemen daarvan vol

gens art. 6 io beill&t. 
9. Wanneer bijzondere · omstandigheden dit in 

eenig jaar noodig maken , kan meér dan eenmaal 
de gelegenheid worden gegeven om het tweede 
gedeelte van . het groot-ambtenaarsexamen af te 
leggen. Daaromtrent wordt beslist door den Mi• 
nister van Koloniën, na overleg met den Gouver• 

enr -Generaal. De regelen voor het jaarlijksche 

txamen jjtesteld, wQrden zooveel mogelijk ook op 

zoodauig nader examen toe~pasl. 
Aldns vastgeeteld bij Koninklijk besluit van den 

20sten Juli 18113, n°. 29 (Neàerla1t1Uck Staaû1 
/Jlaà nu. 117). 

Mij bekçnd, 
De MirJilter 11arJ Kolottiim, (get.) v. D.l!l!,xx. 

20 Juli 1893. BESLUIT, betreffende de orirani

satie van het wapen der Koninklijke mare
chaueaee. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ~NZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
van 3 Jnli 189:1, Kabinet, Lett. D .. ; 

Gezien het rapport van den Minister van Jus
titie van 13 Juli 1893, 2de afdeeling C, n°. 161 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van het ii;estelde snb Il, 

snb c, snb f en snb g in de kolom • Bijzondere 
bepalingen", van de tabel •bijlage A, behoorende 
bij het Koninklijk besluit van 4 Maart l 893, · 

n•. 16 ," te bepalen: 
.Van het personeel van het wapen der K<Jlljnk

lijke marechaussee, hebben: 
de opperwar.htmeestera den graad van adjudanê 

onderofficier; 
de wachtmeesters den graad van sergeant-majoor; 
de brigadiers den graad van sergenot; 
de marechaussees en de hoefsmeden den graad 

van korporaal. 
De Minister van Oorlog ia belast met de uit

voering van dit besluit, waarvan afichrift zal 
worden gezonden aan de Ministers v_an J uatitie en 

van Binnenlandsche Zaken. · 
Het Loo, den 20sten Juli 1893. 

'9et.) E M M A. 
De Minilter r,an Oorlog' '9st.) SEYFFARDT. 

2~ JuU 1893. BBSLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 Juli 1886 (Staat,. 
lilad, n•. 121>) houdende aanwijzing van de 

bnitenlandsche instellingen en getuigschrifte 
bedoeld in artikel 85bir der wet, regelende 
het honger onderwijs, va.otsesteld bij de wet 
van 23 Juli 1885 (Staatalilad n•. 141). S. ll8. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' KNZ. 

W1~ EMMA 1 ENZ. 

Op de yoordracht van den Minister van Bin
nenlandsche . Zaken, .van 2 Juni 1893, n•. 2338•, 

afdeeling Onderwijs; 
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Gelet op art. 85bû der wet van 28 April 181f' 
(Staat,b!aà n•. l 02) gewijzigd bij de wet va,9-
23 Juli 1885 ( Staat,blaà n•. 141) ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Juli 1886 
J§taafablaà n°, l 21S) ; 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten d«, 
Rijksn ni versiteiten ; 

Den Raad van State gehoord (adviea van d~ 
4 Juli 18113, n•. 18); 

Gelet op het nader rapport van voornoemde!! 
Minister, vab 18 Juli 11193, n•. 3453, afdeeling 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eniig arti'J&el. 

Artikel 1 B aub 1°. van het Koninklijk besluit 
van 30 Juli 1886 (Slaat,blaà n°. 12b), wordt 
gelezen als volgt : 

het getuigschrift van met izoed gevolg afgelegd 
•examen de caiulidat en philosophie et lettres" 
in België. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met ~e uitvoering van dit bealuit, hetwelk 
in het Stuu/Jlaà zal worden 11:eplaatst en waar

van ,efschrfü zal worden gezonden aan den Ra.ad 
van State. 

Het Loo, den 22sten 
(g6t. ) 

Juli 18113. 
EMMA. 

De Mini,ter van Binn111tiand1cl,11 Zdm, 
(!/et,) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 3 .,tug. 18113.) 

22 Juli 18113. BESLUIT, hondende nadere wijzi
ging van het bij Koninklijk besluitvan 4 J nni 
1878 (Stt1atsblaà n•. 86) gewijzigde Konink
lijk besluit ·van 27 April 1877 (Staat1blaà 
n•. 87), waarbij de artikelen 84, 88 en 92 
der wet van 28 April 1876 (Staaf8blaà 
n°. 102) bedoelde examens en promotiën zijn 
vastgesteld. S. ll ll. 

bf NAAJJI' VAN H. M. WILHELMINA, E~Z. 

Wi;i EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bio
nentandsclie Zaken, van 1 Jnni 18113, n°. 1622•·, 
afdeeling onderwijs; 

Gezien de Koninklijke bealniten. van 27 April 
1877 (Staat,blail, n•. 87), en van 4 Juni 18.78 
(Staatablaà no. 86); 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten der 
Rijksuniveniteiten; 

Den Raad van State gt>hootd (advjes van den 
4 Juli 18113, n•. 17); 

Gelet op het nader rapport van den voornoem
den Minister, van lil Juli 18113, nO. 8452, 
afdeeling-Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepálen: 
Art. 1. Artikel 2, § 2, van het Koninklijk 

besluit van 27 April 1877 (Staat1blad n°. 87), 
wordt gelezen als volgt : 

Examens ter verkrijging van het doctoraat: 
a. in de Techtswetentll?hap, 
ll. in de staatswetenschap. 

a. &cl,f1,oetm1c1uJp. · 
Het candidaataexamen omvat : 
a. de encyclopaedie der rechtswetenschap; 
b. de geschiedenis en grondbeginselen van het 

Romeinsche recht; 
·c. de grondbey:inselen der staathuishondkonde. 
Het doctoraalexamen omvat : 
a. het Nederlandsch burgerlijk recht, en de 

boordbeginselen van de Nederlandacbe bnrgerlijke 
reclotsvorderiog ; 

ll. het handelsrecht; 
c. het Nederlandsche staatsrecht; 
à. het strafrecht en de hoofdbeginselen van de 

N ederlandache strafvordering. 
De vakken onder a en h vormen het eerste, die 

Of!der c en à het tweede gedeelte van het examen. 
b. Siaatnoete,uo!,ap. 
Het candidaatsexamen is hetzelfde als dat voor 

de rechtawètenschap. 
Het doctoraalexamen omvat: 
a,. het staajsrecht; 
b. de staatsinstelling_ van Nederland en zijne 

'koloniën en overzeesche bezittingen_; 
c. het volkenrecht ; 
à. de hoofdbeginselen van het N ederlandsch 

burgerlijk-, handels- en strafrecht; 
e. de staathuishoudkunde; 
f, de theorie der statistiek. 
De vakken onder a en b vor111en het e~rste, 

die onder c, d, e en f het tweede gedeelte van 
het examen. 

2. Artikel 4 van het Koninklijk bealnit van 
B7 April 1877 (Staat,blaà n°. 87) wordt gelezen 
'IJs volgt : · 

Alle doctorale examens worden in twee gedeelten 
geaplitst, die met tusschenroimte van minstens 
U oren en hoogstens 14 dagen, telkens door de 
faculteit te bepalen, worden afgelegd. De facnl
teit is bevoegd in bijzondere omstandigheden de 
t11sscheuruimte te verlengen. Voor zooveel noodig 
wordt door de faculteit tevens bepaald, waarover 
111k gedeelte van het examen zal loopen. 
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Na gnns(igen afloop_ van het eerste gedeelte 
van het examen worden den candidaat door de 
faculteit een of meer onderwerpen betreffende de 
wetenschap, waarin het doctoraat wordt verlangd. 
opgegeven, door hem schriftelijk te behandelen 
en bij het tw~ede gedeelte van het examen voor 
de . faculteit te verdedigen. 

Ingeval niet beide gedeelten binnen den voorge
schreven termijn met goed gevolg worden afgelegd, 
wordt aan hem , die bij het eente gedeelte vol
daan heeft, hiervan bij het einde van het tweede 
gedeelte een bewijs uitgereikt, tegen overle!(ging 
waarvan hij tot het tweede gedeelte afzonderlijk, 
mits aan dezelfde universiteit, weder wordt toe
gelaten. 

3. Artikel 6 vae het Koninklijk beslnit vaii 
27 Aprll 1877 ( Staaûbl,ad n°. 87) wordt gelezen 
als volgt: 

De examens worden mondeling afgelegd, be
houdens de voorschriften van art. 2, § 3 en 
art. 4, lid 2. 

In de faculteit der wis- en natuurkunde knnnen 
de examens ter beoordeeling van de faculteit boven
dien practisch geschieden. 

4. Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 
27 April 1877. (Staatsbl,ad n°. 87), wordt gelezen 
als volgt: 

Tot het afleggen van examens wordt gelegen
heid gegeven : 

1 °. in de faculteiten der godgeleerdheid, der 
rechtsgeleerdheià en der letteren en wijsbegeerte, 
voor alle examens ten allen tijde; 

2°. in de overige faculteiten : 
voor de candidaatsexamens zes weken v6ór en 

vier weken na de zomervar.antie, behouden& de 
bevoegdheid der facnlteiteu om ook op andere 
tijden te examineeren; 

voor de doctorale examens ten allen tijde. 
Gedurende de vacanliën worden geene examens 

afgelegd. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is -be

laat met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staati/Jl,ad zal worden geplaatst en waarvan 
af&chrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 22aten Juli 1898. 

(get.) E M MA. 

De Mini,,ter van Binnenl,antbc1ie Zalen, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 8 .Jug. 1898.) 

24 Juli 1893. WBT, tol goedk•nring der den 
12 Juli 1892 te Madrid geteekende Ver
klaring nopena de voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tnsschen Nederland en 
Spanje. S. 120. 

IN NAA1l VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Àboo Wij in overwegi~g genomen hebben, dat 

in de Verklaring nopens de rnorloopige regeling 
der handelsbetrekkingen tuascben Nederl,and en 
Spanje den U Juli 1892 door wederzijdache ge
volmachtigden te Madrid geteekend eene bepaling 
voorkomt die wettelijke rechten betreft ; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 69 
der Grond wet; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raai! van State enz. 

EniitJ artikel. 

De nevens deze wet in afl!Chrift gevoegde Ver
klaring tot vootloopige regeling der handelsbe
trekkingen tnsschen Nederland en Spanje den 
12 Juli 1892 door wederzijdsche gevolmachtigden 
te Madrid geteekend, wordt goedgelrennl. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven op het Loo, den 24sten Juli 1893. 

<.g,t.) EMMA. 
De Minüter van Buitenl,antlscl,e Zalm, 

(get.) VAN TII!NHOVEN. 

De Min. oan H1 ater,taat, Handel en Nijr,erMÏll, 
(g.et.) C. LKLY. 

De Miniater oan Fittanciën, (get.) Pu:&SoN. 
De Mini,,ter i,an Kolotaién, (!Jet.) v. DEDEll. 

( Uitgeg. 21 .Jug. 1893.) 

VBRTAL!i!<O, 

V E R K L A R I N G tU81c1ien de Regeering 
oan HtzTe Jlaje1tlit tie Konill{lin der Neder
landen en de Regeering r,an Zijne lffajn
teit den K011,ing van Spanje, geteelend 
te Madrid, den 12 Juli 1892, en regelende 
de luzndeubetreUingen t,u,chen Nederland 
en Spanje. 

In afwachting van het alniten eener op breedere 
grondslagen gevestigde Handela- en Scheepvaart
overeenkomst tusecben Nederland en Spanje, zijn 
de Regeeriog van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de Regeering van Zijue Majes
teit den Koning van Spanje overeengekomen nopena 
de volge1,1de Verklaring: 

1°. De artikelen afkomstig van Nederland en 
zijne koloniën, vermeld in het hiernevens gevoegd 



166 2 t J U L I 1 8 9 3. 

tarief (bijlage I), zullen bij recbtstreekschen invoer 

in Spanje en de nabijgelegen eilanden de iu dat 

tarief opgegevene rechten betalen. 

2°. Oe ártikelen in de hiernevensgevoel(de ta
bellen (bijlagen } . en II) vermeld , zullen aldaar 

bij rechlstreekschen invoer aan geene ~ndere of 

-hooitere rechten onderworpen ~ijn dan die wolke 
gelden voor gelijksoortige artikelen (natnnrlijke en 

fabriekmatige) afkomstig van eene andere natie. 

3°. De artikelen afkomstig van Nederland en 

zijne koloniën welke niet in de bijlagen I en II 
van deze Verklaring zijn opgenomen znllen, wan
neer zij rechtstreeksch worden ingevoerd, in het 

Schiereiland en op de nabijgelegene eilanden onder

worpen zijn aan het minimumtarief (tweede kolom) 

van het algemeen tarief van 31 December 1891. 

4.0 • Oe artikelen afkolll8.tig van Nederland en 

zijne · koloniën znllen , ~anileer zij rechtstreeks 

worden ingevoerd, op .le eilanden Cuba en Porto

Rico , en tijdens den dunr van de tegenwoordige 

Overeenkomst, de rechten betalen van de tweede 

kolom van het afzonderlijk Douane-tarief voor ft&

noemde provinciën van 29 April 1892, zoo lang 

dat tarief van kracht zlli blijven. 

6°. Invoer op door-cognossement (throngh bill 

of lading) wordt met rechtstreekschen invoer ge

lijkgesteld. 
6•. De artikelen afkomstig van Spanje en nabij- . 

gelegene eilanden en die van de eilanden Cuba 

en Porto-Rico znllen blj invoer in Nederland aan 

geen andere rech~en onderworpen zljn dan voor 

andere natiöo iteldeo. 

7•. Deze Verklaring zal zoo spoedig mogelijk 

aan de goedkenring der Wetgereode Macht van 

heide landen onderworpen worden ; voor het geval 

dat een van beide Regeeriogeo baar mocht op

zeggen , zal zij een jaar na dagteek~oiog dezer 

handeling ophouden van kracht te zijn. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve gevol

machti~deo daartoe behoorlijk gemachtigd, de 

tegeowoordi@'e Verklaring onderteekeod en er hun 
segel aan gehecht hebben. 

Gedaan in dubbel, te Madrid, den twaalfden 

Juli lll92. 
(L.S.) (glit.) GHICKE. 

Le Duc DE TETUAN. 

BIJLAGE 1. 

TARIEF 11an inltrau,uh recMe11 i,a Spartje. 

Kaas. 
Boter 

Pesetae. 

0,211 per Kg. 
40 • 100 Kg. 

Jenever tot 22° Cartier 
Rom 

160 per Hectol. 

160 
Bier . • 

Metalen capaoles voor flesscben 

Tin in scboitjea • 

Staniol (bladtin) , 

Am·moniak-sulfaat 

Indigo • , 

Bloembollen 

BIJLAGE Jl. 

12,110 • 

16 • 100 Kg. 
11 
22 

0,25 • 
16 
vrij. 

T A BEL 1>an artikelen 11an Ner.erlawhclien 
oor1pro,,g die in Spanje aan geen antkre 
of Aooger, Î11Doerrecliten Offdenoorpm zult,,. 
,oordn dan de gelijuoortige 11oort'1reng1el,,a 
(t1alu11rlijle of Jalrri81matige) 11an em 
antkr land. 

Cacaoboter. 

Cacao in poeder. 
Chicorei. 

Gedistilleerd en likeoren. 
Glaswaren. 

Hniden en ongdooid leder. 
Machinerieën. 

· Plantaarde oliën (van lijnzaad). 

Stijfsel. 

Gewoon karton en papier. 

Flanel met katoenen ketting. 

J utezakkeo. 

Parafloe, stearine, was en spermaceti (bewerkt). 

Lederen drijfriemen ~oor machines. 

Gekleurde drukwerken (prenten, teekeoingeo , 

gekleurde kaarten). 

Zetmeel voor iodostrieele doeleinden en dextrine 

(aardappelmeel daaronder begrepen). 

Melkkoeien. 

Vee. 

Java-kinabast. 

Sniker. 

J ava-itomelastiek. 
Gom damar. 
Gom copal. 
Gom benzoe. 
Cassia vera. 

Notemnskaat. 

'.fhee. 
Ordinaire voorwerpen van gegoten ijzer (nummer 

28 van het tarief). 

Fijne voorwerpen van gegoten ijzer (nommer 29 
van het tarief). 
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24 Jtili 1893. WET, tot het toestaan vnn kre
dieten ten laste van de begrooting van Neder

lanrkck-Inàië voor 1893, ter betaling van 
tot ~fgesloten dienstjaren behoorende onver
evende vorderingen. S, 121. 

Bij deze wet worden ter voldoening van de 
vorderingen betreffende de begrootingen van Neder
landsch-Indië over de jaren 1890 en 1891 , op 
de bij deze wet gevoegde twee staten vermeld en 
niet v66r de afsloitinp; der betrokken diensten ver
evend, opnieuw kredieten toegestaan en wel voor 
zooveel betreft den dienst van 1890 van/14o41.951 , 

van 1891 van / 14, te bestrijden nit de sommen 
voor onvoorziene nitgaven toey:estaan bij de onder
afdeelingen van het lste of het llde hoofdstuk 
der begrooting van Nederlandsch-Inil.ië voor 1893. 

24 Juli 1893. WET, tot vaststelling vau het slot 
der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Netlerlantl4ck-Indië over het iiieostjaar 
1881. s. 122. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederlanrkck-Indüi over 
het dienstjaar 1881 wordt vastgesteld als volgt: 

De outvangs1.en bedragen / 137,802,360.281 • 

Pe nitgaven bedragen / lá 1,232,666.52. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 13,430,306.231. 

24 Juli 1893. WET, tot vBStstelling van het slot 
der rekening van ontvangsten en uitgaven 
voor Nederland1clz-Indië over het dienstjaar 
1882. s. 123. 

Het sl~t der rekening van de- koloniaie ont
vangsten en uitgaven voor Nederlantl4ck-Indië over 
het dienstjaar 1882 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen/ 130,315,166.13. 
De nitgaven bedragen/ 14,9,582,897.175. 
Het nadeelig slot der re'kening bedraagt alzoo 

f 19,267, 731.04,1 

24 Juli 1893. WET, tot VBStstelling van het slot 
der rekening van ontvangsten en ni~ven 
voor Nederlaml,ck-Indië over het ~ienstjaar 
1883. s. 124. 

Het slot der rekening van de koloninle ont
vangsten en uitgaven voor Nederland3ck-lndië over· 
het dienátjaar 1883 wordt vBStgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen / 141_,627,039.40. 
De nifgaven bedragen f 149,963, 705.lQI, 

Het nadeelifl slot der rekening bedraagt alzoo 
/ 8,336,665 701 , 

24 Juli 1893. WET, tot vBStetelling van het slot 
der rekening van ontvaog11te-n en uitgaven 
voor Nederlandack-lndië ovP.r hel dienstjaar 
1884. s. 125. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voo! Nederland3ck-I;ndië over 
het dienstjaar 1884 wordt vastgesteld als vo~ 

De ontvangsten bedragen f 142,266,358.11. 
De nitg~ven bedra!en / 143,673,731 .94'. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 1,307,373.831 • 

24 Juli 1893. WET, tot . vaststelling van hehlot 
der rekening van ontvangsten en ·uitgaven 
voor Netlerland8c1'-lndië over het dienstjaar 
1885. s. 126. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
'vanitsten en uitgav~n voor Nederln.ndach-Indië over 
het dienstjaar 1885 wordt vBStgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen / l:!3,98J ,453.62. 
De uilftBven bedragen / 130,872,967.481 • 

Het voordeelig slot der rekening bedraagt nlzoo 
f 3,108,486.13&. 

24 Juli 1893. WET, tot vaststelling ,•ao het slot 
der rekening van ontvangsten en uilft!IVOD 
voor _Nederlanrkck- Indië o,er het dienstjaar 
1886. s. 127. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en oit~aven voor .Nederlandack-lndiiJ over 
het dienstjaar 1886 wordt vastgesteld als volgt: 

De outvaogsteo bedragen / 131,269,263.93. 
De uitgaven bedragen f 128,884,912.64. 
Het. voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 2,374,341.29. 

24 Juli 1893. W 11:T, tot vaslstelliog vao het slot 
der rekening van ontvangsten eo oitgaven 
voor Nederlantl4ch-lndiiJ over het dienstjaar 
1887. s. 128. 

Het slot der rekening vao de koloniale oot
vau1!9ten eo uitgaven voor Nederlamûck-Indië over 
het dienstjaar 1887 wordt vastgesteld als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 143,360,743.59. 
De uitgaven bedragen f 117,896, 174:28•. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 26,454,669.30&. 
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26 Juli 1893. 8.1:SLUlT, 1 •. tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 22 September 1887 
(Staatablad n•. 164), houdende vergunoi~g 
aan C. A. H11:1rnE, weduwe E. M. HtLLB 

te Haarlem tot oprichting van een krank
zinnigengesticht aldaar, aan de Nieuwe Gracht_. 

en bepaling van het maximum van het aantal 
verpleegden en het minimum van het getal 
genee,kuodigen ; 2•. houdende vergunning aan... 

A. J. ÛUIPBIILL, te Hee1n1tede tot oprich
ting van een krankzinnigen{lesticht te Haarlem, 
aan de Nieuwe Gracht, en bepaling van het 

maximum van het aantal verpleegden en het 
minimum van het getal geneeskundigen. S.129. 

lN NA.Alii VAK H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1z EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Miuister van Bin

nenlandsche Zaken, van 22 Juli 18113, n•. 3383, 

afdeelin6 Medische Politie; 
Gelet op de wet van 27 April l 884 (Staaû

blad n•. 96), gewijzigd bij art. 10, sub 46° van . 
de wet van 15 April 1886 (Staat,bkid n°. 64)i 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 

Art. 1. H'et Koninklijk besluit van 22 Septem

ber 1887 (Staalablad n°. 164), waarbij aan C. A. 
HE1rn:i,;, wednwe van E. M. Hlt.LIC te Haarlem 
ve~gu1111ing ie verleend tot inrichting van het hui, 
gelegen aan de Nieuwe Gracht aldaar, kadastraal 
bekend, sectie C, n°. 407, plaatselijk geteekend 

n•. 13, tot een gesticht als bedoeld in art. 7 der 

wet van 27 April 1884 (Staatablatl n°. 96), om 
daarin gedurende het tijdvak eindigende 31 De
cember 1892 een gesticht te hebben ter verple• 

ging van roetige kr'kokzinnige vro_uwen, met be
paling dat het muimnm van het aantal lijderessen 

zal bedragen 20 en het minimum .van het aantal 
gene~skundigen, één, gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 27 Jóni 1892 (Staaûblatl 11°. 166), 

wordt ingetrokken. 
2. Aan -A. J. C.&.llPBELL te Heem,teàe wordt 

vergunning verleend tot inrichting van het huis 
gelegen aan de Nieuwe Gracht te Htltlrlem, kadas
traal bekend, sectie C, n•. 407, plaatselijk ge
teekend n°. 13, tot een gesticht als bedoeld in 
art. 7 der wet van 27 April 1884 (Staat1blad 
n•. 96), om daarin gednrende het tijdvak eindigende 
:n December 1896, een gesticht te hebben ter verple
ging van rustige krankzinnige vrouwen, met bepaling 
dat het maximum van het aantal lijderessen zal 

bedragen 20 en het minimum van het aantal ge-
neeskundigen één. · 

lle Minister van Binnenlandsche Zaken ie be-

. last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staata6lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Juli 1893. 
(get.) EMMA. 

De Mi1tiater i-a1t Bi1t11611uiitd1clie Zaillff, 
(.get.) Tu; VAN PooRTVLIEl'. 

(Uitgeg. 2 A11g. 1893.) 

26 Juli 1893. BEeLUIT, tot vaststelling van een 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de beweegbare_ spoorwegbrug in den 
Staatsspoorweg Scliieàam-Hoe/& 11a1t Holkirul, 
over dé haven te Maaaaluia. S. 130. 

IN NAAK VAK ll. M. WILHEt.MINA, ENZ. 
Wu EMMA, ENZ. _ 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 1 Juli 1893, 
litt. D, afdetlling Handel en Nijverheid; 

Gelet op árt. 2 7 , laatste lid, der wet van 
9 April 1876 (Staaûblad n°. 67); 

Deo Raad van State gehoord (advies van den , 

11 Jnli 1893, no. 16); 
Gezien het nader rapport van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 21 Juli 

1893, i1°. 138, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

reglement voor de scheepvaart ter beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrng in den Staatsspoor

weg Sc!,ieàam-Hoei oa1t Holla1td, over de haven 

te Maauluu; 
20. te bepalen, dat dit reglement in werking 

zal treden den tweeden dag na de dagteekening 
van het Staatabla(l en de Staaftcourant, waarin 

dit besluit is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat gelijktijdig in het S~t,blaà en in de Staaû
coura1tt geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 26st~n Juli 1893. 
(.get.) E M MA. 

De M,,.. 11a1t 1P aterztaat, Bandel e1t Nijoerlieid, 
(.get.) C. LBLY. 

(U,tgeg. 11 :.d.ug. 1898.) 

REG LE M E N T oour de aclieepoaart ter 
!Je1111Uiging 11a1t de 66'1Jeeg6are brug ,,. dllff 
Staatupourw11g Scliieàam-Boe/& t1a1< Bol
krul, ooer de liaollff te Maaa1lui!, 

Art. 1. Alleen de brugwachter is bevoegd de brug te 
openen of te alniten, of eenig deel daarvan te verzetten. 
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2. De beweegbare brug wordt ten dienste van 

de scheepvaart zooveel mogelijk geopend gehouden. 

Ia er tijdelijk geen scheepvaart te verwachten, 
dan kan de brug gesloten blijven. 

Met het sluiten van de brog wordt aangevangen 
vijftien minnten 1'6ór het tijdstip waarop de komst 
van eenen trein is bepaald of aangekondigd. In
dien door weersgesteldheid of andere boitengewone 

omstandigheden de alniting vermoe,\elijk meer tijd 

dan gewoonlijk kan vorderen, wordt daarmede 
zooveel vroeger aangevangen, als voor de tijdige 
alniting noodig i,. 

Voor werk treinen wordt de brog geRloten na 
aankomst bij en verzoek tot gebruik van de brog. 
De brng kan in het l>elang van den dienst worden 

gesloten gebonden , wanneer de scheepvaart door 

ijs of om andere redenen niet kan plaats hebben. 

Alvorens over te p:aan tot het slniten der brug, 

geeft de brugwachter het sein dat de doorvaart 
geatremd ia. Bij de brug is een seinpaal geplaatst, 

hoog 4.80 Meter Mven de spoorstaven, voorzien 
• van een rood geschilderden bol, die langs den paal 

bewogen wordt, en van eene lantaarn met groen 
en rood licht, ter hoogte ten minste van 3.50 
Meter boven de spoorstaven. 

Is· de brng geopend, dan wordt dit aangeduid: 
bij dag door den geheel opgehaaldeu rood en bol; 

bij nacnt door lilgroen licht, gekeerd naar 
de zijden van de ach vaart. • 

Ia de brng gesloten dan wordt dit aangeduid: 

bij àag door den neergelaten bol; 

bij ,aacM door het roode lit"ht, naar de zijden 
van. de scheepvaart gekeerd. 

, Nachtseinen worden gegeven van een half nur 
u?. zonsondergang tot een half unr v6ór zonsopganp:. 

3. Bij het doorvaren van de brog . gedragen de 
schippers zich naar de bepalingen betreffende de 

bevaring van de haven, voor zoover zij niet met 

dit reglement in strijd zijn, en naar de bevelen 

van den brugwachter. 

4. Bij het naderen van de brug moeten de schip
pers de zeilen hunner schepen voorzien als bij het 
volgencl artikel ia bepaald of in de gei brengen, de 
ankers binnen boord brengen, den atoom geheel Of 
gedeeltelijk afalniten, de trekdieren zeer langzaam 
laten 1tappen en in het algemeen de vaart van 
het schip zoodanig verminderen, dat het buiten 
de remmingwerken van de brng kau worden stil
gehouden, ingeval de brugwachter dit noodig acht. 
. Bij harden wind, sterken stroom of bij snelle 

vaart van het schip, zijn de schip pen 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 gednreude het gesloten 
zijn of pedurende het sluiten der brug, de schepen 
zonder schriftdijke vergunning van den brugwachter 

dichter dan de boven aangegeçen remmingwerken 
tot de brug naderen. 

Dè achippera moeteu door gelaidseinen of door 
roepen den brugwachter tijdig waarschuwen, dat 

hun schip de brug nadert. 
Nadat de brnttwachter toestemming heeft i,tegeven 

en niet vroeger, wordt het schip naar de b~g 
gestoord, en zoo langzaam voortbewogen, dat geen 

deel van de brng of van de ,remmingen door het 
stooten van het achip kan worden beschadigd. 

Indien door mist of andere oorzaken de bol of 

de lantaarn aan den aeinpaal niet duidelijk te 
onderscheiden of niet zichtbaar zijn , zullen de 

schepen buiten.de remmingwerken wordeu 11:eho ~ 

totdat van den brugwachter vergunning tot door
varen ie verkregen. 

5. Bij het doonaren van de brng worden de 
schepen met geringe snelheid bewogen, door trek
dieren niet dan stapvoets en stoombooten met 

verminderde kracht. 
Zeilende schepen moeten zoodanig van zeil yer

. minderen, dat zij de brug langzaan doorvaren. 

De schooten moeten zooveel aangehaald en de 

raas gebrast of getopt worden, dat bij het door

varen geen touwen of zeilen met de brug- of rem

mingwerken in aanraking kannen komen. 

Bij het doonaren mogen van de schepen ankers 
of kettingen niet boiten boord hangen ;;ê liggen 
en andere voorwerpen niet dan zoodanig, dat zij 

met de brng- of remmingwerken niet in aanraking 
kannen komen. 

Het ie verboden met haken, boomen of allÀere 

voorwerpen het hout-, m o nr- of ijzerwerk vap de 
brng aan te raken; de remmingwerkeo, schuifho n, 

haalpennen of ringen zijn hiervan uitgezonderd. 
Het verminderen der vaart of het vastmaken 

der schepen geschiedt alleen door het nitbrengeo 
van kettingen of toowen aan de meerpalen (die 
voor niets audera mogen gebruikt worden), tenzij 
het uitbrenr,en nn een anker Qllvermijètelijk ie. 

De echippers zorgen_, dat geene schade worat 
toegebracht aan de vaàrtuigen, steigers, heien , 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor her
stelling of verniecwing nn de brugwerken of voor 
uitdieping van het vaarwater nabij de brng. 

6. Het is verboden : 
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echepeii in de opening van de brug stil te houden; 
aehepen aan eenig deel der brng vast te leggen 

of te verhalen. 
7. Voor het openen der hr ug wordt geene be

taling .gevorderd. 
8. Een schip mag binnen de remmingwerken, 

in artikel 4 bedoeld, niet langer vertoeven dan 
volgens het oordéel van den brugwachter noodig ia. 

Binnen de brug varen de schippers elkander niet 
voorbij dan met toestemming van den brugwachter. 

Binnen de remmingwerken, in artikel 4 bedoeld, 
varen de schippers elkander in de ricMing naar 
de brogopeoing niet voorbil dan met toestemming 
van den brugwachter. 

Buiten die remmrogwerken wachten de schippers, 
totdat de schepen , welke zich nader bij de brug 
bevinden, zijn doorgevaren. 

Rijksvaartuigen, of die in dienst zijn van den 
:Staat, stoombooten en beortachepen worden voor 
alla andere schepen doorgelaten. 

Voor gelijk aankomende schepen is de voorrang 
van doorvaren toegekend aan de binnenkomende, 
1oodat° de uitgaande buiten het remmingwerk moeten 

wachten • 
.Bij geschil beslist de brugwachter. 
9. Ingeval meer dan één schip aan dezelfde 

zijde voor de gesloten brug aankomt, zullen de 
later aankomende op behoorlijken afstand achter 
de eerder aankomende blijveii, ten einde geeno 
opstopping of verwarring te doen ontstaan. 

10. Bij het weder openen der brug varen de 
schepen door met vergunning van den brugwachter 
,olgens art. 4 , van dezelfde zijde, naar volgorde 
van &Jkomst en van verschillende zijden, met 
inach neming van den voorrang als in artikel 8 

ia oihschreven. 
11 . Wanneer een schipper weigert zijn schip 

in je opening van of nabij de brWJ naar de aan
wijing van den brugwachter te .toppen, te be
Wll@l'!D of te verhalen, is deze bevoegd , desnoods 
ondersteund door den sterken arm, op kost11n van 
den on~ , het noodige te verrichten om die 
Mn~ziog te doen uitvoeren. 

12. Wanneer een n stgeraakt schip het sluiten 
à,,r brug ten dienste van den spoortrein verhindert, 
ie de spoorwegdienst bevoegd, onder toezicht van 
)è't hoofd van het beetnor der gemeente Maa11lui8 
en op koeten van den gezagvoerder of eigenaar 
van het schip, de oorzaak ol oorzaken van die 
verhindering te doen opraimen. 

13. Sehepen, waarvan niet te vreezen ie, dat 
zij in de brogopening zullen beklemd raken, kunnen 

met bijzondere vergunning van den bru!(w&l'hter, 
onder de brug, tijdens die l(e&loteo Ïi, doorvaren. 

14. Door schepen worden in dit reglement be
doeld alle eoórten van vaartuigen en houtvlotten. 

Door schippers worden bedoeld zij, die op het 
schip of hootv lol gezag uitoefenen, of met de 
leiding daarvan belast zijn. 

Ouder brugwachter worden ventaao ook die 
personen, welke den brugwachter vervangen of 
hem bel)olpzaam zijn. 

15. Aan den brugwachter ie de handhaving van 
de bepalingen van dit reglemen~ opgedragen. 

De brugwachter, de ambtenaren in artikel 8 

sub 1 °.-6°. van het Wetboek van Strafvordering 
bedoeld, de ambtenaren van den Staat en van de 
spoorwegonderneming, aan wie het toezicht op de 
brug ia opgedragen, de rijksveldwachters en de 
plaatselijke politiebeambten in de gemeente Maaa
aluü, zijn met het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement belast. 

De processen-verbaal van-. overtreding worden 
opgemaakt op den eed bij den aanvang hunner • 
bediening afgelegd, of binnen acht en veertig uren 
ten overstaan van Jen rechter van het kanton of 
van het hoofd van het bestuur der gemeente, 
waarin de overtreding ia begaan, met eede bevestigd. 

16. De overtreders, tegen wie proces-verbaal is 
opgemaakt, mogen met de schepen hunne reis 
niet • vervolgen , dan na ten genoegen van het 
hoofd van het beatnnr der gemeent.i Maa11lui8 
borgtocht te hebben gesteld tot verzekering van de 
vergoeding der door hen veroorzaakte schade. 

Aan de ambtenaren van den apoorweg met de 
handhaving van dit reglement belast, wordt op 
hnnne aanvraag door het hoofd van het bestunr 
der gemeente Haaaaluü en door alle ambtenaren 
met openbaar gezaii; bekleed, bijstand verleend. 

17. Als overtreding van deze bepalingen wordt 
ook aangemerkt het niet voldoen aan eenig bevel 
van den brugwachter , tot uitvoering of naar aan
leiding van deze bepalingen gegeven. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 26 Jo.li 
1893 (StaaublAIJ, n•. 130). 

Mij bekend, 
De Mi• . 11a11 Waterataat, Handel en Nijverheid, 

(get.) C. LBLY. 

29 Juli. 1893. Wn, tot onteigening van gronden, 
gelegen in de gemeenten Wijk aàn Zee en Dui;. 
en Heemaieri , welker bezit, ten behoeve van 
den veatingbonw, wordt vereischt tot het maken 
van werken aan den St, Aagttmdiji. S. 131. 
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1 ÁU§wtm 1893. Wrr, tot wuz1gmg van het 
oijf de hoofdstnk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. l 32. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: a. oerlioogd: 
Árt. 6 met/ 1,500. .J.rt. 66 met/ 2,100. 
Árt. 68 m~t / 800. .J.rt. 70 met/ 60,000 . 
.J.rt. 79 met/ 10,000. .J.rt. 84 met/ 10,000. 
.J.rl. 88 met/ 8,500. Árt.122 met/ 5,000. 
Árt. 139 met/ 300,000. .J.rt. 143 met/ 23,400. 
Árt. 189 met / 18,000. 

b. tJermi'!Ulerd: 
Árt. 133 met/ 7,600. Árt. 140 met f 7,800. 
Árt. 142 met / 39,000. 

'l'en gevolge van voorschreven verhoogin~n en 
verminderingen wordt het totaal der 2de Afd. van 
dit hoofdst,1k gebracht op / 1,212,637.20; dat 
der 4de Afd. op f 923,389; dat der 5de Afd. 
op/ 9,274,140.64; dat der 8ste Afd. op f 492,366; 
en -het eindcijfer van dit hoofdstnk nader vaet
geEteld op/ 12,811,064.84. 

1 .J.ugwtU8 1893. Wu, houdende bepalingen 
omtrent overtredit,g van artikel 1 van het 
Koninklijk beslnit van 17 }'ebruari 1819 
(Staaublad n•. 6). S. 133. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/93, n•. 198, l-4.. 
Hand. td. 1892/93, bladz. 1687, 1649, 1650. 
Hand. l • Kamer 1892/92, bladz. 441, 44.6. 
IN Nl.1.11[ VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W 1, EMMA , ENZ. • • • • • • doen te weten: 
Alzoo Wij iu overweging genomen hebben, dat 

· het noodig ia in afwachting van wettelijke bepa• 
lingen omtre11t verveningen, de nakoming te ver
zekeren van het verbod omtrent het venen zonder 
Onze toestemming, . vervat in het Koninklijk be
sluit van 17 Februari 1819 (Staatsblad n°. 6}; 

Zoo is het; dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. Overtreding van artikel 1 van het Ko

ninklijk besluit van 17 Febrnari 1819 (Staat,. 
blad n•. 6), houdende bepalingen op het stok der 
verveninge!l en ontgrondingen, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste ll01'derd gulde,,. 

2. Het feit, bij artikel 1 strafl\aar gesteld , 
wordt beschouwd als overtreding. 

3. Deze wet vervalt met 1 September 1894. 
Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den leien A.ugnatua 1893. 

(get.) EMMA. 
De Min. oan ffTaterataat, Hamlel en NijoerAeid, 

(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 9 .J.ug. 1893.) 

). Áugwtw 1893. Wl'Jr, tot 'lerhooging van het 
Iste hoofdstuk der begrooting van uitf!aven 
van Nederland1ck-Indi6 voor het dienstjaar 
1893. s. 134. 

8 Á.ugU8tUI 1893. ÜESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Álbla81erdam van 6 Maart 1893, voor zoover 
daarbij eene onderwijzersbetrekking aan de 
openbare lagere school n•. 1 is opgeheven. 
s. 136. 

IN Nl.,Ul UK H M. WILHELMINA, ENZ. 

W1, EMMA, ~l'IZ 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landscbe Zaken, van 1 J11li 1893, ·n•. 3180 1 , 

afdeeling Onderwijs , tot vernietiging van het be
sluit van den Raad der gemeente ,,llblaaaerdam 
van 6 Maart 1893, voor zoover daarbij eene 
onderwijzersbetrekking aan de openbare lager41 
n•. 1 is opgeheven; 

Overwegende: dat aan voornoemde school op 
16 .Januari 1893 meer dan 144 doch minder dan 
199 kinderen als· werkelijk schoolgaande bekend 
stonden; 

dat in verhouding tot dat aantal kinderen het 
' hoofd d~r school, krachtens het bepaalde bij 

artikel 24, lid 1 en 2, der wet op het lager 
onderwijs , door tea minste drie onderwijzers be
hoort te worden bijgestaan; 

dat door het aangehaalde besluit, snb 1 •, de 
bijstand van het hoofd der school wordt terng
gebraeht op twee onderwijzers; 

dat derhalve voormeld beslait, snb 1 •, in strijd 
ia met de wet; 

Gelet op art. 24, der wet van l 7 Augnatns 
1878 (Staatlblad n°. 127), tot regeling vall het 
lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekat is 
bekend ~maakt bij Koninklijk besluit van den 
14 December 1889 (Staatlblad n•. 177); 

Gezien art. lli3 der wet van 29 Juni 1861 
(Staat,blad n•. 86); 

Den Raad van State gehoord (advie nn den 
26 Juli 1893, n•. 16); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken , van 3 A agustus 1891, 
n•. 3868 , afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, boveuverm a 
rasdabesl uit voor zoo ver daarbij eene ouderwij zere 
betrekking aan de openbare lagere school, n°. 1 , 
te ,,llbla81erdam is opgeheven, wegens strijd met 
de wet te vernietigen. 

Oe Minister van Binnenlandsche Zaken is be-
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last met de nitvoeriog van dit beelnit, hetwelk 

in het Staat,blad geplaat&t en ia afschrift aan den 

Raad rnn State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 8sten Augustus 1893. 

'91f..) EMMA. 
De Minilfer van Bi1111enlattdu:l,,e Zal:en, 

(J/et.) TAK VAN Poo&TVLIKT. 
(Uitgeg. 15 Áug. 1893.) 

12 Jugrutru 1893. BESLUIT, tot schorsing van 
de artikelen 297 en 298 der Algemeene-:i 
Politieverordening te Á.11Ulerdam. S. 136, 

Ge1clwr1t tol 1 December 1893. 

30 ÁllflUlilll 1893. BKSLUIT, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwending 

der Aziatische cholera en tot wering harer 

uitbreiding en gevolgen. S. 137. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, KNZ. 

lfltJ EMMA, ENZ. 

Orerwegeode dat buitengewone maatregelen 

noodzakelijk zijn tot afwending der Aziatische 

~bolero en tot wering harer uitbreiding en ge

volgen, 

Op de voordracht van de Ministers van Binnen
landache Zaken, van Financiën en van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 14. Aognstoa 

1893, n°. 8857, afdeeling Medische Politie, van 

16 Augoatus 1893, · n°. 35, Invoerrechten en 

Accijnzen, en van 18 Augnstna 1893, litt. D, 

afdeeliog Handel en Nijverheid; 
Gelet op de wet van 26 April 1884 ( Staat,

blad »•· 80), aangevuld door de wet van 2_0 
Jnli 1884 (Staat,Mad n°. 164) en gewijzigd hij 
art. lil van de wet van 15 April 1886 (Staaû-
6lad nO. 64), en op het Koninklijk besluit van 

4, September 189i (Staat,blad n°. 215), gewij
zigci bij dat van 25 Maart 1893 (Staat,

blad n°. 56); 
'1en Raad van State gehoord (advies van 

26 Augustus 1893, n°. l); 
GeM Oi,, \et nader rapport nn de Ministers 

van l3iunenlandsche Zaken, van Pinanciën en 

van Waterataat, Handel en Nijverheid van 28 An
,gnatns 1893, n°. 4,068, afdeeling Medische Politie, 
van 29 Angnstna 1893, litt. A, Invoerrechten 
el'l Accijnzen, en van 29 Angnatna 1893, litt. B, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verataan, te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd het Koninklijk Lealnit 

van 20 Juli 1893 (Staat,blad n°. 116), houdende 

verbod van in-, door- en ve"oer van lompen, 

gebm1kt11: kleedingstukken en ongewas&cheo lijf

en beddegoed uit landen en plaatsen door cle 

Ministers van • Binnenlnndsehe Zaken en van J<'i
nanciei· aan te wijzen, is in- door- en vervoer 
van nbewerkte wol en haar, hnideo, bontwerk 

en a dere voor het overbrengen van besmetting 

vatbar voorwerpen verboden uit landen of plaatsen 

door de Ministers van Binoenlaodsche · Zaken en 
van Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in de 
Nederland1clie Staaucc1wa11t ter algemeeoe kennis 

gebracht. 
2. De gemeentebesturen en de burgemeesters, 

ieder voor zooveel hem aangaat, dragen nauw

lettend zorg voor eene doeltreffende toepassing 
van de bepalingen der wet van 4, December 1872 

(Staaûblad n°. 134), gewijzigd biJ de wetten 

van 3 December 187' (Staat8blad n°. 188), 
28 Maart 1877 (Staat11Jl,ad, o0 • 116), 15 April 1886 
(Slaatiblad no. M) en 8 April 1893 (Stt1at1-

blad n°. 64.). 
Uittreksels nit den tek•t dier wet, voor zoover 

de bepalingen op Aziatische cholera toepasselijk 

zijn en de herinnering daarvan aan de ingezetenen 

van belang moet wQrden geacht, benevens nit 

den tekst van het tegenwoordig besluit, worden 
van wege den Minister vau Biooenlaodsche 

Zaken, zoodra deze dit noodig acht, aan de gc

meentebeatnren verzonden, ten einde in elke 

gemeente t~ worden aangeplakt. 
3. Een ieder is verplicht, de inlichtingen door 

ambtenaren of geoeeaknndigen van hem verlangd 
ter zake van de uitNering van het tegenwoordig 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 

te geven. 
4. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door de Ministers van Binnenlandsehe 

Zaken en van Financiën aan te wijzen, worden 

geeoe personen , over de grenzen uit het buiten• 

land komende, toegelaten dan na • geneeskundig 

ondenocht en, zoo noodig, ontsmet te zijn. 
Het onderzoek geschiedt door een geneeskundige, 

die da&rtoe door den Minister van Binoeolandsehe 
Zaken, met toekenoiop: van eeoe door dezen te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging wordt aan
gewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde ge
meenten wordt in d11 Neurl,antkclie Staat,courant 
geplaatst, ten minste één dag voordat zij in 

'werking treedt-. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet toe
gestaan dan met inachtneming van de voorschriften, 
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daaromtrent door de Ministers van Binnenlandsche 

Zaken en van Financiën gegeven. 

5. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon, langs lanJ- of waterweg Nederland binnen

komende. aan Aziatische cholera lijdt of ziekte

verschijnselen vertoont, welke het ontstaan van 
Aziatische cholera doen verwachten, of die waar

neemt, dat goederen, vatbaar voor de overbren
ging van de besmetting van Aziatische cholera, 

waarvan de invoer verboden is, langs land- of 
waterweg in Ne•lerland worden ingevoerd, is ver

plicht daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest na bijzijnden am

tenaar van Rijks- of gemeente-policie, of - wan

neer het goederen betreft - aan den meest na
Jiijzijnden ambtenaar van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op hou

ders van vervoermiddelen eu daarbij geëmployeerden . 

6. De burgemeester is bevoegd op de in het 

eerste lid van art. 5 bedoelde personen de , nii 
ingewonnen advies van een ~eneeskundige, door 
hem noodig ({eachte maatregelen van onderzoek, 

afzondering en ontsmetting te doen toepassen en 
hen naar eene openbare inrichting of andere ver

blijfplaats in de gemeente ter verpleging te doen 

overbrengen. 
De hierbedoelde zieke of verdachte personen 

zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder

werpen en moii.en 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 is 
artikel 6 van de wet van 4 December 1872 (Sfaa.t,

•bfad n•. 134) toepasselijk. 

8. Het is aan personen, komende nit landen 
of plaatsen door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken in de Nederlandache Staalacourant aange
wezen, verboden hunne reis in Nederland verder 

dan het grensstation of den eersten Nederland

schen grenspost voort te zetten, alvorens in het 

bezit te zijn van een schriftelijk bewijs, dat zij, 
Nederland binnenkomende, geen ziekteverschijn

selen vertoonden welke het bestaan van Aziatiwhe 

cholera deden vermoeden. 
Dit bewijs wordt, overeenkomstig een model, 

door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen, afu;egeven door clen op dat sta
tion of op dien post van Rijkswege met genees
kundig toezicht belasten geneesknndige of, bij 

gebreke van dien, door den hoogst in rang zijnde 

van de aanwezige amhtenaren van de invoerrech

ten en accijnzen. 

1S93. 

Uoor de zorg vau hem, die het bewijs afgeeft, 

wordt de , bnrgemeester van de plaats van bestem

ming van ,len houder van diens aankomst on

derricht. 
De in het eerste lid van dit artikel genoemde 

personen zijn verplicht binnen 24 oren na aan

komst op de plaats hunner bestemming het 

bovenbedoelde schriftelijk bewijs te vertoonen bij 

het gemeentebestnnr. 
Indien vau wege het gemeentebestuur een ge

neeskundige met het houden van toezicht op hen 

belast is, zijn zij verplicht dezen bij zich te 
ontvangen en hem alle verlang,le inlichtingen ter 

zake van de uitvoering van het tegenwoordig be

sluit, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, te 

verschaffen. 
Vertrekt een persoon als bovenbedoeld binnen 

vijf dagen na zijne aankomst weder naar eene 

andere gemeente, dan rust aldaar op hem ge

lijke verplichting als in de eerste plaats zijner 

bestemming. 

Het bestnnr van die andere gemeente wordt, 

zoo mogelijk, van de aankomst van den persoon 

onderricht door het gemeantebestnur van de eerste 

plaats vbn bestemming. 

Op het schriftelijk bewijs, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel wor<len de verplich

tingen vermeld . welke in het vierde, het vijfde 
en het zesde lid aan den hon.Jer daarvan zijn 

opgele11:d. 
9. De burgemeester is bevoegd, na aclvies van 

een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 

en voor het overbrengen van besmetting bijzonder 

vatbare voorwerpen, van welken aard ook , uit 

een huis, erf of vaartuig, waar een geval van 
Aziatische cholera voorkwam , anders dan met 

inachtneming van de door hem te geven vo8t
schriften te verbieden. 

10. In spoedeischende ~evallen zijn de \ie
sto orders van Rijksinrichtingen, voor zoo ver de 

dienst in hunne inrichting het toelaàt, verplicht, 
op verzoek van een bnrgemeester aan dezen on

middellijk te doen toekomen of ten gebruike af 

te staan tot hunne inrichting behoorend materieel, 

noodig voor behandeling, verpleging, afzonder1ng, 
ontsmetting of vervoer van lijders aan Aziatisch~ 
cholera of daarvan verdachten, of voor ontsmet
tiug of .-ervoer van besmette goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het Departe
ment, waaronder de inrichting ressorteert. 

11. Aan elk der door de Ministers van Binnen• 

12 
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landsche Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid aan te wijzen grensstatious der spoor
of tramwegen wordt geneeskundig toezicht ge· 
bonde,n op de p~rsoneu en goederen , per spoor
trein of tram Nederland binnenkomende, door 
een geneeskundige, die daartoe door den Minister 
van Binneolandsche Zaken, met toekenning van 
eene door dezen te bepalen vergoeding, tot 
wèderopzeg!(ing wordt aangewezen. 

12. !Je in artikel 11 bedoelde geneeskundige 
Is aanwezig bij dé aankomst van eiken personen
trein of tram uit het buitenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van eiken per• 
sonentrein of tram nit het buitenland worden de 
reizigers door den p:eoeeskllndi!(ll onderzocht op 
de wijze, die hem na o~erleg met den stationschef 

en den boo(lst in rang zijnde der aanwezip:e 
ambt.euaren van de iuvoerrechten en accijnzen, 
het meest doeltreffend voorkomt. 

De goederen (met inbegrip van de bagages, 
door reizigers medegebracht) worden, voor zoover 
de geneesknndip:e het noodig oordeelt, zoo spoedig 
mogelijk na aaokomat door of namens hem onder• 
zocht op de wijze die hem, na overleg met den 
stationschef en <ieu hoogst in rang ·zijnde der 
aanwezige ambtenaren vau de in•oerrecbten en 
accijnzen, het meest doeltreffend voorkomt. 

14. Reizigers, die door den geneesk11ndige be
vonden worden niet ann Aziatische cholera te 
lijden noch verschijnselen van die ziekte te ver
toone11, worden terstond tot voortzetting der reis 
toegelaten, behoudens het bepaalde bij art. 8 

van het tegenwoordig besluit. 
15. !Je reizigers die door den geneeskundige 

bevonden worden aan Aziatische cholera te lijden 
of verechij uselen van die ziekte te vertoonen, 
'lftfrden, indien de geneeskundige het noodig oor
deelt, onverwijld met inachtneming van art. 9 

der wet van 4 December 1872 (Sta.ta6laà n•. 134) 
overgebracht naar eene door den burgemeester 
der gemeente, waarin het grenHtation ligt, volgens 
art. 17 van het tegenwoordig besluit aan te 
wijzen inrichting voor •erpleging van lijders aan 
besmettelijke ziekte en daar afgezonderd en ver
pleegd. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen vergoed. 

Behoeftigen worden op 's Rijks kosten vervoerd 
en verpleegd voor zoover niet de kosten daarvan 
krachtens de wet tot regeling van het armbestnur 
ten laste eener gemeente moeten wor,len gebracht. 

16. De spoor- of tramwagens (zoo personen-

als goederenwagens) uit het buitenland binnen• 
komende en de goederen (met inbegrip van ·de 
bagages door reizigen medegebracht) uit het buiten
land aangevoerd, mogen niet verder worden ver• 
voerd dan na, voor zoover de geneeskundige dit 
ooodig oordeelt, te zijn ontsmet op de wijze door 
hem voorgeschreven. 

Acht de geneeskundige het noodzakelijk, dan 
worden zij overeenkom,tiit het bepaalde in art. 6 
der wet van 4 December 1872 (Staat16laào0 .184) 
onteigend en vernietigd. 

Bagage&, door reizigers medegebracht en voor 
de ontsmetting aangebonden, worden desverlan~d 
aan de eigenaars op hunne kosten door den 
burgemeester nagezonden. 

1 7. De burgemeester van elke gemeente waarin 
een grensstation ligt als in art. ll van dit be
sluit is bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk op 
Rijkskosten, in overleg met den krachtens ge• 
noemd artikel aangewezen desknndii(e: 

a. voor de inrichting van eene gelegenheid tot 
afzondering en verpleging van de in art. 16 van 
het tegeuwoordig besluit bedoelde reizigers, lijdende 
aan of verdacht van Aziatische cholera; 

6. voor eene ge11Chikle plaats voor de ontsmet
ting or de vernietigiug van de in art. 16 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde goederen; 

t: . voor het personeel noodig tot hulp of op• 
zicht bij het o~denoek, de afzondering, de ont
smetting of het vervoer van personen en goederen, 
bedoeld in de art. 18, 14, 15 en 16 van het 
tegenwoordig besluit; 

à. voor de nooJige geneesmiddelen, ontsmettings
middelen, vervoermiddelen, meubelen en ander 
ooodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan art. 7 van de wet van 4 December 
1872 (Staat,6/aà o•. 134) , bepaalt de Minister 
van Binneulandsche Zaken de som, deswege aan 
de gemeente te vergoeden. 

18. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen en de stationschefs en alle geëmployeer
den aan een Ppoor- of tramwegonderneming zijn, 
voor zooveel hun dienst het toelaat, verplicht 
met al de hun ten dienste staande middelen 
onverwijld mede te werken tot de uitvoering van 
de door den krachtens art. 4 of art. 11 van het 
te!(enwoordig besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen , betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting, behande-
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ling en verpleging, en het vervoer van personen 
of van goederen. 

De conductenrs van eiken uit het buitenland ' 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht den 
geneeskundige , zoo spoedig mogelijk na aankomst 
van den trein of tram aan het station , kennis te 
geven van de verschijnselen .- die zij bij reizi,rers 
hebben waargenomen, en van hunne bevinding 
omtrent de aanwezigheid in den trein of tram 
van voor het overbrengen van beemettiug vatbare 
voorwerpen. 

19. De koeten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 4, 13, 14, 15 
en 16 van het tegenwoordig besluit, kome_n ten 
laste van het Rijk, voor zoover in genoemde 
artikelen niet anders is bepaald en die kosten 
niet ingevolge ~enige andere wettelijke bepaling , 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

20. De krachtens art. 4 of art. 11 van het 
tegenwoordig besluit • aangewezen geneeskundige 
volgt in de uitoefeninp; van zijn ambt de aan• 
wijzingen, die de Minister van Binneolaodsche 
Zaken of de inspecteur of adjunct-inspeclellJ' voor 
het geneeskundig Staatstoezicht tot wiens dienst• 
kring zijne standplaats behoort, hem, voor zoo ver 
zij dit noodig achten, zullen geven. 

Hij staat · den burgemeester, eiken ambtenaar 
van Rijks-· of gemeentepolitie, of van de invoer
rechten en accijnzen, den stationschefs en den 
overigen geëm ployeerdea bij een spoor• of tram• 
wegonderneming met zijn advies terzijde, wanneer 
zij dit behoeven hij de uitvoering van wettelijke 
voorsch rifteu, betreffende de wering of bestrijding 
der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 
gezondheid, dan geeft hij daanan, onverminderd 
art. 16 der wet van 4 December 1872 (Staat,
blad n°. 134) onverwijld kennis aan den burge
meester en aan den iaspectenr of den adjunct
inspecteur voor het geneeskundig Staatstoezicht. 

21. De Minister van Binnenlaudsche Zaken is 
bevoegd, om, waar noodig met medewerking 
van de Ministers van Financiën en van Water
staat, Handel en Nijverheid, 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 eo noodig - van de artt. 11 
tot en met 20 van het tegenwoordig besluit . . 

22. Aan elk der door de Ministers van Biunen
landsche Zaken en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 

stroomen , rivieren , kanalen of andere binnen• 
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende sohe1ien en hunne op• 
vareoden, door één of meer geneeskundigen, die 
daartoe door den Minister van Bioaenlaodsche 
Zaken , met toekenning van eene door dezen te 
bepalen vergoeding, tot wederopsegging worden 
aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlanruche Staatscourant 
geplaatst, ten minste één dag v66rdat zij in 
werking treedt. 

23. Onverminderd art. 10 der wet van 4 
December 1872 (Staat1blad n°. 184), zoo als 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(8taat1biad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan een dér in art. 22 van 
het tegenwoordig besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de door 
den burgemeester aan te wijzen ligplaats in te 
nemen, en aldaar zonder gemeenschap met den 
wal of met andere vaartnigeo te blij ven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daanan bevolen gezondheidsmaatregelen toege
past zijn. 

Op dit verbod van gemeenschnp met den wal 
is toepasselijk het tweeJe Jid van art. 10 der 
wet van 4 December 1872 (Staatablad n°. 184), 
zooals dat luidt volgens de wet van 28 Maart 
1877 (Staatablad n°. 36). 

De schipper zorgt, met al de te zijner b&
schikkin11: staande middelen, voor de stipte na
leving van de gegeven bevelen en is verplicht, 
de vragen, hem door of namens den met het 11:e
zondheidsooderzoek belasten geneeskund.itre gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid onverwijld te be
antwoorden. 

24. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvarenden 
eo van de lading of andere op het schip aan• 
wezige goederen, op de wijze , die hem, na over
leg met Jen burgemeester, het meest doeltreffend 

voorkomt. 
Indien hem blijkt, dat het schip binnen de 

laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek, over
eenkomstig de voorschriften van dil besluit, heeft 
ondergaau ,· ·kan hij _het van verder onderzoek 
vrijstellen, indien de toestand van het schip of 
van de opvarenden hem tot zoodanig onderzoek 
overigeua geen aanleiding geeft. 

25. De geneeskundige, die het gezondheid,. 
12• 
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onderzoek verricht heeft, ~eeft den burgemeester 

advies omtrent de in het belang der volksgezoncf

heid te nemen maatregelen, aan welk advies de 

bur~emeester verplicht is onverwijld gevolg te 

geveo, behoudens beroep op den Mioister vao 
Bionenlandsche Zaken. De kosteo op deze maat

regelen vallende, komen teu laste vau het Rijk. 

Ontsmetting i,:eschie<lt, is die noodig, volgens 

de regelen, krachtens art. 26 der wet van den 
4 December 1872 (Sfaat1blad n°. 134) vastgesteld. 

26. Het schip wordt dadelijk tot den verdereo 
doortocht · toegelaten en het verbod van gemeen

sehap met deo wal opgeheven, hetzij na afloop 
van het gezondheidsonderzoek, indien dit tot geen 
verdere maatregelen aauleiding ~eeft, hetzij nadat 
aan de maatregelen , naar aaoleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreveu , uitvoering ' 
is gegeven. In het laatste geval kuooen even

wel de opvareodeo, die bij het gezondheidsooder• 
zsek bevonden worden niet te lijden aau Az_iatiscbe 

cholera, noch versch ij nseleo van die ziekte te 
vertoonen, met toestemming van deo met het 
onderzoek ' bela.steu geneeskundige, terstood onbe

lemmerd aan den wol worden toegelaten ; voorof 
heeft outsmettiog plaats, iodien deze door den 
jteoeeskuodige- noodig wordt geoordeeld. 

27. Teo bewijze dat het schip tot den verderen 

doortocht is toegclateo, en het vtrbod van ge

meenschap met den wal opgeheveo, oot vangt de 
schipper van den met het gezondheidsonderzoek 

belasten geueeskundire eeue schriftelijke verklariog, 

\'olgens ~et model, door den Mioister vao Biooen
laodsche Zakeo vast te stellen, en waaruit zal 

moeten blijken vao den toestand van het schip, 

van dien der opvareoden eo van dien der lading 
of aodere op hel schip aanwezige goederen, be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eeo dergelijke verklaring wordt ook door deo 

geneeskundige afgegeveo in het geval bedoeld in 
het tweede lid van art. 24 vao het tegenwoordig 
besl~it, io welk geval daarvoor ook de bevesti

ging van eeoe vroegere verklaring in de ~laats 
kan treden. 

28. De burgemeester van elke gemeente, waarin 
eeoe plaats ligt, als in art. 22 van dit besluit 

is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op Rijks
kosten, in overleg met de krachtens genoemd 

artikel aangewezen geneeskundigen, voor het per
soneel en het materieel , dat de geoeeskundigeo 
voor het gezoodbeidsonderzoek behoeven, en dat 
~oodig is voor de uitvoering van de naar aan

leiding van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 

maatregelen, en voorts voor de voortdurende 

aaowezigheid vao zuiver drinkwater en water voor 

huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan de schip

pers, indien de geneeskuodige het noodig· oordeelt, 

kunne worden verstrekt. 
29. Op de krachtens art. 22 van dit besluit 

aangewezen geneeskundigen zijn toepasselij k het 
eerste en derde Îid van art. 20 vao dit besluit. 

Zij staan den buqi;emeester en elkeo ambtenaar 

van Rijks- of gemeentepolitie met hun advies ter 
zijde, waoneer dezen dit behoeven bij de uit
voering vao wettelijke voorschrifte,1 betreffende 

de weriog of bestrijdin!! der Aziatische cholera. 
De ambtenaren vao Rijks- en gemeentepolitie 

zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste sta!lnde miJdelen 

onverwijld mede te werken tot öe uitrnering van 
de door bedoelde geneeskundigen voorgeschreven 

maatregelen. 
30. De io het tegenwoordig besluit genoemde 

Ministers zijn bevoegd de door beo krachtens dit 

besluit l_!'enomen beschikkingen of gedane aan
wijziniten-, zoo dikwijls de omstandigheden dit 
i,:edoogen of noodig maken• op dezelfde wijze als zij 
zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

31. Het tegenwoordig besluit, dat, indien het 
niet eerder wordt iugetrokkeo, gedurende één 

jaar vao kracht blijft, treedt in werking op den 

tweeden dag na dieo der dagteekening van het 
Siaatzhlad en van de Staatacourant waarin het 

geplaatst is. 
De Ministers van Binoenlandsche Zaken, van 

J<'inanciën en vao Waterstaat, Handel eo Nijver

heid zijo beh,st met de uitvoering van dit be
slnit, dat in het Staotahlad en gelijktijdig in de 
Staat,courant zal wordeo geplaatst eo waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
vao State. 

Het Loo, den 30sten Augustns 189:J, 

(qet.) EMMA. 
De Minuter van Binnenlandachè Zaken, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

De .'lfinuter van Financiën, (gei.) PIERSON. 

·De Min. van TY~terztaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) C. LELY. 

(Uitgeg. 9 Sepl. 1893.) 

19 September 189:J. BESLUIT, tot het toekenneo 
van vrijdom voo belastiog voor azijn en 
houtzuur bestemtl voor de bereiding van 

chroomoxyde en verfstoffen, ten gebruike iu 
wol- en wollenstoffenververijen. S. 138. 
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IN NAAM VAN H. M. WILH E L M I NA' ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordrachi van den Minister van Fi
nanciën, van den 24sten Augustus 1893, n•. 63, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 

6den September 1893, n•. 4); 
Gelet op het nader rapport van den voor

noemden Minister, van den l 6den September 1893, 

n•. 22, Invoerrechten en Accijnzen; 
Gezien art. 7, Jr. /J der wet van 27 Juni 1876 

(Staata/Jlad n•. 130) ; 

Hebben besloten en bésluiten: 
Vrijdom van belasting te verleenen voor azijn 

en houtznur, bestemd tot het bereiden van chroom

oxyde en verfstoffen ten gebruike in wol- en 

wollenstoffenververijen , eu zulks op den voet van 

het reglement, vastgesteld bij het Koninklijk be

sluit van . 12 Juni 1847 (Staa/8/Jlad n•. 31) en 

van het Koninklijk besluit van 26 November 
1876 (Staats/Jlad n•. 236) en ouder zoodanige 
verdere voorzieningen tegen misbr.uik als door den 

Minister van Financiën worden noodig geoordeeld. 

De Minister voornoemd is · belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 8taatsblad 

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

's Gravenhage, den l9den September 1893. 
(get.) E M MA. 

De Minister van Financién, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg . 27 Sept. 1893.) 

20 Septem/Jer 1893. BESLUIT, tot vernietiging 

van art. 611a van de Alg61Deeue Politie
verordening, vastgesteld door den Raad der 

gemeente Helder, bij besluit van 2 De
cem.her 1892. S. 139. 

)N NAAM VAN H. M. WILHELM.INA, ENZ. 

W1.J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
J:linnenlaudscbe Zaken, van 3 Angustns 1893, 

n°. 3369, afdeeling Binnenlandsch Bestnur, tot 
vernietiging van artikel 69a der Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Helder, 
vastgesteld bij besluit van den Raad dier ge• 
meen te van 2 December 11192; 

Overwegende, dat blj gemeld artikel als straf . 
wo.ràt gesteld geldboete van / 10 tot f 60; 

dat volgens artikel 161 der gemeentewet de 
Raad op overtreding zijner verordeningen . kan 
stellen geldboete van ten hoogste vljf en twintig 

gulden; 

dat derhalve gemeld artikel 69a is in strijd 

, ihet artikel 161 der gemeentewet ; 

Gelet op art. 153 der gemeentewet; 

Den Raad nn State gehoord (advies van 29 Au
gustus 1893, n•. 14); 

Gezien het nader ràpport van den Minister 

• van Binnenlandsche Zaken, van 18 September 
1893, n°. 4004, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, artikel 69a 
van de Algemeene Politieverordening voor de ge

meente H~làer, vast!(esteld bij besluit van den 

~Raad dier gemeente vau 2 December 1892, te 
vernietigen, wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 

in het Staátablatl, geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van Stattl' medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 20sten September 1893. 

(get.) E M M A. 

lJe Mini,ter van Binnenlandache Zdm, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 27 Sept. 1893.) 

30 September 1893. Y, ET, op het faillissement 

en de surséance van betaling. S. HO. 
Bijl.Hand. 2• Kamer 1890/91, n•.100; 1891/92, 

n•. 38; 1892/03, n•. 18, 1-20. 
Band. id.1892/93, bladz. 988-1058, 1060-

, 1098, 1128, 1129. 

Hand. l • Kamer 1892/93, bladz. 476- 624; 
1893/94, bladz. 4-50. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ •••• • • • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
de wettelijke bepalingen omtrent het faillissement 

en de snrséance van betaling herziening vereischen; 

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

TITEL I. 

Van Faillissement. 

E E R S TE A 1'' DE E L I N G. 

VAN DE l'A!LLlETVERKLARINO. 

Art. 1. De schuldenaar, die ophoudt te betalen, 
wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op ver
zoek van een of meer zijner schuldeischers, bij 
rechterlij~ vqnnis in staat van faillissement ver
klaard, indien dit in het gemeenschappelijk be
lang zijner schaldeischers wenschelijk wordt ge
oordeeld. 
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De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, 
om redenen vau openbaar belang , op de vord9• 
ring van het Openbaar Ministerie. 

2. De faillietverklaring geschiedt door de recht• 
bank van de woon plaats des schuldenaars. 

Indien d~ schuldenaar zich buiten het Rijk in 
Europa heeft begeven , is de rechtbank zijner 
laatste woonplaats bevoegd. 

Ten aanzien van vennooten onder eene firma 
is de rechtbank, binnen welker gebied het kantoor 
der vennootschap is gevestigd, mede bevoegd. 

Indien de sch nldenaar binnen het Rijk in 
Europa geene woonplaats heeft, doch aldaar een 
beroep of bedrijf uitoefent, is de rer.htbank, 
binnen welker gebied hij een kantoor heeft, 
bevoel(d. 

Wo,·dt in het geval van "hei derde of vierde 
Jid of iu dat van artikel 3 door meer dan één e 
dsartoe bevoogde rechtbank op verschillende dagen 
de faillietverklaring uitgesproken, dan heeft alleen 
de eerste gedane uitspraak rechtsgevolgen. Heeft 
de uitspraak van verschillende rechtbanken op 
denzelfden dag plaats, dan heeft alleen de nit- · 
spraak van de rechtbank, die in de wetten van 
9 April 1877 (Staatsbladen n•. 74-78) het eerst 
genoemd wordt, rechtsgevolgen. 

Ten aanzien vau uaamlooze vennootschappen , 
wederkeerige verzekerings- of waarborgmaatschap
pijen, coöperatieve of andere, rechtspersoonlijkheid 
bezittende, vereenigingen en van stichtingen geldt, 
ter toepassing van dit artikel, de plaats, waar 
zij haren zetel hebben, als woonplaats. ' 

3. De gehuwde vrouw, die zelfstandig een 
beroep of bedrijf uitoefent of een eigen vermogen 
bezit, kan ook ter plaatse, waar zij dit doet of 
waar zij gevestigd is, in staat van faillissement 
worddn verklaard. 

4. De aangifte tot faillietverklaring wordt ge
daan en het verzoek daartoe ingediend ter griffie 
en met den meesten spoed in raadkamer be
handeld. Het Openbaar Ministerie wordt daarop 
gehoord. 

Ten "!'nzien eener vennootschap onder eeoe 
firma, moet de aangifte inhouden den naam en 
~e woonplaats van elk der hoofdelijk voor het 
geheel verbondene vennooten. 

Het vonnis van faillietverklaring wordt ter 
openbare terechtzitting uitgesproken en is bij 
voorraad, op de minute uitvoerbaar, njettegen
staande eenige daartegen gerichte voorziening. 

5. De verzoekschriften ; bedoeld In het vorige 
artikel en in de artikelen 8, 9, 10, Il, 67, 

155, ] 66, 198 en 206, worden ingediend door 
een procureur. 

6. De rechtbank kan bevelen, dat de schulde• 
naar worde opgeroepen, om in persoon of bij 
gemachtigde gehoord te worden. De oproeping 
gesr.hiedt bij brief door den griffier. 

De faillietverklaring, door de rechtbank in het ge
meenschappelijk belang der schuldeischers wensche
lijk geoordeeld , wordt nitgesproken, indien sum
mierlijk blijkt van het opbonden met betalen, 
en , zoo een sch uldeischer het verzoek doet , ook 
van het vorderingsrecht van dezen. 1 

7. Hangende het onderzoek kan de rechtbank 
den verzoeker toestaan den boedel te doen ver
zegelen. Zij kan daaraan de voorwaarde van 
zekerheidstelling, tot een door haar te bepalen 
bedrag, verbinden. 

De verzegeling f?eschiedt door den kantonrechter. 
Buiten de verzegeling blijven, doch worden in 
het procesverbaal kortelijk beschreven, de goederen 
vermeld in artikel 21, n°. 1. 

8. lJe schuldenaar, die in staat van faillissement 
is verklaard, nadat hij op de aanvraag tot failliet
verklaring is gehoord, heeft; gedurende acht dagen, 
na den dag der uitspraak , recht van hooger 
beroep. 

Zoo hij niet is gehoord, heeft hij gedurende 
veertien dagen , na den dag der uitspraak, recht 
van verzet. Indien hij tijdens de uitapraak zich 
niet binnen het Rijk in Europa bevindt, wordt 
die termijn verlengd tot eene maand. 

Van het vonnis, op het verzet gewezen, kan 
hij gedurende aeht dagen, na den dag der uit
spraak, in hooger beroep komen. 

Het verzet of hooger beroep geschiedt bij een 
verzoekschrift in te dienen ter griffie van het 
rechtscollege, dat van de zaak kennis moet nemen. 
De voorzitter• bepaalt terstond dag en uur voor 
de behandeling. Uiterlijk op den vierden dag, 
volgende op dien waarop hij zijn verzoek beeft 
ingediend , wordt door den schuldenaar van het 
gedane verzet of ingestelde hooger beroep, alsmede 
van den tijd voor de behandeling bepaald, bij 
deurwaarders-exploot aan den procureur, die het 
verzoek tot faillietverklaring heeft ingediend , 
kennis gegeven. 

Deze kennisgevÎlij;_ geldt voor oproeping van den 
schuldeischer, die de faillietverklaring heeft uit
gelokt. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 
4 voorgeschreven. 

9. Bij afwijzing van de aangifte of aanvraag 
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tot faillietverklaring beslaat recht van hooger be
roep, gedurende acht dagen na den dag der af

wijzing. 
Hetzelfde geldt bij vernietiging der faillietver

klaring ten gevolge van verzet, in welk geval 

van het h,ooger beroep door den grifller van het 
gerechtshof, ·waarbij het is aangebracht, onver

wijld word~ kennis gegeven aan den grifller van 
de rechtbank die de vernietiging heeft nitgesproken. 

De instelling en behandeling van het hooger 

beroep j1:eschiedt op de wij1,e in de artikelen 4, 

en 6 voorgeschreven. 
10. Elk schuldeischer, met n it1.0ndering van 

hem die de faillietverklaring heeft verzocht, en 
elk be langhebbende heeft tegen de faillietverklaring 

recht van verzet gedurende acht dagen na den 
dag der nibprank. 

Het verzet icescbiedt bij een verzoekschrift in 

te dienen ter griflle van het rechtscollege, dat de 
faillietverklaring heeft uitgesproken. 

De voorzi tier bepaalt terstond dag en nnr voor 
de behandeling. Uiterlijk op den vierden Jag, 
volgende op dien waarop hij zijn verzoek heeft 
ingediend , wordt door den verzoeker vnn het 
gedane verzet, alsmede van den tijd voor de be

handeling bepaald, bij deurwaardorsexploot kennis 

gegeven aan den schuldenaar en , indien da 
faillietverklaring door een schnldeischer is ver

zocht, ook aan del! procnrenr, die namens dezen 
het verzoek tot faillietverklaring heeft ini(ediend. 

Deze kennisgeving geldt voor oproeping van 

den schuldenaar en van dien schuldeischer. 
De behandeliug geschiedt op da wijze bij artikel 4, 

voorgeschreven. 

11 . De schuldeischer of de belanghebbende, 

wiens in het vorige artikel bedoeld verzet door 
de rechtbank is afgewezen, heeft recht van hooger 

beroep, gedurende acht dagen na deu dag der 
afwijzing. 

Hetzelfde geldt, bij vernietiging der failliet
verklaring ·door de rechtbank ten gevolge van dat 
verzet, voor den schuldenaar, den schuldeischer, 
die de faillietverklaring verzocht heeft, en het 

Openbaar Ministerie, in welk geval tevens het 
tweede lid van artikel 9 van toepassing is. 

De instelling en behandeling van het hooger 
beroep geschiedt op de wijze in de artikelen 4 
en_ 6 voorgll$Chreven. 

Is het verzet bij het gerechtshof l(edaan, dan 
is hooger beroep nitgesloien. 

12. Van het arrest, dopr het gerer.htshof ge• 
wezen, kunnen de schaldenaar, de schuldeischer 

1Pe de faillietverklaring verzocht, Je in art. lO 

b.èdoclde sch uldeischer of belanghebbende en het 

Openbaar Ministerie, gellurende_ acht dagen na 

3en dag der uitspraak, in cassatie komen. 
Het · beroep in cassatie wordt aangebracht en 

behandeld op de wijze bij de artikelen 4,, 6 en 

8 bepaald. 
Indien de cassatie is gericht tejl;en een arrest, 

houdende vernietiging van het vonnis van 

faillietverklaring, geeft de griffier van den Hoogen 

!laad van het verzoek tot cassatie onverwijld 
kennis aan den griffier van het gerechtshof dat 

e veruietiging heeft uitgesproken. 

13. Indien ten f!:evolge van verzet, hooger 
'beroep of cassatie de faillietverklaring wordt ver
jiietigd, blijven niettemin geldig en verbindend 

voor den schuldenaar de handelinJ!:en, cl.oor den 
~orator verricht vóór of op den dag, waarop aan 
het voorschrift tot aankondiging overeenkomstig 

artikel 15 is voldaan. 

Hangende het verzet, het hooger beroep of de 
cassatie knn geem: · raadpleging over een akkoord 
,plaats hebben, noch tot de vereffening van den 

boedel buiten toestemming van den schuldenaar 
worden overgegaan. 

14. Het vonnis van faillieherklnriug hondt in . 

de benoeming van een der leden van de rechtbank 
tot rechtercommissaris in het faillissement, en 
de aanstelling van een of meer curators. 

Van de faillîetverklaring wordt door den 
g;ifller onve~ijld kennis ge5even aan de adminis

tratie der posterijen ~n der telegrafie. 
Een nittreksel nit het vonnis van failliet

verklarin!I-', houdende vermelding van den naam , 
de woonplaats of het kantoor en_ het beroep van 
den gefailleerde, van den naam van den rechter

commissaris, van den naam en de woon plaali of 
hèt kantoor des curators, v~n den dag der nit

tpraak, alsmede van den naam, het beroep en de 
woonplaats of het kantoor van ieder lid der 

voor1oopig~ commissie uit de sc~uldeischers r zoo 
er eene benoemd is, wordt door den curator on
verwijld geplaatst in de Nederlandse/ze Staaf,. 
courant en in een of meer door den rechter
commissaris aan te wijzen nieuwsbladen . . 

15. Zoodra een vonnis van faillietverklaring 
ten gevolge van verzet, hooger beroep of cassè.tie 
is vernietigd, en in de twee eerste gevallen de 
termijn, om in hooger beroep of in cassatie te 
komen, verstreken is zonder dat èaarvan gebraik 
is gemaakt, wordt door den griffier van het 
rechtscollege, dat de vernietiging heeft nit-
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gl'5proken, van die uitspraak kennis gegeven aan 
den curator en aan' de administratie der posterijen 
en der telej!r'itie. 

De curator doet daarvan aankondiging in de 
bladen in artikel 14 genoem.i. · 

16. Indien de toestand des boedels daartoe aan
leiding p:ecft, kan de rechtbank, op voordracht 

,·an den rechter-commissaris en IJa de commil!l!Îe 
uit de scbnldeischers, zoo die er is, geboord te 
hebben, bevelen, hetzij de kostelooze behandeling, 
hetzij , na verhoor of behoorlijke oproeping van 

den !?efailleerde, en in dit geval bij besch ikking 
in bel openbaar nit Ie spreken, de 01,hcl!ing van 

hel faillissement. 
17. Elke in dezen titel be~olen 1•laatsing in 

de Netlerland-sche Staatsco11rant geschiedt kosteloos. 
Alle stnkken, opgemaakt ter vo!Joening aan de 

bepalingen ,·an dezen titel, zijn vrij van zegel 
en van de formaliteit van registratie. 

Daaronder zijn ev~nwel niet begrepen de pro• 

cessenverbaal en akten, houdende verkoop of 
andere overeeukomsten, noch de slokken betrekke
lijk andere rechtsgedingen over rtlebten en ver
plichtingen van den boedel, dan die welke het 
gevolg zijn van de verwijzing door den rechter
commissaris bedoeld in artikel 122. 

Het bevel tot kostelooze bebandt:ling van het 
faillissement heeft bovendien ten gevolge vrij

stelling van i:rifliekosten. 
18. De beschikkiug, bevelende de opheffing 

van het faillissement, wordt op dezelfde wijze 
openba11r gemaakt en daartegen kunnen de schul
denaar en de schnldeischers op dezelfde wijze en 

binnen dezelfde termijnen opkomen, als ten aan
zien van het vonnis van faillietverklaring is be

paald. Indien. ua eene dergelijke opheffing op
nieuw aangifte of aanvraag tot faillietverklaring 
wordt gedaan , is de schuldenaar of de aan• 
vrager verplicht aan te toon en , dat er voldoende 
haten aanwezig zijn om de kosten van het fail
lissement te bes_trijdtµi. 

19. Bij elke rechtbank wordt door den griffier 
een openh11ar register gehouden, waarin hij, voor 
ieder faillissement 1,1fzonderlijk, achtereenvolgens, 
met vermelding der dagteekening, inschrijft: 

· 10. een uittreksel · van de rechterlijke be
slissingen, waarbij de faillietverklaring nit
gesproken of de uitgesprokene weder op
geheven is; 

2°. den snmmieren inhoud en de homologatie 
van Let akkoord; 

3°. de ontbinding van het ~koord; 

4°. het bedrag van de uitdeelingen bij ver
effening; 

6°. de opheffing van het' faillissement. in,:e" 
volite artikel 16; 

6°. de rehabilitatie. 
Omtrent vorm en inhoud van b_et register 

worden door Ons bij al~meenen maatregel van 
beatuur· nadere regels gegeven. 

De griffier is verplicht aan ieder kostelooze 
inzage van het register en tegen betaling een 
uittreksel daaruit te verstrekken. 

Op het register bestaat ee ;i alpbahetische 
klapper. 

TWEEDE AF llEELING. 

VAN DE GEVOLGEN DER Ji'AILLIETVJ,:RKLAR!NO. 

20. Het faillissement omrat het geheele ver
mogen van den schuldenaar ten tijde van de 
faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende 
het faillissement verwerft. 

21 . Niettemin blijven buiten het faillissement : 
I •. de goederen vermeld in a;tikel 447, n°•; 

2-li van het Wetboek van Burgerlijke 
Recl!tsvordering, de gelden of jaarwedden 
vermeld in lirtikel 7 56, 3•. van dat 
Wetboek , de ,:agie, indien de gefailleerde 
schipper of schepeling is, en het auteurs• 
recht; alsmede . hetgeen in het eerste lid 
van krlikel 448 van genoemd Wetboek 
omschreven is, tenzij in het faillissement 
schuldeischers opkomen wel(ens vorderiugeu, 
vermeld in het tweede lid van dat artikel; 

2°. hetgeen de gefailleerde gedurende het fai]. _
lissemeni door persoonlijke werkzaamheid 
verkrijgt of een gedeelte daarvan, ter be
oordeeling van den rechter-commissaris; 

3°. de gelden, die aan den gefailleerde ver
strekt worden ter voldoening aan eenen 
wettelijken onderhot1dsplicht; 

4°. een door · den rechter- cummissaris te be

palen bedrag uit de opbrengst van het in 
artikel 366 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde vruchtgenot, ter bestrijding van 
de in artikel 867 van dat Wetboek v<irmelde 
lasten; 

5°. de nitkeering, die de gefailleerde, krachtens 
de bepaling van artikel 373 van het 
Burgerlijk Wetboek , nit de inkomsten 
zijner kinderen geniet. 

22. Indien de gefailleerde wegens 
bediening een traktement, soHij 

een ambt of 
of pensioen 

1 



30 BE P TEM B E R 1 8 9 3. 181 

reniet, waarop schuldeischers alleen binnen de 
grenzen en op de wijze, voqrgeschreven bij de 
bijzondere wetten en wettelijke verordeningeu op 

dit onder'irerp vastgesteld , rechten knnnen _doen 
gelden, geschiedt de nitoafening dier rechten, 
gednrende het faillissement, nitsluitend door 
den curator ten behoeve van den boedel, en 
nemen door de faillietverklaring alle rechten , door 
afzonderl ij ke schnldeischers verkregen , een einde. 

In dit en het vorige artikel wordt onder •ge• 
failleerde" mede begrepen de echtgenoot van den 
in eenige gemeenschap gehuwden gefailleerde. 

23. Door de faillietverklaring verliest de 
schnldenaar van rechtswege de beschikking en 
het beheer over zijn tot het faillissement behoorend 
vermogen , te rekenen van den dal( waarop de 
faillietverklaring wordt uitgesproken, die dag 
daaronder begrepen. 

24. Uit verbintenissen, door den schuldenaar 
na de faillietverklaring aangegaan, ontstaan geene 
aanspraken tegen den faillieten boedel , dan voor 
zooverre deze ten gevolge daarvan is gebaat. 

25. Rechtsvorderingen, welke rechten of ver• 
plichtingen tot den faillieten boedel behoorende 

ten onderwerp hebben, worden zoowel tegen als 
door den cnrator ingesteld. 

ludien zij, door of te[i(en den irefailleerde in• 
p:eateld of voortgezet, eene veroordeelin[i( van den 
gefailleerde ten gevolge hebben, heeft die ver

oordeeling tegenover den faillieten boedel geene 
rechtskracht. 

26. Rechtsvorderingen die voldoening eener ver• 

bintenis uit den boedel ten doel hebben, kunnen 
gedufende het faillissement ook tegen den ge
failleerde op geene andere wijze ingesteld worden, 

dan door aanmelding ter verificatie. 
27. Indien de rechtsvordering tijdens de failliet

verklaring aanha ngig en door· den srhuldenaar 
ingesteld is, wordt het geding ten verzoeke van 
den gedaagde geschorst, ten einde dezen ge
legenheid te geven, binnen een door den rechter 
te bepalen termijn, den curator tot ovèrnemîng 
van het geding op te roepen. 

Zoo deze aan die oproeping geen gevolg @'eeft, 
heeft de g6daagde het recht ontslag van de in
stantie te vragen; bij gebreke daarvan kan het 
geding tusschen deu gefailleerde en den gedaagde 
worden voortgezet, buiten bezwaar van den boedel. 

Ook zonder opgeroepen te zijn, is de cûrator 
bevoegd het proces te allen tijde over te nemen 
en den gefailleerde buiten het geding te doen 

stellen. 

28. Indien de rechtsvordering tijdens de failliet

verklaring aanhangig en tegen den schnldenaar 
ingesteld i!, is de eischer bevoegd schorsin@' te 
verzoeken, ten einde, binnen een door den 
rechter te bepaleu termijn den curator in het 

geding te roe1,en . 
Door zijne verschijning neemt de1.e het proces 

over en is de i,:;efailleerde van rechtswege bniten 

het gedin11. 
Indien de cnrator verschijnende, dadelijk in den 

eisch toestemt, zijn de proceskosten van de tegen-
partij geen boedelschuld. • 

Zoo de cnrator niet verschijnt, is op het 
tegen den gerailleerde te verkrijgen vonnis de be
paling van het tweede lid van artikel 26 niet 
toepasselijk. 

29. Voor zooverre tijdens de faillietverklaring 
aauhangige rechtsvorderingen voldoening eener ver
bintenis uit den boedel ten doel hebben, wordt 
het geding na de faillietverklaring geschorst, om 

alleen dan voortgezet te worden, indien de veri
ficatie der vordering betwist wordt. In dit geval 
wordt hij, die de betwi•ling doet, in de plaats 
van den gefailleerde, partij in het geding. 

30. Indien v66r de faillietverklaring de stukken 
van het geding tot het geven van eene beslissing 
aan den rechter zijn overgelegd, zijn het tweede 

lid van artikel 26 en de artikelen 27-211. niet 
· toepasselijk. 

De artikelen 27-29 worden weder toepa,selijk, 
indien . het geding voor den rechter, bij wien het 
aanhangig is, ten gevolge van züne besliBBing 
wordt voortgezet. 

31. Indien een geding door of tegen d~n 
curator, of ook in het · geval van artikel 29 

tegen een schnldeischer ' wordt voortgezet, kan 
door den cnrator of door dien ach uldeischer de 
nietigheid worden ingeroepen van handelingen, 
door den schuldenaar v66r 1.ijne faillietverklaring 
in het geding verricht, zoo bewezen wordt dat 
deze door die handelingen de sch uldeischers des
bewust heeft benadeeld en dat dit aan zijne 
tegen partij bekend was. 

32. In de 11edingen, door of tegen den curator 
ingesteld of voortgezet, of in het geval van ar
tikel 122 tegen een sch uldeischer gevoerd , kan 
de rechter den gefailleerde de ecden opleggen, 
bedoeld bij artikel 1977 van het Bnrgerlijk•Wet
boek. 

33. Het vonnis van faillietverklaring heeft ten 
gevolge, dat alle gerechtelijke tennitvoerlegging 
op eenig deel van het vermogen van den schul-
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denaar, voor het fai llissement aangevangen, 

dadelijk een einde neemt, en dat, ook van het

zelfde oogenblik af, geen vonnis bij lij Csdwaug 

kan worden ten uitvoer itelegd. 
Indien de scbnldenaar zicb. in gijzeling bevindt, 

wordt bij ontslagen , zoodra het vonnis van 
faillietverklaring in kracht van gewijsde is ge

gaan, behoudens toepassinjl: van artikel 87. 

34. Indien voor het faillissement van den 

schuldenaar de uitwinning zijner roerende of on
roerende goederen zoo ver wus gevorderd , dat de 

dag van den verkoop reeds was bepaald, kan de 
curator, op machtiging van den rechter-commis

saris, den verkoop voor rekening van den boedel 

laten voortgaan. 
35. Van vó6r de faillietverklaring opgemaakte 

akteu kan de door artikel 671 van het Burgerlijk 
Wetboek of· artikel 309 van het Wetboek van 
Koophandel gevorderde overschrijving:, en van 
bevoreus verleende hypotheken, alsmede van de 
akten genoemd in artikel al6 van laatstgemeld 

Wetboek de inschrijving, na de faillietverklaring 

niet geldig meer geschieden. 
36. Indieni ag eener vordering ter verificatie 

heeft stuiting der verjaring ten gevolge. 

37. Indien eene wederkeerige overeenkomst teu 
tijde van de faillietverklarinp; zoowel door den 
schuldenaar als door zijne wederpartij in het ge• 
heel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen, is 

deze laatste bevoegd den curator te sommeeren 
binnen aeht dagen te verklaren of hij de over

eenkomst gestand wil doen. Indien de curator 

zich daartoe binnen dien tijd niet bereid verklaart, 

is ile overeenkomst ontbonrlen en kan de weder• 
partij voor schadevergoeding: als concurrent schnld
eischer opkomen; verklaart de cnrator zich daar

toe wel bereid, dan is hij veq,Iicht bij die ver-
1 

klaring zekerheid te stellen voor de richtige na
koming der overeenkomst. 

Ueze bepalingen ziju niet toepasselijk op over• 
een komsten, waarbij de verbintenis van den ge
failleerde eene uitsluitend door dezen persoonlijk 
te verrichten handeling inhoudt. 

38. Indien in het geval, bedoeld bij het rnrige 
artikel , de levering van waren, die ter beurze 
op t~rmijn worden verhandeld, bedongen is tegen 
een vastgesteld tijdstip of binnen een bépaalden 
termijn, en dit tijdstip invalt of die termijn ver
strijkt na de fäillietverk laring, wordt de overeen
komst door de faillietverklaring ontbonden en kan. 
de· weqerpart.ij van den gefàilleerde zonder meer 
voor schadevergoerling als concurrent schuldeischer 

opkomen; Lijdt de boedel door de ontbinding 

schade, dan is de wederpartij verplicht deze te 
vergoeden. 

39. Indien de gefailleerde huurder is, kan 
zoowel de curator als de verhuurder de h uur 

tusscbentijds doen eindigen, mits de opzegging 
geschiede tegen een tijdstip , waarop dergel ijke 

overeenkomsten naar plaatselijk gebruik .eindigen. 

Bovendien moet bij de opzegging de daarvoor 

overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht 

genomen worden, met dien verstande echter, dat 
een termijn van drie maanden in elk geval vol

doende zal zijn. Zijn . er hu urpenningen vooruit• 
betaald, dan kan de huur ,niet ~erder opgezegd 
worden, dan tegen den dag, waarop de termijn , 
WMrvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. 
Van den dag der faillietverklaring af is de huur• 
prijs boedelschnld. 

40. Alle bezoldigde personen, in dienst van 
den gefailleerde, kunnen hunne betrekking op
zeggen eu hou kan wederkeerig door den curator 

hunne betrekking opgezegd worden, met iuacht• 
neming van de gebruikelijke of overeengekomen 

termijnen, met dien verstande echter dat een · 
termijn van zes weken in elk geval voldoende 

zal iijn. Van den dag der faillietverklaring af 

is het salaris boedelschuld. 
41. Erfenissen, gedurende het faillissement aan 

den l(efailleerde opkomende, worden door den 

curator niet anders aanvaard dan onder voorrecht 
van boedelbeschrijving. • 

Tot het verwerpen eener nalatenschap behoeft de 
curator machtiging vao, Jen rechter-commissaris. 

42. Onverminderd de h\jzondere bepaling-en in 

de artikelen 44-46 omtrent schenkingen ge• 

maakt , kan teu behoeve van den boedel de 
nietigheid ingeroepen worden van alle vóór de 

faillietverklaring d'oor den schuldenaar onverplicht 
verrichte handelingen, hoe ook genaamd , waar

door de schuldeischers benadeeld zijn, mits be

wezen worde, dat bij het verrichten der hande• 
ling zoowel de schuldenaar als degene met wien 
of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap 
bezat, dat daarvan beuadeeliug der sehuldeischers 
het gevolg zoude zijn. 

43. ln~ien de handeling, waardoor de schnld
eischers benadeeld zijn, verricht is binnen veertig 
dagen vóór de faillietverklaring en de schulJenaar 
zich niet reeds vóór den aan vang van dien termijn 

daartoe had verplicht, wordt de aan het slot van 

het vorige artikel bedoelde wetenschap, behoudens 

te~enbewûs, vermoed aan beide zijden te best&an: 
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1°. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der 

verbintenis aan de zijde van den schalde
naar aanmerkelijk die der verbintenis aan 
de andere zijde overtreft ; 

2°. bij handelingen ter voldoening van of zeker• 
heidstelliog voor eeoe niet opeischbare 
schold; 

3°. bij handelingen, door den schuldenaar met 
of ten behoeve van zijn echtgenoot of 

zijne bloed- of aanverwanten tot in den 
derden graad verricht. 

44. Om de nietigheid van door den scbolde-

- naar gedane schenkingen in te roepen, kan de 
cnrator volstaan met aan te tooneu , dat de scb ol
denaar op het oogenblik der schenking wist, dat 

hij daardoor zijne scbuldeischers benadeelde, onver
schillig of de begiftigde die wetenschap al dan 
niet deelde. 

45. Schenkingen, gedaan binnen veertig dagen 
v6ór de faillietverklaring, worden , behoudens 
tegenbewijs, vermoed te zijn gedaan met de 
wetenschap, dat de schtildeischers daardoor be
nadeeld worden. 

Deze termijn wordt .verdubbeld, indien de be

giftigde een bloed- of aanv~rwant tot in den 
derden graad van den schenker is. 

46. De begiftigde , van wieo niet blijkt dat bij 
met den vermogenstoestand van den schenker be
kend was, is niet verplicht het door hem out
vangeoe terug te geven, voor zooverre hij aantoont, 

dat hij, ten tijde der faillietverklaring, ten ge
volge der schen ing niet was gebaat. 

4 7. De nietigheid van de voldoening, door den 

schuldenaar, aan eene opeischbare schuld kan 
alleen dan worden ingeroepen, wanneer wordt 
aangetoond, hetzij dat hij, die de betaling ont
ving, wist dat het faillissement van den schulde

naar reeds aangevraagd was, hetzij dat de be
taling -het gevolg waa van overleg tnssehen den 

schuldenaar en den scliuldeiscber, ten doel hebbende 
laatstgenoemde door die betaling boven andere 
schuldeischers te begunstigen. 

48. Krachtens het vorige artikel kan geene 
terugvordering geschieden van hem, die als hooder 
van een papier aan order of toonder, uit hoofde 
zijner rechtsverhonding tot vroegere bonders, tot 
aanneming der betaling verplicht was. 

In dit geval is hij, te wiens bate het papier 
is uitgegeven, verplicht de door den schuldenaar 
betaalde som aan den boedel terug te geven, 
waoueer wordt aangetoond, hetzij dat hij bij de 
uitgifte van het papier de in het vorige artikel 1 

genoemde wetenschap bezat, hetzij dat de uitgifte 

het gevolg was van een overleg als in dat artikel 
bedoeld. 

. 49. Rechtsvorderingen, gegrond op de bepa• 
lingen der artikelen 42-48, worden ingesteld 
door den curator. 

Niettemin kunnen de schol<leischers op gronden, 
aan die bepalingen ontleend, de toelating eener 
vordering bestrijden. 

50. Beëindiging van het faillissement door de 
homologatie van een akkoord doet de rechtsvor• 
deringeu in het vorige artikel bedoeld vervallen, 
tenzij het akkoord boedelafstand inhoudt, in welk 
geval zij ten behoeve van de schuldeischen ver
volgd of ingeateld kunnen worden door de ver
effenaars. 

51. .Behoudens het bepaalde bij artikel 4,6 moet 
hetgeen door de nietige handeling uit het ver

mogen van den schuldenaar geitaan is, door hem, 
tegen wien de nietigheid wordt ingeroepen, terug
gegeven worden. 

Zoo deze daartoe niet ia staat is, of zoo hij het 
ontvangene niet meer kan teruggeven in deu toe
stand, waarin hij het ontving, is hij jegens den 
faillieten boedel tot schadevergoeding verplicht. 

Rechten op het terug te geven goed, door derden 
te goeder trouw verkregen, worden geëerbiedigd. 

Het door den schuldenaar ontvangene, of de 
waarde daarvan, wordt door den curator terug
gege•en, voor zooverre de boedel er door is ge
baat. Voor het te kort komende kan degene, 

tegen wien de nietigheid wordt ingeroepen, als 
concurrent scbuldeiscber opkomen. 

52. Voldoeuing na de faillietverklaring doch 

v66r de bekendmaking daarvan, aan den gefailleerde 
gedaan, ter vervulling van verbintenissen jegens 
dezen v66r de faillietverklaring aangegaao. bevrijdt 
hem, die baar deed, tegenover. den boedel, zoo

lang zijne bekendheid met d11 faillietverklaring niet 
bewezen wordt. 

Voldoening, als in het -rorig lid bedoeld, na 
de bekendmaking der faillietverklaring aan den 

gefailleerde gedaan, bevrijdt tegenover den boedel 
alleen dan, wanneer hij, die haar deed, bewija& 
dat de faillietverklaring te zijner woonplaatse langs 
den weg der wettelijke aankondiging oog niet be
kend kon z\jn, behouden• het recht van den curator 
om aan te toonen, dat zij h~m toch bekend was. 

In elk geval bevrijdt voldoening aan den ge
failleerde den schuldenaar t.-llienover den boedel, 
voor zooverre hetgeen door hem voldaan werd ten 
bate van den boedel is gekomen. 
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63. Hij, die zoowel scbulrlenaar als seholdeiseher 
van den gefailleerde is, kan zich op schuld ver-

. gelijking beroepen, iodien zijoe schuldvordering 

en zijne schuldplichtigheid beide zijn ontstaan v66r · 
de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen 

v6ór de faillietverklariog met den gefailleerde 

verricht. 
De schuldvorderingen op deo gefailleerde worden 

zoo noodig berekend naar de regels in de artikelen 

130 en 1:n gesteld. 

64. Niettemin kan noch de schuldenaar van den 
gefailleerde zijne schuld vergelijken met eene 
vordering , door hem tey:en den gefailleerde ver
kregen, noeb de schuldeiseher zijne vordering met 

eene schuld aan den gefailleerde, door hem van 
een derde overgeaomen, terwijl die schuldenaar 

of schuldeiscber _wist dat de faillietverklarin11: reeds 

was aangevraagd of aangevraagd zou worden. 

Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen 
of schuldeo kannen nimmer in verjl'elijking ge

bracht worden. 

55. De schuldenaar ,•an den gefailleerde, die 
zijne schuld wil' vergelijken met eene scbuldrnrde
ring aan order of toonder, is gebouJen te bewtizen 
dat hij reeds op het oogeoblik der faillietverklaring 

te.. goeder trouw eigenaar was van het order- of 
toonderpapier. 

56. Hij , die zich met den refailleerden in eene 
gemeenschap bevindt, die ten gevolge van of tijdens 

het faillissement van den scholdenaar wordt ont

bonden, is bevoel(d van het bij scheiding aan den 
gefailleerde komende aandeel in de baten diene 
aandeel in de ter zake van die gemeenschap aan
gegane schulden af te houden. 

57. De hypotbekaire schuldeischer, die het be

ding, vermeld in artikel 1223 van het Burgerlijk 

Wetboek, heeft gemaakt, en de pandhouder knnnep 
hunne rechten oi~fenen, alsof er geen faillisse
ment ware. 

Is hunne vordering eene zoodanige als vermeld 

in de artikelen 130· en 131 , dan kunnen zij dit 

alleen doen na verificatie en niet anders dan tot 
-verhaal van het bedrag, waarvoor de vordering is 

erkend. 
· 58. De hypothekaire scholdeiecher en de pand

houdér, ia het vorige artikel bedoeld, zijn ver
plicht hunne rechten uit te o•fenen v66r het ver
strijken vao ééne maand , nadat de insolventie is 

begonnen, behoudens de bevoegdheid van den 

rechter-commissaris om dien termijn te verlengen. 
Na verloop van dien tijd zal de curator de ver
pande voorwerpen opeiscben, en deze, evenals de 

verhypothekeerde goederen, behoudens het recht 
van den pandhouder of hypotbehi reu schuldeiscber • 
op de opbrengst daarvan, zelf doen verkoopen op 

de wijze bij artikel 174 omechreveu. 
· De· curator kan te allen tijde het verpande voor

werp lÓ.ssen, tegen voldat:ning van het daarop 

verschuldigde met de interesten en kosten. 
59 . De hypothekaire schuldeischer of pand

houder, die van zijne rechten gebruik heeft ge
maakt, is verplicht de opbrengst van het ver
bonden goed aan den curator te veraotwoorden, 

met uitkeering van hetgeen die opbrengst het ver

schuldigde met de interesten en kosten te boven 

gaat. 

Indien die opbrengst niet toereikende is om den 
hypot.hekaireu schnldeischer of den pandhouder te 

voldoen, treedt deze, zoo hij zijne vordering heeft 

doen verifieeren, voor het ontbrekende als con
current schnldeischer in den boedel op. 

60. De schuldeiecher, die gerechtigd is i,;oederen, 

aan den schuldenaar toebehoorende, terng te 

houden, totdat zijne schuldvordering is gekweten, 

verliest door de faillietverklaring van den schulde
naar dit recht van terughonding niét. 

61. In geval van faillissement van den man, 
neemt de vrouw alle roerende en onroerende 
goederen , welke haar toebebooren en niet in de 
gemeenschap vallen, terug, 

De aanbrengst _der goeJeren , bij het aangaan 
fies huwelijks buiten de gemeenschap gehouden, 

wordt bewezen zooale bij artikel 205 van het 

Burgerlijk Wetboek is voorgeschre.ven . 

Van de roerende goederen staande huwelijk hij 
erfenis, legaat of schenking aan de vrouw opge

komen ea boiten de gemeenschap vallende, moet, 
in geval van geschil, blijken op eené der wijzen 

in artikel 221 van het Burgerlijk Wet boek aan
gejl!e_ven. 

De goederen, voortgesproten uit de belegging 
or wederbeleggiog van gelde'n aan de vrouw buiten 

de gemeenschap toebehoorende, worden insgelijks 

door haar teruggenomen, mits die bele~ging of 
wederbelep:ging, in p:eval van geschil, door vol
doende bescheiden, ten ge.noegen van den rechter, 
zij bewezen. 

Iodien de goederen, haar toebehoorende, door 
haren man zijn vervreemd, doch de koopprijs nog 
niet is betaald, of wel de kooppeuningen nog on
vermengd met den faillieten boedel aanwezig zijn, 
kan zij baar recht van terugneming op dien koop
prijs of op de voorhanden kooppenningen uit
oefeoen. 
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Voor hare persoonlijke schuldvorderingen treedt 
de vrouw als schnldeischeres op. 

62. Ue vrouw heeft geen a,mspraak op tien boedel 
ter zake van voordeelen bij hnwelijkscbe voor• 
waarden besproken. Wederkeerig kunnen de schuld• 
eischers geen genot hebben van de voordeelen, die 
de vrouw aan den man bij huwelijksche . voor• 
waarden heelt toep:ezegd. 

63. Het failli~sement van den in eenige gemeen
schap van goederen gehuwden echtgenoot wordt 

als faillissement van die gemeenschap behandeld. 

Het omvat, behoudens de nitzonderingen van 
artikel 21, alle goederen, die in de gemeenschap 
vallen, en strekt ten behoeve van alle schnld

eischers, die op de iroederen der gemeenschap 
verhaal hebben. Indien de echtgenoot, die fail• 

liet verklaard ia, goederen bezit, die niet in de 

gemeenschap vallen, worden ook deze onder het 

faillissement begrepen, maar zijn alleen aansprakelijk 

voor de schulden , waardoor de gefailleerde per
aoonlijk verbonden is. 

De bepalingen in deze wet vervat omtrent 

handeliuizen door den schuldenaar verricht, zijn, 

bij faillissement van een in gemeenschap gehnw

den echtgenoot, toepaaselijk op de handelingen 

waardoor de gemeenschap wettig verbonden ia, 

onverschillig wie der echtgenooten deze verrichtte. 

DERDE AFDEELING. 

VAN HET BESTUUR OVl!:R Dl!N l'AILLIETl!N BOEDEL. 

§ 1. Yatt tie. recMer-ccmmiuaril. 

64. De recbter- commisParis hondt toezicht op 

het beheer en de vereffening van den faillieten 
boedel. 

65. Alvorens in eenige zaak, het beheer of de 

vereffenivg des faillieten boedels betreffende, eene 
beslissing te geven, ia de rechtbank verplicht den 
rechter-commissaris te hooren. 

66. Ue rechter-commissaris is bevoegi ter ophel• 
dering van alle omstandigheden, het faillissement 

betreffende, getuigen te hooren of een onderzoek 
van deskundigen te bevelen. · 

De getuigen worden gedagvaard namens den 

rechter commissads. 

Bij niet-verschijninf( of weigering om getuige~is 

1lf te leggen , zijn de artikelen 116-119 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toe

passelijk. 

De echtgenoot of gewezen echtgenoot, de kin• 
deren en verdere afkomelingen en de ouders en 

grootouders des gefailleernen knnnen zich van het 

geven van getuigenis verschoonen. 
67. Van alle be,chikkingen van den rechter

commissaris is gednrende vijf dagen honger beroep 
op de rechtbank. De rechtbank beslist na verhoor 
of behoorlijke oproepin~ van ,le belang~ebbeuden. 

Niettemin valt geen honger beroep van de be
schikkingen vermeld in de artikelen 21 2°. en 4°., 
:14, 58, eerste lid, 79, 94, 98, ioo, 102, IBIS, 

127, vierde lid, 173, 174, 17ri, 177,·179 en 180. 

§ 2. Yatt den curator. 

68. Ue curator is belast met bet beheer en 
de vereffenio~ van den faillieten boedel. 

Alvorens in rechte op te treden, behalve waar 

het verificatiegeschillen betreft, alsmede in de e,e• 
vallen van de artikelen 87, :19, 40 en 58, tweede 

Jid, behoeft de curator machtigini< van den rechter

commissaris. 

69. Ieder der schuldeischera, de commissie 

oit hno midden benoemd en ook de ~efailleerde 

liunnen bij verzoekschrift tef(en elke handeling 
van den cnrator bij Jen rechter-commissaris op

komen, of van dezen een berel uitlokken, dat 

de curator eeno bepaalde handeling verrichte of 

eene voorgenomen handelin!! nalate. 

De rechter-commissaris beslist, na den curator 

gehoord te hebben, binnen drie dagen. 

70. lunien meer- dan één curator benoemtl is, 

wordt voor de geldigheid hunner handelingen 

toestemming der meerderheid of bij stakinf( van 

stemmen etne beslissîng van den rechter-commissaris 

vereiecht. 
Ue curator, aan wien bij het vonnis van failliet• 

verklaring een bepaalde werkkrin!l is eangewuen, 
is binnen de grenen daarvan zelfstandig tot 

handelen bevoegd. 
71. Het salaris van den curator wordt in 

elk faillis~ement door de rechtbank vastgesteld. 

In geval van akkoord wordt het salaris bij 

het vonnis van homolo11:atie bepaald. 
72. Het ontbreken van de machtiging van 

den rechter-commissuris, waar die vereischt is, 

of de •niet-inachtneming van de bepalingen vervat 

in de artikelen 78 en 79, heeft , voor zooveel 

derden betreft , geen invloed op de geldigheid 

van de door den curator verrichte handeling. 

De corator is del!Wege alleen jegens den gtfäilleerde 

en de acbuldeischers aansprakelijk. 1 

73. De rechtbank hedl de bevoegdheid den 

curator te allen tijde, na hem gehoord of be• 

hoorlijk opgeroe1 en te hebben, te onblaan en 
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door een ander te vervangen , of hem een of 
meer m~decuratora toe te voegen , een en ander 
hetzij op voordracht van den rechter-commisaaris, 
hetzij op een met redenen omkleed verzoek van 
een of meer schuldeischers, de commissie l1it hnn 
midden , 9f den gefailleerde. 

De ontslagen curator legt rekening en ver
antwoording van zijn beheer af aan den in sijne 
plaats benoemdea cnrator. 

§ 3. Van de commulie uit da ac!tuldeuclier8, 

74. Bij het vonnis van failliet,·erklaring of 

bij eene latere beschikking kan de rechtbank, 
zoo de belangrijkheid of de aard des boedels 
daartoe aanleiding geeft, uit de ha!l,r bekende 
schuldeischers eene voorloopige commiesie van een 
tot drie leden benoemen, ten einde den curator 
van advies te dienen, zoolang over de benoeming 
van de in het volgende artikel genoemde commissie 

geen beslissing is genomen. 
Indien een \id van de voorloopiii:e commissie 

·zijne benoeming niet aanneemt, bedankt of over
lijdt, voorziet de rechtbank, uit eene voordracht 
van een dubbeltal door den rechter-commissaris, 
in de daardoor ontstane vacature. 

75. Hetzij al of niet eene voorloopige com
missie nit de schuldeis~hers is benoemd, raad
pleegt de rechter-commissaris op de verificatie
vergadering de scholdeischere, na afl.oop. der 
verificatie, over de benoeming van eene defini

tieve commissie uit hun midden. Zoo de ver
gadering deze wenschelijk acht, gaat' hij dadelijk 
tot de benoeming over. Ook deze commissie 
besta.at uit een tot drie leden. 

Een verslag van het hieromtrent verhandelde 
wordt in het proces-verbaal der vergadering op

genomen. 
Indien een lid van de definitieve commissie 

zijne benoeming niet aanneemt, bedankt of over
lijdt, voorziet de rechter-commissaris in de daar
door ontstane vacature. 

· 76. De commissie kan te allen tijde inzage van 
de boeken en bescheiden, op het faillissement 
betrekking hebbende, vorderen. De curator is 
verplicht aan de commissie alle van hem verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

77. Tot het inwinnen van het advies der 
commissie vergadert de curator met haar, zoo 
dikwijls' hij het noodig acht. In deze vergade
ringen zit hij voor en voert hij de pen. 

78. lle curator is verplicht het advies der 
commissie in te winnen , alvorens eene rechts-

vordering in te stellen of eene al}nhangige voort 
te zetten of zich tegen eene ingestelde of aan
hangige ~htsvordering te verdedigen, behalve 
waar het geldt verificatie-geschillen; omtrent het 
al ol niet voortzetten van het bedrijf des gefäiJ. 
leerden ; alsmede in de gevallen van de art.ikelen 
37, 39, 40, 58, tweede lid, 73, tweede lid, 
100, 101 en 177, en in het algemeen omtrent 
de wijze van vereffening en tegeldemaking van 
den boedel en· het tijdstip en het. bedrag der te 
houden uitdeelin~n. 

Dit advies wordt niet vereiacht • wanneer de 

curator de commissie tot het uitbrengen daarvan, 
met inachtneming van een bekwamen termijn, 
ter vergadering heeft opgeroepen en er geen advies 
wordt nitgebracht. 

79. De cnrator is niet gebonden aan het advies 
der commissie. Zoo hij zich daarmede niet ver
eenigt, geeft bij hiervan onmiddellijk kennis aan 
de commiasie, die de beslissing van den rechter
commissaris kan inroepen. Zoo zij verklaart dit 
te doen, ie de curator verplicht de nitvoering van 
de voorgenomen, met het advies der commissie 
strijdige, handeling gednrende drie dagen op te 
schorten. 

§ 4. Van de oergaderi"!lffl der achuldeiac!tera. 

80. In de vergaderingen der schuldeio,chers is 
de rechtercommissaris voorzitter. 

De tegenwoordip:heid van den curator of van 
iemand, die hem met goedvinden van den rechter
commisse.rie vervangt, is verplicht: 

81. Op de vergaderingen van schuldeischers 
worden de bealuiten genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen der aanwezige schuld
eischers. Voor elke honderd gulden brengt ieder 
schnldeischer ééne stem nit. Voor vorderingen 
of overschietende gedeelten van vorderingen, be
neden honderd gulden , wordt mede ééne stem 
nitgebracht. 

Splitsing van vorderingen, na de faillietver
klaring gedaan, doet geen stemrecht verwerven. 

82. Stemgerechtigd zijn de erkende en de voor• 
waardelijk toegelaten schnldeiscbers, alsmede de 
toonder eener ten name van •toonder" geverifieerde 
scb old vordering. 

83. Ten behoeve van de sohuldeischera, die 
zich op eeue vergadering hebben doen vertegen• 
woordigen, worden alle oproepingen voor latere 
vergaderingen en alle bnnisgevingen aan den ge• 
machtigde gedaan, ten ware zij den curator 
schriftelijk ;erzoeken, dat die oproepingen en 
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kennisgevingen aan hen zelve of aan een anderen 

gemachtigde p:•chieden. 
84. Éehalve de door deze wet schrev 

vergaderingen, wordt er eene vergad in.11 van 
sehuldeischers gehonden, ,.oo dikwijls de rechter
commissaris dit noodig oordeelt or hem daartoe 
door de commissie uit de schsldeischere of door 
ten minste vijf schuldeischers, vertegenwoordigende 
één vijfde deel der erkende en der voorwaarde
lijk toegelaten schnldvorderingen , een met redenen 
omkleed verzoek wordt gedaan. 

In • elk geval bepaalt de rechter-commi~aris 
dag, uur en plaats der vergadering , waartoe de 
stemgerechtigde schuldeischers ten minste tien 
dagen van te voren door den curator worden op• 
geroepen, bij advertentie in het nieuwsblad of de 
nieuwsbladen vermeld in artikel 14, en bij brieven, 
beide vermeldende het in de vergadering te be
handelen onderwerp. 

§ 5. Ya,s de recltterUfl:e 1Je1cllilki,sgm. 
• 
85. Alle beschikkingen in zaken, het beheer 

pf de vereffening des faillieten boedels betreffende, 

worden door de rechtbank in het hoogste ressort 
gewezen, behalve in de gevallen waarin het 
tegendeel is bepaald. 

86. Alle beschikkingen in zaken, het beheer 
·of de vereffening des faillieten boedels betreffende, 
ook die welke niet uitgaan van de rechtbank, 
zijn oitvoerbaar bij voorraad en op de min out, 
tenzij het tegendeel is bepaald. 

VIERDE AFDEELING. 

VAN DE VOORZIENINGEN NA DE PAILLilllTVEB

KLA.RING EN _VAN HET BEHl!!l!!R m,s CURATORS. 

87. Jle rechtbank kan bij het vonnis van 
faillietverklaring of te allen tijde daarna, doch 
in het laatste geval niet dan op voordracht van 
den rechter-commissaris, of op verzoek van den 
curetor of van een of meer der •chuldeischers 
en na den rechter-commissaris gehoord te hebben, 
bevelen, dat de gefailleerde in verzekerde be

waring worde gesteld, hetzij in een huis van 
bewaring, hetzij in zijne eigene woning onder 
het opzicht van eeoen dienaar der openbare macht. 

Het bevel hiertoe wordt door het Openbaar 
Ministerie ten uitvoer gelegd. 

Dit bevel is voor niet langer dan dertig dagen 
geldig, te rekenen van den dag waarop het ten 
uitvoer is gelegd. Aan het einde van dien ter-

mljo kan de rechtbank, op voordracht van den . 
rechter-com!Jl~ris of op een verzoek en na ver
'hoor als in het eerste lid bedoeld, het bevel 
voor ten hoogste dertig dillen verlengen. Daarna 
kan hetzelfde telke~s op- dezelfde wijze voor ten 
ltoogste dertig daun g~sehieden. 

88. De rechfflánk heeft de bevoegdheid, op 
voordracht van den rechter-commissaris, of op 
verzoek van den gefailleerde, dezen uit de ver
ekerde bewaring te ontslaan , met . of zonder 
zekerheidstelling, dat hij te allen tijde op de 
eerste oproeping zal verschijnen. 

Het bedrag der zekerheidstelling wordt door 
de rechtbank bepaald en komt bij niet-ven,chijning 
des gefailleerden ten voordeele des boedels. 

89. Het · verzoek tot inbewaringstelling van 
den gefailleerde moet toegestaan worden, indien 
het ~rood is op het zonder geldige reden op
zettelijk niet nakomen van de verplichtingen hem 
opgelegd in de artikelen 91, l 06 en 116. 

90. In alle gevallen, waarin de tegenwoordig

heid van den gefailleerde bij deze of gene be
paalde werkzaamheid , den boedel betreffende , 

vereischt wordt, zal hij, zoo hij zich in ver• 
zekerde bewaring bevindt, op l&!lt van den rechter

commissaris nit de bewaarplaat~ knoneo worden 
overgebracht. 

De last hiertoe wordt door het Openbaar 
Ministerie ten uitvoer gelegd. 

91 . Gedurende het faillissement mag de ge
failleerde zonder toestemming van den rechter
commissaris zijne woonplaats niet verlaten. 

92. De curator zorgt, dadelijk na de aan
vaarding zij oer betrekking , door alle noodige en 
gepaste middelen voor de bewaring des boe.leis. 

Hij neemt onmiddellijk de boeken, gelden , 
kleinoodiëo, effecten en andere papieren van 
waarde tegen ontvangbewijs onder zich. Hlj is 
bevoegd de gelden aan den ontvanger voor de 
gerechtelijke consignatiëo in bewaring te geven. 

93. De cnrator doet, zoo hij of de rechter
commissaris dit ooodig acht, dadelijk den boedel 
verzegelen. 

De verzegeling ges~hiedt door den kantonrechter. 
Buiten de verzegeling blijven, doch worden ia 

het proees-verbaal kortelijk beschreven, de goederen 
vermeld in de artikelen 21, n•. 1 en 92, alsmede 
de voorwerpen tot het bedrijf van den gefailleerde 
vereischt, indien dit wordt voortgezet. • 

94. Oe curator !(a&t zoo apoedig mogelijk over 
tot het opmaken van eene beschrijving dM fail
lieten boedels. . 
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De boedelbeschrij ving kan ondershands worde( 
opgemaakt eo de waardeering door den cnrator 
geschieden, een en al)der onJer !(Oedkeuring va 
den rech ter-commissar, . 

De )edeu der voor) pift6 commissie 

schuldeischers zijn bevoegd ~ de bescLrijtJ 
tegenwoordig ~e zijn. 

95. Van de goederen, vermelJ in artikel 21.,. 
n°. 1 , wordt een staat aan de I beachrij ving ge• 
hecht; di~, vermeld in artikel 92, word.en in dli 
beschrijving opgenomen. 

96. l.>e curator gaat dadelijk na de beachrijving 
van den boedel over tot het opmaken van eenen 
staat, waaruit de aard en het be1rag van de baten 

en scholden dee boedels, de ~amen en woon• 
plaatsen der schuldeischers, als~1ede het bedrag 

der vorderingen van ieder hnnner blijken. 
97. Door den cnrator gewaarmerkte afschriften 

van de boedelbeschrijving en van den etaat, ver• 
meld in het voorgaande artikel, worden ter koste• 

looze inzage van een ieder oedert"elegd ter 11riflle 
van de rechtbank en van het kantongerecht, 

binnen welks ressort zich de ·oonplaats, bel 

kantoor of het verblijf van den gefailleerde be· 
vindt, naar gelang de faillietverklaring is nitge• 

sproken door het rechterlijk college van de woon• 

plaab, het kantoor of het verblijf van den ge• 

failleerde. Indien de zetel van ht kantongerecht 
is gevestigd in eene gemeente, waar tevens de 

zetel is van de rechtbank, waar ij het faillisse

ment aanhangig is, p;eschiedt de nederle!!gioit uÏt• 
sluitend ter griffie van dit college. 

De nederlegging geschiedt kosteloo~. 

98. De curator is bevoegd het f:edrij f van den 
11;efailleerde voort· te ietten. I dien er geeoe 
commissie uit de schuldei,cbers is benoemd, heeft 

hij daartoe de m~rhtip;iog van den rechter-oom• 

missaris noodig. 
99. De corator opent de brieven en telegrammen 

aan den gefailleerde gericht. Die, welke niet op 

den boedel betrekking hebben, st[1t hij terstond 

aan den gefailleerde ter band. De administratie 

der posterijen en der telegrafie Js, oa van den 

griffier ontvangen kennisgeving, verplicht den 

curator de brieven en telegrammen, voor den 

gefailleerde bestemd, af te geven, totdat de 
curator of de rechter- commissaris haar van die 

ver(llichting ontslaat of zij de ke l oisgeving ont
vangt, bédoeld in artikel 16. 

Protesten, den gefailleerde betre eude, worden 

gedaan aan den curator. 
100. De cnrator ia bevoegd naar omstandig• 

heJe~ eeue door deu rechter-commissaris , vast te 
steUen so te.r voorziening in het4eveusonderhoud 
van den leerde eo zijn hnisl(eT.Ïn uit ftl keereo. 

101. De curator is bevoegd goederen te ver• 

vreemden, indien en voor zoo ver de vervreem• 
dinic noodzakelijk is ter bestr~Jing der kosten van 
het faillissement, of de i,;oederen niet dan met 
nadeel voor den boedel bewaard knunen blijven. 

Ue bepaliug van artikel l 74, ia toepasselijk. 

102. De curator houdt alle gelden, kleinoodiën, 
effecten eu andere papieren van waatde onder 
zijne onmiddellijke bewaring, tenzij door deu 

rechter-commissaris eene andere wijze van bewaring 
wordt bepaald. 

Gereede gelden, die voor het beheer niet noodig 
zijn, worden door den curator bele11:d ten name 
van den boedel op de wijze door den rechter• 

commi888ris goed te keuren. 
103. Over gelden_, kleiuoodiën, effecten en 

andere papieren van waarde, die, volgen, bepaling 
van den rechter com,r.issaria, door een d~de 
worden bewaard, eo over belegde gelden mag de 

curator niet anders beschikken dan door middel 

van door den rechter-commissaris voor l(ezieo ge• 
teekende stukken. 

104. De r.urator ia, oa ingewonnen advies van 

de commi~sie uit de scbuldeischers, zoo die er 

is, en onder goedkeu.-ing van den rechter-commis
saris, bevoegd dadingen k treffen en akkoorden 
of schikkiugen aan te gaan. 

105. De gefailleerde ia verplicht voor den 
rechter-commissaris, den curator of de commisaie 
uit de schuldeiscbers te verschijnen en dezen alle 

iolichtiniten te verschaffen, zoo dikwijls hij daar

toe wordt 01•geroepen. 
Bij faillissement van een in @:emeenschap van 

goederen gehuwden echtgenoot ruet de verplichting 

om inlichtingen te geven op ieder der ecbtgeoooten 

voor zoover hij gehandeld heeft. 
106. Bij het faillissement van eene naamlooze 

vennootschap, wederkeerige verzekerings- of waar
borgmaatschappij , coöperatieve of an~ere, rechts

persoonlijkheid bezittende, vereeoigiog of stichting 

zijn de bevalingen der artikelen 87-91 op de 

bestuurders , die vau artikel 105, eerste lid op 

bestuurders en commissarissen toepasselijk. 

107. Ue griffier is verplicht aan eiken schuld• 

eiscber op diens verzoek en op diens kosten af

schrift te geven van de stokken, die ingevolge 

eeni11;e bepaling dezer wet ter griffie worden neder
gelegd of zich aldaar bevinden. 
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VA.N Dl!l VJilRIF!CA.TIJI: DER ,SCHVLD ERING 

108. De rechter-commissaris bepaalt binnen 
veertien dagen uadat het vonnis van faillietver• 
klaring in kracht van gewijsde is gegaan: 

l 0 • een termijn, vóór welks alloop de schold
vorderingen ingediend moeten worden ; 

2°. dag, uur en plaats, waarop de verificatie• 
vergadering zal gehouden worden. 

De termijn, onder 1°. vermeld, gaat in op den 
achtsten dag nadat de beschikking is genomen. 

Tusschen het einde van den onder 1°. ver
melden termijn en den dag der verificatie-vergadering 
moeten ten minste veertien dagen verloopen. 

109. De curator geeft vnn deze beschikkingen 
onmiddellij k aan alle bekende schnldeischers bij 
brieven kennis, en doet daarvan aankondiging in 
het . nieuwsblad of de nieuwsbladen , bedoeld in 
artikel 14,, 

110. De indiening der schold vorderingen ge• 
schiedt bij Jen curator door de overlegging eener 
rekening of andere schriftelijke verklaring, aan
gevende deu aard en het bedrag der vordering, 
vergezeld van de bewijsstukken of een afschrift 

daarvan, en van eene opgave, of op voorrecht, 
pand, hypotheek of recht van terughonding aan• 

spraak wordt gemaakt. 
De schuldeischers zijo bevoegd van den curator 

een o~tvangbewijs te vorderen. 

111 . De curator toetst Je ingezonden rekeningen 
aau de boeken en opgaven van den gefailleerde; 
treedt, als hij tegen de toelating eenei' vordering 
bezwaar heeft, met den schuldeischer in overleg, 
en is bevoegd van dezen overlegging van ont
brekende stokken alsook inzage zijner boeken en 
der oorspronkelijke bewijsstukken te vorderen. 

11 2. l>e curator brengt de vorderingen, die 

bij goedkeurt, op eene lijst van voorloopig erkende 
schuldvorderingen, en de vorderingen, die hij be
twist, op eene afzonderlijke lijst, vermeldende 
de gronden der bi4wisting. 

113. In de lijsten, bedoeld in het vorige 
artikel, wordt elke vordering omschreven, en 
aangegeven of zij naar de meeninp; ..-an den 

curator bevoorrecht of door pand of hypotheek 
gedekt is, of wel ter zake der vordering recht 
van terughouding kan worden uitgeoefend. Be
twist de cnrator alleen den voorranii, of het . 
recht van terughouding, zoo wordt de vordering 
op de lijst der voorloopig erkende schnldvorde• 

1893. 

tingeo gebracht met aant~ekening van deze be
,twisting en de gronden daarV'trll. 

114. Van ieder der lijsten, in artikel 112 be• 
doeld , wordt een afsphllitt door llen curator ter 
griffie van de rechtbanl en van het in artikel 97 

.iiangewezen kan to ereeht nedergelegd, om aldaar 
ge"dureode àe %1!\'eo aan de verificatievergadering 

voorafgaande dagen kosteloos ter inzage te lip:gen 
van een ieder. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 
115. Van de krachtens artikel 114, gedane 

nederlegging der lijsten geeft de curator aan alle 
' bekende schuldeiscbers schriftelijk bericht, waarbij 

bij eene nadere oproeping tot de verificatie-ver• 
gadering voegt en tevens vermeldt of een ontwerp
akkoord door den gefailleerde ter griffie is neder

geleitd. 
116. De gefailleerde woont de verificatie-ver

gadering in penioon bij , ten einde aldaar alle 
inlichtingen over de oorzaken van het faillissement 
en den staat van den boedel te geven, die hem 
door den rechter-commissaris gevraagd woiden. 
De schullleischers kunnen den rechter-commissaris 
verzoeken omtrent bepaalde door hen. op te geven 
ponten inlichtingen aan den gefailleerde te vragen. 
De vragen aan den gefailleerde gesteld en de 
door hem gegeven antwoorden worden in het 
proces-verbaal opgeteekend. 

117. Bij het faillissement van eene naamlooze 
vennootschap, weder herige verzekeriogs- of waar
borgmaatschappij, coöperatieve of andere, rechts
persoonlijkheid bezittende, vereeniging of stichtinir, 
rust op de bestuurders de verplichting, in het 
vorig artikel den gefailleerde opgelegd. 

118. lle schuldeischers kanoen ter vergadering 

verschijnen in persoon of bij gemachtigde. De 
schriftelijke volmacht is vrij van zegel en van de 
formaliteit van registratie. 

11 9. Op de vergadering leest de rechter
commissaris de lijst der voorloopig erkende en 
die der door den curator betwiste schuldvorde• 
ringen voor. leder der op die lijsten voorkomende 
schnldeischers is bevoegd den curator omtrent 
elke vordering en hare plaatsing op een der 
lijsten inlichtingen te vragen, of wel hare jniet• 
heiJ, den beweerden voorran11; of het beweerde 

recht ven terugho uding te betwisten, of te ver
klaren, dat hij zich bij de betwisting van den 
cnrator aansluit. 

De cnrator is bevoegd op de door hem gedane 
voorloopigc erkenning of betwisting terng te komen, 
of wel te vorderen, dat de schuldeischer de dengde-

13 
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lijk heid sijner noch door den curator , noeh door 
een der schuldeischers betwiste acholdvordering 
onder eede bevestige; indien de oorspronkelijk 
achuldeischer overleden 1,, sullen de rechthebbenden 
onder eede moeten ver.ren, dat zij te goeder 
tronw gelooven dat de schul«l bestaat e~ onvol
daan is. 

Bestaat er behoefte, aan verdaging der ver
gadering, dan wordt deze binnen acht dagen, op 
het door den rechter-commissaris aan te wijzen 
tijdstip , zonder nadere oproeping, voortgezet. 

120. Oe eed, bedoeld in het tweede lid van 
het vorige artikel, wordt in persoon of door een 
daartoe bijzonder gemachtigde afgelegd in handen 
v~n den rechter-commissaris, hetzij onmiddellijk 
op de vergadering, hetzij op een lateren door 

den rechter-commissaris te bepalen dag. Oe vol
macht kan ondershands worden ver~eend. 

Indien de schuldeischer , aan wien de eed is 
opgedragen , niet ter vergadering aanwezig is, 
geeft de griffier hem _onmiddellijk kennis van de 
eedsopdracht en ,·an den voor de eedsaflegging 

bepaalden dag. 
De rechter-commiBSaris geeft den schuldeischer 

eene verklaring van de eedsaflegging, tenzij de 
eed wordt afgelegd in eene vergadering van schuld
eischers, in welk geval van de aflegging aantee

kening wordt gehouden in het proces-verbaal dier 

vergadering. 
121 . De vorderingen, welke niet betwist wor

den, worden overgebracht op eene in het proces
verbaal op te nemen lijst van erkende achuld
eischers. Op het papier aan order en aan toonder 
wordt door den curator de erkenning aangeleekend. 

De schuldvorderingen, van welke de curator 

de beëediging heeft gevorderd, worden voorwaar
delijk toegelaten, totdat door het al of niet a1leggen 
van den eed, op den bij het eerste lid van arti
kel 120 bedoelden tijd, over hare toelating defi
nitief zal zijn beslist. 

Het proces-verbaal der vergadering wordt onder
teekend door den rechter-commissaris en den 
griffier. 

De in het proces-verbaal der vergadering opire
teekende erkenning eener vordering heeft iu het 
faillissement kracht van gewijsde zaak. Alleen op 
grond van bedrog kan de curator vernietiging 
daarvan vorderen. 

122. De rechter-commissaris verwijst, in geval 
van betwisting, de partijen, zoo hij ze niet kan 
vereenigen, en voor zoover het geschil niet reeda 
aanhangig is, naar eene door hem te bepalen 

terechtijitting van de rechtbank, zonder dat daar
toe eene dagvaarding wordt vereis 

De prot11reurs, die voor PVtijen 'Opt~n, ver
kla~en ~1 ij de oprGeping der zaak ter terechi-

zit~:gtk wordt summier behandeld. 

Vers hijnt de schuldeischer , die de verificatie 
vraagt , op de bepaalde terechtzitting niet, dan 
wordt hij gea,,ht zijne aanvrage te hebben inge
trokken; verachijnt hij, die de betwisting doet, 
niet, dan wordt hij geacht de betwisting te laten 
varen en erkend de rechter de vordering. 

Schu~deischers, die ter verificatie-vergadering 
geene ~etwisting hebben gedaan , kun oen in het 
geding zich niet voegen noch tusschenkomen. 

123. De scholdeischer, wiens vordering betwist 
wordt, ia tot staving daarvan tot geen nader of 

meerde~ bewije f!ehonden, dan hij teiren den ge

failleerle zelf zoude moeten leveren. 
124. Indien de schuldeischer, wiens vordering 

betwist wordt, niet ter vergadering aanwezig is, 
geeft e griffier hem onmiddellijk kennis van de 
gedaue betwisting en verw~zing. 

De schuldeischer kan zich in het geding op 
het ontbreken dier kenoisj?eving niet beroepen. 

125. Vorderingen, die betwist worden, kunnen 
door dep rechter .commissaris voorwaardelijk worden 
toegelat)m tot een bedrag door hem te bepalen. 
Wanneer de voorrang betwist wordt, kan deze 
door den rechter -commissaris voorwaardelijk wor-
den erkend. • 

126. Ook de gefailleerde is bevoegd, onder 
summiere opgaaf zijner gronden, tegen de toelating 
eener jordering, hetzij voor het geheel, hetzij 
voor een gedeelte, of tegen de erkenning van den 
beweerden , oorrang, zich te verzetten. In dit 

geval geschiedt in het proees-verbaal aanteekening 
van de betwisting en van hare gronden , zonder 
verwijzifg van partijen naar de rechtbank, en sonder 
dat da"door de erkenning der vordering in het 
faillissement wordt verhinderd. 

Betwi~ting, waarvoor geene gronden worden 
opgegeven , of welke niet de 11eheele vorde1ing 
omvat en toch niet uitdrukkelijk aanwijst, welk 
deel wordt erkend, en welk betwist, wordt niet 

als betj'sting aangemerkt. 
127. Vorderingen , na aJloop van den in arti

kel l OT 1°. genoemden termijn, doch uiterlijk 
twee d~n v66r den dag, waarop de verificatie
verl(aderiug zal worden gebonden, bij den curator 
ingediend , worden op daartoe ter vergadering ge
daan verzoek geverifieeri , indien noch de curator 
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noch een der aanwezige schuldeischers daartegen 
bezwaar maak\, 

Vorde gen 1 daena i11gediend, worden niet 
jreverifieerd. 

De bepalingen van het eerste en tweede lid 
zijn niet toepasselijk, indien de schuldeischer 
buiten het Rijk in Europa woont en daardoor 
verhinderd was zich eerder aan te melden. 

Ingeval van bezwaar, als in het eerste lid 
bedoeld , of van geschil over het al dan niet 
aanwezig zijn" der verhindering, in het derde lid 
bedoeld, beslist de_ rechter-commissaris, na de 
vergadering te hebben geraadpleegd. 

128. Interesten, na de faillietverklaring loopeode, 
kanoen niet geverifieerd worden, tenzij door pand 
of hypotheek gedekt. In dit geval worden zij 
pro memorie geverifieerd. Voor zooverre de 
interesten op de opbrengst van het onderpand 
niet batig gerangschikt worden, kan de schuld
eischer uit deze verificatie geene rechten ontleenen. 

129. Eene vordering onder eene ontbindende 
voorwaarde wordt voor het geheele bedrag ge
verifieerd, onverminderd de werking der voor
waarde, wanneer zij vervuld wordt. 

• 130. E~oe vordering onder eeoe opschortende 
voorwaarde kan geverifieerd worden voor hare 
waarde op het oogen blik der faillietverklaring. 

Indien de curator en de schnldeiachers het 
nJet eens kunnen worden over deze wijze van 
verificatie, wordt zoodanige vordering voor het 
volle bedrag voorwaardelijk toegehLten. 

131. Eene vordering, waarvan het tijdstip 
der opeischbaarheid onzeker is, of welke recht 

geeft op periodieke uitkeeriogeo, wordt geverifieerd 
voor hare waarde op d~n dag der faillietverklaring. 

Alle schnldvorderingen, vervallende binnen één . 

jaar na den dag, waarop het faillissement is 
aangevangen, worden behandeld, alsof zij op dat 
tijdstip opeischbaar waren. Alle later dan één 
jaar daarna vervallende schuldvorderingen worden 
geverifieerd voor de waarde, die zij hebben na 

verloop van een jaar sedert den aanvang van het 
faillissement. 

Bij de berekening wordt uitsluitend gelet op 
het t ijdstip en de wijze van aflossing, het kans
genot, waar dit bestaat, en, indien de vordering 
rentedragend ia, op den bedongen rentevoet. 

132. Schuldeischers, wier vorderingen door 
hypotheek of pand gedekt of op een bepaald 
voorwerp bevoorrecht zijn, maar die kannen aan
toon en dat een deel hunner vordering vermoedelijk 
niet batig gerangschikt zal knnnen worden op de 

opbrengst der verbonden goederen, kannen ver
langen dat hun voor dat deel de rechten van 

.i1ncurrente schuldeischers worden toegekend met 
behoud van hnn recht van voorrang. 

133. Vorderingen, waarvan de waarde onbe
paald, "1nzeker, niet in Nederlandseb geld of in 
het geheel niet in geld is uitgedrukt, worden 
geverifieerd voor hunne geschaUe waarde in Neder

landsch geld. 
134. Schuldvorderingen aan toonder knnnen 

ten name van "toonder" geverifieerd worden. 
Iedere ten name van "toonder'' geverifill\:rde 
vordering wordt als de vordering van een afzon
derlijk schnldeischer ·besr.honwd. 

135. De echnldeischer, die door borgtocht ia ver
zekerd, komt op voor zijne schnldvorderin~ onder 
aftrek van hetgeen hij van den borg heeft ontvangen. 

De borg heeft recht voor hetgeen hij den 
schnldeischer heeft betaald. Bovendien kan hij 
voor het bedrag, waarvoor de scbuldeischer kan 
opkomen, voorwaardelijk toegelaten worden, zoo\ang 
de schnldeiacher zelf niet opkomt, 

136. Indien van hoofdelijke schuldenaren twee 
of meer in staat van faillissement verkeeren, kan 
de schu\deischer in ieder faillissement. opkomen 
voor en betaling ontvangen over het geheele 
bedrag, hem ten tijde der faillietverklaring nog 
verschuldigd, totdat zijne vordering ten volle zal 
zijn gekweten. 

lle hoofdelijke schuldenaar, die op ilen faillieten 
boedel recht ven verhaal heeft, kan nit dien 
hoofde, voor zooverre de schuldeischer 1.elf kan 
opkomen, alleen voorwaardelijk worden toegelaten, 
zoolang de schuldeischer zeli niet opkomt. 

Indien in het geheel meer dan honderd percent 
beschikbaar mocht zijn; worden die meerdere per
centen naar de onderlinge reehtaverhouding verdeeld. 

137. Na afloop der verificatie brengt de curator 
verslag uit over den ~tand van den boedel en 
geeft hlj daaromtrent alle door de schnldeischers 

verlangde inlichtingen. Het verslag wordt, met 
het proces-verbaal der verificatie-vergadering, na 
afloop dier vergadering ter griffie nedergelegd ter 
kostelooze inzai,:e van ieder belanghebbende.. De 
nederlegging geschiedt kosteloos. 

ZESDE AFOEELING. 

VA!I HKT AKKOORD. 

138. De gefailleerde is bevoegd aan zijne 
gezamenlijke schuldeischers een akkoord aan te 
bieden. 
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139. Indien de gefailleerde een ontwerp va11 

akkoord, ten mioate acht dagen v66r de ver? 

derioir tot verificatie der schnldvorderiop;eo, t 
griffie van de rechtbank eo van het io artikel 97 

aangewezen kaotooger~cbt heeft oedergel~gd , ter 

koslelooze inzage van een ieder, wordt daarove~ 

io die vergadering oa afloop der verificatie nadelijlcc 

geraadpleegd en beslist , behoudens de bepaling 

van artikel 141. 
Een afschrift van het ontwerp van akkoord 

moet, gel ij 1'tijdig met de nederle~ging ter griffie,. 
worueo toegezonden aan den corator en aan ieder 

der leden van de voorloopige commissie uit de,. 

schnldeischers. 
140. De curator eo de commi11ie oit de achold

eiEchera zijn verplicht ieder afzonderlijk ter ver
gadering een schriftelijk advies over het aange

boden akkoord te geven. 
141. De raadpleging eo besliaaing worden tot 

eeoe volgende door den rechter-commis•aris op 

ten hoogste drie weken later te bepalen vergadering 

nitgesteld : 
10. indien staande de ver![aderiog eene detioi

tine commissie uit de schnldeischers is 

benoemd, niet bestaande nit dezelfde per
sonen ala de voorloopige, en de meerderheid 

der verschenen schnldeischers van haar een 

schriftelijk advies over het aangeboden 

akkoord verlangt; 
20. indien het ontwerp van akkoord niet tijdig 

ter griffie is neêrgelegd en de meerderheid 

der verschenen schnldeisehers zich voor uit

stel verklaart. 
142. Wanneer de raadpleging en stemming 

over het akkoord, ingevolge de bepalingen van 

het voorgaande artikel, worden nitgesteld tot 

eene nadere vergadering, wordt daarvan door 

den curator onverwijld aan de niet op de veriti

catie-vergaderinii veracbenen, erkende of voor
waardelijk toegelaten schuldeischers kennis gege
ven , bij brieven vermeldende den s11mmieren 

inhoud van het akkoord. 
143. Van de ,temming over het akkoord z\jn 

uitgesloten de hypotheek- of pandhoudende en 
bevoorrechte schuldeischers , daaronder begrepen 
diegenen, wier voorrang betwist wordt, tenzij zij, 
'fÓÓr den aanvang der stemming, van hno hypo• 
theek, pand of voorrecht ten behoeve van den 
boedel afstand mochten doen. 

Deze afstand maakt ben tot concurrente schuld
eischers, ook voor het geval het akkoord niet 
mocht worden aanireoomen. 

144. De gefailleerde is bevoegd tot toeltehtiog 

en verdediging van het akkoord op te treden eo 

het, staande de raadl)le11,in , \e wljzi~ 
145. Tot het aa1R1emeo van het akkoord wordt 

vereischt de toestemming van twee derde der 

erkende en der voorwaardelijk toegelaten concor

rente schnldeischers, welke drie vierde van het 

bedrag der· niet bevoorrechte, door geen pand of 

hypotheek 11:edekte erkende en voorwaardelijk toe

gelaten schnldvorderinp:en vertegemyocrdigen. 

146. Indien twee derde der ter vel'fl:adering 
verschenen schnldeischers, meer dan de helft van 

het gezamenlijk bedr&fl: der scbuldvorderiogeu, 

waarvoor ,tem recht kan worden uitf?eoefeod, ver

tegenwoordirzende, io het akkoord bewilligen , zal 

ten hoogste acht dBfteD later eene tweede stemming 

gehonden worden , zonder dat deartne eene nadere 
oproeping vereischt wordt. Bij deze stemming is 
niemand p:ebonden aan zijne de eerste maal nit

gebra~hte atem. 
14 7 . Latere veranderingen, in het getal der 

schnldeischers of in het bedrag der vorderingen , 

hebben geen invloed op de geldiitheid van de 

aanneming of verwerpinJ( van het akkoord. • 
148. Het proces-verbaal der vergadering ver

meldt den inbond van het akkoorn , de namen 
der veracheoen stemgerechtigde scbnldeischers, de 
door ieder bon oer nitgebrachte stem, den nitslag 

der stemming en al wat verder op de vergadering 

is voorgevallen. Het wordt na voorlezing onder

teekend door den rechter-commissaris en den griffier. 
Gedurende acht dagen kan een ieder ter p:riffie 

kostelooze inzage van het proces verbaal verkrijp:en. 

149. Zoowel de schnldeischers, die vó6r gestemd 

hebben , als de gefailleerde, kunnen gedorende 

acht dagen na afloop der verp:adering aan de 

rechtbank verbetering van het. proces-verhaal 

verzoeken, indien nit de stukken zelve blijkt dat 
het akkoord door den rechter-commissaris ten 

onrechte als verworpen is beschouwd. 
150. Indien het akkoord ie aangenomen, bepaalt 

de rechter-commissaris vó6r het sluiten der ver
?derinp; de terechtzittiorz, waarop de rechtbank 
cle homologatie zal behandelen. 

Bij toepassing van artikel 149 p;escbiedt de 

bepaling der terechtzitting door de rechtbank io 
hare beschikking. Van deze beschikking geeft 
de curator aan de schuldeischers schriftelijk kenni~. 

De terechtzittiurz zal gebonden worden ten 
minste acht en ten hoogste veertien dagen na de 
stemminp: over het akkoord of, bij toepassing van 
artikel 149, oa de beschikking van de rechtbank. 
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151. Gedurend dien tijd kunnen de schold- de beschikking omtrent de homologatie heeft 
eischers aan d-1i r-commissaris schriftelijk 
de redenen opgeven , w ~ zij weigering der 
homologatie weoschelijk achten. 

152. Op den bepaalden dag wordt ter openbare 
terechtzitting door den rechter-commissaris een 
schriftel ij k rapport uitgebracht, en kan ieder der 
schuldeiscbers in persoon of bij gemachtigde de 
gronden uiteenzetten , waarop hij de homologatie 
wenscbt of baar bestrijdt. 

De gefailleerde is mede bevoegd , tot verdedi
ging zijner belangen op te treden. 

153. Op deozelfdeu dag, of anders zoo spoedig 
mogelijk, geeft de rechtbank hare met redenen 
omkleede beschikking. 

Zij zal de homologatie weigeren: 
1°. indien de baten des boedd$ met inbegrip 

van de zaken, waarop recht van ternghou
diog wordt uitgeoefend, de som, bij het 
akkoord bedongen, aanmerkelijk te boven 
gaan; 

2°. indien de nakoming van het akkoord niet 
voldoende is gewaarborgd; 

3°. indien het akkoortl door bedrog, door be
gunstiging van een of meer schnldeischers 
of met behulp van andere oneerlijke mid
delen is tot stand gekomen, onverschillig 
of de gefailleerde dan wel een ander daartoe 
heeft medegewerkt. 

Zij kan ook op andere gronden en ook am hts
halve de homologatie weigeren. 

154. Binnen acht dagen na de beschikking 
van de rechtbank kunnen, zoo de homologatie 
is geweigerd, zoowel de schuldeischers, die v66r 
het akkoord st~mden, als de gefailleerde; zoo de 
homologatie is toegestaan, de scholdeischers, • die 
tegenstemden of bij de stemming afwezig waren, 
tegen die beschikking in hooger beroep komen. 
In het laatste geval hebben ook de schuldeischers, 
die v66r stemden, ditzelfde recht, doch alleen 
op grond van het ontdekken na de homologatie 
van handelingen als in artikel 153 onder s•. 
genoemd. 

155. Het hooger beroep geschiedt bij een ver
zoekschrift, in te dienen ter griffie van het 
gerechtshof, dat van de zaak moet kennis nemen. 
De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor 
de behandeling, welke zal moeten plaats hebben 
binnen tw.intig dagen. Van het hooger beroep 
wordt door den griffier van het rechtscollege, 
waarbij het is aangebracht, on verwijid keunis 
gegeven aan den griffier van de rechtbank, die 

,gegeven. 
Op de behandeling van het hooger beroep 1ijn, 

met uitzondering van het bepaalde omtrent den 
rechter-commissaris, artikel H,2 en artikel 153, 
eerste lid, toepasselijk. 

156. Cassatie wordt binnen dezelfde termijnen 
en op dezelfde wijze aangeteekend en behandeld. 

15 7. Hel gehomologeerde akkoord ia verbindend 
voor alle geen voorrang hebbende schnldeiachers, 
zonder nitzoudering, onverschillig of zij al dan 
niet in het faillissement opgekomen zijn. 

158. Na verwerping of weigering van de homo
logatie van het akkoord kan de !l(efailleerde in 
hetzelfde faillissement geen akkoord meer aanbieden. 

159. Het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
van homologatie levert, in verband met het pro
ces-verbaal der verificatie, ten behoeve der erkende 
vorderingen, voor zoo ver zij niet door den gefail
leerde overeenkomstig artikel 126 betwist zijn, 
een voor tenuitvoerlegging vatbaren titel op tegen 
den schuldenaar en de tot het akkoord als bor
gen toegetreden personen. 

160. Niettegenstaande het akkoord behouden 
de schuldeisr.hers al hunne rechten tegen de 
borgen en medescbuldeuaren van den schuldenaar. 

161 . Zoodra de homologatie van het akkoord 
in kracht van gewijsde is gega~n, eindigt het 
faillissement. 

162. Nadat de homologatie in kracht van 
gewijsde is gegaan, is de curator verplicht, ten 
overstaan van den recht~r-commissaris rekening , 
en verantwoordinp; aan den schuldenaar te doen. 

Indien bij het akkoord geen andere bepalingen 
deswep;e zijn gemaakt, geeft de curator aan den 
schuldenaar teiten behoorlijke kwijting af alle 
goederen , gelden, boeken en papieren tot den 
boedel beboorende. 

163. Het bedrag, waarop de geverifieerde 
schnldeischers, krachtens een erkend voorrecht, 
aanspraak kn nuen maken, alsmede de kosten ,•an 
het failliBBement , moeten in handen van den 
curator worden gestort, tenzij deswlll(e door den 
schuldenaar zekerheid wordt gesteld. Zoolang 
hieraan niet is voldaan, is de cnrator verplicht 
alle goederen en icelden tot den boedel behoorende, 
onder zich te houden, totdat dit bedrag en de 
bedoelde lros~n aan de daarop rechthebbenden 
zijn vol_daan. 

Wanneer ééne maand na bet in kracht van 
gewijsde gaan van het vonnis van homologatie 
is verloopen, zonder dat vanwege den schalde-
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naar de voldoening van een en ander is geechied, 

zal de curator daartoe overgaan uit de voorhanden 
baten dn boedele. 

Het bedrag in het eerste lid bedoeld, en het 
deel daarvan, aan ieder scholdeischer krachtens 
zij o recht van voorrang toe te keooen, wordt 
desooodig door den rechter-commissaris begroot. 

164. Voor zooveel betreft vorderingen, waarvan 
het voorrecht voorwaardelijk _erkP.dd is, bepaalt 
de in het vorige artikel bedoelde verplichting van 
den echn)denaar zich tot het stellen van zekerheid 
en is de curator bij gebreke daarvan 1lechta ge
houden tot het reserveeren uit de baten des boedels 
van het bedrag waarop het voorrecht aanspraak geeft. 

165. Ontbinding van het gehomologeerde akkoord 
kan door eiken scholdeischer gevorderd worden, 
jegens wien de schuldenaar in gebreke blijft aan 
den inbond daarvan te voldoen. 

Op den schuldenaar rost het bewijs, dat aan 
het akkoord is voldaan. 

lle rechter kan, ook .ambtshalve, den schulde
naar uitstel van ten hoogste ééne maand verleeoeu, 
om alsnog aan 1ijne verplichtingen te voldoen. 

166. De vordering tot ontbinding van het akkoord 
wordt op dezp)fde wijze aangebracht en besliet, 
als ten aanzien van het verzoek tot faillietver
klarinp: io de artikelen 4,, 6-9 eo 12 is voor• 
geschreven. 

167. In het vonnis, waarbij ontbinding van het 
akkoord wordt uitgesproken, wordt tevens herope

,niog van het faillissement bevolen met benoeming 
van eenen rechtercommissaris eo cnrator, alsmede 
van eene commissie uit de schuldeischers, indien 
er in het faillissement reeds eene geweest is. 

Bij voorkeur zullen daartoe peraonen gekozen 
worden, die vroeger in het faillissement die be
trekkingen hebben waargenomen. 

De ~orator draagt zorll' voor de bekendmaking 
van het vonnis op de wijze in artikel 14, derde 
lid, voorgeschreven. 

168. De artikelen 13, eerste lid, llS-18 eo 
die, welke vervat zijn in de tweede, derde eo 
vierde afdeelinp: van dezen titel, zijn bij herope
ning van het faillissement toepasselijk. 

Evenzoo zijn toepnsselijk de bepalingen van de 
afdeeling over de verificatie der schuldvorderiugen, 
behoudens deze wijziging, dat de verificatie be
perkt blijft tot de schuldvorderingen, die niet 
reeds vroeger geverifieerd werden. 

Niettemin worden ook de reeds geverifieerde 
scholdeischers tot bijwoning der verificatie-verga
dering opgeroepen en hebben zij het recht de 

vorderingen, waarvoor toelati114! verzocht wordt, 
te betwisten. 

169. De handeli , door den schuldenaar 
io den tijd tuSBChen de homologatie van het 
akkoord en de heropeoiop; van het faillissement 
verricht, zijn voor den boedel verbindend, be
houdens de toepassing van artikel 42 eo volgende 
zoo daartoi, gronden zijn. 

170. Na de heropening van het faillissement 
kan niet op nienw een akkoord aangeboden worden. 

De curator gaat zonder verwijl tot de ver
efl'enioit over. 

171 . Indien tijdens Je heropening jegens eenige 
schuldeischers reeds geheel of gedeeltelijk aan 

het akkoord ia voldaan, worden bij de verJeeling 
aan de nieuwe schuldeischers en diegene onder 
de oude, die nog geene voldoening ontvingen, de 
bij het akkoord toegezegde pereesteo, eo wordt 
aan hen, die gedeeltelijke betaling ontvingen, 
hetgeen aan het toegezegde bedrait oog ontbreekt, 
vooruitbetaald. 

In hetgeen alsdan nog overschiet, wordt door 
alle schuldeischers, zoo oude als nieuwe, gelijkelijk 
verdeeld. 

172. Het vorige artikel is eveneens toepns
aelijk, indien .Ie boedel vau den schuldenaar, 
terwijl door hem aan het akkoord nog niet vol
ledig is voldaan, opnieuw io staat van faillisse
ment wordt verklaard. 

ZEVENUE AFDEELING. 

VAN DK VEREFFENING DES BOEDELS, 

173. Indien op de verificatie-vergadering geen 
akkoord aangeboden, of indien het aangeboden 
akkotird verworpen, of de homologatie definitief 
geweigerd is , verkeert de boedel van rechtswege 

in staat van ioaolventie, eo gaat de curator 
onmiddellijk tot vereffening eo tegelde-making 
van alle baten des boedels over, zonder dat daartoe 
de toestemming of medewerking van den gefail
leerde noodig ia. 

Niettemin kan den gefailleerde eeoig hnisraad 
door den rechter-commissaris aan te wijzen, 
worden gelaten. 

174. De goederen worden in het openbaar 
of met toestemming van den rechter-commissaris 
ondershands verkocht. 

175. Over alle niet spoedig o( in het geheel 
niet voor . vercfl'eoing vatbare baten beschikt de 
curator op de wijze door den recbter-commissaria 
goed te kéoren. 
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Voor zooveel dit in het bt,Jang is van den 
boedel, brengt d\ curator de goederen, waarop 
sch aldeischers recht van ternghonding uitoefenen, 
door voldoening der vorderingen, waaraan dit 

recht is verbonden, in den boedel terug. 
176. De artikelen 98 en 100 houden op van 

toepassing te zijn als de vereffening des boedels 
overeenkomstig artikel 173 is begonnen. 

177. De cnrator kan ten behoeve der vereffening 
van de diensten des gefailleerden gebrnik makeo , 
tegen eene ,foor den rechter-commissaris vast te 

stellen vergoeding. 
178, Nadat de boedel inPolvent is geworden, 

kan de rechter-commissaris, op door bem te 
bepalen dag, uur en plaats, ecne vergadering van 
schuldeiscbers beleggen, ten einde hen te raad
plegen over de wijze van vereffening des boedele, 
en zoo noodig de verificatie te doen plaats hebben 
der schuldvorderingen, die na afloop van den in 
artikel 108, n°. 1 bepaalden termijn nog zijn 
ingedien,l en niet reeds ingevolge artikel 127 
geverifieerd zijn. De curator handelt ten opzichte 
van deze vorderingen overeenkomstig de bepa
lingen van de artikelen 111-114. Hij roeP.t de 
scbuldeischers, ten minste tien dagen vó6r de 

vergadering, bij brieven op, waarin het onder
werp der vergadering wordt vermeld en hun tevens 
de bepàliog van artikel 114, wordt herinnerd. 
.Bovendien plaatst hij gelijke oproeping iu het 
nieuwsblad of de nieuwsbladen bedoeld in artikel 14. 

179. Zoo dikwijls er, naar het oordeel van 
den rerhter-commissaris, voldoende gereede pen
ningen aanwezig zijn, beveelt deze eene nitdeeling 
aan de p;everificeerde schuldeischers. 

180. De curator me,akt telkens de oitdeelings
lijst op en onderwerpt die aan de goedkeuring 
van den rechter-commissaris. De lijst houdt in 
een staat der ontvangsten en oi\gaven (daaronder 
begrepen, het l!alaris van den curator), de namen 

der schuldeischers, het geverifieerde bedrag van 
ieders vordering , benevens de daarop te onhanp;en 
ni tkeeri ng. · 

Voor de concurrente schuldeischers worden de 
door den rechter-commissaris te bepalen percenten 
niigetrokken; voor de bevoorrechte schuldeischers, 
daaronder begrepen zij , wier voorrecht betwist 
wordt, en de pand- en hypotheekhoudende schnld
eischers, voor zooverre zij niet reeds overeen
komstig de bepaling van artikel ó7 voldaan zijn, 
het bedrag waarvoor zij batig gerangschikt knnnen 
worden op de opbrengst dçr iioederen, waarop 
zij bevoorrecht of die aan hen verbonden waren. 

Zoo dit minder is dan het geheele bedrag hunner 
vorderingen, worden voor het ontbrekende, -
zoo de met het voorrecht belaste of aan hen ver

bonden goederen nog niet verkocht zijn, voor 
hunne geheele vordering - gelijke percenten 
als voor de concurrente schuldeischers uitge

trokken. 
181. Voor de voorwaardelijk toegelaten achold

vorderingeo wor<ten op de uitdeelingslijst de 
percenten over het volle bedrag uitgetrokken. 

182. De algemeene faillissementskosten worden 
omgeslagen over ieder deel van den boedel , met 

uitzonderiog van hetgeen overeenkomstig de be-
• paling van_ artikel ó7 door den pand- of hypotheek
houdenden schuldeischer zelf is verkocht. 

183. De door den rechter-commissaris goed
gekeurde oitdeelingslijst ligt getlurende tien dagen 
ter griffie van de rechtbank ter kostelooze inzage 
van de schuldeischers. 

Een afschrift wordt door den curaior met het

zelfde doel nedergelegd ter griffie van het in 
artikel 97 aangewezen kantongerecht. De neder
legging geschiedt koaLeloos. 

Van de nederlegging wordt door de zorg van 
den curator aankondiging gedaan in het nieuws
blad of de nieuwsbladen bedoeld in artikel 14, 
terwijl daarvau bovendien aan ieder der erkende 
en voorwaardelijk toegelaten schuldeischers schrifte
lijk kennis wordt gegeven, met vermelding van 
het voor hem uitgetrokken bedrag. 

184. Gedurende den in het vorige artikel ge
noemden termijn kan ieder schuldeischer in ver
zet komen tegen de nitdeelingslijst, door ioleve
ring van een met redenen omkleed bezwaarschrift 
ter griffie; hem wordt door den griffier een be
wijs van ontvanK9t afgegeven. 

Het bezwaarschrift wordt als bijlage bij de 
lijst 11evoegd. 

185. Zoo er verzet gedaan is, bepaalt de 
rechter-commissaris, onmiddellijk na afloop van 
den termijn van inzage, den dag, waarop het 
ter openbare terechtzitting behandeld zal worden. 
Deze beschikking ligt ter 11riffie ter kosteloose 
inzage van een ieder. Bovendien doet de griffier 
daarvan aan de opposanten, en den curator 
schriftelijk mededeeling, De dag van behandeling 
mag niet later gesteld worden dan veertien dagen 
na afloop van den termijn van artikel 183. 

Op den bepaalden dag wordt ter openbare 
terechtzitting door den rechter-commissaris een 
schriftelijk rapport uitgebracht, en kan de curator 
en ieJer der schnldeischers in persoon of bij ge-
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machtigde de gronden uiteenzetten ter verdedi

ging of bestrijding van de uitdeelin~slijst. 
Op denzelfden dag, of anders zoo spoedig 

mogellj k, geeft de rëcbtbank hare met redenen 
omkleede beschikking 

186. Ook een niet-,reveri6eerdc schuldeischer 
kan ve!'7et doen, mits hij uiterltjk twee dagen 
v6ór dien waarop het venet ter openbare terecht

zitting r.al behandeld worden, zijne vordering hij 
den curator indiene, 'een afschrift daarvan bij 
het bezwaarschrift voeii;e, en in dit bezwaarschrift 
tevens verzoek doe om l(everifieerd te worden. 

De verificatie der vordering geschiedt alsdan 
op de wijze, bij artikel 119 en volgende voor
geschreven, ter openbare terechtzitting, bestemd 
voor de behandeling van het verzet en voordat 
daarmede een aanvang wordt gemaakt. 

Indien dit venet alleen ten doel heeft als 
schuldeischer geverifieerd te worden, en er niet 
tevens door anderen venet is gedaan, komen de 
kosten van het verzet ten laste van den na
latigen schuldeischer. 

187. Door verloop van den termijn van artikel 
· 183, of, zoo er venet is gedaan, door het op 
het verzet gewezen vonnis, wordt de nitdeelin~
lijst verbindend. 

Tegen het vonnis, op het verzet gewezen, 
staat geen beroep in cassatie open. 

188. De rechter-commiBBaris beveelt de door
haling der hypothekaire inschrijvingen, waarmede 
een tot den boedel behoorend onroerend goed is 
bezwaard, zoodra de nitdeelingslijst, waarbij de 
opbrengst van het goed tot verdeeling is gekomen, 
verbindend is geworden. 

Op verkoop; door den curator, van tot den 
boedel beboorende schepen, is artikel 676 van 
het Wetboek van Bnrgerlijke Rechtsvordering 

. toepasselijk. 
189. De nitdeeling, uitgetrokken voor een 

voorwaardelijk toegelaten schuldeischer, wordt niet 
uitgekeerd, zoolang niet omtrent zijne vordering 
beslist zal zijn. Blijkt het ten slotte dat hij 
niets of minder te vorderen heeft, dan komen 
de -voor hem 'bestemde gelden geheel of ten deele 
ten bate van de andere schuldeischers. 

Uitdeelingen bestemd voor vorderingen , welker 
voorrang betwist wordt, worden, voor ~ooverre 
zij meer bedTBJl:en dan de percenten over de 
concurrente vorderingen uit te keeren, gereser
veerd tot na de uitspraak over den voorrang. 

190. Indien eenig !<O~, waarop een bepaald 
voorrecht, een hypotheek of paudreeht rost, ver-

kocht wordt, nadat aan den bevoorrechten hypotheek
of pandhoudenden schnldeischer, ingevolge · artikel 
179 in verband met het smt van artikel 180, 
reeds eene uitkeering is gedaan, wordt dezen bij 
eene volgende uitdeeling het bedrag, waarvoor 
hij op de opbreng•t van het goed batig gerang
schikt is kunnen worden, niet anders uitgekeerd 
dan onder aftrek: van de percenten , die hij reeds 
te voren over dit bedrag ontving. 

1 91. Aan sch ultleischers, die, ten gevolge van 
bun venuim om· op te komen, eerst geverifieerd 
worden nadat er reeds qitdee!ingen hebben plaats 
gehad, wordt uit de nog voorhanden baten een 
bedrag, evenredig aso het door de overige erkende . 
schuldeiscbers reed& genotene, voornitbetaald. 

Indien zij voorrang hebben, verliezen zij dien , 
voor zooverre de opbrengst van de zaak , waarop 
die voorrang kleefde, bij eene vroegere uitdee
li ngslijst aan andere schuldeischers bij voorrang 
is toegekend. 

192. Na afloop van den termijn van inzage. 
bedoeld bij artikel 183, of na uitspraak van het 
vonnis op het verzet, is de en ra tor verplicht de 
vastgestelde · nitkeering onverwijld te doen. De 

uitkêeringen, waarover niet binnen ééne maand 
daarna is beschikt of welke ingevolge artikel 189 
gereserveerd zijn, worden door hem in de kas 
der gerechtelijke consigoatiën gestort. 

193. Zoodra aan de geverifieerde sch nldeischers 
het volle bedrag hunner vorderingen is nitge
keerd, of zoodra de slotnitdeelingslijst verbindend 
is geworden, neemt het faillissement een einde, 
behoudens de bepaling van artikel 194. Door 
den curator geschiedt daarvan aankondiióng op 
de wijze bij artikel 14 bepaald. 

Na verloop van eene Ïnaand doet de curator 
rekening en verantwoording van zijn beheer aan 
den rechter-commissaris • 

De boeken en papieren, door den curator in 
den boedel gevonden, worden door hem tegen 
behoorlijk bewijs san den schuldenaar afgegeven. 

194. · Indien na de slotuitdeeling ingevolge 
artikel 189 gereserveerde nitdeelingen aan den 
bot\del terugvallen, of mocht blijken dat er nog 
baten van den boedel aanwezig zijn , welke ten 
tijde der vereffening niet bekend waren, gaat de 
curator, op bevel van de rechtbank, tot ver
effening en verdeeling daarvan over op den grond- · 
slag van de vroegere nitdeelingslijsten. 
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ACHTSTE AFDEELING. 

VAN DEN .RECHTSTOESTAND DES SCHULDENAARS . 

NA Al!'LCDP VAN DE VJ;:REPPENINO. 

195. Door het verbindend worden der slot
uitdeelingslijst herkrijgen de schuldeischers voor 
hunne vorderingen, in zooverre deie onvoldaan 
zijn gebleven, hunne rechten van e:i:eeatie op de 
goederen van den schuldenaar. 

196. De in het vierde lid van artikel 121 
bedoelde erkenning eener vodering heeft kracht 
van gewijsde zaak tegen den scha]denaar; het 
proces-verbaal der verificatie-vergadering levert 
voor de· daarin als erkend vermelde vorderingen 
den voor tennitvoerleggin~ vatbaren titel op tegen 
den schuldenaar. 

197. De bepalin1t van het vorige artikel geldt 
niet voor zoover de v_orderiog door den gefail• 
leerde overeenkomstig artikel 126 betwist is. 

NEGENDE AFDEELING. 

VAN HET PAILLISSE!dENT EENER NALATENSCHAP. 

198. De boedel eens overledenen wordt in staat 
van faillissement verklaard, indien een of meer 
der schuldeischers daartoe verzoek doeu, en snm
mier aantóonen, dat de overledene had opgehon• 
den te betalen, en indien de rechtbank dit in het 
gemeeuschappelijk belang der scholdeischers wen• 
schelijk oordeelt. 

199. Het verzoek wordt gericht tot de recht
bank, welke tijdens het overlijden des schuldP.ne.ar~ 
bevoegd was de faillietverklaring nit te spreken, 

De erfgenamen worden op het verzoek gehoord 
of daartoe opgeroepen bij een exploot, aan het 
sterfhuis te beteekenen , zonder dat het noodig is 
hen bij name aan te duiden, alsmede, voor zoo
verre zij bekend zijn, bij brieven van den griffier. 

200. De faillietverklaring heeft van rechtswege 
tengevolge de afscheiding van den boedel des over
ledenen ·van dien zijner erfgenamen, in dier voege 
als bij artikel 1163 van het Burgerlijk Wetboek 
is omschreven. 

201. De faillietverklaring kan aangevraagd wor
den zoolang niet drie maanden na de aanvaarding 
van de nalatenschap en tevens zes maanden na 
het overlijden van den schnldenaar zijn veratreken. 

202. De zesde afdeeling van dezen titel is op 
het faillissement eener nalatenschap niet toepasse• 
lijk; evenmin de achtste afdeeling, tenzij de erfenis 
zuiver is aanvaard. 

TIENDE AFDEELING. 

BEPALINGEN VAN INTERNATIONAAL RECHT, 

203. Scholdeiscbers, die na de faillietverklaring 
bonne vordering geheel of gedeeltelijk afzonderlijk 
verhaald hebben op in het buitenland zich be
vindende, aan hen niet bij voorrang verbonden, 

goederen van den in Nederland gefailleerden schul
denaar, zijn verplicht het aldus verhaalde aan 
den boedel te vergoeden. 

204. De schuldenaar, die zijne vordering tegen 
den gefailleerde, geheel of gedeeltelijk, aan een 
derde overdraagt, tea einde dezen in de gelegen
heid te stellen die vordering, geheel of f!edeelte
lijk, afzonderlijk of bij voorrang te verhalen op 
in het hnitenland zich bevindende goederen van 
den itefailleerde, is verplicht het aldus verhaalde 
aan den boedel te vergoeden. 

De overdracht wordt, behoudens tegenbewijs, 
vermoed met dit doel te zijn geschied, als zij is 
gedaan met de wetenschap, dat de faillietverkla• 
ring reeds was aangevraagd of aangevraagd zon 
worden. 

205. Gelijke verplichliog tot vergoeding jegens 
den boedel rnst op hem, die zijne vordering of 
zijne schuld, geheel of gedeeltelijk, aan een derde 
overdraagt, welke daardoor in staat wordt gesteld 
zich in het bnitenland op eene door deze wet 
niet toegelaten schuldvergelijking te beroepen. 

Het tweede lid van het vorige artikel is hier 
toepasselijk. 

ELFDE AFDEELING. 

VAN REHABILITATIE. 

206. Nadat het failJissement overeenkomstig de 
artikelen 161 of 198 geëindigd is, is de schnl
denaar of zijn zijne erfgenamen, ook in geval van 
artikel 198, bevoegd een verzoek van rehabilitatie 
in te leveren bij de rechtbank, die het faillisse• 
ment heeft berecht. 

207. De sch oldenaar of zijne erfgenamen zijn 
tot dit verzoek niet ontvankelijk, teuzij bij het 
verzoekschrift zij overgelegd het bewijs , waaruit 
blijkt, dat alle erkende scholdeisr.hers, ten ge

noegen van elk hunner zijn voldaan. 
208. Van het verzoek wordt aankondiging ge

daan in de Nederlanlkche Staatscourant en in 
een of meer door de rechtbank aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

209. leder erkend schuldeischer is bevoegd om 
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binnen den tijd van twee maanden na voorschreven 
aankondiging verzet tegen het verzoek te doen, 
door inlevering van een met redenen omkleed be

zwaarschrifi ter griffie; hem wordt door den 

griffier een bewijs van ontvangst afgegeven. 
Dit verzet zal alleen daarop kunnen gegrond 

zijn, dat door den verzoeker niet behporlijk aan 
hel voorschrift van artikel 207 is vol~aan. 

210. Na verloop van de voormelde twee maan
den zal de rechtbank , om het even of er verzet of 
geen verzet ia g-edaan, op de conclusie van het Open• 
baar Ministerie het verzoek toestaan of weigeren. 

211. Van de beslissing der rechtbank wordt 
noch hooger beroep, noch cassatie toegelaten. 

212. Het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt 
toegestaan, wordt ter openbare terechtzittiol!: uit
gesproken, terwijl mede daarvan aanteekeoiog ge
schiedt in het in artikel 19 bedoelde register. 

Tl TEL II. 

Van Surséa.nce van Beta.ling. 

213. De schuldenaar,· die voorziet, dat hij met 
betalen van zij ue opeischbare schulden niet zal 
kunnen voortgaan, doch aantoont dat er vooruit
zicht beslaat, dat hij na verloop van eenigen tijd 

aan al zijne verplichtingen zal kunnen voldoen, 
kan snrséaoce van betaling bekomen. · 

214. Hij zal zich daartoe, onder overleg~og 
van een door behoorlijke bescheiden gestaafden 
staat, als bedoeld in artikel 96, bij verzoekschrift, 
door hem zelf en zijnen procnrenr onderteekend, 
wenden tot de rechtbank aangewezen in artikel 2 

of artikel 3. 
215. Het verzoekschrift met bijbehoorende stuk

ken wordt ter griffie van de rechtbank neêrgelegd, 
ter kostelooze inzage van een ieder. 

De griffier doet van de indiening van het ver
zoek en van den overeenkomstig het eerste lid 
van het volgende artikel bepaalden dag onmid
dellijk aankondiging in de Nederl,antkclze Staat,. 
courat1t en in een of meer door de rechtbank aan 
te wijzen nieuwsbladen. 

216. De rechtbank beveelt dadelijk, dat de in 
Nederland wonende schnldeischers, benevens de 
schuldenaar , tegen een door haar op korten ter
mijn bepaalden dag, door den griffier, bij brieven, 
worden opgeroepen, ten einde op het verzoekschrift 
te worden gehQ.Ord. Behalve den dag worden uur 
en plaats der bijeenkomst daarbij vermeld. 

Ieder scholdeischer is bevoll(l;d om, zelfs zonder 
opgeroepen te zijn, op te komen. 

217. {en bepaalden dage worden de in persoon 
of bij s hriflelijk gemachtigde opgekomen achnld
eischers oor de rechtbank in raadkamer gehoord, 
en kan cJen schuldenaar voorloopige surséance ver

leend w°{Jen; tenzij meer dan één derde der ver
schenen rchuldeiscbers, of houders van meer dan 
één vierde van het bedrag der ter vergadering 

vertegenroordigde niAt in artikel 2sa. n°'. 1-6 
genoemd~ schuld vorderingen, zich daartegen ver
klaren. 

Over de toel,ting tot de stemming beslist, bij 
verschil, de rechtbank. 

Voorltpige sunéance zal nimmer verleend kun
nen wo en, indien blijkt dat de schuldenaar te 
kwader rouw is. · 

Indieq de rechtbank het verzoek arwijst, kan 
zij bij !lezelfde beschikking den schuldenaar in 
staat ,·an faillissement verklaren. 

lndie~ e.ine aanvrage · tot faillietverklaring en 
een verzoek tot surséance gelijktijdig aanhangig 
zijn, komt eerst het laatste in behandeling. 

De beschikking op het verzoek wordt uitge
sproken ter openbare tereehtzitting. 

218. G~durende acht dagen na den dag der 
uitspraa~ heeft, in geval van afwijzing Yan het 

verzoek~ de schuldenaar, of ingeval de voorloopige 
surséan verleend is, ieder schnldeiecher, die 
zich leg n het verleenen daarvan verklaard heeft, 
recht va~ hooger beroep. 

Het hooger beroep wordt ingesteld bij een ver
zoekschrift, door den verzoeker en· zijnen procnrenr 

onderteeieod, in te dienen ter griffier van het 
gerechls of, dat van de zaak kennis moet nemen. 

De voofitter bepaalt terstond dag en uur voor 
de beha~deling. · 

fodie11 het hooger beroep door een schnldeischer 
is ingesle)J, geeft deze nit~rlijk op den vierden 
dag volgende op dien, waarop hij zijn verzoek 
heeft gedaan, aan den procnreur, die het ver
zoek tot surséance heeft ingediend, bij deurwaarders
exploot kennis van het hooger beroep en van den 
tijd voor de behandeling bepaald. Lleze kennia
geving geldt voor oproeping ~an den schuldenaar. 

Oe grilller van het gerechtshof doet van het 
hooger beroep en vao den tijd, voor de behande
ling bepaald, aankondigin11: in de n_ieuwsbladen 
waarin het verzoek tot snnéance volgens artikel 215 
is aangekondigd. Tevens geeft hij van het inge
stelde hooiter beroep aan den griffier der recht
bank kennis, neemt van dezen de in artikel 21' 
bedoelde stukken over en legt die op zijne griffie 
voor een ieder ter kostelooze inzage. 
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219. Bij de behandeling van het hooger beroep 
wordt het verzoek niet opniea11; in stemming ge• 
bracht, maar ieder schnldeisch is bevoegd in 
persoon of bij schriftelijk gemaohtigde aan de 
bestrijding of verdediging van de nitspraak, waar
tegen het beroep 11:ericht is, deel te nemen. 

De behandeling heeft plaats in raadkamer; het 
arrest wordt uitgesproken ter openbare terecht
zitting. 

Tegen het arrest, in hooger beroep gewezen, 
staat geen beroep in cassatie open. 

220. De uitspraak der rechtbank wordt, niet
tegenstaande het hooger beroep, bij voorraad ten 
11itvoer gelegd. 

De artikelen 13 en Ui zijn ook hier toep888e• 
lijk, indien eene krachtens artikel 217 nitge• 
sproken faillietverklaring wordt vernietigd. 

Op handelingen, verricht in strijd met het 
voorschrift van artikel 230, eerste lid, blijft, 
indien bij vernietiging der verleende voorloopige 
surséance de schuldenaar in staat van faillissement 
wordt verklaard, de bepaling van het tweede lid 
van dat artikel van toepassing. De bevoegdheid, 
aldaar den bewindvoerders gegeven, gaat over op 
den curator in het faillissement. 

221. De beschikking, waarbij voorloopige snr• 
séance wordt toegestaan, houdt de benoeming 
in van: 

1 °. een of meer bewindvoerders, ten einde met den 
schuldenaar het beheer over diens zaken te voeren; 

2°. een of meer deskundigen, ten einde, binnen 
een door de rechtbank te bepalen termijn, die 
zoo noodig verlengd kan worden, de door den 
schuldenaar overgelegde staat en bescheiden te 
verifieeren, den stand des boedels te onderzoeken 
en een beredeneerd verslag van hunne bevinding 
nit te brengen. 

De beschikking, houdende verleeniug van voor
loopige surséance, wordt aangekondigd gelijk in 
artikel 215, tweede lid, is voorgeschreven. 

222. Het verslag van de deskundigen bevat 
een met redenen omkleed oordeel over de betrouw
baarheid van de door den schuldenaar overgelegde 
staat en beecheiden en het gegronde van het voor
nitzicht, d~t na verleend nitstel volledige betaling 
van alle schulden znl volgen, met aanduiding van 
den tijd waarop deze vermoedelijk zal kunnen 
plaats hebben. 

De deskundigen leggen hun verslag neder ter 
griffie van de rechtbank, ter kostelooze inzage 
van een ieder. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 

223. Onmiddellijk na de nederlegging van het 
,-rslag, worden de sch nldeisAiers, benevens de 
schuldenaar, de bewindvoerders en !Ie deskun
digen door den griffier bij brieven opgeroepen, 
tegen een door de rechtbank te bepalen, uiterlijk 
drie weken daarna invallenden dag. 

224. Ten bepaalden dage worden de verschenen 
schu]deischers in raadkamer geraadpleegd over het 
verleenen van definitieve snrséance aan den schol
denaar. De schuldenaar, de bewindvoerders en 
de deskundigen zijn verplicht alle ophelderingen 
en inlichtingen te geven, welke de voorzitter hun, 
hetzij ambtshalve, hehij ten verzoeke van een of 
meer der schuldeischers, zal vragen. 

225. Indien twee derde der verschenen schuld
eischers, houders van drie vierde van het bedrag 
der ter vergadering vertegenwoordigde niet in 
artikel 233, n°•. 1-6, genoemde schuldvorde
ringen, daarin toestemmen, wordt definitieve sur
séance verleend, tenzij het geval in artikel 217, 
derde lid, voorzien aanwezig is. Het tweede en 
het zesde lid van arke! 217 zijn toepasselijk. 
Bijaldien de definitieve surséance niet verleend · 
wordt, kan de schuldenaar in staat van faillisse
ment worden verklaard. 

226. Snrséance van betaling wordt verleend 
voor eenen tijd, niet langer dan één en een half 
jaar, gerekend van den dag, waarop de voor
loopige sorséance is toegestaan. 

De beschikking, houdende verleening van defini
tieve sorséance, wordt aanitekondigd gelijk is 
voorgeschreven in artikel 2ló, tweede lid. 

Gedurende één jaar na afloop der surséance 
kan zij niet opnieuw worden verleend. 

227. Wordt <loor het gerechtshof, in hooger 
beroep van èene nfwijzende beschikking der recht
bank, voorloopige surséance verleend, dan houdt 
het de zaak aan zich , ten einde, met inacht
neming van de wijze van behandeling in de arti
kelen 221-226 voorgeschreven, ook over de 
verleening der de~nitieve snrséance te beslissen. 

Tegen het arrest staat geen beroep in cassatie 
open. 

228. De bes~hikkin11; van de rechtbank, waarbij 
definitieve snrséaoce verleend of geweigerd wordt, 
is vatbaar voor hooger beroep. De bepalingen van 
de artikelen 218 en 219 zijn daa_rop toepasselijk. 

Hangende het hooger beroep blijft de voorloopige 
surséance van kracht. 

Bij vernietiging der verleende definitieve sur
séance is artikel 220; derde lid, toepasselijk. 

229. Het rechterlijk college, dat -de bewind-
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voerders en deakn ndigen heeft benoemd, kan hen 

te allen tijde op hun verzoek, of op verzoek van 

een of meer der ecbuldeiachere, of no den 

schuldenaar, of wel ambtshalve, ontslaan en door 

anderen vervangen. 
Na het verleeoeo van definitieve surséaoce wordt 

door de bewindvoerders, telkens na verloop ·van 

drie maanden, een verslag over den toestand van 
den boedel uitgebracht. Met dit veralati wordt 
gehandeld , gelijk in het tweede en derde lid van 

artikel 222 is voorgeschreven. 

230. Zoodra de voorloopige surséaoce van be
taling is verleend, is de schuldenaar onbevoegd 
om, zonder medewerking, machtigiop: of bijstand 
der bewind voerders, eeoige daad van ' beheer of 

beschikking over zijn vermogen uit te oefenen. 
Indien de schuldenaar in strijd met deze be

paling gehandeld heeft, ie zoodanige handeling 

voor den boedel niet verbindend, tenzij voor zoo
verre deze gebaat is, en zijn de bewindvoerders 

bevoegd alles te doen, wat vereischt wordt, om 

den boedel te dier zake schadeloos te houden. 

231 . Gedurende den loop der surséance kan 

de schuldenaar niet tot betaling zijner schulden 
worden genoodzaakt. 

Alle aangevangen executiën blijven gedurende 

dien tijd geschorst. Gelegde bealagen vervallen. 
Indien de schuldenaar zich io gijzeling bevindt, 

wordt hij daaruit ontsla.r.en , zoodra het vonnis 

houdende verleeoing der enr&éance in kracht van 

gewijsde is gegaan. 

232. De surséaoce stnit den loop niet van reeds 

aanbuogige rechtsvorderingen, noch belet het aan
leggen van nieuwe. 

Indien niettemin de rechtsgedingen blootelijk 

betreffen de vordering van betaling eeoer schold 

door den ecbulrleoaar erkend, en indien de aan

legger geen belang beeft om vonnis te verkrijgen, 
ten einde recbteu tegen derden te doen gelden, 

kan de rechter, na vau de erkenning der schuld 
akte te hebben verleend, het uitspreken van het 
vonnis opschorten tot na het einde der surséance. 

De ach uldenaar kan, voor zoo veel betreft rechts
vorderingen, welke rechten of verplichtingen tot 
zijn vermogen behoorende ten onderwerp hebben, 
noch eischende noch verwerende in rechte optreden, 
zonder medewerking der bewindvoerders. 

233. De surséance werkt niet ten aanzien: 

1°. van de vordering van rijk&-, proviaciale of 
gemeentelijke belastingen, en van water
echaps-, veenachaps- of veen polderlasten, 
met de vervolgingakosten; 

2~. van schuldvorderingen, gedekt door hypD
theek of pand, of bevoorrecht op bepaalde 

goederen; 
3°. van leveosooderbo11d, door den schuldenaar 

uit kracht van de derde afdeeling van den 

vijftieodeo titel van het eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek verschuldigd; 

4°. van huren en pachten; 

6°. van loon van dienstboden , werklieden en 
andere bedienden ; 

6°. van schuldvorderingen wegens noodwendig
heden, tot gewoon onderhoud van den 

schuldenaar en zijn huisgezin geleverd ge
durende de laatste zes maanden v66r de. 
surséance; 

7°. van reclame en zakelijke rechten. 

Voor zooverre bij executie blijkt dat de vorde

ringen, onder no. 2 vermeld, op de verbodden 

zaak niet verhaald knnoen worden, werkt de 
surséaoce wel ten aanzien van de1.e vorderingen. 

234. De betaling van alle andere schulden • op 
het oogeoblik van de verleeoiog der voorloopige 

surséance bestaande, kan, gedurende de sorséauce, 

niet anders plaats hebben, dan aan alle scbnld

eiBchers gezamenlijk , in evenredigheid hunner 
vorderingen. 

235. De aurséance werkt niet ten voordeele 
van de medeecb nldeoareo eo borgen, 

236. Het rechterlijk college• hetwelk de sur

séance verleend heeft, kan die, op verzoek van 

de bewindvoerders of van een of meer der scbuld
eischere, intrekken: 

1°. indien de schuldenaar zioh, gedurende den 

loop der surséance, aan kwade trouw in 
het beheer van den boedel schuldig maakt; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te be
nadeeleo; 

8°. indien hij handelt in strijd met artikel 230, 
eerste lid; 

4°. indien hij nalaat te doen wat naar het 

oordeel van de bewindvoerders in het be
lang van den boedel gedaan moet worden; ' 

6°. indien, hangende d" sursé11oce, de · slaat 
vau den boedel zoodanig ia achteruit ge
gaan, dat het vooruitzicht Îll verdwenen op 
volledige betaling van alle schulden bij het 
eindigen der surséance, 

In het laatste geval kan de intrekking ook op 
verzoek van den echnldenaar worden uitgesproken. 

In de gevallen, vermeld onder n°". l en I> , 
zijn de bewindvoerders verplicht de intrekking te 
vragen. 
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De bewindvoerders en de achnldenaar word.en, 
indien zij .-iet zelve het verzoek ~aan hebben , 
daarop gehoord of daartoe lmb lijk opgeroepen. 

Indien op grond van de alingen van dit 
artikel d~ aurséance wordt ingetrokken, kan 
tevens de failliet -verklaring van den schuldenaar 
worden nilgeaproken. 

Gedurende de sur~éance kan de faillietverkla
ring niet rauwelijks worden gevorderd. 

De beschikkinic, houdende intrekking der sor
séance, wordt aangekondigd gelijk is voorgeschreven 
in artikel 215, tweede lid. 

237. ne schulden.aar is steeds · bevoegd van 
het rechterlijk college, dat de sorséance verleende, 
de intrekking daarvan te verzoeken, op grond 
dat de toestand des boedels hem weder in staat 
stelt zijne betalingen te hervatten. Op dit ver
zoek worden de bewindvoerderR en de schnld
eischers gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen. 

Deze oproeping, gelijk mede die bedoeld in 
het vierde lid van het vorige artikel, geschiedt 
bij brieven door den griffier tegen een door het 
reèhlerlij k rollege Ie bepalen dag. 

238. Indien de faillietverkluiog wordt oitge• 
sproken overeenkomstig eeoe der bepalingen van 
dezen titel of wel biooen ééne maand na de af
wijzing van het verzoek tot anrséance of oa de 
intrekking of den afloop van de sorséaoce, wordt 
het tijdstip, waarop de termijnen, in de arti
kelen 43 en 45 vermeld, aanangen, berekend 
van den dag af, waarop de indiening van het ver
zoek tot verleening van surséance ia bekend ge
maakt. 

De curator oefent dan de bevoegdheid nit, in 
het tweede lid van artikel 230 aan de bewiod
voerdera toegekend. 

239. Het loon van de deskundigen, benoemd , 
ingevolge de bepaling van artikel 221 2°., en 
van de bewindvoerders wordt bepaald door de 
rechtbank en bij voorrang voldaan. 

Dit laatste is ook van toepaBBing op hunne 
verschotten en op die, door den griffier ten ge
Yolge van de bepalingen van dezen titel gedaan. 

ALOl!MEENE SLOTBEPALl!IO. 

240. Deze wel treedt in werking op een nader 
bij de wet te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 30sten September 1693. 

(gif..) EMMA. 
De Minuter 11an Justitie, (get.) S11.1DT. 

(Uitgeg. 6 Oef.. 1893.) 

30 SePJember 1893. WET, verklarende het alge
meen not der onteigen in van eigendommen, 
noodig vopr ile verbreeding der Nobel,trut 

te Utrecltt. S. 141. 

30 September 1893. WET, tot verhooging van 
het oijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 189::1. S. 14,2. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dil hoofdstuk: 

a. oerlwogtl: 

.,lrt. lili met / 4,000. 

.,lrt. 117 met/ 19,725. 

.Jrt. 123 met / 4,600. 

.Jrt. H9 met / 1,000. 
b. toegeooegtl: 

.Jrt. 112 met / 9,000. 
.Jrt. 118 met / 2,000 • 
.Jrt. 136 met f 200. 

Achter artikel 56 wordt het yo)gende artikel 
geplaatst : 

.Jrt. 55bu. Drukwerk en verdere uitgaven voor 
de beschrijving der uitkomsten van de zevende 
algemeene volkstelling/ 10,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen wordt 
het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk ge
bracht op / 1,212,040; dat der 6de Afd. op 
f 9,096,618.661 ; en het eindcijfer nader vast
gesteld op / 12,::148,224.66•. 

30 September 1893. W1,,-r, tot verhooging der 
begrooting van uitgaven vao Nederlanthcll 
Indië voor het die.nstjaar 1893, ten behoeve 
van den aanleg Vfn een spoorweg vau Malar,g 
naar Blitar. S. 143. 

30 September 1893. WET, tot verhoo11ing der 
begrooting van uitgaven van Nederlanthcli
Indië voor het dienstjaar 1893. S, 144. 

30 September 1893. WIT, tol wijziging en aan
vulling van sommige artikelen van de wet 
van den 9den Mei 1890 (Staata!Jlad n°. 79) 
tot regeling van het pensioen der weduwen 
en weezen van burgerlijke ambleooren. S. 146. 

Bijl. Band. 2•"Kam,r 1892/93, n•. 136, 1-14. 
Hand. 1892/93, 6ladz. 1879-1882. 
Hand. 1• Kamer 1392/93, bladz. 4,16; 1893/94, 

!Jlarlz. 19, 53. 
IN NAAK VA.Il H. M. WILHELMINA, E!IZ. 

W11 EMMA, ENZ • • • • •• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

h~t wenschelijk is de artikelen 2, S, li, 6, 7, 9, 
10, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 en 
29 van de wet van den 9den Mei 1890 (Staat,-
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blad n°. 79) tot regeling van hèt pensioen der 
weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren 
te . herzien ; 

Zoo ia het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. De wet van den 9den Mei 1890 

(Staaub/atl, n°. 79) wordt gewijzigd en aangevuld 
zooals in de hierna vol11ende parap:rafen ia aan-. 
gegeven. 

§ a. !an artikel 2 worden toegevoegd de na
volgende nieuwe leden: 

•Onder weezen worden in deze wet verstaan 
wettige of gewettigde kinderen van overleden 
burgerlijke ambtenaren. 

•Indien een kind, van hetwelk de echtgeooote 
van een bnrgerlijk ·ambtenaar bij het overlijden 
van hareu man zwanger i1, fovend ter wereld 
komt, wordt het aangemerkt als reeds geboren 
toen de vader stierf." 

f 6. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
•Weduwen en weezen, als zoodanig gerechtigd 

tot eenig ander pensioen nit de inkomsten van 
den Staat of nit die van zijne koloniën en bezit
tingen in' andere werelddeelen , hebben geen recht 
op pensioen nit het in artikel 1 bedoelde fonds, 
dan voor zoover het door hen genoten pensioen 
lager ia dan dat, waarop de bepalingeo dezer wet 
aanspra11k geven. In dat geval wordt hun, be
houdeDA het bepaalde Yiij ar!ikel 25, een Ran• 
vnllingspensioen toegekend, gelijkstaande met het 
verschil. 

• Als betaald wordende nit de inkomsten van 
den Staat en van zijne koloniën en berittingen 
in andere werelddeelen wordt niet aangemerkt 
een pensioen waarop recht ia verkregen door vrij
willige deelname krachtens bepalingen in koloniale 
verordeujngen." 

f o. Artikel 6 wordt gelezen ale volgt : 

• De pensioenen bedngen: 
•a. voor weduwen van burgerlijke ambtenaren, 

een vierde der som , die laatstelijk tot grondslag 
voor de pensioensberekening dier ambtenaren heeft 
gestrekt; 

•6. voor elk der pensioengerechtigde kinderen , 

geboren nit het hnwelijk van een burgerlijk 
ambtenaar met de vronw, welke hij als wednwe 
nalaat, een-twintigste der som, die laatstelijk tot 
grondslag voor de pensioensberekening des vaders 
heeft geatrekt. 

• Het geheele bedrag van het weezenpensioen 
kan het een-vierde van den in de vorige zinsnede 
bedoelden pensioensgrondslag niet overschrijden. 

•Indien de weduwe tot pensioen gerechtigd ia, 

wordt het aub o bedoelde weduwenpensioen ver
hoogd met het volgen• de beide vorig zinsneden 
toe te kennen we419111pensioen ; 

•O. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 
van bnrgerlijke ambtenaren niet vallende in de 
termen sob 6 bedoeld, een-twaalfde der som, die 
laatstelijk tot grondslag voor de pensioensbereke
ning des vaders heeft gestrekt. 

• Indien de kinderen nit verschillende huwe
lijken gesproten 1ijn, wordt het weezenpensioen 
voor de kinderen nit elk dier huwelijken afzonder
lijk geregeld , op den voet in de vorige zi nanede 
aangegeven. 

• Het geheele bedrag van het weezenpensioen 
of de weezen pensioenen volgens de beide vorige 
zinsneden toe te kennen, kan het een-vierde van 
den pensioensgrondslag des vaders niet overschrijden; 

•tl. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 
van vronwelijke burgerlijk~ ambtenaren, een
twaalfde der som, die laatstelijk tot grondslag 
voor de berekening van haar ambtenaarspensioen 
heeft gestrekt. 

•Indien de ltinderen nit verschillende hnwe
lijken gesproten zijn , wordt het weezenpensioen 
voor de kinderen uit elk dier huwelijken afzon
derlijk geregeld, op den voet in de vorige zin
snede aangegeven. 

· • Het ~eheele bedrag van het weezenpensioen 
of de weezen pensioenen volgens de beide vorige 
zinsneden toe te kennen, kan het een-vierde van 
den pensioensgrondslag der moeder niet over-
schrijden. 

1 

•Onder cle som die laatstelij1' tot grondslag 
voor de pensioensberekening der ambtenaren heeft 
gestrekt, is, wanneer zij meer dan ééne betrek
king te ll(elijk hebben bekleed, te verstaan het 
vereenigd bedrag der pensioensgrondslagen die 
voor hen in elke dier betrekkingen het laatst 
hebben gegolden. 

i d. Artikel 6 wordt l[elezen als volgt: 
• Het wednwenpensioen, zoo ook het f,!ezamen

lijk bedrag der volgena artikel li te verleenen 
weezenpensioenen, lr:an de som vaó zeshonderd 

golden niet overschrijden; bij de regeling dier 
pensioenen komt als pensioensgrondslag geen hooger 
bedrag dan f 24.00 in aanmerking." 

§ e. Artikel 7 wordt gdeien ale volgt: 
•Indien het gezamenlijk bedrag der pensioenen 

van nit verschillende huwelijken n~elaten weezen 
f 600 zou overschrijden en dna op grond van 

de voor weezenpensioen gestelde maxima verminde
ring moet ondergaan, geschiedt die vermindering 
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z66, dat de verhonding, die volgena de aanvanke

lijke berekening tusschen de verschillende pen• 

sioenen best'Jnd, dezelfde blijft." 

§ f. Artikel 9 wordt gelezen a1s volgt: 
• De uitbetaling van weduwen- en weezenpensioen 

houdt op na afloop van het kwartaal, waarin 
het recht daarop is komen te vervallen." 

§ g. Artikel l O, alinea 2 vervalt. 

l)ieotengevolge wordt alinea 3, alinea l!; deze 

alinea wordt gelezen ale volgt: 

• Indien echter het pensioen eens ambtenaars 

later ingaat dan zijn ontslag, wordt de daarop 
verschuldigde korting over den sedert zijn ontslag 

verstreken tijd ingehouden bij de eerste betaling 

van zijn pensioen , en zoo noodig ook bij volgende 
betalingen." 

Achter het nieuwe 2de lid wordt als 3de lid · 
eene nieuwe alinea ingelaseht, lnidende als volgt: 

• Bij latere herplaatsing van gepensionneerde 

ambtenaren blijven deze de korting omschr~ven 
in artikel l 7, sub à of e, betalen, doch wordt 

door hen geene kortinp; over den in hunne latere 
betrekkinp; voor hen geldenden pensioensgrondslag 
voldaan , dan voor zooverre deze , ·behondens het 
maximum van twee dnizend vierhonderd gulden, 

hooger is dan die welke heeft gestrekt tot rege

ling van hno pensioen." 

Het vijfde lid van artikel 10 wordt gelezen 

als .volgt: 

•Ambtenaren die gebrnik hebben e:emaakt van 
de sub a vermelde bevoegdheid zijn bij latere 

pensionneering van betaling van kortingen vrijge
steld. Bij latere herplaatsing zal door deze ambte

naren geene korting behoeven te worden voldaan 

over den in hJ1nne latere betrekking geldeuden 

pensioensgrondslag dan voor zoo ver deze, behou

dens het maxim nm van / ~400, hooger is dan 
die welke vroeger was verkregen." 

§ k. Het laatste lid van artikel 12 vervalt. 

§ i. Het derde lid van artikel 18 wordt ge• 
lezen als volgt: 

•Na afloop van dat kwartaal wordt het tot 

dusver als verhooging genoten bedng als afzonder• 

lijk weezenpensioen uitbetaald." 
Het vierde lid van dit artikel wordt gelezen 

. als volgt: 
• Bij overlijden van den lateren echtgenoot eener 

hertrouwde wednwe wordt aan deze, indien zij 
krachtens haar nader bnwelijk geen pensioen, 
hetzij hnrgerlijk or militair, of wel een minder 
pensioen dan haar krachtens het vorig hnwelijk 
toekwam, geniet, een op Jen sub a van artikel 6 

bedoelden voet berekend weduwenpensioen of het 

in artikel 3 bedoeld aanvullingspensioen toegekend." 

§ j. Aan het 2de lid van artikel 14 wordt 
toegevoegd de navolgende zinsnede: 

,Zoowel de aanvraag als de daarbij over te 

leggen stukken zijn vrij van zegelrecht, ingeval 

het onvermogen ran de belanghebbenden blijkt 
nit éen getuigschrift afgegeven door den burge

meester hnnner woon plaats en onder voorwaarde 

dat op de stukken van hunne bestemming nit

drukkelijk worde melding gemaakt. Mede de 
attestatiën de vita tot ontvangst van wednwen

en weezenpensioenen ingevolge deze wet toegekend, 

~n de daarvoor afgege•ene quitantiën zijn vrij van 
zegelrecht, indien het jaarlijksch bedrag van het 

pen&ioen de som van driehonderd golden niet te 
hoven ~t." 

Aan het artikel wordt toegevoegd een laatste 
lid, luidende als volgt: 

,Onverminderd h~t bepaalde in artikel 63 der 

wet van 6 October 1841 (Staatzólaà n°. 40) wor
den pensioenen die zijn toegekend met inacht

neming van de in dit artikel gestelde . regelen, 
door de A lgemeene Rekenkamer verevend tot de 
bedrap;eo waarop zij zijn toegekend, tenzij de be
taling daarvan achterwege moet blijven op grond 
van artikel 22 dezer wet." . 

· § .t. Tnsschen het 2de en Sde lid van artikel 17 
in te lasschen het navolgende: 

• /. voor \ ambtenaren, wier na te laten betrek
kingen, ingevolge artikel 3, uitzicht hebben op 

toekennjng van een aanvnllingspensioen, indien zij 

v66r de invoerioir dezer wet zijn aangesteld, twee, 
indien zij later zijn aangesteld, vijf ten honderd 

'• jaars van het tweevoud van het maximum be
drag, dat, in verband met hunnen pensioensgrond

slag, oà hun overlijden als aanvnllingspensioen 
kan worden toegekend; van ambtenaren wier na 

te laten betrekkingen, ingevolge het bepaalde bij 
artikel 3, geen uitzicht hebben op pensioen nit 

het in artikel l B bedoelde fonds, wordt geene 
korting e:eheveo." 

Tus~ben het voorlaatste en het laatste lid van 

dit artikel in· te lasachen het navolgende: 

• De bij litt. a, ó en c van dit artikel bedoelde 
kortingen zullen door de am btenareo aan wie met 
stilstand van wedde verlof is verleend tijdens 
den door van dat verlof aan den directeur van 
het in artikel l B bedoelde fonds betaald moeten 
worden binnen drie maanden na afloop van het 
jaar waarover ze verschuldigd zijn. 

"Wanbetaling der verschuldigde kortingen binnen 
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gezegden termijn heeft verlies der deelgerechtigd
heid ten gevolge." 

Het laat&te lid van dit artikel wordt gelezen 
als volgt: 

• Voor de toepassing van deze bepaliogen wordt 
de pensioensgrondslag, het pensioen of het wacht
geld uiet hooger berekend dan twee duizeud vier, 
honderd gnlden, met dien verstande dat , zoo de 
pensioensgrondslagen, pensioenen en wachtgelden 
van hem die meer dan ééne betrekking te gelijker 
tijd vervult of vervuld heeft, te zamen meer dan 
twee duizend vierhonderd gulden bedragen, elk11 
derzel ve eene evenredige vermindering zei onder~ 

gaan." 
§ l. 

1 
Het tweede lid van artikel 19 wordt ver

vangen door hetgeen volitt: 
•Aan de commissarissen wordt ter zake van 

hunne bemoeiingen als zoodaniit eene som van 
(j.nizend gulden per jaar toegelegd, waarvan hon• 
derd golden door elk hunner als vaste toelBBg 
wordt genoten. 

• Na afloop van elk halijaar wordt de helft van 
het overschietend bedrag tnB1Chen hen verdeeld 
naar gelang van het getal der vergaderingen, door 
ieder in dien tijd bijgewoond. 

• Minstens drie hunner worden uit de deelheb
bers in het fonds gekozen." 

§ m. Arti~el 22 wordt geleaeo als volgt : 
• De artikelen 21 , 30 en 31 der wet tot rege

ling van de pensioenen (j.er bnl'l{erlijke ambtenaren 
zijn ook op de weduwen- en weezenpensioenen, 
artikel 22 dier wet ia op de weduwenpensioenen 

toepasselijk , met dien verstande, dat in het bij 
het t weeJe Jid van dat artikel bedoeld geval aan 
Ons blijft voorbehouden, over het pensioen der · 
veroordeelde ten behoeve harer minderjarige kin
deren te beschikken." 

§ "· Het tweede lid van artikel 23 wordt ite• 
lezen als volgt : 

• De na te laten betrekkingen van de hierbe
doelde ambtenaren hebben mitadien geene BBD• 
spraak op pensioen uit het wedi.wen- en \\'eezen
fonds voor · burgerlijke ambtenaren, voor zoover 
hou recht toekomt op penaioen uit een der in 
dit artikel genoemde fondsen, behoudens het be
paalde bij artikel 25 dezer wet." 

Aan artikel 23 wordt toegevoegd het navolgende : 
• De bierbedoelde ambtenaren hebben voor hnnne 

weduwen en weezen uit tweede of volgend huwe
lijk, voor welke zij niet deelgerechtig,} zijn in 
een der in dit artikel genoemde thans bestaande 
fondsen, aanspraak op pensioen uit het weduwen-

en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. De· 
volgens de bepalingen dezer wet te lilltalen korting 
gaat dan in met de dagteekening van het tweede 
of volgend huwelijk, of indien dit op l Janu
ari 1891 reeds voltrokken waa, met dien datnm." 

S o. Aau het tweede lid van artikel 24 worden 
toegevoegd de volgende woorden: 

• , alsmede het Koninklijk besluit van 8 Fe
bruari 1827. n•. 231, en art. 2 van het Konink
lijk besluit van 26 December 1844, n•. 69." 

j p. Artikel 25 wordt itelezen als volgt: 
• Burgerlijke ambtenaren, die bij of nà het in 

werkiug treden dezer wet den dienst der adminis
trstiën ten welker behoeve de in artikel 2 3 be
doelde, thans bestaande fondsen zijn ingesteld, 

. verlaten en in andere burgerl ijke bekekkingen 
treden, lmnnen ~ indien zij, bij den overgang of 
later, door het verkrijgen van een hoogeren pen
sioeusgroudrJag komen te verkeeren in het geval 
dat aan hunne weduwen en weezen uit die fonclsen 
een gerin[!er pensioen toekomt dan wBBrop de 
artikelen II en volgende dezer wet aanspraak 
zouden geven, in het weduwen- en weezenfonds 
voor burgerlijke ambtenaren deelgerechtigd worden; 
des, dat hunne nagelaten betrekkingen uit dit 
fonds een BBnvnllingspensioen p;enieten tot een 
bedrag dat, na eerst te zijn berekend alsof de 
belanghebbenden niet deelgerechtigd waren in een 
der in artikel 23 vermelde fondsen, wordt vast

gesteld op het aldus verkregen bedrag verminderd 
met dat hetwelk uit evenbetloelde fondsen wordt 
genoten. 

•In dat geval zijn deze ambtenaren gehouden 
aan het in artikel l 8 genoemde fonds jaarlijks 
bij te dragen vijf ten honderd van het tweeYond 
van het maximum bedrag, dat in verband met 
hunnen pensioensgrondslag na hun overlijden nit 
dat fonds als aanvullingapenaioen kan worden 
toegekend. 

• De aanvrage hiertoe strekkende, moet binnen 
drie maanden na den ·dag , waarop de belang
hebbende ambtenaar is komen te verkeeren in het 
geval in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
aan den directeur van het weduwen- en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren zijn ingediend. 
Later ingediend, wordt zij niet meer aangenomen. 

.v66r 1 Jnli 1868 aaoirestelde burgerlijke 
ambtenaren die vóór het in werking treden dezer 
wet deu dienst der hierbovenbedoelde adminis
tratiën verlaten hebben en in andere burgerlijke 
~etrekkingen getreden zijn of treden zullen, worden, 
zoodra aan hnnne wednwen en weezen uit de 
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bij art. l!3 genoemde fondsen een geringer pensioen 
toekomt dan waarop de artikelen ö· en volgende 
aanspraak zonden geven., zonder deswege ieta ver
echuldigd te zijn, in het weduwen- en weezen

fonds voor burgeriijke ambtenaren deelgerechtigd 
op den in de eerste zinsnede van dit artikel be• 
paalden voet. 

,Nà 1 Juli 1868 aangestelde borgerlijke ambte
naren, die in het blj de vorige zinsnede bedoelde 

tzeval verkeereo, kunnen op hunne aanvrage op 
den io de eerste zinsnede van dit artikel aan• 
gegeven voet deelgerechtigd worden in het wednwen• 
eo weezenfonds voor burp;erlijke ambtenaren tegen 

betaling aan dit fonds van twee ten honderd per 
jaar van het tweevond van het maximnm bedrag 
dat in verband met h onoeo pensioeosgroodelag 

nà hon overlijden oit dat fonds als aaovulliogs
pensioeo kan worden toegekend. 

• De in hd vorig lid bedoelde aanvraag moet 
aan den directeur van het in artikel 18 genoemde 
foads zijn ingediend binnen drie maanden na deu 

dag, waarop de belanghebbende ambtenaar ie 
komen te verkeeren in het geval dat aan zijne 
weduwe eo weezen uit de in artikel 23 bedoelde 

fondsen een geringer penaioen toekomt dan waarop 
de artikelen 6 en volgende dezer wet aanapraak 
zonden geven. Later ingediend , wordt zij niet 
meer aangenomen. 

§ q. Aan artikel 27 wordt toegevoegd eene 
vier Je linsnede, loidende ala volgt : 

• Indien dat pensioen echter minder mocht be

loopen dan het bedr~, waarop de vorige leden 

van . dit artikel aanspraak zonden geven, wordt 
uit het weduwen-• en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren eeu aanvullingspensioen toegekend,

gelijkstaande met het verschil." 

§ r. In het eerste Jid van artikel 28 vervallen 

de woorden : •Dà den laten April 1836 aange
stelde", en aan dal artikel wordt toegevoegd 

eene derde zinsnede, luidende als volgt : 
•Indien dat pensioen echter minder mocht be

loopen dan het bedrag, waarop het eerste lid 
van dit artikel aanspraak zonde geven, wordt uit 

het wednwen• en weezenfonds voor burgerlijke 

ambtenaren een aanvullingspensioen toegekend, 

gelijkstaande met het verschil." 
§ ,. Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
• De bepalingen der artikelen 27 eu 28 zijn ni~t 

van toepassing op de weduwen van de bij die 
artikelen bedoelde ambtenaren, die hertrouwd zijn. 

• De bepaling van het vierde Jid van artikel 13 
blijft nochtans op deze wednwen van toepassing." 

18113. 

Slotbepali"!I. 

2. Deze wet wordt geacht op 1 Jaonari 18111 
in werking te zijn getreden, voor zooveel betreft 
het 'bepaa1de in de §§ a tot en met i, de laatste 
zinsnede van § j, § i en de H m tot en met 1; 

voor zooveel betreft het bepaalde in de eente en 
tweede zinsnede van f j en in t l treedt zij in 
werking op 1 .Januari 1894. 

Pensioenen of verhoogingen van pensioen, waarop 
door hare bepalingen recht verkregen wordt, worden 

mede gerekend op 1 Januari 18111 te zijn inge
gaan. De ter.mijnen, bedoeld in het zevende en 

achtste lid van art. 14, worden voor de aanvragen 
om die pensioenen en verhoogingen gerekend een 

aanvang te nemen op den dag der afkondiging. 
Deze wet blijft echter buiten invloed op de pen
sioenen, waarop v6ór hare afkondiging recht ver
kregen is, en die bij berekening volgen, hare 

bepalingen minder zonden bedragen dan bij tqe. 
p888i~ der tot dusver geldende regelen het geval 
ia of zon zijn , en evenzeer op het bedrag der 
tot dnsver verschnldigde kortingen. Door recht
verkrijgenden van v66r de afkondiging overleden 

weduwen en weezen kan op grond nn de bepa
linl!'en dezer W!'t geenerlei aanspraak op pensioen 
of verhooging van pensioen worden gemaakt. 

Ambtenaren die wegens het ongebruikt laten 
. voorbijgaan van den termijn gesteld in het 8de 

en in het laátate lid van artikel 25 der wet van 
Il Mei 18110 (Staaubuzà n•. 79), gelijk dit, op 
grond van deze wijzigingswet wordt geacht van 

1 Januari 1891 af te luiden, niet meer 4fêlge
rechtigd zonden kunnen worden .in h3t weduwen

en weezenfonds voor bnrgerlijke ambtenarf/11 , zullen 
hnnne aanvrage om deelgerechtigd te worden, 

alsnog kunnen doen tot en met 31 Maart 18114. 
Later ingediend wordt zij niet meer aan en. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 30sten September 18113. 

(get.) E M M A. 

De Mini.,ter van Financi.ën , (get.) Puaso~. 
(Uitgeg. 14 Oct. 1893.) 

30 &ptembt!'T 18113. Wn, houdende bepaling 

op de fabrieks- en handelsmerken. S. 146. 
Bijl. Hand. 2• Kamn- 1892/98, n•. 148, 

1-12. 
Hand. id. 1892/118, blad;:. 1836- 1862. 
Hand. l• Kamer 18113/114, blad,:. 20, 21, 

63-68. 
14 
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IN NAAllll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ\ 
W1.r EMMA, ·1!:NZ • • ••••• doen te weten 1 

Alzoo Wij in overw;ging genomen hebben, da 
het noodzakelijk ie nienwe bepalingen vaat t 
stellen op de fabrieke• en handelsmerken; 

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

§ 1. JTa11 liet Bureau en de Huf,pliurea,t:t: voor 
de,s indwtrieelen eige,stlom.' 

Art. 1. Er ie een Bureau voor den indastrieelen' 
eigendom voor het Rijk in Enropa en zijne kolo• 
niën en bezilitngen in andere werelddeelen teven■ 

dienende tot centrale bewaarplaate, als bedoeld bij 
art. 12 der internationale overeenkomst tot be
scherming van den industrieelen eigendom, den 
20eten Maart 1883 te Parij1 gesloten en goed
gekeurd bij de wet van 28 April 1884 (Staau

!Jlad n°. li8). · 
Aan het hoofd van dit Bnreau, dat te ' 1 Gra• 

"!JJJage ie gevestigd, staat een Directeur. Deze 
en de aan hem ond,rgesohikte ambtenaren en be
dienden, worden door Ons benoemd en ontslagen. 

De verdere inrichting van dat Bureau wordt 
geregeld door het Hoofd van het Departement 
van Justitie, en de koelen daarvan worden ge
bracht op het hoofdstuk der Slaatsbegrooiing, ge
noemd .Qepartement betreft"ende. 

De gelden bij <lit Bureau ontvangen op grond 
van <leze wet of van de overeenkomst betrejf~nde 
de internationale inschrijving van fabrieks- en 

delsmerken, den 14den April 1891 te Madrid 

gealoten en goedgekenrd bij de wet van 12 De
cemlllr 1892 (Staaublad n°. 270), komen voor 
zoover zij •t ~n het Internationaal Bureau der 
Unie tot bescherming van den industrieelen eigen
don te · Bern moeten worden overgemaakt, ten 
bate" 'Van '• Rijks echatkist. Zij worden door den 
l,)irec verantwoord. 

2. oor Ons worden _de Hulpbnrean:i: voor den 
industrieelen eigendom, tevens hnlpbewaarplaatsen, 
belast met de openbare mededeelingen van de 
fabrieks- en handelsmerken in de koloniën en be
ättingen in andere werelddeelen, aangewezen, en 
de verdere werkzaam beden dezer Hnlpbureau:i:, 
beneveo1 de daarmede verband houdende verrich
. gen van het in het eerste lid van art. 1 bedoeld 

Bureau voor den industrieelen eigendom geregeld. 

§ ll. J,uckrijving, internatü»sal, ffl.lckrijving, 

1Jernieu1Dilt{I of 1Jeroallen van i,ucArijvingen 

• e11 011erj/a11g van merura. 
3. Het recht tot uitsluitend gebruik van een 

merk ter .onderscheiding van iemands fabrieks- of 
handelswaren van die van anderen komt toe aan 
dengene, die het eeret tot omschreven doel van 
dat merk in het Rijk in Enropa ofin de koloniën 
of bezittingen in andere werelddeelen gebrnik heeft 
gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, 
waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer 
dan drie jaren na het laatste gebruik. 

Behondens het bewijs van het tegendeel en het 
bepaalde bij het volgende lid wordt hij, die het 

· eerst voldeed aan de voorschriften van art.4.geacht 
de eerste gebruiker van het ingezonden merk te zijn. 

Hij die binnen de termijnen, bepaald bij art. 4, 

der voormelde internationale overeenkomst van 
Parij, aan het Burean voor den iodustrieelen 
eigendom een merk beeft ingezonden , hetwelk hlj 
met inachtneming van art. 6 der evengenoemde 
overeenkomst in een der tot die overeenkomst 
toegetreden Staten regelmatig heeft gedeponeerd , 
wordt geacht van dat mèrk reeds bij den aanvang 
van den toepasselijken termijn in het Rijk in 
Enro(IB gebrnik te hebben gemaakt. 

4. Ter verkrijging van de inschrij çÎng van een 
merk zendt de belanghebbende aan het · Bnrean 
vóor den indnstrieelen eigendo[Q een voldoend 
cliché van dat merk, ter lengte en breedte van 
ten minste J .li en ten hoogste 10 centimeters en 
ter dikte van 2.4 centimeters, benevens twee onder
teekende exemplaren eener duidelijke afbeelding 
en de daarmede overeenstemmende nanwkenrige be• 
schrijvi,ng van zijn merk. In deze beschrijving 

. moelen tevens worden vermeld de soort van waren, 
waarvoor het merk bestemd is, en de woonplaats 
van den inzender. 

De inzending kan ook gescLieden door een
schrütelijk daartoe gemachtigde. 

Het merk mag geene woorden of voorstellingen 
bevatten, in strijd met de openbare orde of de 
goede zeden . Het mag niet bevatten, zij het 

• ook met eene geringe afwijking, een wapen van 
het Rijk, eene provincie, gemeente of oenig ander 
publiekrechtelijk lichaam. 

Bij de inzending ia voor elk merk een bedrag 
van tien golden te voldoen, waarvan in geen 
geval teruggave ,teschiedt. 

5. Het overeenkomstig het vorige artikel inge
zonden merk wordt, behoudens het bepaalde bij 
art. 9, door het Bureau voor den industrieelen 
eigendom binnen drie dagen na den dag der oot• 
vangst iniceschreven in het daartoe bestemde open• 
bare regi■ter, waarvan het model door den Minister 
van Jnetitie wordt ustgesteld~ 
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De beide overgelegde exemplaren van de afbeel• 
ding en beschrijving worden gewaarmerkt met 
bijvoeging van de dagteekening en het nommer 
waaronder de inschrijving in het register plaats heeft. 

Eén dier exemplaren wordt binnen drie dagen 
daarna aan den jnzender teruggezonden. 

Aan het andere exemplaar wordt in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van art. 4,, de volmacht 
gehecht. 

6. . Door de zorg van het Bureau voor den 
industrieelen eigendom worden in de Nederlandaclze 
Staatscourant van den eersten dag van iedere 
maand de in art. 4, bedoelde beschrijvingen opge
nomen, elke met een afdrnk van het cliché, van 
de sedert de laatste openbaarmaking ingeschreven 
merken, met opgave van de soort van waren 
waarvoor zij bestemd zijn en van de woonplaatsen 
der inzenders. 

Deze openbaarmakingen worden geplaatst in afzon
derlijke bijlagen van de Staatacourani, die afzon
derlijk algemeen verkrijgbaar worden gesteld. 

Daarna wordt het cliché aan den inzender des
verlangd ternggegeven. 

7. De Nederlander en de vreemdeling binnen 
het Rijk in Europa wonende of daar zijne voor
naamste inrichtingen van nijverheid of band"el 
hebbende, die zich de bescherming wil verzekeren 
van zijn ingevolge art. 4, ingezonden merk ook in 
andere Staten, toegetreden tot de voormelde over
eenkomst van Madrid, zendt aan het Bnrean 
voor den industrieelen eigend'!,.m nog drie exem
plaren, waarvan een onderteekend, eener dnide
lijke afbeelding van dat merk en een cliché, be• 
antwoordende aan de bij art. 4, gestelde eisehen. 

Het tweede lid van art. 4, is ten deze toepasselijk. 
Genoemd Bureau bewaart het onderteekende 

exemplaar der afbeelding, hetwelk wordt gewaar
merkt, zorgt verder, indien of zoodrs het merk 
overeenkomstig art. li is ingeschreven, met inacht
neming van de bestaande voorschriften, voor de 
onverwijlde aanvrage van inschrij\'ÎDg aan het 
Internationaal .Bnreau te Bern en deelt al het
geen door laatstgenoemd Bureau betreffende het 
merk te zijner kennis wordt gebracht en voor 
den inzender van belang kan worden geacht, aan 
dezen mede. 

Wordt het merk, ingevolge art.. 4, ingezonden , 
niet overeenkom~tig art. li ingeschreven, dan geeft 
het Bureau voor Jen industrieeltn eigendom aan 
den inzender kennis, dat ook de aanvrage van 
inschrij\'ing aan het Internationaal Bnrean te Bern 
voorshands niet kan volgen. 

Bij de inzending is voor elk merk een bedrag 
van vijf en vijftig gulden te voldoen, waarvan in 
geen geval ternlESave geschieJt. 

8. Door het Bureau voor den industrieelen eigen
dom wordt, behoudens het bepaalde bij art. 9 , 
binnen drie dagen na de ontvangst van wege het 
Internationaal Burean te Bern van de bekend
making, voorgeschreven bij art. 3 der voormelde 
overeenkomst van Madrid, het merk, waarop die 
bekendmaking betrekking heeft, ingeschreven in 
het daartoe bestemde openbare register, waarvan 
het model door den Minister van Justitie word* 
vastgesteld, 

De ontvangen bekendmaking wordt gewaarmerkt 
met bijvoeging van de dagteekening en het nom· mer 
waaronder de inschrijving in het register plaats 
heefl. 

Indien het internationaal ingeschreven merk 
overeenkomstig art, 7 aan het Bnreau voor den 
industrieelen eigendom was ingewnden, geeft dit 
aan den inzender zoodra mogelijk bericht van de 
internationale ·inschrijving en een gedagteekend 
bewijs van de inschrijving in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld. 

Aan genoemd Bureau wordt het bijvoegsel tot 
het ,Jonrnal" van het Internationaal Bnrean te 
Bern, waarin de aankondiging van de internatio
naal ingeschreven merken is opgenomen, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

Telkens geschiedt van die verkrijgbaarstelling 
mededeeling in de Nederlandaclze Staatacoura 

9. Indien het ingevolge art. 4, ingezonden merk 
of het bij art. 8 bedoeld buitenlandsch merl, ge
heel of in hoofdzaak overeenstemt at', het
welk voor dezelfde soort van waren ten name van 
een ander is ingeschreven of door een ander vroeger 
is ingezonden, of indien het in strijd is m~ de 
bepaling van het voorlaatste lid van ar 4,, .kan 
het Bureau voor den ind11strieelen eigendo de 
inschrijving weigeren, waarvan het schriftelijk 
kennis geeft binnen drie dl!.gen na den dag der 
ontvangst van het merk aan den inzender, of 
binnen drie dagen na dien der ontvangst van di, 
iu art. 8 bedoelde bekendmaking aan het Inter, 
nationaal Bureau te Bern. 

De inzender ingevolge art. 4, of de inzenda 
van het bij . art, 8 bedoelde merk kan zich bij 
door hem of zijn gemachtigde onderteekend ver
zoekschrift . tot de arrondissements-rechtbank t~ 
'a Gra~enlzage wenden, ten einde de inschrijving 
worde bevolen. De inzender ingevolge art. 4 doet 
dit binnen ééne maand, die van het bij art. 8 

14,* 
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bedoelde merk binnen zes maanden na die kennis

iteviny. 
10. Indien het overeenkomstig art. 6 inge

schreven merk of het overeenkomstig art. 8 in
phreven boitenlandsch merk geheel ofin hoofd
zank overeenstemt met dat, waarop een ander 
voor dezelfde soort van waren recbt heeft krachl.ens 
art. 3 , kan deze zich, voor wat betreft een over
eM1 komstig art. 6 ingeschreven merk, binnen zes 
maanden na de bij art. 6 voorp;eschreven open, 
baarmaking in de Staat8coura11t, en voor wat 
eaogaat een overeenkomstig art. 8 ingeschreven 
buitenlandsch merk binnen negen maanden na de 

daar aan het slot voorgeschreven mededeeling , bij 
door hem of zijn gemachtigde onderl!lllkend ver

zoekschrift tot de arrondiBBements•rechtbank te 

'• Gravenlzage wenden, ten einde de inschrijving 
worde nietig verklaard. 

Binnen hetzelfde tijdsverloop kan, indien het 
merk in strijd is met de bepaling van het voor
Taatale lid van art. 4, door den Officier van 
Justitie bij de in het vorige lid genoemde recht
bank worden gevorderd, dat de inschrijving worde 

nietig verklaard. 
11. Van elk in art. 9 of art. 10 bedoeld ver

zoek, en van elke in art. 10 bedoelde vordering 
van den Officier van Justitie, wordt door den 

Griffier binnen drie dagen aan het Bnreau voor 
den iuduetrieelen eigendom schriftelijk kennis 

gegeven. 
12. De rechtbank beslist in raadkamer. 
De besliBBing op een venoek krachtens art. 9 

gea.n , wordt niet gegeven dan nadat de ver
zoeker in ~ gelegenheid ie gesteld om zijn recht 
op de inschrijviog van het merk, en de Directeur 
van het Bureau voor den industrieelen eigèndom 
om de weigering van inschrijving voor de recht-

bault deling te verdedigen. 
e slissing op een verzoek of eene vordering 

krachtens art. 10 gedaan, wordt niet gegeven 
dan na verhoor of behoorlijke oproeping van den 
inzender van het merk op den door de rechtbank 
liij eenvoudig appointement op het verzoek of de 
vordering bepaalden dag, welke aan het Bureau 
voor dei induatrieelen eigendom door den Griffier 

hriftelijk wordt medegedeeld, en, indien het 
een overeenkomstig art. 6 iugeschreveÖ merk be
treft, aan den inzender ten minste veertien dagen 
te voren wordt bekendgemaakt door beteekening 

van het verzoek of de vordering en het daarop 

gegeven appointement. 
Geldt het een overeenkomstig art. 8 ingeschreven 

merk, dan geeft het Bureau voor den industrieelen 

eigendom van het venoek of de vorderinp; kennis 
aan het Internationaal Bnreau te Bern en deelt 
aan dit Bnreau zoodra mogelijk den door de 
rtchtbank voor het verhoor bepaalden dag mede, 
en wel ten minste eene maand pf drie maanden 
te voren , naar gelang de inzender in of buiten 
Europa woont. 

Bij het \'erhoor kan de verzoeker, en in het 
geval voorzien bij het tweede lid van art. .10 de 
Officier van Justitie de gronden, waarop zijn ver
soek of zijne vordering beroet, mondeling nit
eenz~tten. 

V'6r het elniten van een verhoor, als in dit 
artikel voorgeschreven, bepaalt de rechter den 
dag, waarop hij zijne beslissing geven zal. 

13. Hooger beroep van de besliBBing der recht
bank is niet toegelaten. 

Binnen ééne maand na den dag der besliBBing 
kan beroep in cassatie worden ingeateld. 

Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt, 
indien het een ingevolge art. 4, ingezonden of een 

overeenkomstig art. 5 ingeschreven merk betreft, 

aan de belanghebbende wederpartij beteekend. 

Indien het beroep strekt ten einde de inschrij
vnig van een merk worde bevolen, wordt het 
Bnreau voor den indostrieelen eigendom als be
langhebbende wederpartij beschouwd. 

Van elk ander beroep io cassatie, hetwelk niet 
is ingesteld door het Bnreau voor den industrieelen 
eigendom , wordt door den Griffier bij den Hooiien 
Raad binnen drie dagen aan dat Bureau schrifte
lijk kennis gegevon. 

Geldt het beroep in cassatie een merk als bij 
art. 8 bedoeld, dan geeft het Bureau voor den 
iudostrieelen eigendom daarvan kennis aan het 
Internationaal Bureau te Bern. 

14. Hij die geene woonplaats binnen het Rijk 

in Europa heeft, _moet bij de inzending bij art. 4 
of art. 7 bedoeld, en bij de indiening van een 
verzoekschrift volgens art. 9, art. 10 of art. 13, 
woonpluta binnen het Rijk kiezen. 

Alle exploten geschieden dan aan die gekozen 
woonplaats. 

15. Van de bealisaing der rechtbank wordt 

binnen drie dageu door den Griffier schriftelijk 
kennis gegeven aan het) Bureau voor den indus

trieelen eigendom. 

Gelijke kenni.gevingf.gescbiedt door den Griffier 
bij den Hoogen Raad van den oitalag van het 
beroep in caSBatie. 

Overeenkomstig de bealiesing van de rechtbank, 
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zoodra die in kracht van gewijsde is gegaan, of 
van den Hoogen Raad, i_ndien deze de hoofdzaak 
heeft beslist, wordt door genoemd Bareaa het 
merk ingeschreven ~f van de nietiitverklarin,: der 
inschrijving aanteekening gedaan in de daartoe 
bestemde kolom van het openbare register, waarin 
bet merk werd ingeschreven. 

De inschrijving wor<lt alsdan geacht te zijn 
geschied op den dag der inzending of der ont• 

vangst van de in art. 8 bedoelde bekendmaking. 
Genoemd Burean deelt de in dit artikel ,voor• 

geschreven kennisgevingen, voor zoover . zij be
treffen een merk als bij art. 8 bedoeld, mede 
aan het Internationaal Bureau te Bern zoodra de 

beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. 
16. Door de zorg van het Bureau voor 

industrieelen eigendom wordt aankondiging 
<laan van: 

den 

1 °. de weigering van inschrijving van een merk 
overeenkomstig art. 8, zoodra de te_rmijn, voor• 

geschreven in het tweede Jid van art. 9 is ver• 
loopen zonder dat een verzoekschrift als daar be
doeld ·is ingediend, of zoodra de afwijzende be
sliBSing op zoodanig verzoekschrift in kracht van 

gewijsde is gegaan; 

2°. de nietigverklaring der inschrijving van een 
merk waarvan hetzij de beschrijving reeds werd 
openbaar gemaakt in de Nederlawclie Staat,. 
courant, hetzij de aankondiging van internationale 

in1chrijving reeds werd opgenomen jn het bijvoegsel 
tot het .Journal" van het Internationaal Bureau 
te Bern; 

3°. het vervallen van de kracht eener inschriJ• 

ving om eene der redenen in art. 18, n°". 1 of 
3 genoemd; 

4°. den ove~ng van een overeenkomstig art. 5 
ingeschreven merk, die overeenkomstig art. 20 
is aangeteekend. 

De aankondigingen, voorgeschreven in dit artikel, 

worden geplaatat in de in het tweede Jid van 
art. 6 bedoelde afzonderlijke bijlagen van de 
Nederlantl8che Staat1co11rant. 

17. De bij de arit. 5 en 8 be<loelde openbare 
r~isters liggen voor ieder kosteloos ter inzage in 
de lokalen van het Bnreau voor den indnstrieelen 
eigendom. 

leder kan daarvan voor zijne rekening nittreksel 
of afschrift bekomen , waarvan de kosten worden 
berekend op den voet van art. 11 van het tarief 

van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 
Tegen betaling nn vijftig cents, desverkiezende 

in postzegels van Nederland, van Nederla11tUch-

Indië, van Suriname, van Curaçao of van een 
der andere Staten, toegetreden tot de voormelde 

· overeenkomst van Parij,, kan ieder eeae schrifte
lijke inlichting van genoemd Burean hekomeL 

18. De kraeht eener inschrijving verv~t: 
1°. door doorhaling op verzoèk van .4eagene, 

te wiena neme de inschrijving is ~steld of de 
overgang ingevolge art. 20 is aan:i;eteekend ; 

2°. door verloop .van twintig jaren nR den dag, 
WJ1arop de inschrijving overeenkomstig an,. 5 of 

Rrt. 8 is geschied, indien deze niet v66r het ver• 

strijken van dien termijn is vernieuwd of indien 
de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is 
herhaald; 

Bo. door het vervallen van de krach\ o( het 
weigeren der inschrijving in het land van oorsprong. 

Het vervallen van de kracht der inschrijving 
om eene der redenen in n00• 1 of a genoemd• 
wordt, met vermelding van die reden, aangetee
kend in de daartoe bestemde kolom van het open• 
bare register, waarin h6t merk werd ingeschreven. 

19. Ue inschrijving van een merk wordt ter
nienwd indien de rechthebbende v66r het einde 

van den in het voriite artikel onder nommer 2 
gestelden termijn dezelfde · formaliteiten vervnld 

heeft als voor de eerste inzending bij art. 4, 1ijn 
vastgesteld. 

Ue overgelegde exemplaren , bedoeld • b(Î het 
eerste Jid van art. 4, worden gewaarmerkt met 
hijvoeginic van de dagteekening der vernieuw«. 

inschrijving. 

De vernienwde inschrijving geschiedt doot het 

· Bnrean voor den industrieelen eigendom door 

invulling van de dagteekenin~ in de daartoe be• 
stemde kolom van het openbare register, waarin 
het merk werd ingeschreven. 

Na de vernieuwde inschrijving van een merk, 
ingeschreven overeenkomstig art. 5, wordt aan 

den rechthebbende binnen drie dagen ieruggeireven 
een der in het tweede lid van dit artikel bedoelde 

e~emplaren. 
Het vierde lid van art. 5 en art. 6 zijn verder 

ten deze toepas,elijk. 

Ten aanzien van een merk, ingezonde tot ver• 
nieuwde inschrijving met inachtneming van de by 

art 7 vastgestelde formaliteiten, geldt het derde • 

lid van dat artikel. 
De veruieuwde inschrijving van een overeen• 

komstig art. 8 ingeschreven merk heeft niet plaats 
v66r de ontvangst vaa wege ilet Internationaal 

Burean te Bern van de by dd artikel bedoelde 

bekendmaking. 



210 30 SE P'I' E MB ER 18 9 3. 

Deze bekendmaking wordt gewaarmerkt met bij
voeging van de dagteekening, waaronder de ver
nieuwde inschrijving in het register plaats heeft. 

Van de vernieuwde inschrijving hier te lande 
van een opnieuw internationaal ingeschreven merk, 
dd · enkomstig art. 7 aan ~ &H&a- "6tl!' 

den induatrieelen eigendom was ingezonden, wordt 
aan den rechthebbende binnen drie dagen ten 
gedagt ekend bewijs afgeyeven. 

20., e overgang aan een ander van een merk, 
ereenkomstig art. ó ingeschreven, wordt alleen 

aangeteekend indien tevens de fabriek of handels
inrichting, tot onderscheiding ,an welker waren 
het merk bestemd ia, aan denzelfden persoon ia 
overpglé.n. 

liet bewijs van · dit laatete wordt geleverd door 
overÎeJlging van een gewaarmerkt nittrekael van 
de betrekkelijke akte aan het Bureau voor den 
indnatrieelen eigendom. 

De overgang wordt aangeteekend aan den kant 
van de inschrljving, voor wat betreft merken over
ee mstig art. ó ingeechreveo, op schriftelijk 
verzoek van 1iartijen, voor wat betreft merken 
ov enkomstig art. 8 ingeschreven, nadat van het 
Interl!).tion aal Bureau te BeNI bericht van den 
overgll.llg zal zijn ontvangen. 

V OQJ )OBten van aanteekening van den overgang 
van e"èn ,1Derk, overeenkomstig art. ó ingeschreven, 
i~ een bedrag van vijf gulden verschuldigd, bij 
•t verzoek tot die aanteekeoing te voldoen. 

21 . Van het vervallen van de kracht der inschrij
ving , gelijk mede van den overgan11, van een 
internationaal ingeschreven merk, dat overeen
komstig art. 7 aan het Bnreau voor den industrieelen 
eigendom was ingezonden, geeft dit onverwijla 
kennis aan het Internationaal Bnrean te BeNI. 

§ 111. O~ergalfgl• en 1lotlie,ialilfgm. 

22. De merken, die op het tijdstip van het 
in werking treden dezer wet reeds overeenkomstig 
de voorschriften der wet van 26 .Mei 1880 (Stlllli1-
Had n°. 85), zonale die gewijzigd ia bij de wet 
van 22 Juli 1885 (Staat,blad n°. 14.0), zijn inge
achre .... , genieten dezelfde bescherming als waren 
zij overeenkomstig deze wet ingeschreven. De 
twintig jaren, bedoeld in art. 18, 2°., beginnen 
voor die merken te loopen Vlln den dag, waarop de 

inschrijving ingevohie eerstgenoemde wetgeachiedde. 
Voor de toepassing van art. 7 dezer "·et wor

den die merken geacht overeenkomstig art. 4, te 
zijn ingezonden, en kan het daar geëiachte cliché 
worden vervangen door eene onderteekende Fransche 

vertaling van de beschrijving, welke werd inge
zonden ingevolge art. I. der eerstgenoemde wet. 

23. Een merk, op het tijdstip van het in wer
king treden dezer wet reeds door den Griffier 
eener rechtbank aangeteekend, wordt, op schrifte
lijke aanvrage van den inzender, door het Bureau 
voor den indoatrieelen eigendom overwijld inge• 
schreven in het in art. ó bedoelde ~penbare registtr, 
behondens het bepaalde bij art. 9. 

Op 1oodanig merk zijn toepasselijk urt. ó, 
twl'edll en derde lid, art. 6, eerste en tweede lid, 
en de verdere artikelen dezer wet, met dien ver
stande echter dat: 

1°. wat art. 6 betreft, alleen dan in de open• 
baarmaking de afbeelding van het merk wordt 
opgenomen, indien bij de aanv"rage om inschrij• 
ving een clichcS is overgele11d, beantwoordende 
aan de bij art. 4, gestelde eischen, welk cliché 
na gemaakt gebruik aan den inzender desverlangd 
wordt teruggegeven; 

2°. wat art. 7 betreft, het merk geacht wordt 
overeenkomstig art. 4, te zijn ingezonden en het 
daar geëiscbte cliché kan worden vervanp;eli door 
eene onderteekende Fransche vertaling van de be
schrijving, welke werd ingezonden ingev(!ly,e art. l 
der wet van 26 Mei 1880 (Staaûblad n•. 86), 
gewijzigd bij de wet V.Jn 22 Jnli 1886 (Staaü• 
blad n°. 14o0); 

3°. weigering van inschrijving niet geoorloofd, 
en een verzoek of eene vordering tot nietigver
klaring van de inschrijving niet ontvankelijk ia, 
indien op 't'OOrmeld tijdstip reeds zes maanden zijn 
verloopen sedert de openbaarmaking in de Staat,
coura,.t, voorgeschrenn bij art. 2 der evenge

noemde wet; 
4°. 1e termijn van zes maanden, in art. 10 

gesteld , met zoovele maanden wordt verkort als 
er op voormeld tijdstip reeds verloopen waren 
sedert de openbaarmaking in de Staaûcourafft, 

voorgeschreven bij art. 2 der evengenoemde wet; 
6°. verzoeken of vorderingen ale bedoeld bij 

art : à der evengenoemde wet, die op voormeld 
tijdstip reeds mochten zijn aanhangig gemaakt bij 
eenige rechtbank of bij den Hoogen Raad, door 
dat college met inachtneming van de artikelen 11 
tot en met l ó dezer wet worden behandeld en 
afgedaan ale strekten zij tot nietigverklaring van 

de inschrijving. 
24. Op het tijdstip van het in werking treden 

dezer wet worden alle registers en verdere be
scheiden betreffende fabrieka- en handelsmerken 
van de gritliën der rechtbanken, waar zij bernaten, 
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overgebracht naar de lokalen van het Bnreao voor 
den industrieelen eigendom. 

25. Deze wet is niet van toepassing op merken, 
die van overheidswege zijn vll!!tgeateld. 

26. Met het in werking treden dezer wet vervalt 
de wet van den 26sten Mei 1 ~80 (Staat.r6lad 
n°. 86), zooals die is gewijzigd bij de wet van 
den 22sten Juli 1885 (Staaüblaà n°. 140), 

27. Deze wet treedt, in werking op een door 
Ona te bepalen dag. (1) 

Lasten en beivelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 30sten September 1893. · 

(get.) EMMA. 
De Minister van Jwtitie, (Det.) SMrnT. 

De Min. van 'lf1 ater,taat, Hat1àel m Nijverlieid, 
($et.) C. LKLY. • 

De Mit1istrr van KollJniëts, (Det.) v. D1mi:.11. 
·( Uit,geg. 10 Oct. 1893.) 

2 Ocümer 1893. BESLUIT, tot vaststelling vau 
het reglement op het gebruik van de spoorweg• 
haven en den havenmond te Stavoren met 
de daartoe behoorende werken. S. 147. 

IN NAAI,[ VAN H. M. WILHELMINA • .EKZ, 

W1;r EMMA .ENZ. 

Op de voordracht van deu Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 22 Juli 1893,, 
I,a. D, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Febroui 1891 (Staat1-
6laà n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 Sep
tember 1893, n°. 8); 

Op het nader rapport van den voornoemdeQ 
Minister van 27 September 1893, n°. 109, af
deeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, ;ast te 
stellen het navolgende reglement op het gebruik 
van de spoorweghaven en den havenmond te Sta
ooren met de daartoe behoorende werken. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan : 
onder 1poonoegliavm, het gedeelte beoosten de 

lijn, loopende van den noordelijken kant der houten 
beschoeiing aan den kop van de landtong, walll'op de 
sporen liggen, in de richting van Zuid naar Noord ; 

onder oude Aaom, het gedeelte bezuiden de lijn 
getrokken van dan kop van de landtong naar 
het noordooatelijke uiteinde van den zuidelijken 
havendam; 

onder Jia11mmot1à, het water dat van de Zuiàer• 

(1) Bij bealnit van 27 October 181:13, S. 166, 
bepaald op 1 December 1893. 

:ee6 tusschen de dammen toegang geeft tot' de 
beide genoemde havens; 

onder ·A.aom, de spoorweghaven met den haven• 
mond; 

onder lpo<mDeglui11enmee1ter, de ambtenaar door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, belast met het beheer van de spoorweghaven'; 

onder ltavenmeelter, de ambtenaar van den Jlii!ts• 
waterstaat belast met het beheer van den havenmond 
of de ambtenaar belast met het beheer van te spoor
weghaven in die gevallen, waarin het vool'IChrilt 
toepasselijk is op de .beide deelen van de haven ; 

onder 11eeràien8t, de stoom bootveerdienst tosschen 
de spoorwegstations Enkliuizen en Stavorn; 

onder ltoom11aartuig, elk stoom vaar onder 
atoom, al of niet zeil voerende; 

onder acAipper , ieder gezagvoerder van een vaar• 
tuig of die dezen vervangt ; 

onder dag, de tijd tnsschen · op• en ondergang 
der zon; 

onder naclit, de tijd tusschen onder• en op• 
gang der zon. 

2. Dit reglement wordt algemeen verkrijglfaar 
gesteld. 

Elke schipper die een der in art. 1 gep emde 
wateren bevaart of van de daartoe behoqrende 
werken gebruik maakt, moet voorzieot 1ijn van 
een exemplaar van dit reglement, benevèfla van 
het reglement ter voorkoming van aanvaring of' aan• 
drijving op openbare wateren in het Rijk, die voor 
de scheepvaart open staan, vastgesteld bij Konink• 
lijk besluit van 18 Mei 1892 (Staat&olad n°. 102); 

Hij moet deze, des gevorderd, aan de ambte• 
naren en beambten, in art. 31 bedoeld, vertoonen. 

3. In de spoorweghaven worden toegelaten: 
a. de vaartuigen behoorende tot den veerdienst; 
lJ. de vaartuigen door het bes to or der Posterijen 

belast met het postvervoer; 
c. de vaartuigen, geen passagiers vervoerende, 

geladen met goederen of vee, blijkens vrachtbrief 
bestemd om met den spoortrein of· de veerbooten 
doorgezo~den te ·worden en de vaartuigen, welke 
blijkens lastbrief goedertm of vee, per spoortrein 
of veerboot aangevoerd, moeten inladen; 

à. de vaartuigen gelade'o met bonwstofl'en of 
beooodigdheden voor den spoorweg ,of den veer• 
dienst, mits daarvan blijke uit een certificaat van 
den spoorweg- of veerdienstondememer of diens 
gemachtigde; 

e; de vaartuigen van de Koninklijke Neder
landsche Marine, van den Rijkswaterstaat, die 

· van de ambtenaren belast met de uitoefening van 
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het toezicht op de Zuiderzee-visscherij, van de 
Rijkspolitie en de Recherche te water; 

/. de bagger- en andere vaartuigen benoodigd 
voor de uitvoering van '• Rijke werken. 

Andere vaartuigen !llogen, behalve in geval 
van nood, in de spoorweghaven niet binnen komen 
dan met schriftelijke vergunning van den haven
meester, alleen in bijzondere gevallen te verleenen. 

4. Alle vaartuigen van meer dan één meter diep
gani,: moeten aan den achtersteven voorzien zijn van 
een 11ehaal, waarop de diepgang duidelijk leesbaar ia. 

Noch de schroef, noch eenig ander gedeelte 
van een atoomvaartnig m_ag beneden de kiel uit
steken , tenzij de schaal van den onderkant van 
dat deel. beginne te tellen. 

5. Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 
inhoud dan 10 M.•. moeten voorzien zijn van 
waterdichte borden, boorden of wanden, welke 
ten minste 0,25 M. boven den waterspiegel reiken. 

Het is verboden, langs de berghouten aan de 
stootklossen of voor aan de zwaarden van de vaar
·tnw uitstekende ijzers of ponten te hebben. 

6. De naam van het vaartuig moet op eene in 
het eog vallende plaate aan de buitenzijde van het 
vaartuiic doidelijk leesbaar zijn aaogegeven. 

Deze bepaling is alleen van toepassing op vaar
toigen van grooter inhood dan 10 M •. 

7 •· Het_ is aan de schippers van alle vaartuigen 
veriroden om met hunne schepen in den haven-
111.ond te ver blij ven of zich daar langer op tH 
honden dan noodig is om , nit zee komende, de 
spoorweghaven of de oode haven te bereiken, of 
om , naar zee gaande, den havenmond te verlaten. 

Deze verbodsbepaling is niet toepasselijk op voor 
de uitvoering van Rijkshavenwerken bestemde 
bagger- en andere vaartuigen, voor zoolang deze 
daartoe v66r of in den havenmond aan het werk zijn. 

Andere naar zee gaande schepen dan de veer
booten, mogen de haven niet verlaten, soolang 
het sein , op het W esleinde der landtong tusschen 
de oude haven en de spoorweghaven, aankomst 
of vertrek van een veerboot aandoidt. 

Dit IM!În, bestaande bij dag in een blauwe vlag 
en bij nacht in twee blauwe lichten op 1,110 M. 
onderlingen afatand loodrecht boven elkander, 
zal door de zorg van den apoorweghave'Dmeester 
ten hoogate tien minuten v66r den bij dienst
regeling vastgestelden tijd van vertrek of aankomst 
der veerbooten worden gehescben. 

8. Aan de scbippera van de vaartoigeo in art. 3, 
snb c, tl en / genoemd, is het verboden met 
hnn 1Chepen: 

1 °. gebruik · te maken van den draaistoel en den 
aanlegsteiger in de spoorweghaven; 

2°. langer in de spoorweghaven te ve~oeven 
dan tot het innemen of 108880 der lading, het 
voortzetten der reis of de uitvoering der werken 
noodig i■, te~ beoordeeling van den spoorweg
havenmeester; 

3°. in de spoorweghaven te gaan liggen op eene 
plaats, die voor de uitoefening van den veerdienst 
hinderlijk ia; 

4'>. trossen, lijnen of kettingen anders vast te 
leggen dan aan de daarvoor bestemde palen of 
zoodánig dat zij de vrije beweging in de spoorweg
haven of over de kaden belemmeren. 

9. De ■chipper, zijn vaartuig verlatende, doet 
zich door een geschikt persoon vervangen. 

Deze bepaling ia niet van toepassing op vaar
tuigen van minder inbond dan 10 M•. 

Het ia verboden vaartuigen van 10 en meer 
M•. inbond onbewoond in de spoorweghaven te 
laten liggen, tenzij met vergunning van den 
spoorweghavenmeester. 

Het ia mede verboden vaartuiicen onbeheerd in 
de haven te laten drijven. 

10. De schipper van eeoig vaartuig, dat over
laden of naar het oordeel van den havenmeester 
onvoldoende bemand of getuigd is, m?l't op aan
zegging van dien havenmeester rle vaart staken 
en het vaartuig naar eene door dezen aan te 
wijzen plaate vervoeren. 

De schipper van een vaartn~ dat in onmiddel
lijk gevaar van zinken verkeert, moet het zoodra 
mogelijk buiten het vaarwater brengen. 

11. Het aandoen van- de haven ia verboden 
wanneer des daaga een roode vlag, of des nachts 
een ro';id licht op een der havendammen is ge

. plaatst ten teeken, dat de toegang tot de haven 
door aanwezige vaartuigen of door andere oonaken 
ia belemmerd. 

12. Wordt een vaartuig in de haven door vorst 
ingesloten dan ia de schipper verplicht te zorgen 
dat rondom het vaartoig eene bijt van ten minste 
een halve meter breedte worde gebakt el! open
gehouden. 

13. Bij het vervoeren, laden en IOSBen van 
licht ontvlambare of ontplol'hare goederen of on
geblnschte .talk, ie de schipper, onverminderd de 
naleving der omtrent het vervoer bestaande wetten 
en verordeningen, verplicht de bijzondere voorzorgs
maatregelen na te leven die hem door den haven
meester worden voorgeschreven. 

14. Indien vr,n een vaartuig eenig voorwerp 
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verloren raakt, hetwelk drijvende of gezonken 
voor de vaart gevaarlijk of hinderlijk kan zijn, 
is de schipper gehouden hiervan zoo spoedig moge
lijk kennis te geven aan den havenmeester. 

De plaats waar zoodaoig gezonken voorwerp ligt 
moet door den schipper terstond door een boei 
worden aangewezen. 

Ile eabippera zorgen, dat p;een lichten, vlotten 
of balken, bij hnnne vaartuigen in gebruik, zich 
loa- of oogemeerd beviniien. 

15. Wanneer een vaartuig in de haven aan 
den grond raakt en de lading, naar het oordeel 
van den havenmeester, moet ~eloat worden om 
het vaartuig weder vlot ~ brengen, ia de schipper 
verplicht onmiddellijk tot het !oasen over te gaan. 

16. Het is verboden gedeelten der lading of 
ballast in het wnter te werpen, behalve met ver
gonning van den havenmeester of in l(evallen, 
waarbij het behoud van het vaartuig van het over• 
boord zetten der lading of van den ballast afhangt. 

17. De schipper van een gezonken of aan den 
grond geraakt vaartuig geeft van het ongeval ter
stond kennis aan den havenmeester. 

1 8. Tot op het o~en blik dat van overheids
wege krachtens de wet van 23 .Juli 1885 (Staau
blaà n°. 151) tot opruiming wordt overgegaan, 
blijven belanghebbenden bevoegd het gezonken 
vaartuig te lichten of het aan den grond zittend 
nartuig weder vlot tl\ maken. 

19. Bij het voorbijvaren van diep geladen vaar
toigeo , baggermolens, in lading of lotÏsing li11seode 
vaartoigen of andere drijvende inrichtingen, waar
voor de golfslag gevaarlijk kan zijn en die tot 
teeken daarvan moeten vertoonen des daags een 
roode vlag, dea nachts twee helder roode lichten, 
geheschen met eene tusscbenruimte van niet. min<l.er 
dan 0,~0 M. en niet meer dan 1 M. moeten 
stoomvaartuigen hunne vaart zoovee) verminderen 
ale noodig is om nadeeligen golfslag te voorkomen. 

20. St09mvaartnigen die stoomtnigen van hooge 
drokking hebben• moeten hno afgewerkten stoom 
afvoeren door een afvoerpijp , welke buiten den 
schoorsteen uitmondt, tenzij die schoorsteen bedekt 
ia met een kap van ij zerdraad met openi ngen van 
ten hoogste fi mM. Zoodanige bedekking moet 
aanwezig zijn op olie stoomvaartuigen welker 
ketels met cokes , to rf of boot gestookt worden. 

21 . Ue schippers vao stilliggende vaartuigen 
zijn verplicht. te verbalen naar de ligplaatsen , die 
hon door den 1p00rweghavenmeester worden aan
gewezen, en die zoo noodig door dezen kunnen 
worden veranderd. 

22. Beha) ve in geval van eeoig onheil en in de 
gevallen , waarvoor dit verplichtend is gesteld , 

. mag aan boord van een vaartuig des nacht.a geen 
klok geluid worden. 

23. De schipper op wiens vaart11il( brand is 
, ontstaan, moet terstond de klok doen luiden of 
eeu daarmede overeenkomstig geluid doen hooren 
en het vaartuig oit de nabijheid van andere vaar-
tuigen verbalen. · 

24. Het ia verboden aan boord van een in de 
spoorweghaven vertoevend vaartuig licht ontvlam. 
bare of bij ontvlamming fel brandende stoffen te 
smelten , te koken of te warmen tenzij met ver
gunning van den spoorweghaveomeester. 

Het is insgelijks verboden, tenzij <l.it door het 
bevoegd . gezag voor een bepaald doel is voorge
schreven of toegestaan, aan boord van vaartuigen 
te IK"hieten, buskruit te outbrandeo of eenig vuu1e. 
werk af te steken. 

25. De aohipper die de spoorweghaven wil ver
laten,· geeft hiervan kennis aan den spoorweg

. havenmeester, die zoo noodig de orde bepult, 
waarin de vaartuigen moeten verhalen. 

26. De nartnigen, in art. 3 , suh c en tl ge
. noemd, mogen alleen geladen en l(elost worden 

op de daartoe bestemde of door den spoorweg
havenmeester aangewezen plaatsen. 

Het is verboden eenig voorwerp op de boorden 
van den spoorweghaven te brengen of te ontladen, 
zonder vergunning van den spoorweghavenmeeater. 

_27. De - schippers der naast elkander liggende 
vaartuigen zijn verplicht ten gerieve van elkander 
de noodige ruimte te maken tot het verhalen. 
. 28. De schipper van een vaartuig, liggende in 
de spoorwel(haveo, moet gedoogen dat een ander 
vaartuig ter zijde van het zijne komt. en daarover 
gemeenschap met den wal hebbe, mits niet om 

• te laden of te lOHen. 
29. De schipper moet zijn vaartuig zoodra het 

geladen of gelost ie, terstond doen verhalen, wan
neer een ander vaartuig terzelfder plaatse moet 
geladen of gelost worden. 

Ingeval van gebrek aan ruimte, hebben bij 
gelijktijdige aankomat de vaartnigen welke komen 
laden, den voorrang boven die welke komen lossen. 

30. Het is verboden : 
1°. het gebruik ,·an de werken te belemmeren 

of te beletten ; 
2°. in de haven vaste stoffen te werpen of te 

laten vallen ; 
· 3°. op de Jos- of laadplaatsen andere goederen 

of Yoorwerpen neder te leggen, dan welke moeten 
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worden ingescheept of zijn ontladen, of goederen 
te laten liggen na verloop van den door den 
havenmeester voor de inlading of wegvoering be
paalden termijn. 

31. Tot het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement zijn bevoegd de bij art. 8 van . 
het Wetboek van Strafvordering genoemde personen
en de beambten der Rijke- en gemeente-politie; 
voorts: 

a. in de sp<>Qrweghaven, de spoorweghaven- · 
111eeater; 

l,. in den havenmond, de ambtenaar van den 
Rijkswaterstaat belast met het beheer. 

De ambtenaren en beambten, in het eente lid 
bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in art. 6 

a,der wet van 28 Februari 18111 (Staall/Jlaf! n•. 69) 
omechreven. 

De door hen opgemaakte proceaaen-verhaal wor
a'ên gezonden aan den ambtenaar van het Open
baar Ministerie bij het Kantongerecht dien de 
zaak aangaat, en in afschrift medegedeeld aan 
den District-Inspecteur der spoorwegdiensten, · 
voor zoover zij eene overtreding constateeren welke· 
heeft plaats gehad in de spoorweghaven, en aan 
den Hoofdingenieur van den Waterstaat in het , 
late district, voor zoover de overtreding plaats 
had in den havenmond. 

32. De havenmeester en de ambtenaren van 
den waterstaat zijn bevoegd tot de handelingen 
in art. 3 der wet van 28 Februari 1891 (Staal•-
1,Zad, n°. t\9) omschreven, elk voor- zooveel het 
gedeelte betreft, waarover hem of hun het beheer• 
ia opgedragen. 

33. De schippers zijn verplieht te gehoorzamen· 
aan alle bevelen, welke hun door den haven
meester, den Diatrict-Inspectenr der spoorweg
diensten of de beheervoerende ambtenaren van den 
Rijlnwaterataat in het belang van de vaart of van · 
de werken worden gegeven. 

Van die bevelen ia, onverminderd de verplich
ting om daaraan onmiddellijk te voldoeu, hooger
beroep op Onzen Commissaris in de provincie. 

34. Van alle schade welke aan de havenwerken 
ia toegebracht, wordt door den havenmeester proces
verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal hondt in: 
den staat waarin het beschadigde zich voor het 

ongeval bevond; 
de omstandigheden waaronder de beschadiging 

heeft plaats gehad ; 
de vermoedelijke koateu der herstelling; 
den naam van den persoon die tot de ve11t0e-' 

ding gehouden wordt geacht, en het bedrag dat 
_door dezen is verschuldigd. 

Tot vaststelling van dit bedrag wordt acht ge
slagen op den toestand, w:aarin de werken zich, 
voor dat de schade was toegebracht, bevonden. 

Dit proces-verbaal wordt, zoo het betrekking 
heeft op de spoorweghaven, aan den Dietrict
;fospectenr der spoorwegdiensten , en zoo• het be
trekking heeft op den havenmond, aan den Hoofd
ingenieur van den Waterstaat gezonden en zoo 
mogelijk in arschrift aan den schipper van het 
vaannig, dat de achade berokkend heeft, mede
gedeeld. 

35. Overtreding van de bepalingen van dit 
reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij 
de wet ia voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste ze1tig dagm 
of geldboete van ten hoogste dri.8/wrtderd <JUlrlen, 
de overtreding van de artt. 7 a• lid, 10 1 • lid en 11 ; 
• 1,. met hechtenis van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoogste kondn-d vijftig gulden, 
de overtreding van de arU. 13, 15, 21 en 23 ; 

c. met geldboete van ten hoogste luY!lilerd gul
dm, de overtreding van de a.rtt. 10 2• lid, 19, 
30 · anb 1° en 33 1° lid; 

à. met geldboete van ten hoogste r,ij/ e'lt UPe'lttig 
IJUlrlen, de overtreding van de ártt. 7 1 • lid, 8, 
17, 20 en 29; 

11. met geldboete van ten hoogste r,ijftig gulde11, 
de overtreding van de artt. 4, 5, 6, 9, 14, 16, 
24 1° lid,- 27, 28 en ~O snb 2°; 

/. met geldboete van ten hoogste r,ij/ en t10i11• 
tig gulden, de overtreding van de artt. 2 2• en 
3• lid, 12, 22, 24. 2• lid, 26, 26 en 30 s11b 3°. 

De Minister voornoemd is belast met de uit• 
voering van dit bealnit; hetwelk in het Staaul,laà, 
geplaatet en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den October 1893. 

(g•t.) E M M A. 

De Min. van IY ater1taat, Har&del m Nijverheid, 
(get.) C. LKLY. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1893.) 

2 October 1898. BESLUIT, tot vaststelling van 
het reglement op het gebruik van de spoor
weghaven te Ettl:kuiun met de daartoe be
hoorende werken en van het gedeelte van 
het Kral,ber1gat tegenover • den mond van 
die haven. S. US. 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W13 EMMA, ENZ. 

0 p de voordracht vau deu Minister van Water-
11taat, Handel en .Nijverheid van 22 Juli 1898, 
L•. n., afdeeling Waterstaat; 

Gtzien de wet van 28 J.i'ebrnari 1891 (8/114t,. 
hl,ad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
5 September 1893, n°. 8); 

Op het nader rapport van den vooruoemden 
Minister van 27 September 1893, n°. 109, ar
deeling W aterataat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vas_t te · 
stellen het navolgende reglement op hst gebruik 
van de spoorweghaven te Enl&lmizen met de daar
toe behoorende werken en van het gedeelte van 
het KralJIJer,gat" tegenover den mond vau die 
haven. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan onder 
A1111m, de spoorweghaven met den · havenmond 
ten oosten begrensd door de lijn, gaande door 
het havenvnnr der gemeentehaven en den kop 
van den havendam der spoorweghaven ; 

onder /,et gflthelte 11an Aet KralJIJer,gat tegen
over den mond 11an de apoor111egluwen, het deel · 
v!'n het KralJIJer,gat, grenzende aan den haven
mond en begrepen tnsschen twee rechte lijnen 
hieronder nader omschreven; 

de eene lijn ia getrokken van den kop van 
den havendam der spoorweghaveu naar een punt A 
van den zuidoostelijken leidam van het KralJIJer,gat; 

de twç_ede lijn ia getrokken van het havenvnnr 
der gemeentehaven naar een pont B van dien
zelfden leidam. 

Ter nadere bepaling van de pnnten A eli B 
is eene loodlijn neergelaten uit het uiteinde der 
kruin van den zuidelijken dam van de spoorweg• 
haven op de as van den zuidoostelijke!} leidam 
van het KralJIJer,gat; 

het punt A is gelegen op 200 M. en het 
pnnt B op 300 M. nit het voetpunt der loodlijn 
gemeten langs de as van den dam in noordooste
lijke richting. Het gedeelte van het KralJIJer,gat 
aldns bepaald, wordt op de . aan dit reglement 
gehechte kaart door een blauwe kleur aangegeven 
en ia op het terrein zichtbaar afgebakend. 

V aorta wordt verstaan: 
onder lla11enmeeater, de ambtenaar , door den 

Milliater van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
belast met het beheer in de spoorweghaven; 

onder i,eerdietut , de stoom bootveerdienat tna-
~hen de apoorwegstation3 EnUuizm en Stavorm: 

onder 1t()(1J1111aartuîg, elk atoom vaartuig onder 
atoom al of niet zeil voerende; 
• onder 1cliipper, ieder gezagvoerder van een 
yaartuig of die dezen vervangt; 

onder dag, de tijd tusschen op- en ondergang 
der zon; 

onder nacht, de tijd tnsschen onder• en opgang 
<Ier zon. 

2. Dit reglemeut wordt algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

.Elke schipper, die een der in artikel 1 g_e• 
noemde wateren bevaart of van de daartoe be
hoorende werken gebruik maakt, moet. voorzien 
zijn van een exemplaar van dit reglement, be
nevens van het Reglement ter voorkoming van 
aanvarillll of aandrijving op opeubare wateren i11, 
het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Mei 18j2 
(Stl14ûlJl,ad n°. 102). 

· Hij moet deze, desgevorderd aan de ambtenaren 
en beambten in art. 34 bedoeld, vertoonen. 

3. In de haven worden toegelaten: 
a. de vaartnigen, behoorende tot den veerdienst; 
6. de vaartuigen, door het bestuur der Posterijen 

belast met het postvervoer; 
c. de vaartuigen, geen passagiers venoerende, 

geladen met goederen of vee, blijkens vrachtbrief 
bestemd om met den spoortrein of de veerbooten 
doorgezonden te worden en de vaartuigen, welke 
blijkens laatbrier goederen of vee, per spoortrein 
of veerboot aangevoerd, moeten inladen. 
· d. de vaartuigen geladen met bouwstoffen of 

henoodigdheden voor den spoorweg of den veer
dienst, mits daarvan blijke nit een certificaat van 
den spoorweg- of veerdienst-ondernemer, or diens 
gemachtigde ; 

e. de vaartnigen van de Koninklijke Neder• 
landache Marine, van den Rijkswaterstaat, die 
van de ambtenaren belast met de uitoefeninJ van 
het toezicht op de Zoiderzeevisscherij, van de 
Rijkspolitie en de Recherche te water; 

/. de bagger• en andere vaartuigen , benoodigd 
voor de nitvoering van Rijkawerken aan of nabij 
den havenmond of de haven. 

Andere vaartuigen mogen, behalve ingeval van 
nood, in de haven niet binnenkomen, dan met 
schriftelijke vergunning van den havenmeester, 
alleen in bijzondere gevallen te verleenen. 

4. De in de haven toe te laten vaartuigen 
mogen geen grooter diepgang hebben dan van 2 M. 

Met schriftelijke vergnnning van den haven
meester knnnen, wanneer de omstandigheden zulks 
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veroorloven , achep,en van meerdere diepgang worden 
toegelat~n. 

6. Alle vaartuigen van méér dan één meter 
diepganir moeten aan den achtersteveo. 'l"OOnien 
zijn van een schaal waarop de diepgang dnidelijk 
leesbaar ia. 

Noch de schroef, noch eenig ander gedeelte 
van een stoomvaartuiir mag beneden de kiel uit
steken , tenzij de schaal van den onderkant van 
dat deel beginne te tellen. 

6. Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 
inhoud dan 10 M • . moeten voorzien zijn van 
waterdichte borden, boorden of wanden,. welke 
ten minste 0.26 M. boven den watenipiegel reiken. 

Het is verboden, langs de berghouten, aan de 
stootklossen of vooraan de zwaarden van de vaar
tnigen nitstekende ijzers of punten te hebben. 

7. De naam van het vaartuig moet op eene in 
het oog vallende )'laata aan de buitenzijde van 
het vaartuig duidelijk leesbaar zijn aangegeven. · 

Deze bepaling ie alleen van toepassing op vaar
tnigen van grooter inbond dan 10 11'. 

8. Aan de achippere van de vaartnigen in arti
kel 3, sub c, d en 6 genoemd, nitgezonderd die 
van de Rijkspolitie en van de Recherche te water, 
ia het verboden met hunne schepen : 

1 °_. de haven bij zwaren mist binnen te komen 
of te verlaten ; · 

2°. de haven binnen te komen of te verlaten 
en zich om cenigerlei reden in die haven, be
oosten den draaistoel, op te houden van lli minnten 
v6ór den bij dienstregeling vastgeatelden tijd van 
vertrek ~f aankom,t der veerbooten, tot het tijd
stip, waarop deze den havenmond verlaten hebben 
of binnen gekomen zijn. 

9. Aan de schippers van de vaartuigen, in 
artikel 3, sub c, d en f genoemd, ia het ver
boden met hunne schepen: 

1 °~ gebruik te maken van deu draaistoel en 
den aäulegsteiger in de haven; 

2°. langer in de haven te yertoeven dan tot 
het innemen of )oasen der lading, het voortzetten 
der reis of de uitvoering der werken noodig ia, 
ter beoordeeling van den havenmeester; 

3°. in de haven te gaan liggen op eene plaats, · 
die voor de uitoefening van den veerdienst hinder
lijk is; 

4°. trossen, lijnen of kettingen anders vast te 
leggen dan aan de daanoor bestemde palen of 
zoodanig dat zij de vrije beweging in de haven 
of over de kaden belemmeren. 

10. Het ia verboden vaartuigen in het gedeelte 

van het Krab!Jer1gat tegenover den rnond van 
de spoorweghaven stil ·te doen liggen of voor 
anker te leggen. 

11. De schipper, zijn vaartJii,: verlatende, doet 
zich door een ,:eachikt persoon vervangen. 

Deze bepaling ie niet van toepassing op vaar
tnigen van minderen inhoud dan 10 ~1'. 

Het is verboden vaartuigen van 10 en meer 
M•. inhond onbewoond in de haven te laten 
liggen, tenzij met verg nu ning van den haven
meester. 

Het is mede verboden vaartuigen onbeheerd in 
de haven te laten drijven. 

12. De acbipper van een vaartuig, dat over
laden of, uaar het oordeel van den havenmeester, 
onvoldoende bemand of getuigd is, moet op aan• 
zegging van den havenmeester • de vaart staken 
en het vaartnig naar eene door dezen aan te 
wijzen plaats verhalen. 

Ue schipper van · een nartniir, dat in onmid
dellijk gevaar van zinken verkeert, moet het zoo
dra m~lijk buiten het narwaler brengen. 

13. Het ia verboden eenig vaartnig derwijze 
te plaatsen , dat de in of nitvaart van de haven 
wordt belemmerd. 

De schipper van een zoodanig geplaatst vaa!• 
tuig is verplicht op bevel van den havenmeester 

terstond te verhalen. 
14. Het aandoen der ltaven is verboden wan

neer des daags een roode ·Ylag of des uachts een 
rood licht op een van de hoofden is geplaal.st, 
ten teeken dat de toegang tot die haven door 
aanwezige vaartuigen of door andere oorzaken is 
belemmerd. 

16. Wordt een vaartuig in de haven door 
vorst ingesloten, dan is de schipper verplicht te 
zorgen dat rondom het vaartuig een bijt van ten 
minste een halve meter breedte worde gehakt en 

open gehouden. 
16. Bij het venoeren , laden en IOBSen van 

licht ontvlambare of ontplofbare goederen of on
geblnscbte kalk, is de schipper, onverminderd de 
naleYing der omtrent het vervoer bestaande wetten 
en verordeningen , verplicht de bijzondere voor• 
zorgamaatregelen na te leven , die hem door den 
havenmeester worden voo~eschreven. 

17. Jndien van een vaartuig eenig voorwerp 
verloren raakt , hetwelk drijven de of ge,.onken 
voor de vaart gevaarlijk of hinderlijk kan zijn, is 
de schipper gehonden hiervan zoo spoedig mogelijk 
kennis te geven aan den havenmeester. 

De plaats, waar zoodanig gezonken voorwerp 
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ligt, moet door den schipper terstond door een 
boei worden aangewe1ien. 

De schippers zorgen dat geen lichters, vlotten 
of balken, bij hunne vaartuigen in gebruik, .zich 
los of ougemeerd bevinden. 

18. Wanneer een vaartuig in de wateren, in 
artikel 1 genoemd , aan den grond raakt en de 
lading naar het oordeel van den havenmeester of 
van _den ambtenàar van den Rijkswaterstaat, met 
het beheer over het water belast, moet gelo•t 
worden om het vaartuig weder vlot te brengen, 
is de sebipl'er verplicht onmiddellijk tot het lossen 
over te gaan. 

25. Behalve ingeval van eeuig onheil en in 
de gevallen, waarvoor dit verplichtend ia gesteld 
·mag aan boord van een vaartuig des nachts geen 
,klok geluid worden. 

26. De schipper op wieGs vaartuig brand is 
ontstaan moet terstond de klok doen luiden of 
een daarmede overeenkomstig geluid doeó hooren 
en het vaartuig uit de nabijheid van andere vaar
tuigen verhalen. 

27. Het is verboden aan boord van een iu de 
haven vertoevend vaartuig licht ontvlambare of 
bij ontv lammiug fel brandende stoffen te smelte.11o, 
te koken of te warmen, tenzij met vergnuuiug 
van den havénmeester. 19. Het is verboden. gedeelten der lading of 

ballast iu het water te werpen, béhalve met ver
(Znnuing van den havenmeester of iu gevallen 
waarbij het behoud van het vaartuig van het over
boord zetten der lading of van den ballast afhangt. 

20. De schipper van een gezonken of aan den 
grond geraakt vaartuig geeft van het ongeval ter• 
stond kennis aan den havenmeester. , 

Het is insgelijks verboden, tenzij dit door het 
. bevoegd gezag voor een bepa~ld doel is voorge

schreven of toegestaan, aan boord van vaartuigen 
_ te schieten, buskruit te outbrsudeu of eenig vu or
werk af te steken. 

21. Tot op- het oogeublik dat van overheids
wege, kraehtens de wet van 23 Juli 1885 (Staat,
blad n°. llil), tot opruiming wordt overgegaan, 
blijven belanghebbenden bevoeg~ het g_ezouken 
vaartuig te lichten of het aan den grond zittend 
vaartuig weder vlot te maken. 

22. Bij het voorbijvaren van diepgeladeu vaar
tuigen, baggermolens, iu ladi_ng oflossing liggende 
vaartuigen of andere drijvende iurichtiugeu, waar
voor de golfslag gevaarlijk kan zijn eu die tot 
teeken daarvan moeten vertoonen des daags een 
roode vlag, des nachts twee helder roocle lichten, 
geheschen met · eeue tnsscheurnimte van niet 
minder dan O.ÎiO M. en niet meer dan l M., 
moeten stoomvaartuigen hunne vaart zooveel ver
minderen als noodig is, om nadeeligeu golfslag 
te voorkomen. 

23. Stoom vaartuigen, die stoomtuigeu van hooge 
drukking hebben, moeten hou afgewerkteu stoom 
afvoeren door een afvoerpijp, welke buiten den 
schoorsteen uitmondt, tenzij die schoorsteen bedekt 
is met een kap van ijzerdraad met opeui_ugeu van 
ten hoogste ó mM. 

Zoodauige bedekking moet 1\11,nwe,iig zijn op alle 
stoomvaartnigeu welker ketels met cokes, turf of 
hout gestookt worden. 

24. De schippers van stilliggende vaartuigen 
zijn verplicht te verhalen naar de ligplaatsen, 
die hun door den havenmeester worden aange
wezen eu , die zoo noodig door dezen knuneu · 
worden veranderd. 

28. De schipper die de haven wil verlaten, 
geeft hiervan keuuis aan den havenmeester, die 
zoo noodig de orde bepaalt waarin de vaartui 
moeten verhalen. 

29. De vaartuigen• in artikel 3, sub c eu rl 
· genoemd , mogen allejln geladen of gelost worde~ 
op de daartoe bestemde of door den havenmeester 
aangewezen plaatsen. 

Het is ,erbodeu eeuig voorwerp op de boorden 
van den spoorweghaven te brengen ofte ontladen, 
zonder verguuuiug van den havenmeester. 

30. De schippers der naast elkander liggende 
· vaartuigen zijn verplicht ten gerieve van elkander 
de noodige ruimte te maken tot het verhalen. 

31. De schipper van een vaartuig, liggende 
in de ha ven, moet gedoogen dat een ander vaar
tuig Ier zijde van het zijne kome en daarover 
gemeenschap met den wal hebbe, mits niet om 
te laden of te lossen. 

32. De schipper moet zijn vaartuig zoodra het 
geladen of gelost is, terstond doen ver.u,in , 
wanneer een ander vaartuig terzelfder pl*se moet 
geladen of gelost worden. 

Ingeval van gebrek aa_u ruimte hebben, bij 
gelijktijdige aankomst, de vaartuigen welke komen 
laden den voorrang boven die welke komen lossen. 

33. Het is verboden: 
1°. het gebruik van de werken te belemmeren 

of te beletten; 
2°. iu de haven vaste stoffen te werpen of te 

laten vallen; 
3°. op de los- of laadplaatsen andere goederen 

of voorwerpen neder te lelll!en, dan welke moeten 
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worden ingescheept of zijn ontladen, of go~eren 
te laten liggen na verloop van den door den 
havenmeester voor de inlading of wegvoering be-
paalden termijn: · 

34. Tot het opsporen van de overtreding van 
ifü reglement zijn bevoegd de bij artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering genoemde per• 
sonen en de beambten der Rijln• en gemeente• 
politie, voorts: 

a. in de haven: 
de havenmeester; 
ll. in het gedeelte van het Kralillersgat genoemd 

in artikel l : 
de ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast 

met het beheer. 
De ambtenaren en beambten in het eerste lid 

bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in arti
kel 6 der wet van 28 Febrnari 1891 (Staaulilaà 
rf". 69) omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal wor
den gezonden aan den ambtenaar van het Open
bll'llr Ministerie bij het kantongerecht, dien de 
zaak aangaat, • en in afschrift medegedeeld aan 
den Dietrict-Inspectenr der spoorwegdiensten, voor 
zoover z~ eeue overtreding constateeren, welke 
heeft plaats gehad in de haven, en aan den Hoofd
ingenieur van den Waterstaat iu het 9de district 
voor zoover de overtreding plaats had in het ge
deelte van het Krallller,gat omschreven in artikel 1. 

35. De havenmeester en de ambtenaren van den 
Waterstaat zijn bevoegd tot de handelingen in arti
kel 3 der wet van 28 Februari 1891 (Staatslilaà 

n•. 69) omschreven, elk voor zooveel het gedeelte 
betreft, waarover hem 'of hun het beheer is opge
drl!i..80. 

36. Dé l!fhippera zijn verplicht te gehoorzamen 
aan alle bevelen, welke hno door den haven• 
meester, den Dietrict-Inspectenr der spoorweg
iliensten of de beheer voerende am bteoaren van 
dea ijkswaterstaat , in het belang van de vaart 
of van ® werken, worden gegeven. 

Van ifie bevelen is, onverminderd de verplich
ijllg. orq..jaaraan onmiddellijk te voldoen, hooger 
beroep op Onzen Commissaris in de Provincie. 
. 37. Van alle lll°hade welke aan de havenwerken 
ia toegebracht, wordt door den havenmeester 
proces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal hondt in: 
den staat, waarin het beschadigde zich v66r 

het ongeval bevond ; 
de omstandigheden , waaronder de beschadiging 

heeft plaats gehad; 

de vermoedelijke kosten der herstelling; 
den naam van den persoon , die tot de vergoe• 

ding gehouden wordt geacht en het bedrag dat 
door dezen ia verschuldi~ 

Tot vaststelling van dit bedrag wordt acht ge
slagen op den toestand, waarin de werken zich, 
v66r dat de schade was toegebracht, bevonden. 

IJit proces-verbaal wordt aan den District-Inspec• 
tenr der spoorwegdiensten gezonden en zoo mogelijk 
in afschrift aan den schipper van het vaartnig, 
dat de schade berokkend heeft, medegedeeld. 

38. Overtreding van de bepalingen van dit regie• 
ment wonU, voor zoover daartegen niet bij de 
wet is voorsien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste ze,tig dagen 

of geldboete van ten hoogste àrielwnderà gulde,s, 
de overtreding van de artikelen 10 , 12 1 • lid , 
13 en 14; 
• ll. met hechtenis van ten hoogste dertig àagtm 
of geldboete van ten hoogste lwatlerà r,ij ftig gul
den de overtreding van de artikelen 16 , 18, 
24 en 26; 

c. met geldboete van ten hoogste lumàerà gul
àm, de overtreding van de artikelen 12 2• lid , 
22, 33 snb 1 ep 36 l• lid; 

à. met geldboete van ten hoogste r,ij/ en zeven

tig gulde,,,, de overtreding no de artikelen 8, 9, 
20, 23 eu 32; 

e. met geldboete !an ten hoogste r,ijftig gulde,,,, 
de overtreding van de artikelen 6, 6, 7, 11, 
17, 19, 27 l• lid, 30, 31 en 33 sub 2°.; 

f. met geldboete van ten hoogste r,ijf en t'IIJÎJ1tig 
gulàtm, de overtreding van de artikelen 2 2° en · 
3• lid, lli, 25, 27 2° lid, 28, 29 en 33 sub 3°. 

De Minister voornoemd ie belast met de uit
voering van dit beslnit, hetwelk in het Staaulllaà 

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

Het Loo, den 2den o~tober 1893. 
(get.) EMMA. 

De Min. van ff1 ater,taat, Handel e,s Nijuerkeià, 

(get.) C. LELT. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1893.) 

2 Octolier 1893. WET, tot hefflnit eener belas
tl'ng op bedrijfs- en andere inkomsten. S. 149. 

Bijl. Hattd. 2• Kamer 1892/93, n•. 71, 1-61. 
Hattd.ià.1892/93,llladz. 1133-1145, 1148-

1290, 1292- 1300, 1306-1316, 1320- 1460, 
1463-1500, 1504-1609, löl2-l560, 1676-1580. 

Ha,sà. l • Kamer 1892/93, lilaàz. 447-!1.76; 
1893/94 bladz. 68-62, 68-80. 
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IN NUM VAN H.M. WILHELM[NA. ENZ. 

Wr~ EMMA, ENZ • •• • •• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging l(euomeu hebben, dat 

het noodig is, in verband met de vermogens• 
belasting het recht van patent door eene belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten te vervangen; 

Zoo is IÎ.et, dat Wij, den Raad van State enz. 

HOOFDSTUK I. 

Bl!LASTINGPLICHTIOHEID. AARD, VOORWERP EN 

BEDRAG DER BELASTING. VERTBGEN· 

WOORDIGING. 

Art. 1. Onder den naam van belasting op • be
drijfs- en andere inkomsten" wordt eene directe 
belasting geheven : 

a . van ieder die binn11n het Rijk woont of die 
zich iu den loop van het jaar binnen het Rijk 

metterwoon vestigt; 
6. van · hier te lande gevestigde naamlooze ven

nootschappen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, coöperatieve of andere vereenigingen 
en onderlinge verzekeringmaatschappijen; 

c. van hler te lande gevestigde reederijen, en 
van hler te lande gevestigde stichtingen die een 

bedrijf of beroep uitoefenen; 

d. van allen, niet begrepen onder a, die een 

Nederlandsch Stai<tsambt uitoefenen buiten het 

Rijk, zonder daar aan persoonlijke iaaten onder
worpen te zijn en voor zoover zij geen dienst 
doen in de koloniën of bezittingen van het Rijk 
in andere werelddeelen; 

,. van buitenlandsche vennooten in. Neder
landsche vennootschappen, daaronder niet begrepen 
buitenlandsche aandeelhouders, en van buiten• 

landsche vennooten in Nederlandsche maatschappen 
betrekking hebbende tot de uitoefening van eenig 
bedrijf of beroep; 

f. vun spoorwegondernemingen in het buitenland 

gevestigd, welker exploitatie zich op Nederlandsch 
g,rondgebied uitstrekt ; 

g. vau in het buitenland gevestigden, die hier 
te lande door tnsschenkomst van gemachtigden, 
hier gevestigd, overeenkomsten aangaan tot brand-, 
zee-, levens- of andere verzekering ; 

k. vau andere in het buitenland 11evestigden , 

die hier te lande persoonlijk of door gemachtigden 
een bedrijf, beroep, ambt, waardigheid, bedie
ning of betrekking geregeld nitoefenen, of minstens 
drie maanden achtereen uitgeoefend hebben, of 

van wie op grond van overeenkomsten of andere 

gegevens is aan te nemen dat zij dit gedurende 
minstens drie maanden achtereen zullen doen ; 

i. van in het buitenland gevestigden, die her

haaldelijk stoffen of kleedingstukken, sieraden, 
meubelen, speelgoed, '!"~inga- en genotmiddelen 
en· andere dergelijke artikelen in koop toezenden 
11an niet daarin handeldrijvendeo hier te lande 
door bemiddeling van hier te . lande gevestigde 
taseohenpenonen; 

k. nn iu het buitenland gevestigden , die hièr 
-te lande rondreizen , met of 1,onder stalen of 
.monsters , om bestellingen op te nemen. 

Of en waar iemand binnen het Rijk woont o1 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden be
oordeeld. 

2. § 1. Zij , die binnen het Rijk wonen of 
zich in den loop van het belastin!!jaar binnen het 
Rijk vestigen , zijn belastingplichtig naar de som 
hunner jaarlijkscbe inkomsten, voor zoover bd' 
staande: 

a. nit winsten en belooningen ; 

6. nit wachtgelden en pensioenen, lijfrenten en 
andere verschuldigde periodieke uitkeeringen, niet 
bedoeld in artikel 3 , derde lid, der wet van 

27 September 1892 (Staataólad n°. 2~3), ver
sebuBigde verstrekkingen van levensonderhoud, 

huisvesting en andere zaken, en verschuldigde or 

onverschuldigde toelagen van buitenslands _geves
tigden, niet belastingplichtig ingevolge artikel 1 d. 

Onder de som der jaarlijksche inkomsten wordt 
verstaan het zuiver. bedrag daarvan, na aftrek 

der geleden verliezen , een en ander opgevat en 
berekend naar de bepalingen dezer wet. 

f 2. Voor hen die niet in de vermogensbelasting 
· zijn aangeslagen, omdat hnn vermoiren geacht 

wordt minder te zijn dan f 13,000, wordt aein 

f l bedoelde som verhoogd met j 40 van elke 
f 1000, waarnit hun vermogen, opg.,vat en be

rekend naar de bepalingen der wet van 27 Sec• 
tember 1892 (Staataólad n°. 223), bdtaat. 

Daarentegen wordt die som voor hen \Ier aagd 
inet het volgende, voor zooverre het nfet reeds 
bij de toepassing van ·het vorig lid in 8'_nmerking 
werd genomen : 

a. het jaarlijksch bedrag der venchuldigde lijf
renten, pensioenen , gevestigde of altijddurende 
renten; 

6. h~t jaarlijksch bedrag der nitgaven van den 
belastingplichtige voor verschuldigde verstrekkingen 

van levensonderhoud , huisvesting of andere zaken; 

de uitgaven bedoeld bij art. 3 f 3, daaronder 
niet begrepen. . 
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Is het bedrag van dit een en ander afwisselend, 
dan wordt daarvoor het gemiddelde per jur over 
de drie laatste belastin~jaren l{erekend, of indien 
de ach nld DO!( geen drie jaren bestaat, het ge
middelde per jaar over den tijd van haar bestaan. 

; 3. Indien bij het begin van het vorig be
lastinlfjaar de waarde van het vermogen tegenover 
het bedrag der scholden een . tekort aanwees, of 
wel de belastingplichtige op dat tijdstip geen ver
mogen doch wel scholden had, wornt de in ; l 
bedoelde som verlaagd met het bedrag waarmede 
het totaal zijner srhulden op het eind van dat 
jaar verminderd is; voor zooverre -de belasting
plichtige die vermindering op geen andere wijze 
heeft kunnen bewerkstelligen dan uit bespaarde 

inkomsten. 
; 4,. Doet gelijk geval zich voor bij het begin 

van het belastinlfjaar , dan wordt de in § 1 be
doelde som verminderd met de in dat jaar te be
talen rente van scholden, die niet door vermogen 
zijn gedekt. 

Bij toepassing van deze en de Torige paragraaf 
wordt het vermogen opgent en berekend naar de 
bepalingen der wet van 27 September 1892 (Staata
l,lad n°. 223) artt. 2, 3, 4,, 6 en 7. 

; 6. De binnen het Rijk wonende man is, be
houdens verhaal, uit eigen hoofde belastin~plichtig 
voor het inkomen naar deze wet van zij oe vrouw, 
tenzij in de gevallen van scheiding van tafel en 
bed , van scheiding van goederen en iu het geval 
dat de vrouw, krachtens art. 196 vau het Borger
lijk Wetboek, zich het beheer van hare roerende 
en onroerende goederen en het vrije genot van 
hare inkomsten heeft bedongen ; . in _welke gevallen 
de vronw zelve belastingplichti[!'. ie. 

'Niettemin wordt in de twee laatste gevallen 
bij de berekening van de verschuldigde belasting 
geene splitsing van de inkomsten van man en 
vrouw toegelaten maar de uitkomst der berekening 
in venredigheid tot het bedrag van ieders in• 

komen ~ver beide omgeslagen. 
3. ; "l. Bij toepassing van artikel 2 wordt, be: 

hondeua ,het hierna bepaaide, als winst of be
looning beschouwd de som van al hetjl;een in geld 
of geldswaarde genoten wordt uit bedrijf, beroep, 
onderneming, ambt, waardigheid, bediening of 
bet rekki'ng, tijdelijk of voor eens verrichte werk
zaamheid, van welllen aard ook, aandeel in winst 
of overwinst , bedongen of niet bedongen , met 
uitzondering van : ' 

a. uitdeelingen op aandeeleo in naamlooze 
vennootschappen en in comman~itaire vennoot-

schappen op aaudeelea, in onderlinge verzekering
maatschappijen , in reederijen en op bewijzen van 
lidmaatschap van coöperatieve en andere ver• 
eeniitlngen ; 

l,. winstoitkeeringen als verzekerde genoten. · 
Winsten of verliezen ontstaan enkel uit be

legging van kapitaal in fondsen of · goederen, 
anders dan in de oitoefeoiog van bedrijf of be
roep, komen niet in aanmerking. 

S 2. Ter berekening van haar zuiver bedrag, 
en in daartoe leidende gevallen van het geleden 
verlies wordt, voor zoover bij bare berekening . te 
dier zake oog geeu aftrek beeft plaats gehad, de 
winst of belooning verminderd met: • 

a. de rente der kapitalen , aangewend in het 
bedrijf of beroep, voor zoover de vruchten dezer 
kapitalen zijn opgenomen ouder de inkomsten be
doeld bij artikel 2. 

Deze rente wordt berekend: voor kapitalen, 
waarvan de belastingplichtige eigendom of vrucht
genot beeft, naar den maatstaf van 4, ten hon
derd iu het jaar over de geldswaarde, becijferd 
volgens art. 7 der wet no 27 September 1892 
(Staat,blaà o0 • 223); voor andere kapitalen, naar 
den bedoop;en rentd1•oet. 

Gebouwde eigendommen, voor bedrijf of beroep 
aangewend, maken van die kapitalen geen deel 
uit, wanneer zij door den belastingplichtige of 
zijn gezin worden bewoond; 

b. kosten van onderhoud en herstelling in haren 
vorigen staat van uitsluitend ten behoeve van het 
bedrijf, beroep of ambt gebezigde zaken; 

c. loonen, nachten, assurantiepenningen , pak• 
huis-, kantoor-, werkplaats- of ao_dere buren en 
alle verdere kosten, noodzakelij k ter verwerving 
van het inkomen of ter uitoefening van het be
drijf, beroep of ambt, waaruit dat inkomen 
wordt verkregen. 

Uitgaven, bedoeld in b en c, niet oiteloiteod 
voor het genoemde oogmerk noodzakelijk, maor 
ook ten deele voor persoonlijk genot of andere 
oogmerken gedaan, worden voor de helft als 
kosten aangemerkt; 

d. de als onverhaalbaar afgeschreven schuld
vorderingen of gedeelten van sch uldvorderingen ; 

e. de afschrijvingen noodzakelijk tegenover nr
moedelijke waardevermindering van eigendommen 
uitsluitend v.oor bedrijf, beroep of ambt aangewend ; 

/. bijdragen aan fondsen tot ondersteooing nn 
11ersooen bij den belastingplichtige in dienst voor 
zijn bedrijf of beroep, premiën door hem uitbe
taald tot verzekering van die personen tegen on-
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gelukken, toelagen aan hunne nagelaten betrek• 

kingen of aan ouden en gebrekkigen; vroeger tot 

die personen behoord hebbw}e; 
g. wiustnitkeeriuge11 aan personeel bij den belas• 

tingpliehtige in dienst voor zijn bedrijf of beroep 

en ter zake daar~an ; 
A. retributiën ~n belastingen, directe daaronder 

niet begrepen, drfkkende op het bedrijf; 
i. kortingen van traktementen en andere be

looningen wegens verplichte bijdragen voor pen• 

sioenen of fondsen; 

j. premiën voor levensverzekering, voor pensioen 

of voor lijfrenten, doch tot !{een hoogere som dan 

vijf ten honderd van het bedrag der inkomsten, 

bedoeld in art. 2, § 1, en in geen geval meer 

dan / 100. 

§ 3. Uitgaven voor woning en huishouden van 

den belastingplichtige of zijn gezin of voor· onder• 

hond en opvoeding van kinderen, onverschnldigde 

nitkeeringen, niet be.i;repen onder de vorige para• 

graaf. en andere uitgaven, die niet rechtstreeks 

tot de uitoefening van het bedrijf of beroep be· 
trekking hebben, worden niet als kosten aangemerkt. 

§ 4. Wanneer vertrekken die als kantoor, winkel, 

magazijn, lokaal voor onderwijs, atelier of werk
plaats worden gebezigd, tevens tot woning dienen 

van den belastingplichtige of zijn gezin, of wel 

-wanneer zoodanige vertrekken een gedetlte uit

maken van het perceel, waarin zich die woning 

bevindt, dan geldt als kosten het door den be• 
lastingplichtige te begrooten aandeel der hnnr, of 
wanneer hij eigenaar is, der kadastrale hnnr• 

waarde, van het deel dat geheel of gedeeltelijk 

voor zijn bedrijf, beroep of ambt wordt gebezigd. 
Wordt door de commissie van aanslag die be

grooting te hoog geacht, dan wordt dat bedrag 

door deskundigen, door haar aan te wijzen, geschat. 

De kosten der schatting, volgens een door Ons 

vast te stellen tarief, komen ten laste van den 

belastingplichtige, indien zijne begrooting het ge• 

schat bedra1t met tien ten honderd of meer over• 
treft en worden met de belasting van hem in• 

gevorderd. 
§ 6. Winstuitkeeringen genoten door comman• 

ditaire vennooten nit andere commanditaire ven• 
nootscbappen dan die bedoeld bij art. l b worden, 
ter berekening van haar zuiver bedrag, verminderd 
met eene rente op den voet van vier ten honderd 
in het jaar van het kapitaal, waarvoor deze ven• 
nooten deelgerechtigd zijn in de vennootschap. 

§ 6. Van pensioenen, wachtgelden en lijfrenten, 
mits deze laatste niet bij huwelijkeche voorwaarden 

18113. 

of ter zake vau huwelijk door bloedverwanten of 

aangehnwden in de rechte opgaande linie ten be• 

hoeve · van kinderen en andere afstammelingen zijn 

gevestigd, worden de eerste f 1000 van hun 

bedrag voor vijftig ten honderd in rekening gebracht. 

§ 7. Inkomsten uit hier, te lande gedreven 
land-, tuin- of boschbouw, boom- of bloembollen• 

kweekerij, onverschillig of daarbij eenige bloemisterij 

op kleine schaal wordt gedreven, veehouderij of 

veenderij, met inbegrip der daarmede gewoonlijk 

samengaande bereidingen van het voortgebrachte 

door de voortbrengers zelven, alsook winsten uit 

steengroeven en uit groeven of mijnen van antlere 

delfstoffen hier te lande, voorzoover zij voorkomu 

· nit verkoop in nat ara der nitgegraven stoffen , 

worden geacht, na aftrek van alle kostdn, vier 

ten honderd in het jaar van het daartoe aange

wende kapitaal te bedragen, of, voor zoover daar• 
toe opgenomen kapitaal is gebezigd, zooveel ten 
honderd als bedongen is. 

Deze bepaling is niet van toepassing : 

1 °. wanneer het in bovenbedoelde bedrijven 
aangewende kapitaal, ten gevolge van de ver

eeniging dier bed rij ven met ander~. niet afzonder
lijk te begrooten is; 

2°. op winsten uit bloemisterij, ouverschillig of 

daarbij eenige bloembollenkweekerij op kleine schaal 
wordt gedreven. 

4. Voor de toepassing van het in de artt. 2 

en a bepaalde gelden de volgende regelen : 

S 1. Vaste traktementen en alle andere voor 
bepaalden of onbepaalden tijd vastgestelde in

komsten nit bedrijven, beroepen, ambten, waardig• 

heden, bedieningen of betrekkingen, benevens 

wachtfcelden, pensioenen, lijfrenten en andere 

periodieke uitkeeriugen belastbaar volp;ens deze 

wet, als ook vaste toelagen van bnitenslands ge• 

vestigden, worden berekend naar het jaarlijksch 

bedrag bij den aanvang van het belastingjaar of 

bij lateren aanvang van belastingplicbtigbei1, op 

het tijdstip van dien aauv&ng; een en ander ver
minderd, voor zoo ver dit pas geeft, met het be. 
drag der vermoedelijke rente, kosten, afschrij• 
vingen, bijdragen, retributiën, kortingen en pre
miën, berekend overeenkomstig art. a §§ 2-4. 

Andere toelagen van buitenslands gevestigden 
worden berekend naar het vermoedelijk bedrag. 

S 2. Inkomsten wegens tijdelijke werkzaamheden 
worden gebracht onder de inkomsten van het .be
lsstingjaar, volgend op dat waarin zij zijn ontvangen. 

S S. Alle overige inkomsten bedoeld bij art. 2 
S 1 , daaronder begrepen dag- en weekloonen, 

15 
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worden berekend naar het gemiddeld per jaar 

over de drie laatste kalenderjaren ontvangen bedrag. 

Is een bedrijf, beroep, ambt, waardigbeiJ, 

bediening of betrekking nog geen drie jaar door 

den belastiógplicbtige hier te lande uitgeoefend, 

dan worden de danruit verkregen inkomsten be

rekend over het tijdsverloop tuBBehen den aanvang 

of de aanvaarding van dat bedrijf, beroep of 

ambt of die waardigheid , bediening of betrekking 

en het einde van het laatste kalenderjaar, de maand 

van aanvang voor een geheele gerekend. 
Is het bedrijf, beroep of ambt of de waardig

heid, bediening of betrekking nog geen jaar door 

den belastingplichtige hier te lande uitgeoefend, 

dan wordt de jaarlijksche winst of belooning begroot. 

Valt het boekjaar van eene onderneming of 

b~drijf niet samen met het kalenderjaar, dan 
treedt het boekjaar daarvoor in de plaats. 

Door bloote verandering in den vorm, den 

omvang of den naam van een bedrijf of beroep, 

of door bevordering of benoeming tot een ander 

ambt of eene andere waardigheid, betrekking of 

bediening in militairen, kerkelijken of openbaren 

burgerlijken dienst of wel in dienst van handel 

of nijverheid, wordt niet geacht aanvang of aan

vaarding plaats te grijpen; tenzij de maatstaf van 

belooning of de toepassing daarvan geheel of ge
deeltelijk verandering heeft ondergaan, eene be
staande winstverdeeling vervalt of gewijzigd wordt, 

of eene nienwe ontstaat. 
De aanslag voor het loopende belaetin110aar, 

door de commissie van aanslap; bedoeld in art. 19 

vastgesteld, blijft echter ook dan ongewijzigd. 

5. § 1. De vennootschappen , vereeuigingen en 

maatschappijen bedoeld bij art. l ll zijn belasting

plichtig naar het bedrag van hare gewone en 

bnitengewone nitdeelinp;eu, van welken aard ook, 

gedurende het belastingjaar aan oprfobters, con
oeuiinarissen, preferente en gewone aandeelhouders, 
leden• en andere deelgerechtigden in de winst, 

daaronder niet begrepen: 
a. uitdeelingen aan beheerende vennooteu, be

stuurders, commissarissen , gecommitteerden en 
verder personeel als zoodanig ; 

ll. uitdeelingen of nitkeerinyen aan onderstand 
genielenden in deze bonne eigenichap en aan 
verzekerden, voor zoo veel de bedragen betreft, 
waarvoor verzekerd is ; 

c. uitdeelingen bestaande in teruggave van be
taalde contributiën, voor zoover deze niet ge
schieden door vereenigingen, die eene winkelnering 

of eene fabriek of bandwerk drijven. 

Kan worden aangetoond , dat in de nitdeeling 

tevens aflossing van kapitaal is begrepen en zoo 
ja, tot welk bedrag, pan wordt dat bed~g van 
die uitdeeling afgetrokken, totdat het geheele be

drag van het gestorte kapitaal is afgelost of af
geschreven. 

Bijschrijving op en nit reiking van aandeelen of 

obligatiën, voor zoover daarvoor geen storting 

plaats heeft , en nitkeering van het batig saldo 

in geval van liquidatie, voor zoover dit saldo 

het gestorte, doch nog niet afgeloste of afge
schreven kapitaal overtreft, worden als uitdeelingen 

aangemerkt. 

Het bedrag, dat in een boekjaar, waarover de 

nitdeeling geschiedt, door in art. 1 b genoemde 

VijDDootschappen, vereenigingen en maatschappijen 

is ontvangen ter zake van het bezit van aandeelen 

op naam in andere zoodanige vennootschappen , 

vereenigingen of maatschappijen, wordt van die 

uitileeling afgetrokken. 

§ 2. De reederijen bedoeld bij art. 1 e. zijn 
belastingplichtig naar het gemiddeld bedrag der 

uitkeeringen aan deelhebbers in de laatste drie 

jaren of, indien de reederij nog geen drie jaar 

beeft bestaan, sedert zij een aanvang nam, ver

minderd met eene rente op den voet van zeven 
ten honderd in het jaar over het aan de deel

hebbers toebehoorend in de onder neming aange
wend kapitaal. 

Bij liq nidatie geldt als winst wat meer wordt 

nitgekeerd . dan het gestorte kapitaal. 

§ ·a. Met afwijking van het bepaalde bij § 1 
zijn sociëteiten belastiugplichtig naar het bedrag 

over het vorige boekjaar der contribntiiin, entrée

gelden en ontvanitsten wegens de levering van 

eet- en drinkwaren, verpacb.t of niet verpacht, 

en het verscb.affe~ van uitspanning aan leden of 

geïntroduceerden, een en ander na aftrek van de 

rente, kosten, afschrijvingen , bijdragen, winet
uitkeeringen en retributiën, bedoeld bij artikel S 

§ 2; alles onverminderd de belastingplichtiitheid 
van dén pachter, kastelein of buffethouder. 

§ 4. De stichtingen, bedoeld bij art. 1 c, zijn 
belastingplichtig naar het zniver bedrag van de 

som der inkomsten, berekenJ volgens artikel 3 , 
uit de door haar uitgeoefende bedrijven en be
roepen , met uitzondering , dat hierbij geen aftrek 
voor rente van eigen kapitalen word1 toegestaan. 

6- § l. Personen, bedoeld bij artikel 1 d, zijn 
belastingplichtig naar het bedrag van hno jaar
lijkscb traktement, toelagen en emolumenten daar
onder begrepen, verminderd met het bedrag der 
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beroepskosten, bepaald volgens door Ons te stellen 

regelen, en der kortingen van traktementen en 

andere belooningen wegen! verplichte bijdragen 
voor pensioenen en fondsen. Een en ander on• 

verminderd hnnne belastingplichtigheid ingevolge 
artikel l e en Ji. 

§ 2. De in art. l e bedoelde bnitenlaudsche 

vennooten in Nederlandsche vennootschappen en 
maatschappen zijn belastingplichtig naar het be

drag der door hen gednrende het belastingjaar 
ontvangen winstuitkèeringen. 

_Voor de toepassing dezer wet gelden als Neder

landsche vennootschappen en maatschappen alJeen 
deznlke, welker zetel in Nederland gevestigd is. 

§ 8. De spoorwegondernemingen , bedoeld bij 
art. 1 f zijn belastingplichtig naar de halve jaar
Jijksche bruto ontvangst per kilometer, zoo noodig 

berekend in verhouding tot die van de geheele 

lijn, na aftrek eener rente ten bedrage voor ge

wone spoorwegen van / 3200 per kilometer, voor 
lokaalspoorwegen van / 1200 en voor stoomtram
wegen van / 800 per kilometer. 

§ 4. In het buitenland gevestigden, die door 
tnsschenkomst van gemachtigden hier te lande 

overeenkomsten. aangaan tot brand•, zee-, levens
of andere verzekeringen, zijn belastingplichtig 
naar tien ten honderd van het in het vorige 

boekjaar aan premiën of kapitaal van in Neder

land gevestigde verzekerden ontvangen bedrag, 
na aftrek der courtages, provisiën en rabatten, 
welke in mindering van dat bedrag komen. 

§ li. In het buitenland gevestigden, niet reeds 

begrepen onder § § 3 en 4, die hier te lande 

per!oonlijk of door gemachtigden een bedrijf, 
beroep, ambt, waardigheid, bediening of betrekking 

geregeld uitoefenen, zijn belastingplichtig naar 

hnnne hier te lande verkregen winsten en be
looniugen , opgevat en berekend naar de bepalingen 

van artt. 3 en 4 dezer wet voor binnen het Rijk 

wonenden, met nitzondering, dat hierbij geen 
aftrek voor rente van eigen kapitalen wordt toe-

gestaan. , 
Andere bij artikel l )i bedoelden, die geacht 

worden hier te lande een bedrijf, 'beroep, ambt, 
waardigheid, bediening of betrekking slechts tijde
lijk uit te oefenen of te zullen uitoefenen, zijn 
belastingplichtig, behoudens latere verrekening, 
indien noodig: 

a. naar het zuiver bedrag hunner vermoedelijke 
winsten en belooningen hier te lande in het 
loopende belastingjaar, geschat bij billijke verge
Jij king met dat van personen hier te lande , die 

hetzelfde bedrijf of beroep uitoefenen en zonder 

aftrek voor rente van eigen kapitalen ; 

'1. wanneer zij hier te lande in eene bezoldigde 

betrekking getreden zijn of treden, naar het zuiver 
bedrag h nnner bezoldiging in het loopende be
lastingjaar. 

Het vervoeren van personen en goederen tus
schen bnitenlandsche en Nederlandsche havens 

door of voor rekening van buitenslands gevestigden 

en werkzaamheid van in het buitenland gevestigd 
bezoldigd personeel op vervoermiddelen , die het 

verkeer met het buitenland onderhouden , worden 

niet aangemerkt als de nitoefening van een bedrijf 
of beroep hier te lande. 

§ 6. In het buite.nland gevestil(den bedoeld bij 

art. 1 i zijn belastingplichtig voor tien ten honderd 
van de verkoopwaarde der goederen in het voor
afgaande belastingjaar door hen naar Nederland 

gezonden. 

7. § 1. De belasting van reederijen hier te 
lande gevestigd is verschuldigd in de persoon van 

den boekhouder, behoudens verhaal op de reederi. 
§ 2. De belasting der bniten)andsche vennooten 

. bedoeld bij artikel 1 e, is verschuldigd in de 

persoon van de voor deze schuld ieder voor het 
geheel · aansprakelijke hier te lande wonende be
heerende vennooten, behondens verhaal op de be
lastingplichtigen. 

§ 3. De belasting der in het buitenland ge

vestigden bedoeld hij art. l g en )i, hier te lande 
vertegenwoordigd door personen tot de uitoefening 
van het bedrijf of beroep gemachtigd, is, behoudens 

verhaal op de belastingplichtigen, verschuldigd in 

de persoon dier vertegenwoordigers. 
Zijn er twee of meer vertegenwoordigers, doch 

is aan eenen de algemeene leiding van het bedrijf 

hier te ,lande toevertronwd, dan is de belasting 
verschuldigd in zijn persoon. 

§ 4. De belasting van ondernemers bedoeld bij 
artikel l i is, behoudens verhaal op de belasting

plichtigen, verschuldigd in de persoon van de 
hier te lande gevestigde tusschenpersonen. 

§ li. Indien minderjarigen, voor zoover zij niet 

ingevolge artikel 480 van het Burgerlijk Wetboek 
handlichting bekomen hebben, onder cnrateele 

~telden, krankzinnigen of afwezigen een binnen 
het Rijk wonenden wettelijken vertegenwoordiger 
hebben, is de belasting, behoudens verhaal op 
den belastingpffchtige, verschuldigd in de persoon 
van dien vertegenwoordiger. Woont de vertegen
woordiger in het bnitenland, dan is zij, mede 
behondens verhaal, verschuldigd in de persoon 

u• 
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van den gemachtigde of anderen, die bier te lande 
voor hem optreedt. Ontbreekt ook deze , zoo is 
de belasting verscb uldigd in de persoon van den 
belastingplichtige zelf. 

8. Vrij11esteld van belasting zijn: 
a. winsten van stichtingen, voortspruitende oit 

of verband houdende met het geven van onder

wijs, het voorkomen of lenigen van armoede• 
verpleging, venorging of zedelijke verbetering en 
het verstrekken aan minvermogenden van koet, 
inwoning of kost en inwoning, geneeskundige 
hulp, geneesmiddelen en begrafenis of begrafenis
gelden; 

b. inkomsten van spoorwegondernemingen in 
het buitenland gevestigd, welker exploitatie op 
Nederlaodsch grondgebied zich niet verder nit
atTekt dan tot het naast bij de grens gelegen 
station, mits N ederlandsche spoorwegondernemingen 
in het land waar eerstgenoemde gevestigd zijn 
gelijke vrijstelling genieten; 

c. inkomsten van gezanten en andere vertegen
woordigers of diplomatieke ambtenaren van vreemde 
Mogendheden , die, naar de regelen van het volken
recht of krachtens verdragsbepalingen op vrijdom 
van persoonl ijke lasten aanspraak hebben. Deze 
vrijstellioi,; kan . ouder voorwaarde van we<lerkeerig• 

heid worden uitgestrekt tot consuls of consulaire 
ambtenaren van vreemde Mogendheden, mits zij 
vreemdelingen zijn en hier te lande overigens 
geen bedrijf of beroep uitoefenen. 

9. De belasting bed raagt: 

A. voor binnen liet Riji wl»U1lden, die niet 
iit de fler'1Mgt1n1bela1fing eijn aange,lagen; 

voor )le,a , die buiten )let Riji in Europa een 
Nederland.&c)l Staatsambt uitoefenen; 

en voor de in )let lmitenland geoeatigden, be

doeld !Jij art. 1 )l, die )lier te lande persoonlijk 
of door gemacMigt/en een bedrijf, beroep, ambt, 
toaardig)leid, bediening of betreUing geregeld 
uitoefenen ; 

wanneer de zuivere inkomsten bedragen: 

f 650 tot beneden f 700 ... f 1.-
700 . 760 .. 2.-
760 . 800 .. 2.76 
800 . 850. 3.50 
860 . 900 •.• f.25 
900 . 960 6.-
960 . 1000 6.76 

1000 . 1060 6.50 
1050 . 11110 7.25 
1100 1150 8.-
1150 ,, 1200 8.76 

f 1200 tot beneden / 1260 ••• / 9.:i0 
1260 • 1800 . 10.25 
1300 • 1350 . 11.-
1350 • 
1400 • 
1460 • 
1500 • 

1400 . 
1460 • • 
1600 ... 
1600 ... 

11.76 
12.50 
18.26 
14.-

Bedragen zij meer dan f 1600, doch niet meer 
dan f 8200, zoo ia verscbnldigd eene vaste som 

van f U, benevens f 2 voor elke geheele som 
van f 100, waarmede zij het bedrag van f 1600 
te boven gaan. 

Bedragen zij meer dan f 8200, zoo is ver
schuldigd eene vaste som van / 148, benevena 
f 3.20 voor elke gebeele som van f 100, waar
mede zij het bedrag van f 8200 te boven gaan. 

B. voor )!en, die in de r,ermogmabelalting ~jn 
aange,lagen: 

a. indien het belastbaar vermogen f 18,000 of 
f 14.,000 bedraagt: 

wanneer de zuivere inkomsten bedragen: 

f 260 tot beneden f 800 ... / ll.-
:100 . 360 .. 2.76 
860 . 400 8.50 
400 . 460 4.25 
460 . 600 IS.-
500 . 660 6.75 
MiO . 600. 6.50 
600 . 650 ... 7.25 
660 . 700 8.-
700 . 760 . 8.75 
760 . 800. 9.60 
800 . 850 10.25 
860 . 900 ll.-
900 . 950 11.75 · 
960 . 1000 12.50 

1000 . 1060 18.25 
l060 . 1150 14..-

Bedragen zij meer dan f 1060, zoo is ver• 
schuldigd eene vaste som van f 14, benevens 

f 2 voor elke ge'heele som van / 100, waarmede 
zij het bedrag van / 1060 te boven gaan. 

Bedragen echter de zuivère inkomsten, gevoegd 
bij vier ten honderd van het belastbaar vermogen, 
meer dan f 8160, dan is over dat meerdere nog 
f 1.20 voor elke gebeele som van f 100 ver• 
schnldigd; 

b. indien het belastbaar vermogen f ] 6,000, 
doch niet meer dan f 200,000 bedraagt: 

wanneer de znivere inkomsten bedragen : 
f 260 tot beneden f 300 . . • f 1.25 

300 • 850 . . . 2.-
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1· 360 tot beneden / 4.00 .f 2.76 
4.00 . 4,60 3.60 
460 . 600 4,.26 

500 . 560 5.-
560 . 600 li.75 
600 . 660 6.60 
660 . 700 7.26 
700 . 750 8.-
760 . 800 ••• 8.76 
800 . 81i0 ••• 9.50 
860 . 1100. 10.26 
1100 . 1150 ll.-
1160 . 1000 11.76 

1000 . l0li0 12.60 

1060 . 1100 13.25 

1100 . 1200 • U.-
Bedragen zij meer dan / 1100, zoo is ver

schuldigd eene vaste som van / 14., benevena 
/ 2 voor elke geheele_ som van / 100, waar
mede zij he~ bedrag van / ll00 te boven gaan. 

Bedragen echter de zni vere inkomsten, gevoegd 
bij vier ten honderd van het belastbaar vermol(en, 
meer d~n f 8200, dao is over dat meerdere 
nog f 1.20 over elke geheele som van / 100 
verschuldigd. 

c. indien. het belastbaar vermogen meer dan 
/ 200,000 bedraagt: / 3.20 voor elke geheele 
som van f l 00 der znivere inkomsten, waarmede 
zij het bedrag van f 200 te boven gaan. 

C. voor de in Aet !Juitenland gt111e8tigden, die 
Aier te lande ronàreîze,a om !Jeatelli'lf!len op te 
nemen, 

/ 15 in ieder belastingjaar, onverminderd de be
lasting nit anderen hoofde krachtens deze wet door 
hen verschuldigd; 

D. voor alle 01Jerige !Jelaati'lf!lpliclltigm: 
f 2.50 van elke geheele som van / 100. 
Voor de i11 Aet !Juitenland geoe8tigden , bedoeld 

liij art. 1 n, die Aier te lande 8lecAta tij!lelijl: een 
liedrijf, !Jeroep, ambt, ,oaa~dign.eid, liediening of 
!Jetreklti'lf!I uitoefenen, wordt echter de belasting 
berekend op / 0.60 van elke geheele som van 
/ 26, waarmede in elke drie kalendermaanden 
hnnne inkomsten het bedrag van f 150 te 
boven gaan. 

1 0. Voor de toepasoin(l van artt. 21 en 24 Yan 
het tractaat van handel en scheepvaart met Pruisen 
en de verdere Staten van het Dnitsche Tol verbond 
van 24 December 1861 (Staata!Jlad 181i2 n°. 104,) 
en van art. ó der overeenkomst met Duitschland, 
tot regeling van J.e uitoefening der geneesku nat 
in de grensgemeenten, van 11 December 1873 

(Staatsblad 1874, n°. 71), wordt de belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten ten hoogtte tot het 
daar bepaalde bedrag geheven. 

HOOFDS1'UK II. 

BELASTINGJAAR. BESCHRIJVING. 

1 1 • i 1. Het belastingjaar 'begint met 1 Mei 
en eindi11:t met 30 April. 

i 2. .Bij aanvang van belastingplichtigheid in 
den loop van het belastingjaar is de belasting, 
indien zij over het jaar is berekend en niet slechte 
over een deel daa"an, noch over de uitdeelingen 
en uitkeeringen bedoeld bij art. 6 H 1 en 2 en 
art. 6 § 2, slechts verschuldigd over zooveel 
twaalfde gedeelten van het belastingjaar als het 
aantal geheele maanden beloopt, die nog niet zijn 
ingetreden. 

§ 3. Aanvang van belastingplichtigheid in den 
loop van het belastingjaar heeft plaats: 

a, voor hen, die op 1 Mei wel binnen het 
Rijk wonen, doch volgens de bepalingen dezer 
wet geen belastiog verschuldigd zijn: wanneer zij 
in den loop van het belastingjaar inkomsten ver
werven als bedoeld bij art. 4,, § l ten bedrage 

van f 660 of meer per jaar, of wanneer zij een 
bedrijf of beroep aanvangen of een ambt, waar
digheid, bediening of betrekking aanvaarden, waar
van de jaarlijksche inkomsten, berekend naar de 
bepalingen dezer wet, blijkens overeenkomsten of 
andere gegevens op f 660 of meer kunnen wor
den begroot ; 

/J. voor hen J.ie zich na 1 Mei metterwoon 
binnen het Rijk veatigen: wanneer zij tijdens die 
ve•tiging reeds in het genot zijn van inkomsten, 
begrepen in art. 2 § 1 en waarvan het bedrag 
op minstens zooveel kan worden begroot als be
lastbaar is volgens de bepalingen dezer wet, en 
voorts in de hierboven genoemde gevallen; 

e. voor de personen bedoeld bij art. 1 il, wan• 
neer zij in den loop van het belastingjaar een 
Nederlandsch Staatsambt buiten het Rijk aan• 
vaarden : op den dag van ingang hunner bezol• 

diging ; 
tl. voor de spoorwegondernemingen bedoe!J. bij 

art. 1 /: bij den aanvang van haren dienst op 
N ederlandsch grondgebied; 

e. voor sticbtingen en voor de buiteoalands 
geveatigden, bedoeld bij art. 1 k : bij den aanvang 
der uitoefening van het bedrijf, beroep, ambt of 
de waardigheid, bediening of betrekking bier te 
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lande, indien het inkomen daarnit op minstens 

zooveel kan worden begroot, ale belastbaar is 

volgens de bepalingen dezer wet; 
/. voor de buitenslands gevestigden, bedoeld bij 

art. 1 1: bij den aanvang hnnner werkzaamheid 
hier te lande. 

§ 4. Het bepaalde in § 2 is niet van toepas• 

sing op belastingplichtigen bedoeld bij art. 1 k. 
12. § 1. De belasting wordt geheven ingevolge 

aangiften der belastiogplichti~eo of bonne ver

tegenwoordigers op beschrijvingsbiljetten. 

Er zijn beschrijvingsbiljetten .d., B en C. 
Biljet .d. is bestemd tot aangifte : 

I. van den naam , de voornamen en de woon

plaats of plaats van vestiging van hen , door wie 
de aangifte geschiedt; voorts van den naam , de 
voornamen en de woonplaats of plaats van veati

ging van hen, op wie de aangifte betrekking 

heeft, alsmede van hunne bedrijven, beroepen, 
bezoldigde ambten, waardigheden, bedieningen, 

betrekkingen en verdere bronnen van inkomsten 

bedoeld bij art. 2 § 1, art. 6 § § 8 en 4 en 
art.6§6; 

Il. van bijzonderheden, niet ontleend aan kas

boeken, balansen of winst-en-verliesrekeningen, 

waarvan de kennis gevorderd wordt tot beoor
deeliog van den aard en den omvang der be

drijven, beroepen , bezoldigde ambten, waardig
heden, bedieningen en betrekkingen hierboven 
bedoeld; 

III. wanneer een beroep of bedrijf wordt nitge• 

oefeod in vennootschap of maatschap met anderen, 

van den naam en de woonplaats dezer personen, 

voor zooverre zij bebeerende of hoofdelijk aan

sprakelijke vennooten zijn. Wanneer er comman

ditaire vennooten zijn, wÓrdt daarvan melding 
gemaakt; 

IV. voor hen , die tevena biljet B ontvangen, 

van het percentsgewijs bedrag der afacbrijviogen 

bedoeld bij art. 8 § 2 s en van het bedrag der 
als kosten ingevolge art. 8 § 4 berekende hnnr 
of huurwaarde; 

V. in de gevallen bedoeld bij art. 2 § 2, van 
het vermogen van den belastingplichtige opgevat 
en berekend volgens de wet van 27 September 1892 
{Staatsblad n°. 228). 

Biljet B is uitsluitend bestemd tot aangifte 
van inkomsten 11f ontvangsten, belastbaar volgens 
deze wet. 

Biljet O is bestemd tot aangifte van de nitkee- . 
ringen of oitdeelingen waarover ingevolge art. 5 
§ § 1 en 2 en art 6 § 2 belasting verschnldi!!;d is. 

De formulieren voor de biljetten worden bij alge• 

meeoen maatre.s1len van bestonr vastgesteld. 
§ 2. Biljet X wordt uitgereikt: 

1°. aan alle binnen het Rijk wonende of ge

vestigde personen of lichamen, die geacht worden 
hetzij uit eigen hoofde, hetzij als gemar.btigde, 

verteitenwoordiger of tusscbenpersooo voor anderen, 

op l Mei belastingplichtig te zijn. 

Wordt eene onderneming door meer dan een 

in Nederland wonenden hoofdelijk aansprakelijken 

vennoot onder eene firma gedreven, zoo geschiedt 

de uitreiking van biljet .d. ook aan die firma, ter 

vermelding der bijzonderheden bedoeld bij § 1 
I-I V van dit artikel, voorzooveel zij de door 

die firma gedreven onderneming betreffen. Tëo 

blijke dat zij met den inbond instemmen zijn alle 
in Nederland gevestigde hoofdelijk aansprakelijke 

veonooten gebonden de aangifte met hou eigen 
naam te onderteekenen. Bij hunne individneele 

aangifte op biljet 4. kunnen zij naar- deze aangifte 

verwijzen; 

2°. aan de in het buitenland gevestigden, die 

op l Mei persoonlijk of als gemachtigde hier te 

lande een bedrijf, beroep, ambt, waardigheid, be

diening of betrekking nitoefenen en geacht worden 

belastingplichtig te zijn. 

De uitreiking van biljet .d. geschiedt echter niet 

aan dezulken die alleen belastingplichtig zijn naar 
uitkeeringen of nitdeeliogeo, noch aan ben voor 

wie, ingevolge art. 7 § § S, 4 en 6 , de belasting 

verschuldigd is in de persoon van een ander. 

Biljet B wordt nitgereikt: 

1°. aan alle in het Rijk wonenden aso wie 

biljet .d. wordt uitgereikt, voor zooverre : 

a. zij geacht worden in de vermogensbelasting 

belastingplichtig te zijn; 

'6. hnnne inkomsten, ongerekend die nit ver• 
mogen, hoofdzakelijk geacht worden te bestaan 

nit vaste traktementen en andere inkomsten be

doeld bij art. 4 § 1 ; 
c. zij in het vorige belastingjaar naar een be

drag van f 2000 of meer in deze belasting waren 
aangeslagen ; 

d. zij den ontvanger der directe belastingen 
niterlijk op 16 Mei hunnen wenscb om een bil
jet B te ontvangen schriftelijk be bben ken baar 
gemaakt; · 

2°. aan hier te lande gevestigde stichtingen en 

sociëteiten aan wie een biljet À wordt uitgereikt; 
8°. aan allen die een Nederlandsch Staatsambt 

uitoefenen buiten het Rijk zonder daar aan per• 
soonlijke lasten onderworpen te zijn; 
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4°. aan apoorwegonnernemingen in het buiten
land gevestigd, wier exploitati ·tich o, Neder• 
landacb grondgebied uitstrekt; 

6°. aan in het bnitenland gevestigden, die hier 
te lande door tnsschenkomst van gemachtigden 
hier gevestigd, overeenkomsten aangaan tot brand-, 
zee- , levens- of andere verzekering; 

6°. aan andere in hel buitenland gevestigden 
die op 1 Mei hier te lande een bedrijf, beroep, 
ambt, waardigheid, betrekking of bediening uit
oe{enen, waarvoor zij kantoren o{ andere vaste 
inrichtingen bezigen oJ waaraan vaste iukomsten, 
niet bestaande uit dag- o{ weekloon en, ver
bonden zijn; 

7°. aan in het buitenland gevestigden, die her• 
haaldelijk stoffen of kleedingatnkken, aieraden, 
meubelen, speelgoed, voeding&• en genotmiddelen 
en andere dergelijke artikelen in koop toezenden 
aan niet daarin handeldrijvenden hier te lande 
door bemiddeling van hier te lande gevestigde 
tnsschenperaonen. 

Aan de onder 3°., 6°., 6°. en 7•. bedoelden 
worden slechts dan biljetten uitgereikt, wanneer 
zij geacht worden op 1 Mei belnstiugplichtig te zijn. 

De biljetten bestemd voor de snb 4°. bedoelden 
worden uitgereikt aan bonne vertegenwoordigers 
bij de N ederlnndscbe Regeering ; die voor de sub 6°. 
en 7°. bedoelden, aan ben in wier persoon de 
belasting veracbuldigd is. Oefenen de sub 6°. 
genoemden hun bedrijf of beroep door bier te 
lande gevestigde gemachtigden uit, dan geschiedt 
de nitreiking aan die gemachtigden. 

De biljetten worden uiterlijk in Juli door of 
vanwege den ontvanger der directe belastingen 
uitgereikt. 

Of een biljet o{ biljetten zullen worden uitge
reikt beoordeelt de hoofdambtenaar der directe 
belastingen bedoel,1 in art. 19. Over de vraag 
o{ iemand geacht moet worden in de vermog~ns• 
belasting belastingplichtig te zijn raadpleegt hij 
den inspecteur der registratie, wiens advies door 
hem wordt gevolgd. 

Biljet O wordt nitgereikt: 
1 °. aan de vennootsrhappen, vereenigingen en 

maatschappijen betloeld bij art. 1 h ; 
2°. aan de boekhouders van reederijen bedoeld . 

bijart.7§1; 
8°. aan de hier te laude wonende bebeerende 

vennooten bedoeld bij art. 7 § 2; 
tot aangifte te zijner tijd van de uitkeeringen 

of uitdeelingen, voor welke naar deze wet de 
belasting verschuldigd is. 

De uitreiking geschiedt bij het begin van het 
belastingjaar, desgevorderd in meer dan één exem
plaar. 

§ 3. leder aan wien een bescbrijvin!(sbiljel is 
uitgereikt, hetzij voor hem persoonlijk of als be
lastingplichtig voor anderen, is gebonden de daarin 
gestelde vragen duidelijk, stellig en zonder voor• 
behoud naar waarheid te beantwoorden en het 
.met zijne naamteekening te bekrachtigen. 

Hij aan wien een biljet is gezonden, en die 
over het loopend belastin~aar iu eene andere 
gemeente van het Rijk is aangeslagen of dáár 

• reeds aangifte heeft gedaan , vermeldt dit op het 
biljet, met opgaat van den naam dier gemeente, 
onverminderd zijne verplichting tot aangifte in 
het geval, bedoeld bij art. 14 § 4. 

De aangi!te voor hier te lande gevestig<Ie naam• 
looze vennootschappen, commanditaire vennoot• 
sc_happen op aandeelen, coöperatieve o{ annere 
vereemgmgen, onderlinge verzekeringmaatschap
pijen, sociëteiten en stirbtingen, geschiedt door 
de hier te lande gevestigde bestuurders of be
heerende vennooten ; die van spoorwegonder• 
nemingen bedoeld bij art. 1 /, door haren ver• 
tegenwoordiger bij de Nederlandsche Regeering. 

§ 4. De beschrijvingsbiljetten worden nitgerei.U 
ter plaatse waar ingevolge art. 1 7 de aanslag 
geschiedt. 

De voor eene firma bestemde biljetten .J. worden 
echter nitgereikt ter plaatse, waar deze haren 

. zetel heeft. 
Voor belastingplichtigen aan wie geen biljetten 

worden uitgereikt , alsmede voor alle belasting• 
plichtigen die geen biljetten hebben ontvangen o! 
wier biljetten in het ongereede zijn geraakt, 
worden biljetten kosteloos verkrijgbaar p;esteld, 
zoowel bij de ontvangers der directe belastingen 
als op de· secretariën der gemeenten, 

13. § 1. De dag waarop met de nitreiking 
van de beschrijvingsbiljetten zal worden begonnen, 
wordt door den Commissaris der Koningin in de 
provincie bepnld en door het gemeentebestuur ter 
algemeene kennis gebracht. · 

De bil,ietten .J. en B worden na twintig dagen 
door of vanwege den ontvanger teruggehaald, 
indien zij niet reeds terstond na tle uitreiking 
ingevnld en onderteekend aan dezen o{ zijn ge• 
machtigde zijn teruggegeven of v66r het verstrijken 
van den hierboven bedoelden termijn ten kantore 
van den ontvanger zijn bezorgd. Zij kunnen 
worden afgegeven in gesloten omslag en een ont
vangbewijs kan worden geëischt. 



228 2 OCTOBER 1893. 

De hierboven bedoelde termijn kan door den 

hoofdambtenaar der directe belastingen bedoeld bij 

art. 19 worden verlengd. 

§ 2. Indien hij, aan wien biljetten zijn uitge
reikt, of die, ook zonder dat hem biljetten zijn 

uitgereikt, tot het doen- van aangifte verplicht ia, 
niet in staat mocht zijn om aangifte te doen, kan 
dit door een ander, namens hem, worden gedaan, 

hetzij krachtens rnhriftelijke volmacht, hetzij op 
schriftelijke vergunning van den hoofdambtenaar 

der directe belastingen bedoeld bij art. l ll. Vol

macht of vergunning worden in die gevallen aan 

de aangifte gehecht. 
§ 3. Indien iemand verklaart niet te kunnen 

schrijven, geschiedt de invulling der biljetten op 

zijn verlangen en met vermelding uer reden koste
loos door den ontvanger of zijn gemachtigde, 

die daarna de aangifte, na voorlezing, namens 
den belastingplichti6e in tegenwoordigheid van een 

getuige onderteekent. Ue getoigeonderteekent mede. 

14. § 1. Allen die op I Mei uit eigen hoofde 
of als gemachtigde, vertegenwoordiger oftusechen

persoon belastingplichtig zijn, zijn gehouden uiter

lijk binnen twee maanden na den dag, door den 

Commissaris der Koningin in de provincie voor 
het begin van de oitreikinit der beschrij viogs

biljetten bepaald, bonne aanizifte in den voorge
schreven vorm op het biljet Á. in te dienen, bij
aldien zij dit biljet .d niet hebben ontvangen of 

het niet is teruggehaald. 
Bit voorschrift is niet van toepassing op hen 

die een N ederlaudsch Staataambt uitoefenen buiten 

het Rijk, op de spoorwegondernemingen bedoeld 

bij art. 1 /, op dezulken die alleen belastingplichtig 

zijn naar nilkeeringeo en oitdeeliogen, noch op 

hen voor wie iQgevolge art. 7 § § 3, 4 en ó de 

belasting verschuldigd is in de persoon van een 

ander. 
De indiening geschiedt ten kantore van den 

ontvanger der directe belastingen, ter plaatse waar 

zij ingevolge art. 17 moeten worden aangeslagen; 

of indien aldaar geen zoodanig ontvanger ge• 
vestigd is, bij het bestuur der gemeente. 

Het gemeentebestuur zendt de aangiften onver
wijld aan den ontvanger der directe belasti ogen 

tot wiens kantoor de gemeente behoort. 
§ 2. De hierboven bedoelde termijn kan door 

den hoofdambtenaar der directe belastingen be

doeld bij art. 19 worden verlengd. 
§ 3. Belastingplichtigen, wier winstsaogifte af• 

hangt van de nog vast te stellen balans der 
onderneming, kunnen voorloopig volstaan met de 

beantwoording van het beschrijvingsbiljet Á., en 

biljet B , indi~p hun dit is uitgereikt , voor me
morie invullen. In dit geval zal echter die aan

gifte moeten volgen binnen acht dagen na den 
termijn voor die vaststelli ng bepaald, waartoe 
hun desverlangd de vereischte formnlieren koste
loos worden ventrekt. 

4. Bij aanvang van belastiogplichtigheid in 

den loop van het belastingjaar doet hij , die uit 
eigen hoofde of voor anderen belastingplichtig is, 

binnen vier weken daarvan onder ve;meldiog van 

sij o adres en den grond iijner belastingplichtig• 
heid schriftelijk aangifte ten kantore van den 

ontvanger der directe belastingen in de gemeente, 

waar hij ingevlllge artikel 17 zal worden aange
sl,geo, of, indien aldaar geen zoodanig ontvanger 
gevestigd ia, bij het bestonr der gemeente. 

Het bestuur der gemeente zendt in het laatste 

geval die aan@ifte onverwijld aan den ontvanger 

der directe belastingen, tot wiens kantoor de ge
meente behoort. 

DRarop worden hem aaogeteekend per post het 

biljet of de biljetten toegezonden, ,!ie hij inge
volge artikel 12 § 2 zou ontvangen hebben, bij

aldien zijn belastingplicht reeds op 1 Mei had 

beataan. Behoort hij tot de be1Jl8tingplichtigen 
bedoeld bij artikel 1 a of tot de gemachtigden 
van belastingplichtigen bedoeld bij art. 1 .l, aan 
wie het biljet B niet wordt uitgereikt, doch 
wenscht hij dit biljet niettemin te ontvangen, zoo 
roi.akt hij dezen wensch schriftelijk kenbaar aan 

den ontvanger of het gemeentebestuur vermeld in 

het eerste lid dezer paragraaf, te gelijk met zijne 
daarbedoelde aangifte. 

Hij ~zorgt het biljet ot de biljetten, dea
ge~orderd tegen ontvangbewijs, binnen drie weken 

na den daic der toezending ter plaatse waar hlj de 
aangifte, vermeld in het eerate lid , heeft gedaan. 

Het gemeentebestunr, dat het biljet of de bil
jetten ontving, zendt deze onverwijld aan den 
ontvanger. 

Voorts is artikel 12 § 3 eerste en § 4 laatste lid 
hier van toepassing. 

De in deze paragraafgenoemde termijnen knnnen 
door den hoofdambtenaar der directe belastingen, 
bedoeld bij art. l Il , verlengd worden. 

15. § 1. B\i verandering van de bijzonderheden 

in biljet Á. vermeld , binnen twee maanden nadat 
het biljet is ingeleverd, wordt daarvau binnen veer• 
tien dagen door den aangever schriftelijk kennis ge
geven aan den ontvanger der directe belastine:en 
in -jle gemeente waar de aanslag zal geschieden, 
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of zoo daar geen zoodanig ontvanger gevestigd is, 
bij het bestuur der gemeente. 

Het gemeeotebestunr zendt deze kennisgeving 

onverwijld aau den' ontvanger der directe belas- ,, 

tingen, tot wiens kantoor de gemeen~ behoort. 

§ 2. leder die optreedt als beatnnrder of be

heerend vennoot van eene bier te lande gevestig<ie 

vennootschap, onderlinge verzekeringmaatschappij, 

coöperatieve vereeniging, of van eene vereeniging 

of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent, 

of als boekhouder eener hier te lande gevestigde 

reederij , is gehouden daarvan schriftelijk binnen 

ééne maand kem.1is te geven blj het bestnnr der 

gemeente waar hij woont. 

Het gemeentebestuur handelt met deze kennis- , 

gering op de wijze voorgeschreven in de laatate 

zinsnede der vorige paragraaf. 

16. Hier te lande wonende bebeerende ven

nooten van N ederlandsche vennootschappen en 

maataebappen, als bedoeld in art. 6 § 2, en van 

de in art. 1 l, bedoelde commanditaire vennoot

schappen op aandeelen, bestuurders van hier te 

lande gevestigde naamlooze vennoolsrhappen, 1 

uoöperatieve en andere vereenigingen en onder

linge verzekeringmaatschàppijen, als ook boek

bonders van hier te lande gevestigde reederijen 

mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uit

keeringen, waarover volgens art. 6 §§ l en 2 

e11 art. 6 § 2 belasting verschuldigd ia, overgaan, 

alvorens daarvan aangifte gedaan en de over 

vroegere uitdeelingen of uitkeeringen verachnldigde 
belasting betaald te hebben. 

Bij liquidatie mogen de· hier bedoelde uitdee

lingen of uitkeeringen niet geschieden, alvorens 

de daarvoor verschuldigde belasting ia voldaan. 

H O O F D S T U K III. 

AANSLAG, BJ.:ROEP. 

17. De aanslag der belastingplichtigen geschiedt 

ter plaatse als volgt: 

1 °. Helastingplichtigen bedoeld bij artikel l a: 

in de gemeente waar zij wonen op l Mei of bij 

het begin van bonne behutingplichtigheid in het 

loopend belastinirjaar. 
· De woonplaate van den binnei, het Rijk wonen

den man wordt geacht ook de woonplaats te zijn 

van zijne vrouw, van wie hij niet van tafel en 

bed gescheiden is. 
Minderjarigen die geene handlichting hebben 

bekomen ingevolge art. 480 van het Burgerlijk 

Wetboek, onder cnrateele gestelden, krankzinnigen 

en afwezigen, voor wie de belasting verschuldigd 

is in de persoon van eeu ander, worden, indien 

hun een aan.lag moet worden opgelegd, aange

slagen in de gemeeute waar hunne wettelijke ver

tegenwoordigers wonen, en zoo deze in het buiten

land wonen, in de gemeeute waar de gemachtigden 

dier vertegenwoordigers wonen, of de personen die 

bier te lande voor hen optreden. 

Voor rondreizende of rondtrekkende personen 

zonder vaste woonplaats, wordt de plaats van het 

werkelijk verblijf daarvoor gehouden; . 

2•. .Belastiugplicbtigen bedoeld in artikel 1 l, 

en c : ter plaatse waar de zetel dier lichamen of 

de boekhouder der reederiJ gevestigd is; 

8°. Belastingplichtigen bedoeld in artikel 1 d; 
te 's Gravenh&l(e; 

40. Belastingplichtigen bedoeld in artikel 1 e: 
ter plaatee waar de zetel der vennootschap of 

maatschap gevestigd is; 

6°. Belastingplichtigen bedoeld in artikel l /, 

!I, A, i en i<: ter plaatae waar hunne vertegen

woordigers, gemachtigden of agenten, expeditenrs 

of andere personen die voor hen optreden ge

vestigd ziJn of, bij gebreke van zoodanigen, de 

gemeente waar het bedrijf, beroep of ambt of de 

waardigheid, bediening of betrekking hier te lande 

wordt of zal worden nitgeuefend. 

Strekt zich in het laatstbedoelde geval dat be

drtjf, bereep of ambt of die waardigheid, be

diening of betrekking nit over verschillende ge

meenten, dan geldt als zoodanig de gemeente 

wnar de uitoefeniug in het belastinirjaar begint. 

Bij verschil van gevoelen over de plaata waar 

een belastini,:plichtige moet worden o.angeslagen, 

beslist de Minister van Financiën. 

18. Aan art. 2, late lid, der wet van 6 April 

1870 (Staatsblad no. 63) wordt het volgende 

toegevoegd : 

• Wij bebonden Ons echter voor in eene ge

meente meer dan een collegie van zetters in te 

stellen , in zoodani!( geval het aantal leden van 

elk collegie, behoudens het bovenbedoelde maxi

mum, te bepalen en de werkzaamheden onder 

die collegiën te verdeelen." 

Aan art. 2, 2de lid, der evengenoemde wet 
wordt het volgende toegevoegd: 

•Voor werkzaamheden echter betreffende de be

lasting op bedrijfs- en andere inkomsten ia, met 

afwijking van het bepaalde bij art. · 6, tweede 

lid, een hoofdam bteoaar der directe belastingen, 

aan te wijzen door den Minister van Financiën 

ambtshalve lid en voorzitter'. Art. 14 en art. 16 
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zijn bij het verrichten dezer werkzaamheden niet 
van toepassing." 

Aan art. 3 der evengenoemde wet wordt het 
volgende toegevoegd : 

•Bij wtelling van meer dsn een collegie van 
zetters in een~ gemeente geschiedt de benoeming 
der niet ambtelijke leden de eerste maal nit eene 
opgave door den Gemeent.eraad binnen twee maan
den na het instellen van het collegie of de collegiën 
in te zenden aan den Commissaris der Koningin 
in de provincie, die het tijdstip van het optreden 
der benoemden bepaalt. 

• De helft der aldus benoemde leden tre9!1t af 
met het einde van het volfiend jaar, de overigen 
twee jaar later, overeenkomstig d~ rep:eler bij 
art. 4, 3de en 4de lid, dezer wet bepaald.' 

19. § l. De aanslag wordt in elke gemeente 
vastgesteld : 

a. voor de belastingplichtigen bedoeld bij art. 1 a, 
indien zij niet behooren tot dezulken aan wie in
gevolge art. 12 J 2 het biljet B wordt uitgereikt: 
door een der collegiën van zetters bedoeld bij de 
wet van 5 April 1870 (Staat,blatl n•. 63); 

IJ. voor alle overige belastingplicbtigen: door 
eene commissie beataande uit een hoofdambtenaar 
der directe belastingen, aan te wijzen door den 
Minister van Financiën, een Jid benoemd door 
Gedeputeerde Staten , een Jid benoemd door den 
Gemeenteraad en een Jid benoemd <loor den Kanton
rechter in wiens rechtsp:ebied de commissie volgens 
Onze aanwijzing is gevestigd. 

Bij het regelen van aanslagen van hen, die belas
tingplichtig zijn naar de vermogensbelasting, maakt 
een door den Minister van Financiën aan te wijzen 
inspecteur der registratie deel uit der commiseie. 

Voor elk der leden wordt op dezelfde wijze 
een plaatsvervanger benoemd. 

Voorzitter der commissie is de hierboven be
doelde hoofdambtenaar der directe belastingen. 

§ 2. Wij behouden Ons voor om in ééne ge
meente meerdere commi88iëo bedoeld bij § 1 IJ , 
of voor meerdere gemeenten te zamen, gelegen 
in dezelfde provincie, slechts ééoe zoodanige 
commissie in te stellen. Geschiedt dit laatste, 
zoo beslaat de commissie nit een hoofdambtenaar 
der directe belastingen , aan te wijzen door den 
Minister van Financiën, twee leden benoemd door 
Gedeputeerde Staten en een lid benoemd door den 
Kantonrechter in wiens rechtsgebied de door Ons aan
gewezen standplaais der commissie is geve•tigd. (1) 

(l) Zie het beolnit van 28 October 1893, S. 157. 

Verder sijn de drie laatste zinsneden der vorige 
paragraaf van toepassing. 

J 3. Waar in deze wet gesproken wordt van de 
c·ommissie van aanslag wordt daaronder ver-staan, 
zoowel het collegie van zetters belast met den aan
slag, als de commissiën bedoeld bii § 1 IJ en § 2. 

§ 4. De eommissiën van aanslag zijn geho11den 
elkander de vereisehte inlichtingen te verschaffen, 
die zij geven kunnen. 

Daarenboven kan de Minister van Financiën 
voor een bepaalde gemeente of groep van ge
meenten Adviseurs benoemen, wier taak het is , 
om ieder afzonderlijk of vergaderd onder voor
zitterschap van den door genoemden Minister aan 
te wijzen hoofdambtenaar der directe belastingen, 
de inlichtingen te verschaffen, waartoe zij in staat 
en bevoegd zijn omtrent aanslagen van belasting
plichtigen. 

J 6. Op de commi88iën bedoeld bij J l IJ en 
§ 2 en de bij J 4 bedoelde Adviseurs is van toe
paasing het bepaalde bij art. 1 , 2de lid, art. 6, 
lste, 4de, 5de en 6<le lid, art. 8, lste lid, 
art. l O, lste lid, art. 11 en art. 12 der wet 
van 5 April 1870 (Staat8blad n•. 63). 

Mede is van toepassing het bepaalde bij art. 6, 
2de lid, voor zoover daarvan niet bij H 1 en 2 
is afgeweken. 

De kosten van het lokaal, daaronder begrepen 
' die van menbeleering, verlichting, verwarijling en 
schoonhouden dsarvan, ten behoeve van meer dan 
een collegie van zetters in dezelfde gemeente, van de 
commissiën als bedoeld in J 1 /J en van de Advi
seurs bédoeld bij § 4, komen ten laste van het Rijk. 

§ 6. De niet ambtelijke leden van de commia
siën van aanslag en hunne plaatsvervangers leg
gen, alvorens hunne werkzaamheden tot nitvoering 
dezer wet aan te vangen, ten overstaan van den 
voorzitter den volgenden eed of belofte af: 

• Ik zweer (beloof), dat ik, als . Jid (plaatsver
nngend lid) van de commissie van aanalag voor 
de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, 
overeenkomstig de bepalingen der wet met nauw
gezetheid en onpartijdigheid en volgens mijn ge• 
weten zal handelen en dat ik hetgeen mij in mijn 
ambt nopens aanslagen in d~ genoemde belasting, 
vermogens, inkomsten, uitkeeringen of uitdeelingen, 
bedryven, beroepen ambten, waardigheden, be
dieninfl(en, betrekkingen of werkzaamheden blij ki 
pf medegedeeld wordt, zal geheim houden. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachtig 1 (Dat beloof ik.)" 

Van deze handeling wordt proces-verbaal opge
maakt. 
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Wegens het afleggen van den eed of belofte en 

het opmaken van het proces-verbaal zijn geen 
kosten verschuldigd. 

Bij herbenoeming wordt geene nieuwe eed of 

belofte gevorderd , doch wordt van de vroeger 

afgelegde verklaring door den voo~tter op de 
nieuwe akte van aanstelling melding gemaaki. 

§ 7. De commissie van aanslag brengt de aan• 
slagsregeling ten einde binnen den tijd door den 

Commissaris der Koningin in de provincie te be

palen. Ia dat werk niet binnen dien tijd gereed, 

dan wordt het door het ambtelijk lid of de ambte

lijke leden van elke commiSBie met den burge

meester der gemeente, waar de aanslag ingevolge 

art. 17 moet geschieden, ten spoedigste volbracht. 

In dit geval wordt bij verschil van meening tus

achen den burgemeester en een ambtelijk lid be

slist door den Provincialen Inspecteur der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen, in wiens 

inspectie de gemeente gelegen is. 

§ 8. De benoeming van de leden der commis

siën bedoeld bij § l li en § 2 en der Adviseurs 

bedoeld bij § 4, geschiedt telkens voor vier jaren, 

De aftredenden zijn herbenoembaar. 

De diensttijd der niet ambtelijke leden en hunne 

plaatsvervangers gaat in met den eersten Januari. 

V 66r den eersten November van het voorafgaande 

jaar worden zij benoemd. Zij kunnen tusscben

tijds bij een met redenen omkleed bealuit worden 

ontslagen door de autoriteit die hen benoemd heeft. 

Bij tnsschentijds ontslag of overlijden van 

een niet ambtelijk lid · of plaatsvervanger wordt 

onverwijld door de autoriteit, die dat lid of dien 

plaatsvervanger benoemd beeft, een andllr in zijne 

plaats benoemd. De tnsscbentijds benoemde treedt 

af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats 

hij benoemd is, zon hebben moeten aftreden. 

20. Indien de commissie van aanslag nadere 

toelichting eeoer aangifte noodig acht, kan zij 

den aan~ever daartoe i~ de gelegenheid stellen. 
Tenzij de aangever schriftelijk zijn verlangen te 

kennen geeft om door de commisaie zelve geboord 

te worden, geschiedt deze nadere toelichting aan 

den voorzitter. 

21. § 1. Indien de commiSBie van aanslag geen 

bedenking heelt tegen de aangifte van het bedrag, 

naar hetwelk de aanslag ingevolge deze wet moet 

geschieden, wordt de aanslag door haar, behou• 

dens de bepalingen van § 3, in overeenstemming 

· met die aangifte vastgesteld. 

De commiSBie is bevoegd den aanslag vast te 

stellen naar een hooger dan het aangegeven be-

drag, indien dit laatste, om welke reden ook• 

haar te laag voorkomt. 
§ 2. De aanslag van hem, die van het in § l 

bedoelde be.lrag geen aangifte beeft gedaan, wordt 

ambtshalve geregeld. 

§ 3. Aan de aangifte van belll, wien naar de 

meening van de commissie van aanslag geen aan

slag moet wordeu opgelegd, wordt, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid dezer paragraaf, geen 

verdere behandeling ge[leven. 
Inili.en in de commissie van aanalag verschil 

van meening ontstaat tnBSCben de meerderheid 
van de oommiSBie en den voorzitter over de vraag 

of aan iemand nit eigen hoofde of als belasting

plichtige voor anderen een aanslag moet worden 

opgelegd , wordt deze vraag qnderworpen aan het 

oordeel van den Provincialen Inspecteur der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen, in wiens 

i~apectie de standplaats der commiSBie gelegen ie, 

die haar, bijaldien het verschil de toepassing van 

art l , art. 2 § 5 en art. 7 betref\ na raad

pleicing van den Rijksadvocaat, beslist. Deze be

slissing is voor de commissie van aanslag verbindend. 

Indien in de commiSBie van &anslag verschil 

van meening ontstaat tn88chen de meerderheid 

van de commissie en den voorzitter over het be

drag naar hetwelk de aanslag moet geregeld wor

den, dan wordt dat geschil onderworpen aan het 

oordeel van den hierboven genoemden Proviocialea 

Inspecteur, die in dat geval het bedrag vaststelt, • 

doch tot geen hoogere som dan het hoogstê en 

geen laitere dan het l&11gate der bedragen waar

over het geschil loopt. Ook deze beslissing is 
voor de commissie van aanslag verbindend. 

§ 4,. Indien eene uitspraak op een bezwaar

schrift krachtens de wet van 22 September 1892 

(Staat1liT,arl. n•. 223) wijziging brengt in de be
paling van het vermogen , naar hetwelk de aan

sla, in deze belasting is geregeld, wordt deze 

aanslag, zoodra de uitspraak niet meer voor be
roep vatbaar ia, herzien. 

22. § 1. De aanslagen worden ten kohiere ge

bracht. 

Die van reederijee worden gesteld ten name 

van den boekhouder, onder ·vermelding van diens 

hoedanigheid. 

Die van de in § ·2 van artikel 7 bedoelden 

worden gesteld ten name der voor deze schuld 

ieder voor het geheel aansprakelijke hier te lande 

wonende beheerende vennooten, met toevoeging 

der woorden: voor buitenlandsche vennooten. 

Die van de onder J J S, 4, en 5 van artikel 7 
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genoemde belastinirplicbtigen worden gesteld te 
bonnen name, onder bijvoeging van den naam en 
de hoedanigheid van hen, in wier persoon zij 

kracbten9 dat artikel belastingplichtig zijn. Voor 

de toepassing van artt. 24, 25, 27, 29, 30 en 
32 wordt deze persoon als de belanghebbende of 
aangesla~ene beschouwd. 

§ 2. In de kohieren wordt het bedrag der 
inkomsten niet vermeld. 

§ 3. Aan hen, die aangiften in gesloten omslag 

hebben ingeleverd, wordt het aanslagbiljet mede 
in gesloten omslag uitgereikt. 

Aanslagbiljetten, welke voor geheele of gedeelte
lijke aanzuivering in gesloten omslag worden aan
geboden, worden, na voldaanteekeoing, in gesloten 
omslag teruge;egeven. 

§ 4. De aanslagbiljetten worden niterlijk binnen 

veertien dagen ua de afkondiging van het kohier 

aitgereikt. 

23. Hij, die bezwaar heeft tegen den aansl&[[, 

hem uit eigen hoofde of als belastingplichtige 
voor anderen opgelegd, kan, tenzij hij de aan

gifte niet deed, wai,rtoe hij gehouden was , zelf 

of door een gemachtigde, binnen zes weken na 

de afkondiging van het kohier, of in het geval 

bedoeld in § 4 van art. 21, bio nen zes weken 
na de dagteekening der daarbedoelde uitspraak, 

een gemotiveerd bezwaarschrift bezorgen bij den 

voorzitter der commissie van aanslag, die hem 

den aanslag heeft opgelegd, en wel tegen gedag

teekend ontvangbewijs of aangeteekend per post. 

Voor zoover het bezwaar gegrond is op de be
palingen van art. 1, art .. 2 § 5 en art. 7, wordt 

gehandeld, gelijk in art. 21 § 3, 2de lid, is 
voorgeschreven. Ook dan is de beslissing van den 
Provincialen Inspectenr voor de commissie van 
aanslag verbindend. 

Heetl de Provinciale Inspecteur reeds vroeger 

in die zaak eene beslissing genomen, zoo wordt 

hem , onder mededeeling van het bezwaarschrift, 

eene nadere beslissing gevraagd. 

Indien hij, die eeo bezwaarschrift heeft inge• . 
dieud, of zijn gemachtigde, het verlangen daartoe 
heeft te kennen gegeven, wordt hij te zijner 

keuze door de commissie van aanslag of haren 

voorzitter en, iu het geval bedoeld bij het tweede 

lid, door den Provincialen °lnspecteor gehoord. 

24. Op de bezwaarschriften wordt uitspraak 

gedaan door de commissie van aanslag, die daar• 

van den aangeslagene kosteloos kennis geeft , 

hetzij tegen gedagteekend ontvangbewijs of wel 

aangeteekend per post. 

25. § 1, Hij, die bezwaar beeft tegen de uit
spraak der commissie op zijn bezwaarschrift om
trent zijn aanslag, kan, binnen dertig dagen na 
de dagteekening Yan het ontvangbewijs of van 
de aanteekening per post, in beroep komen bij 
den Raad, ingesteld bij art. 29 der wet van 27 Sep· 
tember 1892 (Staata!Jlad n°. 223). 

§ 2. Hij, die bezwaar heeft tegen den aanslag 
hem ambtshalve opgelegd wegens het nalaten 
eener aan!(Ïfte, waartoe hij gehouden was, kan 
hij dien Raad in beroep komen binnen zes we.ken 
na den dag van afkondiging van het kohier. 

§ 3. Beroep op den Raad staat mede open 
binnen veertien dagen nadat die nitspraken zijn 

gedaan aan den voorzitter der commissie van aan
slag tegen nitspraken der commissie op bezwaar
schriften omtrent den aanslag of de inkomsten. 

Maakt de voorzitter van dat beroep gebrnik , 

dan geeft hij binnen drie dagen hiervan den 

belanghebbende kennis op de wijze bij art. 24 

voorgeschreven. 

§ 4. Het beroep geschiedt door toezending van 

een met redenen omkleede memorie aan den voor• 

zitter van den Raad op de wijze bepaald bli 
art. 23 late zinsnede. 

Bij de memorie wordt in het geval bedoeld bij 

§ l van dit artikel een afschrift van de uitspraak 
der commissie, in dat bedoeld bij § 2 het aanslag

biljet overgelegd. 

§ 5. Het beroep van den voorzitter op d'en 

Raad van beroep wordt door d~zen niet in be

handeling genomen alvorens dertig dagen zijn ver

streken nadat de kennisgeving bedoeld bij § 3 is 

uitgereikt · of verzonden. . 
26. De Toorzitter, de leden eu de plaatsver

vangende leden • an den Raad leggen, alvorens 
werkzaamheden hun bij deze wet opgedragen aan 
te vangen, ten overstaan van den Commissaris 

der Koningin in de provincie den volgenden eed 

of belofte af: 
• Ik zweer (beloof), dat ik als voorzitter (lid), 

(plaatsvervangend lid) van den Raad van beroep 
ingesteld bij de wet van 27 September 1892 
( Staata!Jlad, n°. 223), overeenkomstig de bepa• 

lingen der wet tot heffing eener belasting op 

bedrijfs- ea andere inkomsten met nauwgezetheid 

en onpartijdigheid en volgens mijn geweten zal 

handelen, en dat ik hetgeen mij in mijn ambt 

nopens aanslagen in die belasting, inkomsten , 

vermogens, uitdeelingen of nitkeeringen, be

drijven• beroepen, ambten• waardigheden, be
dieningen, betrekkingen of werkzaamheden blijkt 
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of medegedeeld wordt, zal geheim houden. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat beloof ik)." 

Van deze handeling wordt proces-verbaal opge
maakt. 

Wegens het alleggen van den eed of belofte 
en het opmaken van het prooee-verbaal zijn geen 
kosten verschnldigd . 

27. Alvorens op een beroep nitspraak te doen 
stelt de Raad den belanghebbende die het mocht 
verlangen, in de gelegenheid om zijne bezwaren 
mondeling toe te lichten. Dit verlangen geeft de 
belanghebbende te kennen in de memorie bedoeld 
bij art. 26 §. 4.. Is het beroep ingesteld door 
den voorzitter der commissie van aanslag , zoo 
doet de belan!(hebbende die kennisgeving binnen 
acht dagen , nadat hem van dat beroep bericht 
is gezonden. De voorzitter der êommissie van 
aansla11: of zijn plaatsvervanger wordt steeds door 
den Raad gehoord. 

Elke memorie wordt ten minste twintig dagen 
v66r de behandeling aan den voonitter der com
missie ter beoordeeling gezonden. 

Zoowel de belanghebbende als de voorzitter der 
comm1sa1e van aanslag of zijn plaatsvervanger 
worden door den voorzitter ten minste vijf dagen 
v6ór de vergadering schriftelijk opgeroepen. 

Bij verhindering van den belanghebbende om 
zelf in de vergadering van den Raad te verschijnen 
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 belanghebbende en de commissie van aan
slag en haar voorzitter kunnen schriftelijke toe
lichtingen aan den Raad overleggen. 

28. De voorzitter der commissie van aanslag 
of zijn plaatsvervanger is bevoegd zoowel zijn ad
vies op de memorie ah zijn beroep toe te lichten 
nit gegevens, waaromtrent hem geheimhouding 
is opgelegd. 

29. De Raad is bevoegd bij zijne uitspraak een 
aanslag op te leggen, afwijkende zoowel van de 
aangifte als van den ambtshalve opgelegden aan• 
slag en van het ad vies van de commisijie van 
aanslag of haren voorzitter. 

De raad is echter onbevoegd tot ,·erlaging van 
deu aanslag, opgelegd aan hem, die de aanl(ifte, 
waartoe hij gehouden was, niet heeft gedaan , 
tenzij de aangeslageue hebbe aangetoond, dat de 
aanslag te hoog was. 
• Bij de behandeling zijner zaak kan den aan-

geslagene worden toegestaan om zijne aangifte te 
· verbeteren. 

Indien omtrent de jnistheid der aangifte naar 

biljet B of C twijfel overblijft en bezwaar is tegen 
toepassing van het eerste lid van dit artikel, of 
indien twijfel overblijft omtrent de juistheid der 
aangifte in biljet À omtrent vermogen, kan de 
Raad hem, die bij zijne aangifte volhardt, uit
noodigen om die in de vergadering van den Raad 
door een der volgende verklaringen te bevestigen: 

• Ik verklaar, dat de inkom stee (het vermogen) 
( de uitdeeling , de uitkeering) bij de aangifte, die 
hier voor mij ligt, te goeder trouw, naar mijn 
beste · weten, zonder iets te verzwijgen, is (zijn) 
opgegeven, en die inkomsten· (de waarde van dat 
vermogen) (die uitdeeling, die uitkeeriog) over
eenkomstig de wet, te goeder trouw, naar mijn 
beste weten, berekend is (zijn)." 

,Ik verklaar, dat ik te goeder trouw vermeen, 
dat ik geen inkomsten, (vermogen), (nitdeeling 
of uitkeering) had aan te geven, waarvoor naar 
de wet belasting versch uldigd 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 onderteekend. 

In de bevestigde aangifte wordt berust. 
De aanslag • an hem, die weigert of, daartoe 

overeenkomstig het in het :lde lid van art. 27 
bepaalde opgeroepen, in gebreke blijft de ver
klaring af te leggen en te onderteekenen, wordt 
niet verlaa1td of opgeheven. 

In geval van ziekte, afwezigheid bniteo het Rijk 
of andere wettige reden van verhindering, kan 
de verklaring, met toelating van den Minister 
van Finaneiën, krachtens eene bijzondere vol
macht, worden afgelegd. 

Het verzoekschrift om toelating wordt door 
tnsschenkomst van den voorzitter van den Raad 
aan den Minister gezonden. 

30. De aanslag bij de uitspraak van den Raad 
op een beroep van den aangeslagene vastgesteld 
of 11:ehandhaafd, wordt verhoogd met: 

vijf en twintig ten honderd van de hoofdsom 
van den aanslag , indien de aangeslagene de aan

giften, waartoe hij gebonden was, niet heeft 
gedaan; 

vijf en twintig ten honderd van de verhooging 
der belastin11: in hoofdsom, indien de aangifte van 
het bedrag, naar hetwelk de aanslag moet ge
schieden, te laag is gedaan. 
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31. De Raad kan de commissie van aanslag 
hooren nopens de berekening van inkomsten, nit
deelingen, uitkeeringen of vermogen en deskun
digen raadplegen omtrent waardebepalingen en af. 
scbrijvingen. 

32. De uitspraak van den Raad, door den 
voorzitter en den secretaris onderteekend, wordt 
aan clen belanghebbende gezonden en in afschrift 
medegedeeld aan den Provincialen Inspecteur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 
die voor zooveel nooélig voor de uitvoering zorgt. 

33. De bepalingen van art. 37 der wet van 
27 September 1892 (StaatsfJlad n°. 223) gelden 
ook voor de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten. 

HOOFDSTUK IV. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

34. Handelsreizigers , kramel'!I en alle verdere 
personen, die hno bedrijf of beroep rondtrekkende 
uitoefenen, voor zoover zij behooren tot de be
doelden bij art. 1 a, A en k, zijn gehouden on
verminderd bonne verplichtingen omschreven bij 
artt. 12 en 14, zich ter plaatse binnen het Rijk, 
waar zij zich na het begin van het belastingjaar 
het eerst bevinden, bij het gemeentebestuur schrifte
lljk aan te melden, met opgaaf van hno naam, 
hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep. Ten 
blijke dat zij hieraan voldaan hebben, ontvangen 
zij kosteloos een door of vanwege het hoofd van 
dat bestnor onderteekend .Bewijs, dat zij gehouden 
zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan 
ambtenaren der directe belastingen te vertoonen. 

Van de bierbedoelde opgaaf wordt door het 
gemeentebestuur onverwijld afschrift gezonden aan 
den ontvanger der directe belastingen, onder wiens 
kantoor de plaats gelegen is, waar ingevolge art. 17 
de aanslag moet geschieden. 

Buitenslands gevestigden, indien zij hier te 
lande geen kantoren of vaste inrichtingen hebben, 
bekomen het .Bewijs slechts op verklaring van den 
ontvanger, dat zij niet door hem belastingplichtig 
worden geacht of wel den door hem voorloopig 
naar deze wet geregelden aanslag betaald of voor 
het bedrag daarvan, ten zijnen genoege, borg 
gesteld hebben; een en ander behoudens hunne 
verplichting tot bijbetaling en hno recht op terug
gave ten gevolge van de definitieve vaststelling 
van hno aanslBI!, 

De ontvanger geeft, onder overlegging der e.an
güte, van den door hem geregelden aanslag on-

verwijld kennis aan den voorzitter der commissie 
van aanslag, die den aanslag moet regelen. 

35. Het is aan ieder verboden om hetizeen hem 
nithoofde van zijn, hetzij tegenwoordig, hetzij 
vroeger ambt nopens aanslag in deze belasting, 
inkomsten, vermogen, nitkeeringen of uitdeelingen, 
bedrijf., beroep , waardigheid, bediening, betrek
king of werkzaamheden van anderen gebleken of 
medegedeeld is, verder bekend te maken dan voor 
de uitoefening van zijn ambt of betrekking in 
dienst van het Rijk gevorderd wordt. 

36. De gemeentebesturen zijn gebonden aan de 
hoofdambtenaren der directe belastingen op hno 
verzoek kosteloos inzage van de kohieren der 
hoofdelijke omslagen naar het inkomen te geven 
en toe te laten , dat zij daarvan uittreksel of 
afschrift nemen of doen nemen. 

De ambtenaren ressorteerende onder het Departe
ment van Financiën geven aan de hoofdambtenaren 
der directe belastingen, voor zooveel noodig, in
lichtingen volgens regelen door den Minister van 
Financiën te stellen. 

37. Aan belastingplichtigen bedoeld in art. 1 a, 
fJ en c, die in de koloniën of bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen wegens door hen 
uitgeoefende bedrijven, beroepen of ondernemingen 
in het patentrecht of eene belasting naar de in
komsten zijn aangeslagen, wordt op hno verzoek
schrift ontheffing van belasting verleend voor de 
som, gedurende het voorafgaand belastingjaar nit 
dien hoofde -in die koloniën of bezittingen door 
hen betaald. , 

De ontheffing kan echter voor belastingplichtigen 
bedoeld bij art. 1 a en 1/ de hoofdsom, voor be
lastingplichtigen bedoeld bij art. 1 fJ twee derden 
der hoofdsom naar deze wet door hen in het 
loopend belastingjaar verschuldigd niet te boven 
gaan. 

Bijaldien de belasting in die koloniën of be
zittingen is berekend naar inkomsten of nitdeelingen, 
kan de ontheffing niet meer bedrage11 dan twee 
ten honderd nn het bedrag daarvan. 

De verzoekschriften moeten uiterlijk binnen zes 
maanden na de afkondiging van het kohier, waarop 
de aanslag hier te lande voorkomt, aangeteekend 
per post toegezonden of tegen ontvangbewijs worden 
uitgereikt aan den Provincialen Inspecteur der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 
in wiens inspectie de gemeente gelegen is, waar 
de belastingplichtige is aangeslagen. 

Het verzoekschrift moet vergezeld gaan van 
bewijsstukken of gewaarmerkte afschriften daarvan. 
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De Provinciale Inspecteur doet uitspraak na de 

commissie van aanslag, die den aanslag heeft ' 

vastgesteld, gehoord te hebben. Hij zendt de 

uitspraak aangeteekend per post of tegen gedag

teekend ontvangbewijs kosteloos aan dengeen die 
het verzoek heeft gedaan. 

38. Bij · overlijden van een belastingplichtige, 

bedoeld bij art. I a en d, en van een belasting
plichtige, bedoeld bij art. 1 k, die hier te lande 
persoonlijk werkzaam is, wordt aan de erf11enamen 

op bon verzoekschrift ontheffing verleend van den 
aanslag van den over led ene over de maanden van 
het belastingjaar, of, bij aanslag voor korteren 
tijd, over die, waarover de aauslag loopt, die 
tijdens dat overlijden nog niet zijn ingetreden. 

Gelijke ontheffing wordt op zijn ve1·zoekschrift 
verleend aan den •belastingplichtige, bedoeld in 
art. 1 a, die in den loop van het belastingjaar 
het Rijk metterwoon verlaat, voor zijn aanslag 
over de maanden van het jaar, die tijdens zijn 
vertrek, of indien het verzoekschrift eerst na het 

vertrek is ingediend , tijdens de indiening nog 
niet zijn ingetreden. 

De verzoekschriften moeten uiterlijk binnen zes 

weken na het overlijden of vertrek, aangeteekend 
per post, toegezonden, of tegen ontvangbewijs 

uitgereikt worden aan den Provincialen Inspecteur 

der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 

in wiens inspectie de gemeente is gelegen, waar 
de belastingplichtige is aangeslagen. 

Verlenging van dezen termijn tot uiterlijk zes 
maanden kan door den Minister van Financiën 

worden toegestaan. 
De Provinciale luspecteur doet uitspraak na de 

commissie van aanslag, die den aanslag heeft 
vastgesteld, gehoord te hebben. Hij zendt de nit
spraak in gesloten omslag, aangeteekend per post, 

of tegen gedagteekend ontvangbewijs, kosteloos 
aan dengeen, die het verzoek heeft gedaan. 

39. Hij, die bezwaar heeft tegen · de uitspraak 

van den Provincialen Inspecteur op zijn verzoek
schrift krachtens artt. 37 en 38 dezer wet inge
diend, kan binnen dertig dagen,' nadat zij hem 
is toegezonden , daarvan bij Ons in beroep komen. 
Als datum van toezending geldt die der aa nteeke

ning per post of die van het gedagteekend ont
vangbewijs. 

Door Ons wordt beslist den Raad van State 
gehoord. 

40. Wanneer het inkomen naar hetwelk de 
aanslag van een belastingplichtige, bedoeld bij 
art. 1 a, d en k is geregeld, door het staket: 

!Van eenig bedrijf of beroep of ontslag uit een ambt, 

waardigheid, bedie11ing of betrekking, of, voor 

zooveel de belastingplichtigen bedoeld bij art. I a 
betreft, door het ophanden van inkomsten als 

c bedoeld bij art. 2 § 1 ~ in den loop van het be

lastingjaar met meer dan één vierde is verminderd, 
kan aan den belastingplichtige geheele of gedeelte
lijke· ontheffing van no~ niet vervallen termijnen 
van belasting worden verleend door den Provin
cialen Inspecteur der directe belastingen , invoer
rechten en accijnzen, in wiens inspectie de ge

meente is gelegen, waar de belastingplichtige is 
aangeslagen. 

De Provinciale Inspecteur doet uitspraak, na 
de commissie van aanslag, die den aanslag heeft 

vastgesteld gehoord te hebben. Hij zendt de 

uitspraak in gesloten omslag aangeteekend per post 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs, kosteloos 
aan dengeen, die het v.erzoek heeft gedaan. 

Hij , die bezwaar heeft tegen de uitspraak van 

den Provincialen Insvecteur op zijn verzoekschrift 
kan binnen dertig dagen in beroep komen bij den 
Minister van Financiën. 

Als datum van toezending geldt die der dag
teekening per post of die van het gedagteekend 

ontvangbewijs. 
41. Bij overlijden van den aangeslagené zijn 

de erven in al hnnne goederen voor het niet aan
gezuiverde gedeelte van diens aanslag aansprakelijk, · 
voor zoo veel ach ulden van den boedel van den 
overledene ten hunnen laste komen. 

42. leder erfgenaam , de executenr-testamentai r 
of de bewindvoerder over de nalatenschap is be
voegd de aangifte te doen, bezwaarschriften in te 
dienen eu in beroep te komen omtrent den aan

slag van een overledene, alsof hij zelf belasting
plichtig ware. 

43. De Provinciale Inspecteur der iijrecte be

lastingen, iuvoerrechten en accijnzen kan, onver
schillig of al dán niet een bezwaarschrift is inge

diend, op voorstel van de commissie van aanslag 
ontheffing van belasting verleenen, indien hem in 
den loop van het belastingjaar of van het vol

gend belastingjaar blijkt, dat de aanslag van een 
belastingplichtige te hoog fa bepaald. 

Daarenboven behouden Wij Ons voor om in 
bijzondere gevallen vanwege dwaling of onwillig 
verzuim kwijtscheldiug of vermindering of terng
gaaf van de hoofdsom en van de ingevolge arti
kel 30 opgelegde verhooging te verleenen. 

44. De ambtenaren der directe belastingen zijn 
bevoegd om, op schriftelijke lastgeving van den 
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voorzitter der commissie van aanslag, welke desge
vorderd moel worden vertoond, met machtiging van 
den kantonrechter en vergezeld van een door dezen 
aangewezen persoon bij dag en op de gewone voor 
den arbeid bestemde oren in de fabrieken, werk
plaatsen en andere vaste inrichtingen en op de 
vaartuigen van de belastingplichtiiren en van hen, 
die vermoed worden belastingplichtig te zijn, de 
bijzonderheden op te nemen, bedoeld in art. 12, 
§ l II, zonder nochtans inza11e van boeken of 
schrifturen te kunnen nemen, tenzij de belasting
plichtige dit verlangt. 

Deze bevoegdheid strekt zich niet uit tot de 
fabrieken, werkplaatsen, andere vaste inrichtingen 
en vaartnigen van hen, wier aanslag voor het 
loopend belastingjaar reeds door de commissie van 
aanslag of, in geval van beroep van den aange
slagene, door den Raad van beroep is vastgesteld. 

Zij betreden geen woni~, tenzij dit noodzakelijk 
is om de bovengenoemde lokalen te betreden. . 

Van dit binnentreden wordt door hem proces
verbaal opgemaakt en binnen vier en twintig uren 
aan dengenen, wiens woning is binnengetreden, 
in afschrift medégedeeld. 

45. Bestuurders van de bij art. l b en c be
doelde naamlooze vennootschappen, . coöperatieve 
vereenigingen, andere vereenigingen en stichtingen, 
die een bedrijf of beroep uitoefenen, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen en sociëteiten, alsook 
beheerende vennooten van hier te lande gevestigde 
commanditaire vennootschappen op aandeelen en 
boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen, 
zijn gehouden binnen veertien dsgeu na de vast
stelling van balans of rekening een zoodanig uit
treksel als noodig is tot toelichting der winst, 
oitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen 
aan den voorzitter der commissie van aanslag, 
bedoeld bij art. 19 § l b of § 2, die den aanslag 
moet regelen. 

46. Ue stukken krachtens deze· wet op te maken 
en uit te vaardigen, qnitantiën van betaalde be
lasting, zoomede de processtukken, daaronder be
grepen vonnissen en afschriften van vonnissen 
betreffende de toepassing van deze wet, zijn vrij 
van zegel en worden, voor zoover aan de formaliteit 
van registratie onderworpen, kosteloos geregistreerd. 

HOOFDSTUK V. 

BEPALINGEN VAN STRAl'RECUTERLIJKEN AARD. 

47. ; 1. Hij, die persoonlijk of door een bij
zonder daartoe gemachtigde opzettelijk eene valsche 

verklaring, als bedoeld bij e.rt. 29, aflegt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 n•. 1-4 van 
het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten kan 
worde·n uitgesproken. 

§ 2. Hij, die opzettelijk de bij art. 35 _opge
legde geheim houding schendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hooicste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, 
met of zonder ontzetting van het recht om ambten 
te bekleeden. 

Hij, aan wiens schuld schending vau de ge• 
heim houding te wijl.en is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogite driehonderd gulden. 

Geen vervolging wordt ingesteld dan op klachte 
van hem, ten aanzien van wien de geheimhouding 
is geschonden. 

§ .J. J eder die, daartoe gehouden , nalaat de 
vragen, betreffende de bijzonderheden , bedoeld bij 
art. 12 § 1, I, 111 en IV in het hem, aan zijne 
firma of aan de stichting of sociëteit, waarvan 
hij bestuurder is, uitgereikt of toegezonàeu b_e
schrijvingsbiljet .J. stellig, duidelijk en zonder 
voorbehoud naar waarheid te beantwoorden en dit 
antwoord te ouderteekenen, of wel nalaat dit 
biljet tijdig ter voorgeschreven plaatse in te dienen, 
wanneer het niet reeds vroeger is teruggehaald, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
f 100. 

§ 4. De belastingplichtige, die, ook zonder dat 
hem een biljet is uitgereikt, niet voldoet aan de 
hem in art. 14 § 1 eerste lid en art. 14 § 4 

eerste lid opgelegde verplichtingen, wordt ge~traft 
met eens geldboete van ten hoogste f 50. 

§ 5. Hij, die daartoe gebonden, nalaat de ver
plichtingen na te komen bedoeld bij art. 15 § l 
eerste lid, en art. 15 § 2 eerste lid, wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste f 26. 

Gelijke straf wordt opgelegd in geval van over
treding van art. 45. 

; 6. Overtreding van art, 16 wordt gestraft 
met eene geldboete van ten hoogste f 400. 

§ 7. Personen, die van een bewijs voorzien 
moeten zijn als bedoeld in art. 34 en die in ge
breke blijven dit bewijs op aanvrage aan bevoegde 
ambtenaren te vertoonen , worden gestraft met 
eene geldboete van ten hoogste f 26. 

Geven zij ter bekoming van dat bewijs aan het 
bevoegd gezag een valschen uaam, woGnplaats, 
bedrijf of beroep op, of maken zij gebruik van 
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het aan eeu ander afgegeven bewijs, dan worden 

zij gestraft. met eene geldboete no ten hoogste 

/ 160. 
48. De feiten strafbaar volgens art. 47 § 1 
2 dezer wet, worden beschouwd als misdrijv n, 

behalve voor de toepassi~g van artikel 67 en 68 

van het Wet boek van Strafrecht, in de plaats 

waarvan worJt toegepast artikel 62 lste en 2de lid 

van dat wetboek. 

De feiten strafbaar volgens art. 47 § i 3-7 
dezer wet, worden bescho.nwd als overtredintren. 

49. Met het opsporen van overtredingen dezer 

wet zijn, behalve de in artikel 8 n°. 1°.-4°. 
en 6°. van het Wetboek van Strafvordering aan
gewezen personen, belast de ambtenaren der directe 
belastingen. 

Zij maken van hunne bevinding proces-verbaal 

op, dat den bekeurde . wordt beteekend op de 
wijze voorgeschreven bij artikel 144 van het 

Wetboek van Strafvordering. 

50. De feiten strafbaar volgens de bepalingen 

van art. 4 7 ; § it-7 dezer wet worden vanwege 
den Minister van Financiën vervoll{d op de wijze 
bedoeld bij art. _141 20. van het Wetboek van 

Strafvordering. 
51. Wanneer in de gevallen bedoeld bij art. 47 

§§ 3-7 is aan te nemen, dat bij den bekeurde 

geen opzet tot ontduiking van belasting heeft 

bestaan, kan hij, mits v66r de dagvaarding, 

door of vanwege den Minister van Financiën tot 
transactie over de geldboete worden toe11:elaten. 

52. Wanneer eene bekeuring· wegens overtrediog 

v au art. 4 7 § a of § 4 bij traosactie is beëindigd 
of eene veroordeeling te dier zake onherroepelijk 

is geworden, slaat de commissie van aanslag, 

indieo dit noodig is, den bekeurde of veroor
deelde alsnog ambtshalve aan of herzit t zij zijn 

reeds vastgestelden aanslag. Is de vroegere aan
slag door den Raad van beroep vastgesteld, dan 

wordt deze dQor dien Raad herzien. 

De commissie van aanslag_ en de Raad gedragen 
zich naar de uitspraak des rechters. 

Art. 23 is hier niet van toepassing. De aan

slag wordt ook in het geval van herziening aan
gemerkt als eeu aanslag ambtshalve. 

De aanslag of verhooging van aanslag wordt 
alsnol!l ten kohiere gebracht. 

Is de verhoo;dng van aanslag door den Raad 
van beroep vastgesteld, dan kunnen Jaartegen 

geen bezwaarschrift.en worden ingediend en staat 

daartegen geen beroep open. 

53. Zijn bestuurders van stichtingen of sociëteiten 
189:3. 

in hunne betrekking als zoodanig wegens over

treding van art. 47 ; 3 of § 4 onherroepelijk 

veroordeeld of is eene tegen hen te dier zake in

gestelde bekeuring bij transactie beëindigd, dan 

wordt, met inachtneming van het in art. 62 be

paalde, aan die lichamen, zoo dit noodig is, 

alsnog een aanslag opgelegd of de reeds vast

gejtelde aanslag herzien. 

HOOFDSTUK VI. 

OVERGANGS· EN SLOTBEPALINGEN. 

54. In afwachting van nadere wettelijke rege

ling worden op deze belasting geene opcenten 
ten behoeve van gemeenten of provinciën geheven. 

55. Bepalingen omtrent meting van RijkswAige 
van binnenvaartuigen en Je daarvoor in rekening 

te brengen kosten, worden vast!(esteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

56. De inkomsten in art. 4 § 2 bedoeld , 

blijven bij den aanslag van het belastingjaar 1894-

1896 buiten aanmerking. ' 

57. Voor belastingplichtigen, wier inkomsten 
volgens artikel 4 § 3, 1 ste en 2de lid, zouden 

moete11 worden berekend naar de uitkomsten van 
aan den aanvang van de helling dezer belasting 

voorafgaande jaren, doch die bij hunne aangifte 

met redenen aantoonen, dat die uitkomsten geen 

betrouwbaren maatstaf opleveren voor de bere

kening van vermoedelijke inkomsten in het eerste 

belastingjaar, wordt in dat jaar de jaarlijksche 

winst of belooniug begroot, naar de ontvangen be

dragen welke volgens artikel 4 als grondslag 

zonden moeten gelden, doch met inachtneming 
der redenen, die erkend worden eene afwijking 
noodig te maken, en geschiedt in de twee vol

gende belasiingjaren de berekening naar de in• 
komsten, verkregen sedert den aanvang. van het 

kalender- of boekjaar waarin de heffing dezer be

lasting aanvangt. 

58. § l. In art. 4, 1 °. en art. 24 der wet van 

22 Mei 1846 (Staatablad n°. 22) vervallen de 
woorden: •van beschrijving". 

In art. 4, 2°. venallen de woorden : •en der 
acten van patent''. 

Art. 8 , derde lid , wordt vervangen door: 
• Met afwijking van het in de beide vooraf

gaande leden . bepaalde , zijn de aanslagen wegens 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten op de 

voljaarskohieren invorderbaar in vijf gelijke ter
mijnen; voor zooveel de betaling bij termijnen 

niet geheel of gedeeltelijk is verboden en behoudens 

16 
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de uitzonderingen bij het volgend artikel gemaakL 
De eerste termijn vervalt den laatsten Augustus, 
de tweede den laatsten October, de derde den 
laatsten December, de vierde den laatsten Februari 
en de vijfde den laatsten April van het belastingjaar . • 

Aan het slot van art. 8 wordt het volgende 
toegevoegd: 

• Met afwijking van het in het vierde lid van 
dit artikel bepaalde is voor aanslagen op kohieren 
welke na den laatsten Augustus zijn afgekondigd, 
de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten in
vorderbaar in zooveel gelijke termijnen, als er 
na de maand , waarin de afkondiging plaats had, 
nog tijdvakken van twee maanden als boven• 
bedoeld in het dienstjaar overblijven. Blijft zulk 
een tijdvak niet over, dan is de belasting da:le
lijk in haar geheel invorderbaar. 

In art. 9 2°. ditr wet vervallen de woorden: 
•en het regt van ,patent" en wordt in de plaats 
van: ndie middelen" gelezen •dat middel". 

Artikel 9 3°. wor,lt vervanii;en door : 
.3°, voor zooveel de belasting op bedrijfs- en 

andere inkomsten aangaat, wanneer de aanslagen 
betreffen uitdeelingen van naamlooze vennoot
a~happen, commanditaire vennootschappen op aan
deelen, coöperatieve en andere vereeuigiogen, 
on:lertinge verzèkeringmaatschappijen en reede
rijen of uitdeeling van winstaandeelen aan buitens- · 
lands gevestigde vennooten, of wel buitenslands 
gevestigden, die hier te lande geene vaste inrich
tingen , kantoren of in Nederland gevestigde ver
tegenwoordigers hebben; voorts wanneer blijkt, 
dat de belastingschuldige het R!ik met der woon 
wil verlaten, met wegvoering der menbeleo ." 

Aan het slot van art. 15 worden de volgende 
leden toegevoegd: · 

• Met afwijking van het in het tweede lid van 
dit artikel bepaalde kannen voor zooveel de be
lasting op bedrijfs- en andere inkomsten betreft, 
verzet en terugvordering nimmer de hoegrootheid 
van den aanslag of de bepaling van inkomsten, 
vermogen, uitkeerini<en of nildeeling11n van den 
aa.ngeslagene betreffen. noch gegrond zijn op het 

niet ontvangen van aanslagbiljet, waarschuwing 
of aanmaning. 

,TerD!l(VOrdering van betaalde belasting op be
drijfs- en andere inkomsten he•ft plaats bij dag
vaarding nn den Minister van Financiën voor de 
arrondissements-rechtbank, tot welkèr gebied het 
ontvangkantoor behoort. De dagvaarding word\ 
beteekend aan den ontvanger van dit kantoor.•· 

Art. 17 is ten deze niet van toepassini,:. 

2. In de considerans en in de artt. l en 2 
der wet van 18 September 1852 (Staaûólad n•. 177), 
wordt in plaats van: "en het regt van patent" en 
•en het pateotregt" gelezen: •en de belasting op 
li rijfs- en andere inkomsten." 

§ 3. In de wet van 4 April 1870 (Staaû
ólad n°. 60), vervallen in de considerans en in 
de artt. 2 en 3 ,Ie woorden: •of het regt van 
patent" , in art. 1 de woorden: •en art. 28, 
eerste zinsnede, der wet op het regt van patent 
van 21 Mei 1819 (Staat1ólad n°. 34)". 

§ 4. Voor aanslagen betreffende het recht van 
patent over h•t dienstjaar 1893-1894 en vroeger, 
blijven echter de in dit artikel gewijzigde bepa
lingen van kracht. 

59. Onder vroegere belastingjaren worden in 
deze wet ook verstaan tijdperken van twaalf maan
den, beginnende 1 Mei en eindigende 30 April, 
voorafgegaan aan 1 Mei 1894. 

60. De helling dezer belasting vangt aan op 
1 Mei 1894. · 

Behonrlens het bepaalde bij § 4 van art. 58, 
vervalt op dat tijdstip de wet van 21 Mei 1819 
(Staatiólad n°. 34), gewijzigd bij die van: 

6 April 1823 (Staaüólad n•. 14), 
16 Juni 1832 ( • 30), 
24 April 1843 ( • 16), 
22 April 1852 ( , 61 ), 

8 Mei 1869 ( • 77), 
17 April 1887 ( • 64). 

Lasten eo bevelen, enz. 

Gegeven op het Loo, den 2den October 1893. 

(get.) EMMA. 

De Minister van Financiën, (get.) PIEBBON. 

(Uit9s9. 17 Oct. 1893.) 

5 Octoóer 1893. BESLUIT, houdende beslissing, 
in verband met art. 54bis der wet op het 
lager onderwijs, dat de Gereformeerde Kerk 
te Zwolle (A) , vroeger Christelijk Gerefor
meerde gemeente, rechtspersoonlijkheid heeft. 

IN NAAM VAN H. M . WILHELMINA, ENZ . 

WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestnnr van de bijzondere lagere school van 

' de Gereformeerde Kerk te Zwolle (A), tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
d.rl. 6 April l 893, n°. 261/953, 2• afrl . , ge
nomen op de aanvrage van J!:enoemd bestuur om 
de Rijksbijdrage, bedoeld in art. 54bi.! der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, over 1892; 
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Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen van bettnur gehoord, advies van 23 Au• 
gustua 1893, n°. 78; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 2 October 1898, n°. 6722, 
afdeeling A.Z.C.; 

Overwegende, dat genoemd bestuur van voor
melde, op 16 Jannari 1892, 368 leerlingen tel
lende, school aanvrage heeft gedaan om over 
1892 eene Rijksbijdrage te bekomen van/ lóo0 
als, voor het hoofd der school f 500, voor een 
onderwijzer met hoofdakte en ouder dan 23 jaren 
f 300, voor drie onderwijzers onderscheidenlijk 
/ 200, allen gednreude het geheele jaar aan de 
school werkzaam geweest; verder voor een onder
wijzer gedurende 2 maanden/ 33.33 en voor een 
onderwijzer gedurende 7 maanden/ 116.67; 

dat Geuepnteede Staten van Overijssel op deze 
aanvrage afwijzend hebben beschikt, op grond dat 
deze school niet zonde voldaan hebben aan den 
eisch iu art. ó46i8 1° lid sub 1°. der wet tot 
regeling van het lager onderwijs voor het verleenen 
eeoer Rijksbijdrage gesteld, vermits de vereeniging 
onder wier beatnnr zij staat geene rechtspersoon
lijkheid zoude bezitten; dat immers de bedoelde 
school, welke tot 17 Juni 1892 heeft gestaan 
onder het bestuur der vereeniging .de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente te Zwolle" op genoemden 
uatom, blijkens eeoe ingevolge het 2• lid van 
art. 1 der wet van 10 September 1863 (Staau

blad n•. 102) gedane kennisgeving, is over!(egaan 
onder het bestuur van •de Gereform-.erde Kerk 
te Zwolle (A)", welke vereeniginir, in naam en 
wezen verschillend van de vereenigiog ,de Christe
lijke Gereformeerde Gemeente te Zwolle", zonde 
zijn eene afdeelinit van het nienw opgerichte en · 
niet overeenkomstig het eerste lid van art. 6 der 
wet van 22 April 18óf> (8taat1blad n•. 32) er
kende kerkgenootschap •de Gereformeerde Kerken 
in Nederland"; 

dat de vereeni~og "de Gereformeerde Kerk te 
Zwolle (A)" tegen ~eze beschikkiug bij Ons in 
beroep is gekomen, bij haar adres aan ~oerende 
dat ~ij geheel en al dezelfde is gebleven als • de 
Christelijke Gereformeerde Gemeente te Zwolle", 
die alleen krachtens een wettig besluit, genomen 
overeenkomstig de kerkenordening, waarnaar zy 
sinds haar ontstaan werd en oog steeds wordt 
geregeerd, van oa11m is veranderd, en, met vol
komen ougewijzigd behoud van eigen toestand, 
thans classicaal en synodaal vergadert ook met 
eene andere groep van Gereformeerde Kerken uan 

de groep waartoe zij reeds vroeger behoorde, van 
welke beide omstandigheden noch de eene noch 
de andere eenigen invloed op hare v66r de aan
gehaalde wet van l 8ó5 verkregen reehtepersoon• 
lijkheid uitoefenen kan; 

Overwegende dat art. 54.bi, der wet tot regeling 
nn het lager onderwijs voor de toekenning der 
Rijksbijdrage als eisch stelt dat de school sta 
onder het besta ur van eeoe instelling of vereeni
ging die rechtspersoonlijkheid bezit, welke rechta
l'ersoonlijkheid wordt verkregen door erkenning 
van wege het openbaar gezag; 

dat volgens art. 16 der wet van 22 April 1856 
(Staat16lad n°. 3:&) vereeoigingeo , welke v66r het 
in werking komen dezer wet bestonden, beoor
deeld worden naar de wetten waaronder zij zijn 
opl(ericht; 

dat ,de Gereformeerde Kerk te Zwolle (A)" 
geacht moet worden krachtens art. 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek in verband me\ art. 15· der 
wet van 22 April 1855 (Staat16lad u•. 32) rechts
persoonlijkheid te bezitten , aangezien de Christe
lijk Afgescheiden Gemeente te Zwolle, die ach ter
een volgens haren naam veranderde eerst in • Christe
lijke Gereformeerde Gemeente" en laatstelijk in 
•Gereformeerde Kerk" aldaar, bij Koniuklijk be
sluit van 11 Januari J 842, n•. 77, toegelaten 
en mitsdien als rech tspeorsoon erkend is ; 

dat toch eene wijziging in den naam eener 
vereeniging, en in het verband van samenwerking 
waarin zij staat tot andere gelijksoortige vereeni
[tÏngen, met bebond van plaatselijke zelfstandig
heid en eigen werkkring, die vereenigiag haar 
wettig verkregen rechtspersoonlijkheid niet kan 
doen verliezen; 

dat de vereeniging •de Gereformeerde Kerk te 
Zwolle (A)" derhalve voor de onder haar bestuur 
staande bijzondere lagere school aldaar aanspraak 
kan maken op eeoe Rijksbijdrage over 1892 en 
wel tot het door het schoolbestuur aangevraagd 
bedrag; 

Gezien de wet tot regeling van het lager ond.er
wijs, waar.-ao ·de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 
(Staatablad o0 • 177); 

Hebben goedgevonden en versteao: 
met vernietiging van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Overijasel, de aan het 
bestuur van voornoemde school te verleeneu Rij ks
bijdrage over 1892 vaat te stellen op f 15ó0. 

De Minister van Bionenlandsche Zaken ia be
last met de uitvoering vau dit besluit, waarvan 

1t• 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestnur: 

Het Loo, den 5den October 1893. 

(!J6t,) EMMA. 

De Minister van Binnen[a"dsche Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

5 October 1893. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Ássen van 
5 Septe mber 1893, waarbij eene onderwijzeres 
aan de Noorderschool aldaar is benoemd. 

s. 150. 
Ge1chorst tot l Decemter 1893. 

7 Octoler 1893. BESLUIT, hondende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten der 

provincie Overijssel, waarbij goedkeuring werd 
ontbonden aan een besluit van den raad van 
Lonneker, , tot het voeren eener procedure 

tegen de gemeente Enschede, wegens weige• 
ring tot opneming van eene lijderes uit eerst
genoemde gemeente in het ziekenhuis van 

laatstgemelde gemeente. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 

WIJ" EMMA' ENZ. " 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 
gemeenternad van Lonneker, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 25 Mei 
1893, 2• afd., n°. 1911/1385, waarbij deze 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan hel be
sluit van gemelden gemeenteraad, d.d. ll April 
bevoreos, n°. 33, tot het instellen van een rechts
geding tegen de gemeente Enschede; 

Den Raad vau State, ardeeling voor de ge
schillen van bestnnr, gehoord, advies van 13 Sep
tember 1893, n°. 115; 

Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 4 October 1893, n°. 4293, 
afdeeling B. B.; 

Overwegende, dat burgemeester en wethouders 
van 'Enschede, bij schrijven van 17 April 1884, 
n°. 2ö4, op de vraag van hunne ambtgenooten 
van Lonneker, of zij genegen waren in voorkomende 
gevallen lijders aan be•mettelij ke ziekten in het 
ziekenhuis hunner gemeente te doen verplegen en 
welke vergoeding daarvoor werd bedongen, zich 
bereid hebben verklaard bedoelde lijders op te 
nemen tegen eene vergoeding van 25 pet. boven 
en behalve het voor den ziekenoppasser bepaalde 
tarief van verplegingskosten , met welke voorwaar-

den hurgemee3ter en wethonders van Lonneker 
genoegen hebben genomen, waarop Gedeputeerde 
Staten van Overijdsel hebben verklaard er geen 
bezwaar tegen te hebben, dat in de gemeente 
Lonneker geene gelegenheid tot afzondering en 
verplegiog van lijders aan besmettelijke ziekten 
zou bestaan ; 

dat burgemeester en wethouders van Lonneker 
op 16 Maart 1893 er zich bij hunne ambtgenooten 
van Enschede over hebben beklaagd, dat deze in 
strijd met het in 1884 gesloten contract, waartoe 
o. a. het hierboven vermeld schrijveo van den 
17 April 1884, n°. 264, betrekking had , ten 
vorigen jare geweigerd hadden eene aan chol~ra 
lijdende vronw in het ziekenhuis hunner gemeente 
op te nemen, waardoor de gemeente Enschede 
zich aan contractbreuk had schuldig gemaakt en 
waardoor Lonneker groote onkosten had moeten 
maken, zoodat burgemeester en wethouders dier 
gemeente aaa hunne ambtgènooten van Enschede 
voorstelden aan de gemeente Lonneker àe door 
haar geleden schade te vergoeden; 

dat burgemeester ea wethouders van Enschede 
het feit der weigering hunnerzijds hebben tegea
gesproken en voorts, blijkens hun schrijven van 
21 Maart 1893, van oordeel waren, dat de over

eenkomst in hun schrijven van 17 April 1884, 
n°. 264, vervat, slechb eene welwillendheid jegens 
Lonneker was en elk oogenblik op grond van de 
toeneming der bevolking van Enschede kon wor
den ingetrokken; 

dat de gemeenteraad van Lonneker, nadat bur
gemeester en wethouders een rechtskundig advies 
ter zake hadden ingewonnen , den 11 April 1893 
onder n°. 33 een besluit heeft genomen, waarbij 
bij den burgemeester machtigde tegen de gemeente 
Enschede een rechtsi;teding te voeren in eersten 
aanleg en zoo noodig in hooger beroep en cassatie; 

dat Gedeputeerde Sta tea van Overijssel, na bij 
besluit van 4 Mei 189:l, 2•afd., 0°.1613/1245, 
het nemen eener beslissing te hebben ver<l.aagd, 
bij besluit van 25 Mei à.a.v., 2•afd.,n°191 l/1385, 
honne goedkeurio~ aan voormeld raadsbesluit heb
ben ontliouden, uit overweging, dat, blijkens het 
door hen ingesteld onderzoek, de door burge
meester en wethouders van Lonneker en van 
Eusche<le over het verplegen· in laatstgenoemde 
gemeente van lijders aan besmettelijke ziekten uit 
de gemeente Lonneker gevoerde onderhandelin
icen zonder machtiging of eenige andere mede
werking van de raden dier gemeente hadden plaats 
geha.l; dat de door bedoelde onderhandelingen 
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verkregen overeenstemming tusschen burgemeester 
en wethouders dier gemeenten niet als eene die 
gemeenten bindende overeenkomst ·kan worden aall
gemerkt, aangezien het sluiten van z-oodanige over
eenkomst niet tot de bevoegdheid van burgemeester 
_en wethonders maar tot die van den gemeente• 
raad behoort; dat alzoo, bij gemis van eene over
eenkomst, tasschen de beide gemeenteraden tot 
stand gekomen op de wijze bij artikel 121 der 
gemeentewet bepaald, er van contractbreuk geen 
sprake kan zijn en de gemeente Lonneker licht
vaardig zon handelen door zich te dezer zake in 
eene procedure te wikkelen; 

dat de gemeenteraad van Lonneker van het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
Ons in betoep is gekomen en in zijn daartoe 
strekkend adres heeft aangevoerd, nat, blijkens 
het derde hoofdstuk van titel II, tweede afdeeling 
der gemeentewet, het bestuur eener gemeente in . 
speciale gevallen door b"urgemeester en wethondera 
wordt uitgeoefend; dat in art. 121 _ dier wet niet 
11itdrukkelijk van gemeenteraden sprake is ; dat 
in art. 179 l het toezicht op den publieken ge
zondheidsdienst aan burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen; dat bnrgemeester en wethouders 
van Enschede zich alleen verbonden hebben tot 
opneminii; ter verpleging van lijders, waartoe zij 
alleszins bevoef!:d waren en hier geen sprake kan 
zijn van eene ingebruikgeving, zooals art. 138 der 
gemeentewet bedoelt ; dat derhalve burgemeester 
en wethouders van Enschede en van Lonneker 
bevoel!,d waren eeue overeenkomst als de onder
werpelijke aan te gaan; 

Overweii;ende dat krachtens art. 7, 2• lid der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
besturen van nabij elkander gelegen gemeenten zich 
omtrent de verrichting •an eene gelegenheid tot 
afzondering en verplegin!? van lijders aan besmette
lijke ziekten, volgens de artt. 121 en l.22 der 
gemeentewet, met elkander kunnen verstaan; 

dat volgens art. 134 der gemeentewet, aan den 
raad, met betrekking tot de regeling en het be
stnnr van de huishouding der gemeente, alle be
voegdheid behoort, die niet bij deze of eeoige 
andere wet aan den burgemeester of aan burge
meester en wethouders is opgedragen; 

dat noch art. 7 der wet tot voorziening tegen 
besmettelijke ziek1en noch de artt. 121 en 122 
der gemeentewet eenigerlei opdracht aan burge
meester eo wethouders bevatten en derhalve alle 
onder die artikelen vallende regelingen, welke 
rechten en verplichtingen medebrengen en waarbij 

J !financieele verbintenissen worden aangegaan , door 
den gemeenteraad behooren te worden vastgesteld; 

dat voorts art. 121 der gemeentewet voor eene 
door rle gemeenterallett V'a•t te stallen gemeen
schappelijke regeling eene voorafgaan machtiging 
en op de door de gemeenteraden vastgestelde ge
meenschappelijke regeling de goedke11ring van Ge
deputeerde Stateu vordert ; 

dat de in 1884 door burgemeester en wet hou -
dera van Lonneker en vaa Enschede gevoerde 
onderhandelingen, waarbij tusschen die colleges 
overeenstemming was verkregen en die de instem
ming van Gedeputeerde Staten hadden verworven, 
op zich zelf geeue overeenkom st in het leven 
konden roepen, die tnsschen de gemeenten Enschede 
en Lonneker een rechtsband deed ontstaan en waar-

. aan de gemeente Lonneker eenig recht kan ont
leeneo, doch dat rnlgens de wet hiertoe eene 
regeling van de bij de zaak betrokken gemeente• 
raden werd vereischt ;. 

dat, vermits aan dit wettelijk vereischte in dezen 
niet i• voldaan, het, met het oog op de belangen 
der gemeentekas onverantwoordelijk zou zijn de 
gemeente Lonneker toe te laten eene rechtvorde
ring in te stellen, die eiken wettelijken grond
slag miet; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel derhalve 
terecht hunne goedkeuring aan het beslnit van 
den gemeentr.raad van Lonneker tot het voeren 
van een rerhtsgeding tegen de gemeente Enschede 
hebben onthouden; 

Gezien de wet van 29 Juni 1861 (Staa'8blatl 

n°. 86); 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit van 
Gedepnteerde van Overijssel het daartegen door 
den gemeenteraad van Lonneker ingesteld beroep 
te verklaren ongegrond. 

De Minister van 8innenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad ·van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 7 October 1893. 
(.get.) EMMA. 

De Minüter van Binnenlandscke ZaTrm, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

Il Octo/Jer 1893. ARREST van den Hoogen Raad 
der N eo.erlanden, houdende beslissing dat 
onder de uitdrukking •diergelijke voorwerpen" 
in art. 1 tweede lid der wet van 9 Mei 1890 
(Staat&blad n°. 81) alleen zijn te begrijpen 
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die voorwerpen , die hoewel niet p;eheel valt' 
lende onder een der in die bepaling opge• 
nomen h!lnamingen, toch met eene daarvan 
zooveel .overeenkoms hebben , dat zij, be~ 

houdent' afwijkingen van onder~eschikt belang, 
daarmede kunuen worden gelijkgesteld, waar• 
toe niet behoort een ijzeren bokser of vinger
ring niet voorzien van punten. 

Bij 1ententie 11a1t !tet Hoog Militair gerecJtt,. 

lzof valt 31 Mei 1892 i., i1t 11,,uleren ;;i" beali.,t. 

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

voorgesteld bij memorie, luidende: 
Verkeerde toe passing van de artt. 1 en 2 der 

wet van 9 Mei 1890 (Staatablaà n°. 81) door 
met overneming van de gronden des eersten 
rechters te beslissen, dat het te last gelegde feit 
niet strafbaar is, m. a. w., dat het voorwerp in 
quaestie, een zoogenaamde ijzeren bokser, niet is 
een wapen in den zin der aangehaalde wet; 

Overwegende dat bij het beklaagde vonnis als 
wettig en overtuigend bewezen is aan.,:enomen, 
dat de gerequireerde op tijd en plaats in de dag• 
vaarding genoemd, een ijzeren bokser heeft bij 

zich gehad; 
dat dit feit niet strafbaar is geoordeeld, om• 

dat een bokser of vingerring niet voorzien van 
ponten , niet zou behooren tot de met name ge
noemde of diergelijke voorwerpen, bedoeld bij 
art. 1 der wet vaR IJ Mei 1890 (Staatablad nu. 81); 

dat deze beslissing berust op de overweging, 

dat een bokser, om onder de •diergelijke voor• 
werpen" gerangschikt te kunnen worden, althans 
eenigerma te met de genoemde zou moeten over
eenkomen, en het ter zake niet afdoet, of hij 
gevaarlijk is en naar den geest der wet onder 
het woord •wapen" had moeten zijn begrepen; 

dat hiertep;en het l'Bssatiemiddel gericht is; 
0. dienaangaande, dat de Hooge Raad zich 

met de besliBBing, door den rechter in eersten 
aanleg en ·in hooger beroep gegeven, vereenigt, 
omdat indien de wetgever het bij zir.h hebben van 
elk tot aanval of verweer bestemd voorwerp, dat 

voor de veiligheid van personen ,tevaarlijk kon 
zijn, had willen verbieden, hij zulks in algemeene 
bewoordingen had kunnen en moeten doen; en 
de wetgever eene lijst gevende van bepaald om
schreven wapenen en daaraan toevoegende •uier-. 
gelijke voorwerpen", met deze laatste uitdrukking 
niet anders heeft aangewezen dan voorwerpen, 
die al vallen zij niet geheel onder eene der op• 
genomen benamingen, toch met eene daarvan 

zooveel overeenkomst hebben, dat zij, behoudens 

l!fwijkingen van ondergeschikt belang, daarmede 
kunnen worden gelijk gesteld; 

dat dh met den ten deze bedoelden ijzeren 
bokser, blijkens de daarvan dool' den rechter in 
eersten aanleg en hooger beroep, na bezichtiging 

gegeven omschrijving, het 11eval niet is; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het gedaan beroep in cassatie, de 

kosten te dragen door den Staat. 

10 October 1893. BESLUIT, tot wijziging van het 
Reglement voor de Rijks Akadcmie van 
Beeldende Kunsten, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 Februari 1893 (Staatablaà 

n°. 50). S. 151. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEl.MINA. ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van 
nenlandsche Zaken , van 
L•. A., afdeeling Kunsten 

Gelet op art. 16 der 
(Sta,atablaà n°. 78); 

den Minister van Bin-
30 Augustns 1893, 

en Wetenschappen; 
wet van 26 Mei 1870 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 September 1893, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 6 October 1893, 
n°. 1974, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Reglement voor de Rijks Aka.demie van 

Beeldende Kunsten, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 Februari 1893 (Staatahlaà n°. 50) 
te wijzigen als volgt: 

Art. 1. Aan het slot van art. 35 wordt ge
voegd deze alinea: 

• Hij of zij die aanstonds tot eene hoogere 
klasse wenscht te worden toegelaten, geeft daarvan 
te gelijker tijd schriftelijk kennis." 

2. Aan het slot van art. 40 wordt gevoegd 
deze alinea: 

•Zij die het verzoek hebben gedaan, vermeld 
aan het slot van art. 35, worden na het bevre
digend afgelegd toelatingsexamen, terstond in de 
gelegenheid gesteld om voor de examen-commissie, 
omschreven in art. 39, blijk te geven dat zij 
voldoen aan dezelfde eischen als bij dat artikel 
gestei<l zijn voor het overgangsexamen tot de 
bedoelde hoogere klasse." 

De Minister van Binnenlandsr,he Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk in 
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het Staatsl,lad en in de Nederlan<Ucke Staatscowl!,flt 16 OctolJe:r 1893. BESLUIT, belrefl'ende de uit• 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den l0den Oclober 1893. 
(get.) E M MA. 

De Miniater van B innenlantkcke Za.ien, 
(get.) T.a.K VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1893.) 

13 October 1893. MISSIVE van den Minister 

van Justitie aan de heeren Procureurs-Gene

raal bij de Gerechtshoven, Officieren van 

Justitie bij de Arronilissements-Rechtbanken, 

en de Ambtenaren van het Openbaar Minis
terie bij de Kantongerechten, betreffende de 
voordracht tot verwisseling van principale 

gevangenisstraf of hechtenis in geldboete . 
Ten einde de betaling der proceskosten in straf

zaken door veroordeelden zooveel doenlijk te ver• 

zekeren, wordt bij de voordrachten aan Hue 

Majesteit de Koningin-Weduwe Regentes, om de 
principale gevangenisstraf of hechtenis te verwis
selen in eene geldboete, ttewoonlijk in overweging 
gegeven , aan deze gunst de voorwaarde te ver

binden, dat de boete met de ko,ten biunen zekeren 
termijn moet zijn voldaan; bij gebreke van welke 
belaling de verleende gunst als vervallen zal 

worden beschouwd en het vonnis in z9n geheel 

worden tenoitvoergelegd. 
Waar het geldt veroordeelden, <!ie niet bij 

machte zijn tot betaling van die somtijds aan

zienlijke kosten, moet het stellen van die voor

waarde worden achterwege gelaten. 
Ten einde in staat te zijn bij de o,erweging 

van verzoekschriften om gratie te bepalen, of het 

stellen van de bedoelde voorwaarde al dan niet 

gewenscht is, is het een vereischte bekend te zijn 
met de hoep;rootheid van het bedrag der proceskosten. 

Ik heb daarom de eer U te verzoeken in elk 
geval waarin termen aanwezi11 worden geacht tot 

verwisseling van gevangenisstraf of hechtenis in 

eene geldboete, bij Uwe veNlagen of Uwe rap
porten, aau den Procureur-Generaal bij den 

Hoogen Raad omtrent verzoekschriften om gratie 
nit te brengen, mededeeliug te doeu van het 

bedrag der proceskosten. 
De Mini&ter van Jrutitie, (gt1t.) SKIDT. 

16 Octol,er 1893. BKBLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Bergeijk 

vau 7 September 1893, waarbij de benoeming 
van een wethouder is geachied. S. 162. 

Geaclwrat tot l DecemlJer 1893. 

loting en llflosaing van 3½ percenta schnld

bekeotenislll!ll van het voorlllfliii Amortieaûe
Syndicaat voor 1894. S. 158. 

Van de schulJbekentenissen van het voormalig 
Amortisatie-Syndicaat, rentende 3½ ten honderd, 

uitgegeven krachtens de wet van 27 Mei 1830, 
S. 10, en het Koninklijk besluit van 1 Juni 1830, 
S. 13, wordt met den eersten Januari 189i een 
kapitaal van f 2,000,000, na voorafgaande uit• 

loting, tegen pari atl.osbRBr gesteld. 

16 October 1893. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlandeo , houdende beslissing dat 

de Provinciale Stalen bevoegd zijn tot bebond 
der waterstaatswerken binnen hunne provinoiet 
voor zoover het toezicht op bepaalde werken 

niet bij de wet aan een ander is opgedrag , 

algemeene . voorschriften te geven en op de 

overtreding da&rvan, vol11:ens art. 1 cler wet 
van 25 Mei 1880 (StaatslJlad n°. 86), eene 

geldboete te stellen. 
De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij memorie; 

Schending en verkeerde toepassing van art. 46 
van het Algemeen Reglement voor de Water

schappen in de provii,cie Drenthe, zooals het 

laatstelijk is gewijzigd en vastgesteld bij besluit 
van de Staten der provincie Drenthe van 12 J nli 

1887, u0 • 10 j, in verband met het Reglement 
voor het wate~schap Weerdinge van 16 Juli 1884, 
de arlt. 134 en 190 der Grondwet, 138 en 14,0 
der Provinciale wet, de wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 86) en de wet ,van 6 Juli 1850 
(Staatsblad n°. 39); 

Or,erwegende dat bij het beklaagde vonnis als 

wettig en overtuigend bewezen is aangenomen, 

dat gerequireerde als ingeland in het waterschap 

Weerdinge, in de 11:emeeote Emmen, nadat hem 
op 16 November 1892 door den bode van dat 
water~chap een bevel was beteekend van deszelfe 
hestnnr, gegeven ter nitvoering van de voorschriften 

van het reglement voor genoemd waterschap, om 
binnen 14 dagen na de beteekening tot de diepte 
van 2 M. beneden het peil van de Lok kerel nis 
te verdiepen de te zijnen laste zijnde halve breedte 
van het in meergemeld waterschap gelegen kanaal A, 
in gebreke is gebleven dat bevel na te komen ; 

dat de kantonrechter dit feit niet strafbaar ge
oordeeld heeft, omdat art. 45 van het Pro,inciaal 

lltglement op de waterschappen in de provincie 
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Drenthe, waarbij op niet-nakoming van bevelen, 
door waterschapsbesturen ter uitvoering van de bg 

de wetten eo wettige verorde • Qpll gegeven voor

achrifteo, strali!o worden geatéld, die niet ver

bindend zouden zijn l 
dat deze besli88ing berust op de overweging , 

dat volgens art. 190 der Grond wet de Provinciale 

Staten in zake waterscbaJJp~n hebben eene organi
seereode macht, doch zij oiet bevoegd zijn om 
op hevelen, door een watel'iJChapsbestu nr in het 

huishoudelijk belang van die instellingen geiz:even. 
bij niet-nakoming straffen te stellen, daar die be
voegdheid, volgens art. 1 der wet van 12 Juli 1855 
(Staauhlaà n•. 102), gewijzigd bij de artt. 26 , 
27 en 28 der wet vau 15 April 1886 (Staat•
hlatl n•. 6~), toekomt aan de waterschappen zelve; 

dat hiertegen het middel is gericht; 
Q. daaromtrent, dat het voorschrift, welks 

overtrediÓg aan den gereq. wordt ten laste iz:elegd, 
niet voorkomt in een reglement, door Proviuciale 
Staten krachtens het 2• lid van art. 190 der 

Grondwet voor een bijzonder watel'schap gegeven, 
maar in het Algemeen Rep;Jement voor de water

schappen io de provincie Drenthe ; 
dat Provinciale Staten, behalve de buo bij ge

meld lid toegekende organiseerende macht, volgeus 
het 1 • lid van hetzelfde artikel en art. 187 der 
Provinciale wet in het algemeen belast zijn met 
het toezicht op alle waterstaatswerken binnen huooe 

provmc1e, voor zoover het toezicht op bepaalde 
werken niet bij de wet aan een ander is opge

dragen; 
dat zij mitsdien, tot behoud dier werken alge• 

meeoe voorschriften gevende , eene zaak regelen , 
die door den Grondwetgever soowel als door deo 

gewonen wetgever uitdrukkelijk ia verklaard vao 

provinoiaal belang te zijn ; 
dat deze bevoegdheid niet in strijd is met die, 

welke bij de aangehaalde wet van 1855 aau de 

besturen der waterschappen ia verleend, omdat 
de verordeningen , welke dezen maken mogen , 
alleen konnen betreffen het hoishoudelijk bel1og 
van elk waterschap in het bijzonder, en deze be
voegdheid geen inbreuk kan maken op het alge
meen recht, dei. Proviacialen Staten toekomende, 
om voor zaken, waaromtrent zij io het belang 
der provincie eeoe verordening noodig achten, 
algemeene voorschriften te maken; 

dat de Provinciale Staten bonne bevoegdheid 
tot het geven van het hier bedoelde voonchrift 
derhalve ontleenden aan art. 184, der Grondwet 
en art. 140 der Provinciale wet, terwijl zij, volgen• 

art. 1 der wet van 25 Mei 1880 (Staatahlad, o•. 86), 
op de overtreding daarvan eene geldboete konden 

stellen; 
0. dat mitadieu het aangevoerde middel ia 

gegrond; 
Vernietigt het vonnis door den rechter van het 

kantou Emmen op 4 Mei 1898 in deze zaak 
gewezeu; 

En nit kracht van art. 105 R. 0. rechtdoende 

ten principale op het bewezen verklaarde feit; 
Verklaart, dat dit feit oplevert • het als inge. 

land van een water~chap in de provincie Drenthe 
niet-nakomen van een hevel, door het bedtonr 

vau dat waterschap gegeven ter uitvoering van 
bij wettige verordening gegeven voorschriften"; 

Verklaart den gereq. schnldig aao dat feit; 
Gezien de artt. 46 en 46 vao het Alp;emeen 

Reglement voor de watenichappen in de provincie 
Drenthe, art. 2:1 Strafrecht, de artt. 214, 215, 
253 en 370 StraC.ordering, artt, 6, 8 en 11 
van het Reglement voor het waterschap Weerdinge; 

Veroordeelt den !(ereq. ter zake voormeld tot 
betaling eener geldboete vao / 10; 

Bepaalt dat, indien de veroordeelde in gebreke 
blijft de opgelegde boete te betalen binnen 2 maanden 

na den dag, waarop deze oitspraak kan worden 
ten uitvoer gelegd, zij zal worden vervangen door 
hechtenis ;an 2 dagen; 

Veroordeelt deo gereq. in de kOBteo van eersten 
aanleg, ten behoeve van deo Staat, invorderbaar 
bij lijfsdwang, waarvan de langste duur wordt 
bepaald op 1 dag ; 

Veroordeelt den gereq. in de kosten in cassatie 
gevallen. 

16 Octoller 18911, ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende heslia
aing, dat het eenvoudige verzuim van 

voldoening van verschuldigde plaatselijke 

belasting op den daarvoor gestelden tijd 

zonder eenig opzet om zich te onUrekken 
aan de verplichting tot betaling, niet valt 
onder eeoe der twee q ualificaties van 
art. 271 der gemeentewet, doch dat verzuim 
van de verplichting tot aangifte voor eene 
plaatselijke hondenbelaatiog, in strijd met 
het daartoe betrekkelijke voorschrift der ver
ordening op de invordering dezer belasting, 
is strafbaar ingevolge de artt. 271 en 272 
der gemeentewet, zonder onderscheid of het 
/Jij de r;erordeni,ag al dao niet strafbaar ia 
gesteld. 
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De Hooge Raa,l enz. 

Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie: · 

Schending, door niet-toepassing, van de artt. 271 

en 272 der gemeectewet; 
Overwegende dat den gereq. bij dagvaarJing 

was ten laste gelegd en bij het bestreden vonnis als 

bewezen is aangenomen, dat hij op 18 Februari 1893 
te '• Heerenberg gehouden heeft een losloopenden 

hond, ouder dan 2 maanden, dien hij reeds in 

December 1892 gebonden had, doch dien hij in 

Januari 1893 niet had aangegeven voor de hon

denbelasting in de gemeente Bergh voor het jaar 
1893, en voor welken hij dan ook de verschul
digde belasting niet had betaald ; 

0. dat de gereq. ter zake van deze wettig en 

overtuigend bewezen verklaarde feiten door de 

rechtbank is ontslagen van alle rechtsvervolging, 

hoofdzakelijk op grond, dat de· gemeentewet 

slechts bepaalt de wijze van bestraffing van de in 

artt.. 271 en volgende dier wet bedoelde ontdui

king of overtreding ter zake van plaatselijke be
lasting, en dat derhalve de strafbaarheid van 

eenig feit overeenkomstig deze artikelen afhangt 

van de vraag, of het als zoodanig bij plaatselijke 

verordening strafbaar is gesteld; dat nu wel bij 

de invordering der hondenbelasting in de gemeente 

's Heerenberg (Bergh) de verplichting tot aangifte 
en gelijktijdige betaling in de maand Januari aan 

· den houder van eiken belastbaren hond wordt 
opgelegd, doch dat het niet nakomen dier dubbele 

verplichting niet nitdrukkeltk bij die verordening 

zelve is strafbaar gesteld en evenmin volgt uit 

de redelijke opvatting der begrippen van over

treding en ontdniking ter zake van plaatselijke 

belasting; 
0. dat deze beschouwingen terecht worden 

bestreden bij het middel van cassatie, doch alleen 

voor z~over zij den rechter hebben geleid tot een 

ontslag van rechtsvervolging van den gereq. ter 

zake van het eerste hem ten laste gelegde en 
bewezen verklaarde feit, namelijk het niet aan
geven in Jannari 1893 voor de hondenbelasting in 

de gemeente Bergh voor het jaar 1893 van den 

door hem op 18 Februari in die gemeente ge
honden los)oopeoden honcl, dien hij reeds in 
December 1892 gebonden had, en die onder was 

dan 2 maanden ; 
0. toch, dat volgens art. J , in verband met 

art. 2 der verordening op de heffing van hon
den belasting in de gemeente Bergh van 23 April 
1892, n°. 7.A, goedgekeurd bij Koninklijk 

besluit van 3 Jnni 1892, n°. 39, in die ge
meente, te beginnen met 1 J annari 1893, van 

iederen houder van eiken hond, niet jonger dan 
2 maanden, wordt geheven eene belasting per 

jaar, Jat is van 1 Januari tot 31 December, 
in art. 1 der verordening nader in klassen om

schreven; 
0. dat, in verband hiermede , art. 1 der ver

ordening op de invordering van eene hondenbe

lasting in de gemeente Bergh bepaalt: • Iedere 

houder van eiken belastbaren hond is jaarlijks in 

J annari verplicht daarvan schriftelijk aangifte te 

doen hij den gemeente-ontvanger en tevens 
gelijktijdig aan dezen de verschuldigde belasting 

te betalen"; 
dat de bonder van een belnstharen hond binnen 

de gemeente Bergh, die niet voldoet aan de hem 

bij dit artikel opgelegde verplichting tot aanpfte, 

door dit verzuim overtreedt een stellig voorschrift 

eener verordening op de invordering van eene 

plaatselijke belasting en alzoo pleegt ·•overtreding 

ter zake van plaatselijke belastingen"; 

0. dat zoodanige overtreding strnfbaar wordt 

gesteld bij de artt. 271 en 272 der gemeentewet, 

zonder onderscheid of de verordening, in strijd 

waarmede eene handeling is verricht of een verzuim 

gepleegd, die handeling of dat verzuim al dan 

niet strafbaar stelt ; 
dat mitsdien terecht hij het middel wordt 

beweerd, dat de rechtbank, door de artt. 271 en 
2 72 der gemeentewet niet toe te passen op den 
gereq. ter zake van het eerste te zijnen laste als 

bewezen aangenomen feit, deze artikelen heeft 

geschonden , zoodat het wegens dat feit uitge

sproken ontslag van rechtsvervolging moet worden 

vernietigd; 
0. ten aanzien van het tweede feit, de mede 

als bewezen aangenomen niet-betaling der door 

den gereq. verschuldigde hondenbelastisting in de 

gemeente Bergh voor 1893 in Januari van dit 

jaar, dat hij te dier zake hij het bestreden vonnis 
terecht, zij het dan ook op min juiste gronden, 

is ontslagen van alle rechtsvervolging; 

dat toch art. 271 der gemeentewet onderscheidt 

ontdniking en (andere) overtreding ter zake van 
plaatselijke belasting; 

dat noch de eene, noch de andere qualificatie 
hier van toepassing is; 

dat immers het eenvoudige verzuim van vol
doening der verschuldigde belasting op den daar
voor gestelden tijd, 1.0nder eenig gebleken opzet 
om zien te onttrekken aan de verplichting tot 
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betaling, niet valt onder het begrip van •ont

duiking", wat te minder mag worden aangenomen, 
omdat, volgens de memorie v~n toelichting der 
gemeentewet, de daarin niet nader toegelichte 
artt. 271 en volgende bevatten de bepalingen van 
art. 8, 1 • zinsnede, 9 tot 14 en1.. der wet van 

29 April 1819 (Staatablad n•. 15), waarin het
zelfde begrip door het woord •fraude" werd uit
gedrukt, grootendeels slechts in redactie gewijzigd; 

dnt voorts , waar de wetgever het noodig heeft 
geoordeeld, het opzettelijk niet voldoen aan de 
verplichting tot betaling der verschuldigde plaatse
lijke belasting, dat anders begrepen zoude zijn 
onder de uitdrukking •overtreding ter zake van 

plaatselijke belasting", afzonderlijk strafbaar te 
stellen als •ontduiking", het eenvo•1dige verzuim 

van tij,lige betnling, zonder meer, niet geacht 
kan worden onder eerstgemelde uitdrukking te 

zijn begrepen; 
dat wel zoodanig verzuim, volgens de artt. 258 

tot 260 der gemeentewet, nanleidi11g geeft tot 
eene waarschnwing en, bij niet-voldoening daar
aan, tot de afgifte van een dwangbevel en verdere 
Iija&tregelen van executie, maar dat het op de 
voormelde gronden niet kan worden beschouwd 
als eene ontduiking of strafbare overtreding ter 
zake van plaatselijke belastingen; 

Vernietigt het vonnis door de arrondissements
rechtbank te Arnhem op 9 Mei 1893 in deze 

zaak gewezen, doch alleen wat betreft het daarbij 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging van den 

gereq. ter zake van het eerste hem bij dagvaarding 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit; 

In zooverre ten principale rechtdoende uit 
kracht van art. 105 R. 0.; 

Gezien de artt. 1 en 2 der verordening op de 
heffing, en art. l der verordening op de invorde
ring vau hondenbelasting in de gemeente Bergh, 

beide van 23 April 1892, de eerste goedgekeurd 
bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1892, n•. 39, 

de artt. 271 en 272 der gemeentewet, in ver
band met art. 25 der wet van 15 April 188 6 
(Staatsblad n•. 64), art. 2~ Strafrecht en de 
artt. 214, 215 en 370 Strafvordering; 

Verklaart, dat het eerite, den gereq. bij dag
vaarding ten laste ~elegde en door de rechtbank 
als bewezen aangenomen feit oplevert "overtreding 
ter zake van plaat,elijh belasting"; 

Verklaart den gereq. schuldig daaraan; 
Veroordeelt hem te dier zake :ot eene geld

boete van f 5, bij gebreke van betalinii binnen 
~ maanden na den dllj!: waarop dit arrest kan 

worden ten uitvoer gelegd, te vervangen door 
he,chteois \"an l dag; 

Verwijet hem in de kosten van het rechtsge
ding, voor zooveel betreft die in eersten aanleg 
gevallen, ook uitvoerbaar bij lijfsdwang, waarvan 
de langste duur wordt bepaald op 1 dag. 

20 October 1893. BESLUIT, houdende bepa
lingen tot toelatiug van onderofficieren van 
het Iei:er in Nedertandach-Indië tot den 
Hoofdcursus te Kampen. S. 154. 

IN NAAK VAN H. M. w ILHELMIN A. ENZ. 

W1~ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van de Minister• van Koloniën 
en vau Oorlog, dd. 15 September 1893, Iitt. C, 
n•. l; 

Gezien het Reglement voor den Hoofdcursus, 
vastgesteld bij _Koninklijk besluit van 22 Septem• 
ber 1892 (Staatablad n•. 221); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
3 October l 893, u•. 24); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, dd. Il October 1893, litt. C, n•. 30, 
en 16 October l893, n•. 73, Ilde afd.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. Het toelatingsexamen tot den Hoofd
cursus wordt in lndië jaarlijks afgenomen in dê 
maanden April en Mei, derwijze, dat de hier
onder sub 5 vermelde lijsten den Gouverneur
Generaal van Nederlandach-Indië bereiken uiter
lijk den lsten Juni. Het tijdstip waarop dat 
examen een aanvang neemt, wordt overigens door 
den Commandant van het leger en Chef van het 

Departement van Oorlog in Nederlandach-lndië 

bepaald. 
Aan voormeld examen wordt alleen deelgenomen 

door onderofficieren, die verlangen te worden 
opgeleid . tot officier bij het wapen der infanterie 
of bij het dienstvak der militaire administratie, 
beiden van het leger in Nede1·landaclt-Indië. 

Overigens gelden mutatis mutandis voor het 
toelatingsexamen , de regelen, neêrgelegd in de 
artikelen 2, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, ó l , 52 en 53 van het Rll!(lement voor 
den Hoofdcursus, met dien verstande, 

1°. dat hetgeen krachtens die artikeleu in 
Nederland door den Minister van Oorlog geschiedt. 
in Nederlantkclt-lndii door den Commandant van 
het leger en Chef van het Departement van Oor
log wordt geregeld; 
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2°. dat in de examen-comm1ss1e zitting hebben, 
in fl'laats van leeraars, verbonden aan den Hoofd
cursus, leeraars verbonden aan de Militaire School 
te Meeater Corneli.a; 

3°. dat het bepaalde in artikel 40, sub i, be
trekking heeft op dienst- en exercitie-reglementen 

en dienstvoorschriften van het leger in Neder• 
Za"thch f"dii; 

4°. dat ten aanzien der toepassing van de 
utikelen 41 en 60, in de plaats van de woor
den, ,een cursus", gelezen wordt, •de Militaire 
School te Meeater Cornt1li.a"; 

6°. dat de lijsten en het venlag, bedoeld bij 
utikel 62, dadelijk na de vaststelling door de 

commissie door haar worden aangeboden aan den 

Commandant van het leger en Chef van het 

Departement van Oorlog in Nederlandach-f"dië, 

die een en ander doorzeudt aan den Gouvernenr• 

Generaal van Nederla"duh-1"dië, en dat wel de 
l.ijsten binnen vier en twintig uren na de ont
vangst, het verslag binnen acht dagen na de 

ontvangst, het laatstbedoelde voorzion vnn de op• 
merkingen en voorstellen, waartoe hij in het belang 

van het onderwijs op de Militaire School te Muater 
Conaelil aanleiding mocht vinden; 

6°. dat bij de vaststelling der ingevolge ar• 

tikel 63 in het leven te roepen bepalingen zooveel 
mogelijk nagevolgd wordt hetgeen krachtens dat 

artikel door den Minister van Oorlog is of wordt 

bepaald. 
2. Het töelatings-examen wordtzoowelschriftelijk 

als mondeling te Meeater Corneli.a afgenomen. 

Onderofficieren, die het onderwijs op de Mili
taire School niet hebben gevolgd , worden niet 

tot dat examen toegelaten, dan nadat bij een 
voorbereidend schriftelijk examen ia gebleken dat 

zij genoegzame kennis bezitten !)m naar eene plaats 

op den Hoofdcursns mede te din1ten. 
Dit voorbereidend examen wordt in de door deu 

Commandant van het leger en Chef van het De• 

partement van Oorlog in Nederlandscli-Indië aan 
te wijzen 11;arnizoenen afgenomen naar door dien 

opperofficier te stellen regelen. 
3. Na de ontvangst der in artikel 1 sub ó 

vermelde lijsten telegraCeert de Gouverneur-Gene• 
raai van Nederlandach-Ittdië ten spoedigste aan 
den Minister van Koloniën de namen en stam

boeknummers der onderofficieren, die - aan de 
eischen · van het examen voldaan hebbende -

ingevolge aanwijzing van den Commandant van 
het leger en Chef van het Departement van Oor
log de beschikbaar [!:estelde plaatsen kunnen in• 

nemen, en zulks met gelijktiidige mededeeling of 
zij voor het wapen der Infanterie of voor het 
dienstvak der administratie moeten worden opgeleid. 

Het in artikel l sub 6 genoemde verslag c.a. 
wordt zoodra mogelijk aan den Minister van 
Koloniën doorgezonden, voonien van of gevolgd 
door de opmerkingen, die de Gouverneur-Generaal 
daarbij nuttig of noodig acht. 

4. Ue onderofficieren, die tot den Hoofdcnr•u• 
worden toei,?elaten vertrekken zoodra mogelijk, doch 

in elk geval v66r 1 Juli als gouvernementspassagiers 
der 2de klasse onder geleide van een of meer door 
den Commandant van het leger en Chef van het 
Departement van Oorlog in NederlandJch l,sdië 
daartoe aan te wijzen officieren, die met verlof 

naar Europa vertrekken of om andere redenen 11ls 
gouvernementspassagier de reis naar Nederlattd 

moeten aannemen. 

5. De in art.ikel 4, bedoelde officieren worden, 

met inachtneming van het bepaalde in de slot
alinea van artikel 1 van het Reglement mor den 

Hoofdcursus vau een schriftelijke instructie voor

zien, waarin hun onder meer wordt opgedragen : 

] •. de aan hun zorg toe te vertronwen onder

officieren ged urenáe de r~is zooveel mogelijk nuttig 

bezig te houden; 
2•. die onderofficieren te geleiden naar ', 0ra11ett• 

!,age, en zich met . hen aan te melden bij het 

Departement van Koloniën, van waar zij 11:ediri
geerd worden op den staf van het korps, waarbij 
zij worden ingedeeld. 

6. Aan elk der iu artikel 4 bedoelde officieren 

wordt, na volbrachte reis, door de zorg van het 
Deputement van Koloniën een bedrag van honderd 
gnldén uitbetaald voor eiken onderofficier die aan 

hun toezicht wordt toevertrouwd. 
7. Aan de i!l artikel ~ bedoelde onderofficieren 

kan, na hunne aankomst bij den staf van het korps 
i11 artikel 5 bedoeld, binnenlandsch verll>f ver• 

]eend worden met behoud van soMij, uiterlijk 

tot 8 Augustus. 
lle M inistera van Koloniën en van Oorlog zijn, 

ieder voor zooveel hem betreft , belast met de 
uitvoerjog -van dit besluit, hetwelk in het Staat,
blaá zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20,ten October 189:1. 

(!Jet.) EMMA. 

De Mi"i.ater van Kol0t<iiin, (gBt.) v. lJ.EDEX. 

De Minûter van Oorlog, (!JBt.) S11:nuaDT. 

( Uitgeg. 1 Nor,. 189:l.) 
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23 October 1893. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be
treffende vaststelling von het goedkenrings
merk voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 1894. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besloiteo van 9 No
vember 1869 (Staat.blad n°. 167) en I ó Oeto
ber 1873 (Staat,blad n°. 137), waarbij de stem-

. pelmerken en het afkeoringsmerk voor den ijk 
der maten en gewichten zijn vast5!esteld en op 

art. 9 van het bij Koniuklijk besluit van 12 Sep
tember 1874 (Maatabk,d n°. 128) vast!l:estelde 
reglement betreffende de samenstelling, het onder
zoek en den ijk der gasmeters; 

Heeft goedgevonden: 
1 °. te bepalen, dat het goedkenrin11:smerk ge• 

durende het jaar 1894 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter / in den gewonen schrijf vorm; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de Konink

lijke Kroon; 
2°. ter algemeene kennis te . brengen, dat het 

merk van het ijkkantoor, waar de eerste stempeling 
heeft plaats gehad , volgens de Ministerieele be
schikkingen van 25 Januari 1873, n°. 174 en 
22 November 1878, n°. 4.7, -afdeeling Handel en 
Nijverheid, lste onderafdeeling, voor elk der 
nagenoemde ijkkantoren bestaat uit het cijfer achter 
den naam van elk kantoor uitgedrukt: 

's Hertogenbosch 1, Breda 2, Arnhem 3, Nij
megen 4., 's Gravenhage ii, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar 10, Hoorn Il, 
Middelburg 12, Utrecht 14, Leeuwarden 15, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, Maastricht 19. 

's Gravenhage, 2a October 1893. 
Voor den Minister, 

De Secretaru-Generaal, (get.) DE Boscu KEMPER. 

26 October 1893. BEsLJIT, tot vaststelling van 
een nienw Reglement voor het Weduwen
en Weezenfonds voor de officieren van de 
landmaclit in Nederlanthck-lndiè. · S. 1 öó. 

IN NAAM: VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WJJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Kolo

niën, d.d. 31 Augustus 1893, litt. C, n°. 21; 
Den Raad van State geboord (advies van den 

10 October 1893, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van voornoemden 

Minister d.d. 21 October 189a, litt. C, n°. l; 

Hebben goedgevonden ea verstaan te bep(en : 
Art. 1. Met 1 Januari 1894 worden alle 'be

staande bepalingen betreffende het weduwen- en 
weezenfonds der officieren van de landmacht in 
Nederlandsck-lndiii ingetrokken en treedt in wer
kiug het. bij dit beslnit gevoegde Reglement 1Joor 
ket Weduwen- en Weezenfond, der ojftcieren i>an 
de landmacht in Nederlandscb-lndië, behoudens 
de navolgende bepalingen. 

2. De v66r l Januari 1894, overeenkomstig de 
vigeerende bepalingen vastgestelde of nop: vast te 
stellen afloopende bijdragen aan het loods, wegen• 

een aangegaan huwelijk, dan wel bij bevordering 
van gebnwde officieren, ondergaan geeue verandering. 

Evenmin wordt verandering gebracht in de v66r 
1 Januari 1894, overeenkomstig de vigeerende 
bepalingen, vastgestelde of nog vast te stellen 
inhoudingen op de pensioenen van weduwen of 

onderstanden van weezen, tot aanzuivering van de 
door overleden deelgenooten niet of niet ten volle 
gestorte huwelijkscontribntie. 

3. De bepalingen, vervat in artikel 25 van het 
bij dit besluit vastgesteld Reglement, gelden voor 
eene officiersweduwe, die, v66r 1 Januari 1894. 

met een deelgenoot hertrouwd zijnde, na dien datum 
op nieuw weduwe wordt, alleen dan, als haar 
laatste echtgenoot denzelfden rang bekleedde als de 

vorige echtgenoot. 
Voor de overige, v66r 1 Januari 1894 met een 

deelgeno"t hertrouwde officiersweduwen, blijven de 
tot dusver geldende bepalingen van kracht, wan• 
neer zij op nieuw in den wednweustaat geraken. 

4. Aan de gepenaionneerde officieren, die v66r 
1 J annari 1894, verzuimd hebben hno bnwelijk 
in de registers van het fonds te doen inschrijven, 
wordt alsnog tot ultimo December 1894, tijd ge
laten om die inschrijving te verkrijgen, en dat 
wel door uiterlijk op den genoemden datnm bij 
de Directie van het fonds te Batavia of bij het 
Departement van Koloniën te '11 O,,ai,mJiage eene 
aanvrage tot die inschrijving te doen toekomen , 
vergezeld van de huwelijksakte, van de geboorte
akte der echtgenoote en van eene opgave der voor
namen en der data van geboorte van de kinderen. 

De berekening der inleggelden geschiedt dan 
overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van het bij 
dit besluit vas~estelde Reglement, met bijbetaling 
van 6 pCt. rente op ren te voor ieder jaar afzon
derlijk te berekenen, en dat wel van en met de 
maand na die, in welke het huwelijk is voltrokken. 
Het aldus berekende bedrag behoort binnen twee 
maanden na de dagteekening van de te dier zake 
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door de Directie van het fonds of door het Depar
tement van Koloniën aan de gèpensioaneerde te 
richten kennisgeving te zijn gestort in een der 
landskassen in Nederlanruch-Indië of bij een der 
Rijksbetaalmeesters in Nederl,and, tenzij de ge
pensionneerde bij de indiening zijner bovenvermelde 
aanvrage het verzoek heeft gedaan, de inle~elden 
door inhonding van een gedeelte van het pensioen 
te voJd.oen, in welk geval de korting wordt ge
regeld in dier voege dat de iale!(!(eldeu, met nade•e 
bijberekening van renten ad 6 pCt. over het aldus 
verlengde tijdv"k van storting, in vijf jaren zijn 
aangezuiverd. 

Ingeval van overlijden, v66r dat de inleggelden 

op deze wijze geheel zijn aangezuiverd, heeft de 
a1mzuivering plaats door middel van eene korting, 

ten bedrage van 60 pCt. , op de uit het fonds 
aan de weduwe en de kinderen toebedeelde pen
sioenen en gratificatiën of onderstanden. Verdere 
bijberekening van renten geschiedt alsdan niet. 

De gepensiooneerden, die hinnen de hierboreu 
aangegeven termijnen niet ann de bepalingen van 
dit besluit hebben voldaan, zijn voor immer ver
stoken van nitkeerin6eo van het fonds aan h11nne 

nagelaten betrekkingen; niettemin blijven zij de 
gewone contributiën aan het fonda voldoen. 

Bij sterfgevallen, in den loop vau het jaar 1894, 

van gepensionneerde gehuwde officieren, wier 
opneming als deelgenoot oog niet overeenkomstig 
het boveastaaude - is geregeld, worden de -tot 
dusver geldende bepalingen toegepast. 

5. Aan de gehuwde officieren, die v66r ultimo 
December 189a den Indischen militairen dienst 
op eervolle wijze hebben verlaten, zonder in het 

genot van pensioen te zijn gesteld, en mitstlien 
het deelgenootschap aan het fonds verloren, wordt 

tot ultimo December 1894 gelegenheid gegeven 

om dat deelgenootschap te herkr ijgen voor de 
vrouw, met wie ztj op het oogenblik van het 
eervol ontslag gehuwd waren, en voor de kinderen 
uit dat huwelijk. 

Om zich dat voorrecht te verzekeren, behoort 
de in de vorige alinea bedoelde officier: 

l 0 • voor of op den laatatgeuoemden datu·m bij 
de Directie van het fonds te Batavia of bij het 
Departement van Koloniën te 'a -Gravenhage te 
doen inkomen eene aanvrage tot het herkrijgen 
van het deelgenootschap, en daarbij over te leggen 
de hu welij ksakte en eeoe opgave van de voor
namen en de data van geboorte van de kinderen; 

2°. v66r of op den hem vervolgens door de 
Directie van het fonds of door of van wcge den 

Minister van Koloniën aan te geven datum en 
op de daarbij voor te sehrijven wijze, in 's lands 
kas te storten de gewone contributie ad 6 pCt. 
van het laatstelijk genoten activiteits traktement , 
berekend van de maand na die, waarin het eervol 
ontsl11t1 is toegekend, tot en met de maand v66r 
die, waarin de storting plaats vindt, en zulks 
vermeerderd met 6 pCt. rente op rente, voor 
ieder jaar afzonderlijk te berekenen. 

Van en met de maand waarin de storting 
plaats vindt, zijn op den eervol ontslagen officier 
toepasselijk de bepalingen van het bij dit besluit 
v astgeslelde Reglement. 

6. Aan de gehnwde officieren, die den Indischen 
militairen dienst met pensioen hebben verlaten, 
doch wier pensioen tengevolge van eene plaatsing 

bij de Zeemacht of iu eene burgerlijke laódsbe
trekking niet verder is nitgekeerd, wordt tot 
ultimo December 1894 gelegenheid gegeven om 

eventneele bedeeling nit het loods verzekerd te 
zien voor de vrouw met wie zij gehnwd waren 
tijdens het pensioen werd genoten, en voor de 
kinderen nit dat huwelijk. 

Om zich het recht op bedeeling te verzekeren, 
behoort de in de vorige alinea aangednide oll!cier : 

1°. v66r of op den genoemden datum bij de 
Directie van het fonds te Batavia of bij het 
Departement van Koloniën te •, Gravtmhage zich 
sehriftelijk aan te melden met overlegging van 
de huwel(iksakte en van eene opgave van de voor
namen en van de data van geboorte der kinderen; 

2°. v66r of op den hem vervolgens door de 
Directie Vllll het fonds of door of van we11e den 
Minister van Koloniën aan te geven datum en 
op de daarbij voor te schrijven wijze, in 's lands 
kas te storten de gewone contributie ad 6 pCt. 
vau het vroeger genoten pensioen, berekend vllJl 
de maand waarin de uitkeering is opgebonden, 
tot en met de maand waarin de storting plaats 
vindt, en zulk• vermeerderd met 6 pCt. rente op 
rente, voor ieder jaar afzonderlijk te berekenen. 

Van en met de maand waarin de storting 
plaats vindt, zijn de bepalingen nn het bij dit be
sluit rnstgestelde reglement op hem van toepassing. 

l)e Minister van Koloniën is belast met de uit
voering van dit beel11it , hetwelk, met het daarbij 
behoorend Reglement, in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 2llsten Octoher 1893. 

(!Jet.) EMMA. 
De Mini.sier 11an Koloniëtt, (9et.) v. DEDEK. 

(Uitgeg. 23 No11. 1&113.) 
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REGLEMENT voor ket ffTe,J,uwen- e,., 

Weezenfrmds ,l,er Ojjicieren van ,l,e lan,l,
macht in N6,l,erlandsck-Intlië. 

ALGS.MEENE BEPALING. 

Art. 1. Het wednwen- eo weezenfonda der 
officieren van de landmacht in Ne,l,erlantuck-Indië' 
staat onder de bijzondere bescherming van het 
Gouvernement. 

I. Deelgl!ttoofackap en contri/JutÏè11 aan ket fontu. 

2. Aan het fonds hebben deel alle Eoropeesche 
officieren van het leger in Nederlandack-Indië, 
benevens de daarvan herkomstige gepensionoeerde 
officieren. 

Officieren, die zonder gepensionneerd te zijn, 
na eervol ontslag den militairen dienst hebben 

verlaten, kon oen voor de vrouw, met wie zij op 

het oogenblik van hun ontslag l(ehuwd waren, 
en voor de kinderen uit dat huwelijk, deelgenoot 
van het fonds blijven voor hel weduwen- en 

weezenpensioen, vastgesteld voor den effectieven 
rang, dien zij bij hun ontslag bekleedden, mits 
zij de contributie naar den maatstaf van het 
laatstelijk door hen genoten activileits traktement 

in Indüi maandelijks en in Nederland driemaan
delijks blijven voldoen en daarvan het bewijs 
leveren door inzending aan de Directie van hel 

fonds of aan het Ministerie van Koloniën van de 
qnitantiën van de storting der contributie in 
'a lands kas. · 

De hierbedoelde officieren, die hno deelgenoot
schap wenschen te bestendigen, geven daarvan 
schriftelijk kennis, in Indüi aan het Departement 
van Oorlog, en in Nederland aan het Ministerie · 
van Koloniën; in Indüi binnen eene maand en in 
Nederland binnen dr:e maanden na hunne af
voering uit het leger. 

Blijft deze kennisgeving achterwege, dan worden 

zij na verloop van den vermelden termijn geacht 
van hop deelgenootschap af te zien. 

3. Het deelgenootschap wordt verloren: 
a. voor de nog feitelijk tot het Indisch leger 

behooreone officieren door deûnitieven overgang 
bij het leger in Nederland, en door ontslag uit 

den militairen dienst zonder aanspraak op pensioen, 
tenzij de eervol ontslagene overeenkomstig het 
bepaalde iu het \'Oorgaande artikel heeft te kennen 
gegeven dat hij deelgenoot wenscht te blij ven ; 

ll. voor gepensionneerden met den datom waarop 
het pensioen vervalt of wordt ingetrokken; 

c. voor eervol onl!lftK8nen , die na hun on.lag 
deelgenoot blij v{rl, indien zij de contributie of 
de bij artikel 43 bepaalde boete niet voldoen 
binnen drie maanden na den termijn waarover zij 
verschuldigd is; 

zijnde alsdan alle aanspraak op bedeeliog van 
bonne vrouw of kinderen onherroepelijk verloren. 

4. Behalve in het geval, omschreven in arti
kel 19, zijn al de hierna te bepalen contribotiën, 
eeomaal betaald zijnde, het onherroepelijk ei~n
dom van het fonds. Zij kunnen niet worden 
terug gevorderd dan ingeval van verkeerde inhou
dingen of bijdragen . 

5. De contributiën, zOOBls die b\i dit reglement 
bepaald zijn, worden, behondens het bepaalde bij 
artikel 8 , van de traktementen , pensioenen , enz. 
gekort, telkens wanneer daarvan betaling geschiedt. 
Zij worden ateeds over volle maanden ingehouden, 
met dien verstande dat voor vijftien dagen en 

minder niets• eu voor zestien dagen en meer, 
eene volle maand wordt gerekend. 

De conlributiën, verschnldii?d door de deelge
nooten, .die mei verlof of op non-activiteit buiten 
bezwaar vao den lande zijn, of wier pensioen 
stilstaat: 

1 °. · ten gevolge van eene plaataiog bij de 
Zeemacht; 

2°. door schorsing van het pensioen, krachtens 
de artikelea 19 en 20 van het pensioen-reglement 

(Indiscli Seaaulilatl 1880, n°. 22); 
3°. ten gevolge van het ondergaan van eene 

strafrechlerlijke veroordeeling, als bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 14 Januari 1891, n•. 20 

(Inàûcli Staat,blatl 1891, n°. 65); 
4°. door het gednrende vijf achtereenvolgende 

jaren niet opvorderen van het pensioen (art. 21 c 
vau het pensioen-reglement, J,-diack Staat,. 

lilad 1880, n•. 22); 
behooreu na het einde rnn elk kwartaal, en 

dat wel telkens vócSr of op den 6den der eerste 
maand van het volgende kwartaal, in 'a lands 
kas te worden gestort. 

Bij verznim in deze, wordt de achterstallige 
conlribntie, me_t bijberekening van 5 pCt. 's jaars, 
rente op rente, ingehouden op het traktement 
of pensioen , zoodra daarvan weder nitbetaling 

geschiedt. . 
Ingeval van overlijden vócSr de herplaatsing in 

actie ven dienst, of vóór dat de gepensionueerde 
wederom in het genot van pensioen wordt gesteld, 
worden de achterstallige contribntiën, met bijbe
rekening van Il pCt. 'a jaars, rente op rente, 
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iogehoudeD op het pensioen der weduwe of den 
Siiderstaod der kinderen; dan ftt\ indien de 

overledene geeoe deelgerechtigdeo aan het fonds 
nalaat, zooveel mogelijk op de begrafeniskosten 
ingehouden. 

6. De gewone contributie bedraagt zes ten 
honderd , en wordt berekeud : · 

a. voor alle officieren, die inkomsten ten laste 
van den lande genieten, zoowel over het trakte

ment, els over alle toelagen, tafelgelden eo gra
tificatiën , uitgezonderd : 

de toelagen van officieren van gezondheid voor 
de waarneming van den bnrgerlijk geueeskon

digeu dienst ; 
de gratificatieo voor uitrusting (eotrée de cam

pagne) aan te velde trekkende officie re~; 
de gelden welke worden verleend ale tegemoet

koming in de kosten van nitrostiog bij benoeming 
tot officier, bij detacheering naar Nederland of 
plaatsing bij de Hoogere· Krijgsschool; 

en in het algemeen alle gratificatiëu welke 
dienen om geleden verliezen te vergoeden of gedane 
uitgaven terug te betalen; 

6. voor de officieren, die tijdelijk zonder inkom
sten van den lande zijn, over het laatstelijk door 
hen genoten activiteite traktement; 

c. voor de gepensionneerde officieren: 
over het aan hen toegelegd landspensioeo. Deze 

contrihatie blijft over het volle pensioensbedrag 
versch nldigd , ook in het geval dat het pensioen 
geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgekeerd 

tengevolge van eene plaatsing bij de Zeemacht of 
in eene· burgerlijke betrekking, en wanneer het 

pensioen wordt geschorst, tijdelijk stilstaat ofniet 
wordt opgevorderd; 

d. voor de eervol ontslagen officieren, die deel
genoot zijn gebleven : 

over het activiteits traktement verbonden aan 
den rang dien zij bij hun ontslag bekleedden. 

7. Teu behoeve van het fonds wordt nog 

geheven: 
a. bij bevordering in rang of verhoogiug van 

traktement, het verschil tueschen het vorige en 
het · verhoogde traktement over de eerste twee 
maanden waarin het verhoogde traktement wordt 
genoten; 

6. eene gelijke contributie als sub a over de 
eerste twee maanden van zoodanige inkomsten 
welke onder de benaming van tafelgelden of 
toelagen aan eenige betrekking, waartoe een offi
cier wordt geroepen, mochten zijn of worden 
verbonden. 

Gedurende de heffing hiervan wordt de gewone 
contributie gekort over het beloop der vroegere 
inkomsten. 

Officieren, die slechts tijdelijk wegens de waar
neming eener betrekking in het genot van hoogere 
inkomsten zijn, worden aan de bij dit artikel 
omschreven contributie niet onderworpen. 

Bij de toepassing van het hierboven bepaalde 
wordt in acht genomen, dat alleen in het geval 
dat een officier hoogere inkomsten geniet dan 
waarvoor in eenige voorgaande betrekking door 
hem aan het fonds is bijgedragen, het meerdere 
ale werkelijk verschil over de eerste twee maanden 
behoort te worden gecontribueerd. 

Bij bevordering tijden& bnitenlandsch verlof, en 
bij bevordering of traktementsverhooging tijden• 
non-activiteit, wordt bijgedragen het venchil, 
over de eente twee maanden, tuBBchen het vorige 
en het verhoogde verlofs- en nou-activiteits-trak• 
tement, terwijl in hel eerste geval na terug• 
komst in Indië en plaatsing in activiteit, en io 
het laatste geval na herstelling in activiteit, nader 
wordt bijgedragen het verschil, over de eente 
twee maanden, tosschen het vorige en het ver
hoogde aotiviteitstraktement , verminderd met het 
ter zake reeds vroeger gecootribneerde bedrag. . 

Heeft de bevordering plaats tijdens eene deta
cheering in Nederland' en bedraagt het traktement, 

met in begrip der toelage, e.lsdan niet meer dan 
het vroe11:er in Indië genoten traktement, dan 
wordt in Nederland geen contributie, als .in dit 
artikel bedoeld, ingevorderd, maar wordt bij 
terugk~er in lndië nader geheven het verschil, over 
twee maanden, tusschen het vroeger genoten en het 
den officier alsdan toekomend activiteitstraktement. 

8. Alle deelgeoooten, die zich in het huwelijk 
begeven, zijn verplicht eene contributie in het 
fonds te storten. 

Die contributie bedraagt voor: 

een lniteuaut-generaal. f 1800 
een generaal-majoor • 1600 
een kolonel • • 1400 
een luitenant-koloael . 1200 
een m&joor . . 1100 
een kapitein. ~ 900 
een eerste lnilenant . 700 
een tweede luitenant • ll 600 

9. Wanneer een deelgenoot een vrouw huwt, 
die jon!ter ia dan hij zelf, worden de bij artikel 8 

.-ermelde bijdragen met zooveel ten honderd ver
hoogd, ale de bij dit reglement behooreode tabel 
RBngeeft. 
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Bij de vaststelling van den leeftijd wordt allee!! 
gelet op den ouderdom der e~htgenooten bij het 
einde van het laatst door ben volbrachte levens

jaar; de sedert verloopen tijd wordt verwaarloosd. · 
10. Opdat een huwelijk in de registers van 

het fonds worde Ingeschreven, zoodat hieruit 
recht op _weduwen- en weezenpensioen ontstaat, 
moet de huwelijks-contributie volgens de artikelen 
8 en 9 volkomen zijn voldaan, waartoe slechts 

11elegenheid wordt gelaten tot drie maanden na 
de voltrekking van het howelijk. 

Het voldoen der hnwelijks-contributie moet 
vóór de inschrijving in de registers door behoor
lijk bewijs zijn gestaald, welk bewijs wordt 

gezonden in Indië aan het Departement vau Oor
log en in Nederland aan het Ministerid van 

Koloniën. 
Mocht een officier komen te overlijden binnen 

drie m11anden na de voltrekking van zijn huwelijk, 
en vóór dat de huwelijkscontributie door hem is 
gestort, dan kan het bowelijk nog worden inge
schreven, bijaldien de weduwe biunen drie maan
den na het overlijden baars echtgenoot de meer
bedoelde contributie voldoet. 

11. De bepalingen, vervat in de artikelen 8, 
9 en 10, gelden mede voor gehuwde personen 
of weduwnaars met kinderen, tot officier benoemd 
wordende, met dien verstande dat het huwelijk 
in dat geval wordt geacht te zijn voltrokken op 
den dag der ~benoeming tot officier. 

12 .. De contribntie, aangeduid in artikel 8, is 
ook verschuldigd tot het verkrijgen v au recht op 
bedeeliug uit het fonds voor kinderen van deel• 

genooten, aan wie brieven van wettiging zijn 

verleend. 
13. Elk deelgenoot, die op nieuw in het huwelijk 

treedt, ia op nieuw de in de artikelen 8 en 9 
aaugeduide bijdragen verschuldigd. 

14. Wanneer een gehuwd officier tot een 
boogeren rang wordt bevorderd, is hij verschul
digd het verschil, tusscben de bereids betaalde 
som en die, welke hij , op den dag van bevorde
ring in hel huwelijk pedende, zoude moeten 
voldoen, bt:dragende voor: 

een luitenant-generaal 
een generaal-majoor. 
eeu kolonel 
een luitenant-kolonel 
een majoor 
een kapitein • 
een eerste luitenant. 

behoudens de verhoogiug 

/ 200 
• 200 
• 200 
• 100 
• 200 
• 200 

100 
overeenkomstig het 

bepaalde bij artikel 9, alles in te houden in 
twaalf l(elijke achtereenvolgende termijnen , aan
vangende met de maand volgende op die, waarin 
de bevordering beeft plaats gehad. 

15. Officieren, wier huwelijk door den dood 
hunner echtgenoote or door ecb.tschei.ling ontbon
den is, tot een boogeren rang bevorderd wordende, . 
terwijl uit · dat huwelijk nog één of meer kinderen 
aanwezig zijn, die in de termen vallen om den 

• in artikel 22 bedoelden onderstand te kunnen 
genieten , moeten eveneens de bij artikel l 4, 

bepaalde contributie voldoen, doch zonder de 
verhooging wegens verschil in leeftijd met de 
vroegere echtgenoote. 

Zijn zij meer dan eens gehnwd geweest, dan 
is de contributie verschuldigd voor het kind of 
de kinderen uit ieder hnwelijk afzonderlijk. 

16. lu geen geval zullen, met opzicht tot het 
recht op den in artikel 22 vermelden onderstand, 
de kinderen uit meer dan een huwelijk gesproten, 
te zamen genomen worden; maar de kinderen 
uit irder huwelijk afzonderlijk znllen in aanmer
king komen bij de beslissing der vraag of er al 
dan niet termen zijn tot het toekennen van 
onderstand, . en zoo ja, tot welk bedrag. 

17. Wanneer een actief dienend officier, ge
huwd of weduwnaar met kinderen, komt te over
lijden v6ór de alr,eheele aanzuivering der buiten
gewone cootributiën vermeld bij · artikel 7 sub a 
en /J en bij de artikelen H, en Hi, heeft de ,ol

doening rnn het alsnog verschuldigde plaats door 
inhouding van tien ten honderd van het pensioen 
der weduwe of van den onderstand der kinderen. 

Is de contributie, l'ermeld in artikel 12, niet 
voldaan , dan heeft de voldoening plaats door 

inhouding van oijftig ten honderd van den onder
stand van de daarbij bedoelde kinderen. 

18. Bij overplaatsing van de landmacht in 
Nederland bij die in Nederland1ck-Indië moeten 
!!,ehuwde officieren, zoomede weduwnaars met één 
of meer kinderen, nog vallende in de termen om 
den in artikel 22 vermelden onderstand te'kunnen 
genieten, voldoen aan het bepaalde in de arti
kelen 8 , 9, 1 a , 14. en l ó. 

Iu mindering van het dientengernlge aan het 
fonds ver,,chuldigde zal strekken het aan het fonds 

· overgemw,kt wordende bedrag van het door hen 
aan de weduwen- en weezenkas vau de officieren 
der landmacht in Nederland b~gedragene wegens 
buwelijkscootrihutie en bijdragen bij verhooging 
in rang. 

lle gewone routributie dezer officieren vangt 
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aan met den dag waarop zij in het genot van 

Indisch traktement worden gesteld, m~ inacht

neming van het bepaalde bij artikel 6. 
19. Indien een gehuwd officier of wednwna~r 

met één of meer kinderen, nog vallende in de 

termen pm ondentand te knnnen genieten uit de 

weduwen- en weezenkas van de officieren der land

macht in Nederland, van de landmacht in Neàer
lantlacli-Indië bij die in Nederland wordt over

geplaatst, zal het fonds aan de voormelde kas 
nitkeeren zoodanig bedrag, al~ aan deze voor inleg

gelden verschuldigd is, naar den rang .dien de 

officier bekleedt, of zooveel minder als aan het 

fonds is bijgedragen, overeenkomstig de artike
len 8, 9, 18, 14 en 11>. 

Wanneer het aan het fonds bijgedragene het 
bedrag van het verschuldigde aan de voormelde 

kas overtreft , verblijft het meerdere aan het fonds. 

J)e gewone contributie voor deze officieren eindigt 

van en met den dag, waarop zij bij de landmacht 
in Ne(i-erland in betaling komen, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 6. 

IJ. · Pe,uû,men tm onderalanden aan wedu,oe,a 
en weeztm. 

20. l>e weduwen der deelgenooten, wier huwe

lijk in de registers van het fonds ia ingeschreven, 
hebben recht op een pensioen ten laste van het 

fonda. 
Dit pensioen bedraagt voor de weduwe van een: 

luitenant-generaal • / 1800 's jaars 

generaal-mojoor • • 1600 
kolonel ·. 1400 
lnitenant-kulonel. 1200 
majoor. 1100 
kapitein 900 
eerste luitenant 700 
tweede luitenant • 600 

Titulaire rangen komen hierbij niet in aan
merking. 

21 . Ten behoeve der nagelaten wettige of ge• 

wettigde kinderen van een overleden deelgenoot, 
wordt door zijne weduwe, boven haar penaioen, 
jaarlijks eene gratificatie uit het fonds genoten, 
bedrageode : 

voor één kind. 
voor twee kinderen 
voor drie kinderen 

. f 96 
168 
228 

voor vier kinderen • :.!6, 
voor vijf of meer kinderen 288 

met dien verstande echter, dat slechts in aan-
1898. 

merking komen de kinderen die niet in de termen 

vallen van de H d en e un artikel 23. 

22. Aan de voogden van wetti!!e of gewettigde 
kinderen van een overleden deelgenoot, nagelaten 
door dien deelgenoot zelf bij v66rove1 lijden vaa 
zijne echtgenoote, of bij zijn vóóroverlijden door 

zijne gepensionneerde weduwe, worden de volgende 
onderstandegelden nit het fonds betaald: 

ale er niet meer dan drie kinderen zijn, voor 

elk kind een derJe gedeelte van het bedrag nn 
het bij artikel 20 bedoelde pensioen; 

als er meer dan drie kinderen 1iJn, voor allen 
te zemen het bedrag van het bij artikel '20 be

doelde pen1ioen. In dit laatste geval ondergaat 
de ondentand 1teene verminderin~, zoolang er 
drie kinderen zijn die aanspraak hebben op be
deeling; de onderstand wordt telkens met een 

derde verminderd , wanneer een van die kinderen 

geen recht op bedeeling meer kan doen gelden. 

23. Het recht op pensioen, gratificatie of onder
stand wordt verloren: 

a. door overlijden van Je gebeneficieerden; 
IJ. tengevolge van veroordeelinp; door den rechter 

in N~derla11tl1cli-Indië tot eene der straffen, ge
noemd in artikel 5, n•. 1-5 van het Strafwet• 

boek voor Enropeanen, of door den rechter in 
Nederland tot !{evangenisstraf van drie jaren of 
tot eene zwnardere straf; 

Het gemis van genot van pensioen of onder• 
stand, tengevolge van eene veroordeeling, als 
bedoeld in het vorige lid , vangt aan met het 
tijJetip waarop de veroordeeling in kracht van 
gewijsde ie gegaan, en donrt tot dat de straf 

ondergaan of kwijtscheldio1t daarvan verkregen ie. 
Wanneer de weduwe, ,lie tot eene van de 

bovenbedoelde straffen veroordeeld ia, bare straf 
ondergaat in Nederland, zal door den Koning, eo 

wanneer zij hare straf onder!(aat in Nederland,ci
Indü, door den Gouverneur-Generaal, gedurende 

dien tijd kunnen worden beschikt over het pensioen 
vap de veroordeelde ten behoeve harer kinderen, die 
echter zoolang als minimum zullen genieten den onder

stand vaatgesteld bij artikel 22 van dit reglement. 
c. voor de weduwen, door hertrouwen; 
d. voor de jon[tlln&, door de intrede van het 

negentiende leven1jaar, of vroeger, door het ver
krijgen van een burgerlijk of militair-ambt; 

Militaire rangen beneden dien van officier of 
burgerlijke ambten, die in Inàü minder dan zea 

honderd gulden, en in Nederla•d minder dan 
drie honderd gulden 'a jaan aan traktement op
leveren, zijn hforvan uitgezonderd. 

17 
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e. voor de meisjes, door de intrede van het 
vierentwintigste levensjaar, of vroeger door het 
aangaan van een huwelijk, dan wel door het 
verkrijgen van een _burgerlijk ambt, dat in Iftdië 
zeshonderd golden 's jaan of meer en in Neder
laftd driehonderd gulden 'e jaars of meer oplevert. 

24. Weduwen van deelgenooten aan het fonds, 
kinderen hebbende, die nog in de termen vallen 
om onderstand te kunnen genieten , hebben bij 
hertrouwen aanspraak op de helft van den onder
stand bij artikel 22 vermeld , met stilstand der 
gr11Lificatiën bedoeld in artikel 21. 

25. Hertrouwde weduwen van deelgenooten 
aan het .fonds, op nieuw in den weduwenstaat 
gerakende, worden weder gesteld in het genot 
van haar vorig pensioen , wanneer zij ten gevolge 
van haar laatste hnwelijk geen recht hebben op 
een pensioen uit eenig onder de bescherming van 
het Gouvernement gesteld weduwenfonds. 

Indien haar, tengevolge van haar laatste huwe
lijk , uit eenig ander onder '• Gouvernements be
scherming staand weduwenfonds een pensioen te 
beurt ~alt, minder bedragende dan het vroeger 
aan haar uit het weduwen- en weezenfonds der 
officieren van de landmi,cht in Nederlandack.fndië 

toegekende, wordt n it dit fonds slechts het bedrag 
van het nadeelig verschil aan haar uitgekeerd. 

In beide voormelde 11evallen vervalt de onder
stand voor de kinderen nit haar vorig huwelijk 
met een deelgenoot, overeenkomstig artikel 24 
toegekend geweest, en wordt voor de kinderen, 
die nog niet nllen in de termen der § § d of e 
van artikel 23, weder de gratificatie toegekend, 
vermeld in artikel 21. 

Het pensioen van eene weduwe van een deel
genoot, die hertrouwd is met een deelgenoot, en 
daarna op nieuw weduwe wordt, wordt bij ver
schil in rang tnes~hen de opvolgende deelgenooten, 
geregeld naar den hoogsten rang, die door een 
hunner is bekleed geweest. 

Voor de kinderen nit het laatste huwelijk met 
een deelgenoot, die ·nog niet verkeeren in de 
termen van de t t tl of ~ van artikel 23, worden 
de gratificatiën toegekend , vermeld in artikel 21. 

Voor de kinderen nit elk vroeger huwelijk met 
een deelgenoot, die niet vallen in de termen van 
de § § d, of e van artikel 23, wordt alsdan met 
intrekking van vroeger verleenden onderstand , 
toegekend de onderstand, vermeld in artikel 22. 

Hertrouwde weduwen van deelgenooten aan het 
fonds, wier laatste huwelijk door echtscheiding 
wordt ontbonden, worden, met betrekking tot 

het fonds, beschouwd alsof zij tot haren vorigen 
weduwens at zijn teruggekeerd. 

26. Bij het overlijden eener weduwe, die in 
de termen van artikel 26 viel, wordt, met in
trekking van den onderstand· of van de gratifi
catiën, overeenkomstig dat artikel toegekend, aan 
het kind of aan de kinderen, uit elk huwelijk 
van een deelgenoot gesproten , de in artikel 22 
omschreven onderstand toegelegd. 

27. Bij overlijden van een deelgenoot, wiens 
huwelijk bij rechterlijke nitspraak ontbonden ie, 
worden de uit hetzelve voortgesproten kinderen , 
die nog niet verkeeren in de termen der § § d, of e 
van .artik~l 23, ook dan wanneer de moeder nog 
in leven ia, bedeeld ale weezen, overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 22, onversch_illig of zoo
danige kinderen onder de voogdij der moeder, of 
onder die van andere personen gesteld zijn. 

28. Aan de van Nederlanrucli-Indië naar Neder
laftd of van Nederlaftd naar Nederl4nd,cli -IndiA 
vertrekkende weduwen en weezen kan een voor~ 
schot op de bon aankomende pensioenen of onder
standsgelden worden verleend ten bedrage vac vier 
maanden, wanneer de reis met een zeilschip, en 
van twee maanden, !'an neer die met een atoom
schip wordt aanvaard. Bij overiijden zal dit voor
schot niet teruggevorderd worden, 

29. De in artikel 28 bedoelde wednwen en weezen, 
zoomede zij , die in Iftdië van vaste woonplaats 
veranderen, worden voorzien van een certificaat 
van ophouding van betaling. 

30. De regeling van de bedeeling nit het fonds 
geschiedt in IftdiA door de Directie van het fonds 
en in Nederlaftd door den Minister van Koloniën. 

Daartoe wordt aan de Directie of aan den Mi
nister door de belanghebbende weduwe of door 
den voogd der te bedeelen kinderen het verzoek 
gedaan. 

Bij dat verzoek worden . overgelegd: 
door de ID8dUto8: 

a. een uittreksel nit de hnwelijksakte ; 

' 
lJ. de dood- akte van den overleden deelgenoot; 
c. de geboorte-akte of, bij ,ontstentenis daarvan, 

de doopakte van ieder kind, aanspraak hebbende 
op onderstand of gratificatie; 

d,. eene door de bevoegde plaatselijke dviele 
autoriteit geteekende attestatie de vita der wednwe 
en kinderen ; 

e. desvereischt, en zulks in Indië ter beoor
deeling van de Directie van het fonds, en in 
Nederland ter beoordeeling van den Minister van 
Koloniën, eene verklaring van de bevoegde anto-
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riteit, ten blijke welke schulden de overledene 
aan het fonds heeft nagelaten ; 

door eene Aertrouwde weduwe: 
een extract uit de akte voor baar aangegaan 

huwelijk; 
door de,, .,,oog,J: 

1°. de akte van voogdij, en een bewijs' van 
beëediging als voogd ; 

2°. voor de kinderen eener gepeosioooeerde 
weduwe, de doodakte van de moeder ; en voor 
de kinderen van een overleden deelgenoot, wiens 
echtgeoodte van hem is gescheiden of vó6r hem 
is overleden, de doodakte van den vader, de hier
boven t: en ,J omschreven geboorte- of doopakten • 
en attestatie de vita der kinderen en desvereischt, 
eene verklaring als hierboven onder , bedoeld. 

Voor gewettigde kinderen worden bovendien de 
brieven van wettiging overgelegd. 

Wanneer bij het verzoek om bedeeling geene 
attestatie de vita van de kinderen kan worden 
overgelegd , doordien de kinderen zich in Neder

land bevinden, terwijl de moeder of voogd in 
Netlerlandsck-Indië woont; of doordien de kin
deren zich in Indië bevinden, t"rwijl de moeder 
of de voogd in Nederland woont, kan de regeling 
der toe te kennen gratificatiën en onderstanden · 
voorloopig geschieden , maar de uitbetaling daanan 
heeft eerst plaats na inlevering der attestatie 
de vita. 

31. Voor zooveel de weduwen of weezen zich in 
eene der buitenbezittingen in Nederlantut:Á•Indüi 
bevinden, kunnen de pensioenen en onderstands
gelden, overeenkomstig de voorschriften van dit 
reglement, voorloopig onder nadere goedkeuring van 
de Direutie worden toegelegd door den ambtenaar 
met het · hoogste bnrp:erlijk geZGg aldaar bekleed. 

Indien bij vermoedelijk overlijden van een deel
genoot, de akte van overlijden niet dadelijk kan 
worden overgelegd , wordt niettemin pensioen en 
gl'atificatie of onderstand toegekend, onder afgifte 
eener verklaring ten genoegen van de Directie in 
Indië, of van den Minisier van Koloniën in 
Nederland, dat de teruggave aan het fonds van 
de genoten gelden zal plaats hebben, indien later 
mocht blijken dat de deelgenoot nid is overleden. 

Bijaldien eene nit het fonds bedeelde weduwe 
wordt vermist, zonder dat haar overlijden gecon
stateerd kan worden, treden de deelgerechtigde 
kinderen in het genot van weezen-onderstand, be
houdens verrekening, bijaldien de weduwe nader 
mocht blijken niet overleien te zijn. 

32. De bedcelingen nit het fonds gaan in met 

den eersten der maand, volgende op die, waarin 
door het overlijden van den deelgeno:ot of van 
de gepensionneerde wed nwe het recht op bedeeling 
is ontstaan, of waarin door het hertron wen of 
door het op nieuw in den weduwenstaat geraken 
der moeder, het recht op '/leranderde bedceling 
is ontstaan. 

Voor de na den dood des vaders gewettigde kin
deren gaat de bedeeliog in met den eersten der 
maand, volgende op die waarin de vader is overleden. 

33. Behoudens het geval, voorzien in artikel 28 
an b lJ , honden de bedceliogeo uit het fonds op 
met den eersten der maand, volgende 01> die van 
overlijden der gebeneficieerden, en overigens met 
den eersten der maand , volgende op die, waarin 
het recht op bedeeling is verloren gegaan ; 

alzoo voor de weduwen met den eersten der 
maand na die van hun . hertrouwen; • 

voor de jongens met den eersten der maand 
na die waarin zij een burgerlijk of militair ambt, 
als bedoeld in artikel 23 d hebben verkregen; of 
waarin zij hun l 9de levensjaar zijn ingetreden; en 

voor de meisjes met den eersten der maand na 
die, waarin zij een hnwelijk hebben aangegaan; 
een burgerlijk ambt, als bedoeld in artikel 23 e 
hebben verkregen, of het 24.ste levensjaar zijn 
ingetreden. 

34. De uitbetaling van pe~ioen, gratificatie of 
onderstand geschiedt in Nederlanrl.sck-Indiëmaaode

lijks door de ontvangers van 's lands kas, en in 
Nederland driemaandelijks door de Rijksbetaal
meesters. 

Daartoe moet worden overgelegd eeoe attestatie 
de vita, in Indië af te geven door de bevoegde 
plaatselijke civiele autoriteit, en in Nederland 

door of van w6jte den Burgemeester der gemeente; 
in welke attestatie speciaal is vermeld : 

aangaande de weduwe, of zij al of niet ia 
hertrouwd; 

en betrefl'ende de kinderen, de data der ge
boorten, met bijvoeging: 

voor de jongens, of zij al of niet een burger
lijk of militair ambt bekleeden ; zoo ja, welk 
ambt; eu indien het een burgerlijk ambt ie, het 
bedrag der jaarlij ksche '3ezoldiging; 

voor de meisjes of zij al of niet gehuwd zijn 
en of zij al of niet een bnrgerlijk ambt bekleedeu; 
zoo ja, welk ambt, en het bedrag der jaarlijkBChe 
bezoldiging. 

De tot een gezin behoorende personen knnoen , 
als zij op dezelfde plaats wonen, gezamenlijk op 
ééne atte.statie de vita vermeld worden. 

17• 
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De attestatiën de vita zijn in Indië vrij van 
zegel; in Nederland moeten zij op zegel worden 
gesteld, wanneer pensioen, ondentand en gratifi
catie te zamen m~er dan driehonderd golden 
's jaars bedragen. 

Voor de in het buitenland wonende bedeelden 
W(lrden gelijke attestatiën de vita ~evorderd, doch 
alsdan voorzien van de legalisatie door een Neder

landsch diplomatiek agent of ccJDeol. 
De nit het fonds toegelegde oitkeeringen kunnen, 

bij behoorlijke volmacht, voor Je rechthebbenden 
worden ontvangen , doch mogen onder geenerlei 
t oorwendsel aan andere personen worJen overge
dragen of afgestaan ; terwijl daarop ook geeoe 
kortingen ten behoeve van particnliere schnld

eischers worden verleend. 
De door de mannen of vader■ van de bedeelden 

nagelaten scholden aan den lande zijn invorder
baar door inhouding van · hoogstens één achtste 

deel van het bedrag der nit het fond" toegelegde 
nitkeeringen. 

35. Bij het overlijden van een deelgenoot zal 
aan zijne nagelaten betrekkin~en of boedel-bered
deraara, ter bestr ijding der koeten van de be
grafenis, ten laste van het fonds worden betaald, 

zoo de overledene is geweest: 
Opperofficier • 
Hoofdoffi cier • • 
Subalterne officier 

De betaling geschiedL: 

/ 170 
125 
90 

a. in NederlandacA-Indië nit 's lanJs kas, en 

wel indien de overledene nog Ceitelijk tot het 
leger behoorde, op een door den militairen Inten
dant afgegeven mandaat van betaling, en zoo de 
overledene gepensionoeerd of eervol ontslagen was, 
op eene ordonoanLie van den llirecteur van Finao
CJen, wanneer de overledene in de residentie 
.Bata11ia verblijf hield, en op een mandaat van 
het hoofd van gewestelijk bestuur, wanneer de 
overledene buiten de residentie Batavia woonde, 
waaraan voor de eervol ontslagenen ([ehecht wordt 
eeoe verklaring van den ontvanger van 's lands 
kaa, opgemaakt volgens heL bij dit reglement be
hoorend model letter A. 

b. in Nederland, op de door den Minister van 
Koloniën aan te geven wijze. 

leden , bestaande uit actief dienende o{ gepension
neerde ofllcieren van het leger daar te lande, 
bijgestaan dbor een amanuensis en een adjonct
aman neo sis, allen deelgenooten aan het fonds. 

De leden, de amannenais en de adj unct-ama

nuensis worden benoemd door den Gouvernenr
Generaal; de leden op voordracht van den Com
manJant van het leger en Che{ van het Depar

tement van Oorlog; dè amanuensis en de adjooct
amenoensis op voordracht van de Directie. 

Het toe1icht op het beheer van het fonds wordt 
in Nederla11tucA-Irsdië gevoerd door den Goover
nen r- Geoeraal, die de wijze van beheer van het 
loods in Nederlantuclt-Indië regeit. 

Het beheer van het fonda in Nederland wordt 
gevoerd door of van wege den Minister van Koloniën. 

37. De leden der directie genieten geene gelde
lijke belooning. 

De amanuensis f!eniet een traktement van/ 250 
's maands , benevens / 50 'a maanda voor burean
h nnr en / 100 '1 maands voor ~chrijf- en kantoor

behoeften. 
De adjuoct-amaoneosis ~eniet een traktement 

van / 150 's maaods. 
De betalieg van deze trnkt~menten en vergoe

din!(en geschiedt ten l11t1te van het fonds uit 'a lands 
kas op declaratiën van den amanuensis en den 
adjunct-amanoeosis, door de Directie voor ge,ien 
geteekeod. 

38. Ue gelden van het fonds berusten in Indië 

in 's lands algemeeoe kassen, eu in Nederla1fd 
in 'a Rijks schatkist. 

De algemeeoe ontvangers van 's lands kassen 
zijn in lndii: belast met de ontvangsten en uit
gaven van hel fonds; in Nederland worden zij 
door de Rijksbetaalmeeaters bewerkstelligd. 

39. Ue ![elden, welke na kwijLiog van de uit
gaven overblijven , worden belegd: 

1°. op hypotheek van vaste goederen; 
2°. tegen inpandgeving van schuldvorderingen 

met hypolhtek ; 

3°. i:O inschrijvingen op het Grootboek der 
Nationale Schuld. 

40. Bij het Ministerie van Koloniën worden 
opiçemaakt en naar Indië gezonden: 

jaarlijà : 
eene re\<ening-conrant der in Nederla,sd voor 

III. Beheer pan Aet fond. en toezicM het fonds gedane ontvangsten en uitgaven; 
op dat beAe,r. een staat der aldaar ingehouden conlributiën, en 

een staat der aldaar betaalde weduwen-pensi-
36. Het beheer van het fonds wordt in Netler- oenen, graLificatiëa, onderstandeo en begrafenis

landlcA-Ittdië gevoerd door eeoe Directie van vijf kosten; 
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driemaat1deliju: 
een staat van de in de afgeloopen Jrie maanden 

bekend geworden veranderingen ten aan~ieo van 
degenen, die aldaar aan het fonds contrib11eeren 
en van degenen, die aldaar uit het fonds worden 
bedeeld. 

41. De Directie biedt den Gouverneur-Generaal 
oanmaal in het jaar een verslag van den stand 
van het fonds aan. 

Dit verslag houdt in eene gespecificeerde opgave 
van de in het afgeloopen jaar plaats gehad heb
bende ontvangsten en uitgaven, en behandelt verder 
alle zaken, welke voor het fonds van belang zijn, 
als het aantal gesloten huwelijken, het aantal 
bijgekomen en afgegane gebeneficieerden, de uit
zetting der gelden, euz. 

Dat verslag wordt in de J avucne Courat1t en 
in de Neà-1rrlat1tkc"8 Staaûcourant gepubliceerd 
en bij legerorder in lndië bekend gemaakt. 

Voorts wordt daarvan het noodige aantal exem
plaren afgedrukt ten behoeve van de Regeering in 
Nederland en in It1dië, van Staatscolleges en 
verdere autoriteiten, zoomede voor de deelgenooten, 

die het verlangen te kennen geven om in het 
bezit van een exemplaar te worden gesteld. 

42. Om de vijf jaren wijst de Minister van 
Koloniën een deskundige aan, ten einde nauw
keurig te onderzoeken in hoever de op het fonds 
rustende verplichtingen door de inkomsten en be
zittingen van het· fonds worden gedekt, en in 
verband daarmede een balans van het fonds op 
te stellen. 

Des geraden wijst de genoemde Minister een 
. of meer deelgenooten van het fonds aan om dien 

deskundige bij zij~ arbeid ter zijde te staan en 
in gezamenlijk overleg voorstellen te doen in het 
belang van het fonds. 

De vijfjarige balans van het fonds wordt open
baar gemaakt op dezelfde wijze als in artikel 41 
ten aanzien van het jaarverslag is bepaald. 

43. Door de Directie en bij het :Ministerie van 
Koloniën worden tijdig alle gegevens verzameld, 
benoodigd voor het instellen van het in artikel 42 
bedoelde onderzoek. 

De gepensionneerde officieren en de eervol ont
slagen officieren, die deelgenoot 11an het fonds zijn 
gebleven, doen uiterlijk op nltimo Maart van 
ieder jaar bij de Directie, - voor zoo veel de in 
Indië wonenden betreft - , of bij het Ministerie 
van Koloniën, - voor zooveel de buiten Neder
lantkcn-Indii wonentl.en aangaat--:-, inkomen eene 

opgave, volgens hei bij dit reglement gevoegd 

model B , vermeldende of er gedurende het afge
loopen burgerlijk jaar al dan niet mntatiën in 
hun gezin hebben plaats gevonden door: 

a. het overlijden der echtgenoote; 
ll. de geboorte of het overlijden van kinderen; 
c. het bekomen van eenig ambt door de jonge11,1 

of meisjes, waaraan in Indié een jaarlijksch inkomen 
van ze8"""'1tJrd guldetl of meer en in Nederland 
van drieluJ1lderd gulàm of meer is verbonden; 

d. het aangaan van een huwelijk door d!,°dochters. 
Na verloop van dat tijdstip wordt den deel

genooten, die verzuimden hunne opgaven in te 
dienen, een termijn gesteld , 'binnen welken zij 
alsnog aan hunne verplichting ten deze hebben te 
voldoen. 

Bij niet voldoening hieraan wordt den nalatigen 
gepensionpeerde eene boete ten bate van het fonds 
opgelegd van éét1 ten honderd van het bedrag van 
drie maanden pensioen. Deze boete wordt van 
het eerst uit te betalen pensioengedeelte geheven. 
Gelijke boete wordt iedere drie maanden van het 
pensioen ingehouden, zoolang de gepensionneerde 
in gebreke blijft, de opgave in te zenden. 

Door eervol ontslagen doch geen pensioen ge• 
nietende officieren, die den in de derde alinea 
van dit artikel bedoelden termijn" laten voorbitl 
gaan, zonder de opgave in te dienen, is eene boete 
ten bate van het fonds venchnldigd van tien ten 
lwnderd van de gewone contributie over drie maan• 
den van het vorig activiteitstraktement. Hun 
·wordt een termijn voor de betaling dier boete ge
steld, en bij wanbetaling daarran wordt het in 
artikel 3 sub c bepaalde toegepast. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 26sten Oc
tober 1893 (Staaûblad n°. 165). 

Mij bekend, 

De Mini8ter van Koloniën, (get.) v. D11n11:ll. 

(Artikel 35 van het Reglement.) 

De ondergeteekende 

(a) verklaart, dat 

die op den 

MODEL A. 

(IJ) 

(c) te 

(tl) is overleden, aan het wednwen

en weezenfonds der officieren van de land~cht 

in Nederla.ndsch-Indië beeft gecontribneerd, zoodat 

aanspraak is verkregen op begrafeniskosten ad 
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(e), bedoeld bij artikel 85 van het 

Reglement voor dat fonds. 

Te , den 18 • 

De (a) 

(a) Ambt en standplaats van dengene bij wien 
de overledene de contributie betaalde, 

_ (O) Naam, voornamen, rang en positie van den 
overledene. • 

(c) Datum van over lijden. 
(dJ Plaats van overlijden. 
(e) Bedrag in cijfers en in letters. 

(Artikel 43 van het Reglement.) 

Weduwen- en weezenfonds van de !officieren 
der landmacht in Nederlandsch-,ndië. 

Opgaaf der in den loop van het jaar
1 

18 
voorgevallen veranderingen in het gezi~ van den 

dergeteekende. 

1 

Naam en voor- Rang of 

laatstelijk Veranderihgen in 
namen van 

bekleede het gdzin. . 
den deelgenoot. r.ang. 

iemeijer, A. D. gepension- 16 Janua\18 • ge-
neerd kapi- boren ·een z on , Jan 

tein der Hendrik, 
infanterie. 18 Juli ~8 

de echtgenor. Maria 
Lnlofs overl en. 

NB. Heb~en geene 
veranderinger in het 
1tezin plaats gehad , 
dan wordt i~ deze kn-
lom gesteld : r Gcene". 

Opgemaakt te den 

De deelge,wot, 

27 Octooer 1893. BESLUIT , }landende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 30 Septem
ber 1893 (Staaû6lad n°. 146) in werking 
zal treden. S. Hi6. 

IN NAAK V&lf H. M. WILHELMINA, XNZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Jus• 
titie, van Waterstaat, Handel en Nijverheid ·en 
van Koloniën, van 16 October 1893, 2de afdee
Jing A , n°. 130, van 21 October 1893, L•. A, 
afdeeling Handel en Nijverheid, en van 24 Oo
tober 1893, Litt. A•, n°. 37; 

Gelet op art. 27 der wet van 80 September 1893 
(Staaû"fllad n°. 146); 

H ebbén goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat de wet van 30 September 1893 (Staat1"6lad 

n°, 146), houdende bepalingen op de fabrieks
en handelsmerken , zal in werking treden op 1 De
cember 1893. 

De voormelde Ministers zijn belast met de nit
Toering van dit besluit, hetwelk in het Staat1"6lad 
en in de S taat,courant zal worden geplaatat. 

Het Loo, den 27aten October 1893. 

(.get.) EMMA. 

De Minuter oan Ju.,titie, (.get.) S111mT. 

De Min. oan Waterataat, Handel en Nijverlieitl, 
(get.) C. LELY, 

De Minilter oan Kolrmiën, (.get.) v. DEDElll. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1898.) 

28 Octo"fler 1893. BESLUIT, tot aanwijzing der 
kringen van de commissiën van aanslag voor 
de belaating op bedrijfs- en andere inkomsten 
en van hare standplaatsen. S. lli7. 

IN NA.All VAN H. M. w lLHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Financiën, van 11 October 1 893 , n°. 7 5 , 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 19 §§ 1 , 2, 5 en 8 der wet 
van 2 October 1898 (Staata"fllad n°. 149), be
treffende de belaating op bedrijfs- en andere in
komsten; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
24 October 1893, n°, 20); 

Gelet op het nader rapport van genoemden 
Minister, van 27 October 1893, n°. 106, 
Directe Belaatingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Commissiën van aanslag voor de be-
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laeting op bedrijfs• en andere inkomsten worden 
ingeateld ter plaats 1111 yeor de kringen omschre
ven in den aan dit besluit p:ehe~hten staat. 

2. De leden der commissiën van aanslag, 
buiten den voorzitter en den I nspecteur der 
Regislratie, genieten ieder zes gnlden voor eiken 
dag waarop zij hare vergaderingen bijwonen. 

De declaratiën wegens presentiegeld worden per 
drie maanden ingezonden aan het Departement 
van :Financiën. Zij vermelden de dagen waarop 
de vergaderingen zijn bijgewoond en worden door 
den voorzitter voorzien van eene verklaring dat 
de opgegeven vergaderingen werkelijk door den 
declarant zijn bijgewoond. 

3. De commissiën van aanslag vergaderen in 
de gemeente waarin zij gevestigd zijn, tenzij 
door den voorzitter eener commissie , welker 
werkkring &ich over meerdere· .gemeenten uit• 
strekt, eeoe andere plaats binuen den haar aan
gewezen kring voor de vergadering wordt aan
gewezen. 

De reis en verblijfkosten worden aan de leden 
der commissiën, buiten den voorzitter, vergoed 
overeenkomstig de bepalingen vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van Il Jannari 1884 (Staat•• 
6lad n•. 4). Zij worde11 gerangschikt in de 
derde klasse, bedoeld bij art. 2 v au even gemeld 
besluit. 

De declaratiën van reis- en verblijfkosten 
worden ingediend bij het Denartement van Finan• 

. Qiën; art. 21 van voormeld besluit van ö Januari 
1884 is op deze declaratiën van toepassing. 
· 4. , Onder de benamingen : • kantoren of af-

STA AT van l&ringe,a 1/Jaarooor l&raeAtem 

art. 1 Il , § 2, d8'1' 1Det van 2 Oeto6er 
1893 (Staata6lad n•. 149), Commianim 
van «a,ulag· ooor de /Jeuuti"!I op 6edrij/1• 
e,a MUlere in/rwuten toordeta i"9utelà en 
11a11 l,are atandplaaûen. 

Provinciale Inspectie ROTTERDAM. 

STANDPLAATSEN DER COMMISBIÉN VAN AANBL.A.G. 

Boitertlam. 

GEllEENTl!N OF G KDEELTEN VAN GEJlEENT.l!I, 

TOT J:LKE COMMISSIJ: BEHOORENDE. 

Rotterdam 1 • afd. 

Bottu•dam. 
Rotterdam 2• afd. 

B ott1rdam. 
Rotterdam 3• afd. 

R otterdam. 
Kralingen, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk 

a/d IJssel. 

Ylaardi•gen. 
Vlaardingen , Vlaardingerambacht, Maassluis, 

Rozen borg, Overschie, Kethel, Schiebroek. 

'e Graoentea•de. 
·•a Gravenzande, Naaldwijk , Monster, Loos• 

duinen, de Lier, Sehiplniden , Maasland. 

Dllft . 
Hof van Delft, Vrijenban, Pijnacker, Noot• 

dorp, Rijswijk, Wateringen, Voorburg, Venr, 
Zegwaard, Zoetermeer, Stompwijk. 

deelingen", voorkomende in den staat bedoeld 
bij artikel 1 van dit besluit, worden versta~n : '• Grav,nllage. 
~- k · ,__ f fd . der . • 'a Gravenhage l• afd., Scheveningen. 
ue nngen van ..... ntoreu o a eebngen directe , 

·belasti,ngen zooals zij door Ons zijn of nader ,',-Graoe,sll«g.e. 
zullen .worden vastgesteld. 's Gravenhage 2• afd. 

De Minister van Financiën is belast met. de Leiden. 
uitvoering van dit besluit, dat in het 8taat16latl Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, W Bl• 

zal worden geplaatst en . waarva; afschrift zal mond, Voorschoten. 

worden gezonden aan den Raad . van State en aan L, i tl, e "· 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten October 1893. 
(§et.) EMMA, 

De Mi11iater van l'inaneiiin, (§et.) P!ERSON. 

(Uitgeg. 14. N0t1. 1893.) 

Sassenheim, Lisse, Hillegom, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Voorhout, Katwijk, Rijns• 
burg, Valkenburg, Wassenaar. 

..J. lp Il en. 
Alphen, Aarlanderveen, Ondshoorn, Bo.Je• 

graven, Zwammerdam, Hazerswoude, Benthuizen, 
Boskoop, Koud~kerk,- Woerden, Waarder, Bar
woutswaarder, Rietveld. 

Wou/Jrugge. 
Nienwkoop, Nienwveen, Zevenhoven, Ter 
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Aar, Alkemade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, · 

Woubruf!ge. Provinciale Inspectie AMSTERDAM. 
G o u da. ,J. m , te r d a m. 

Reeawqk, Waddinxveen , Ber!lschenhoek, 
Berkel, Hillegersberg, Bleiswijk, Zevenhnizen, 
Moerkapelle, Moordrecht, Oudewater, Papekop, 
Lange-Ruige Weide, Hekendorp. 

Gou·d a. 
Haastrecht, Vlist, Bergambacht, Ammerstol, 

Schoonhoven, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, 
Krimpen a/d IJssel, Onderkerk a/d IJBSel, 
Berkenwoude, Stolwijk, Gouderak. 

Helle" o et, lui,. 
Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Oudenhoorn, 

Nieuwenhoorn, Zuidland, Heenvliet, Zwarte
waal, Abbenbroek, Spijkenisse, Hekelingen , 
Geervliet, Brielle, Oostvoorne, Vierpolders, 
Rockanje. 

Mi d d e l l, a r "i ,. 
Middelharnis, Sommehdijk, Dirksland, Melis

sant, Herkingen, Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, 
Stad aan 't Haringvliet, den Bommel, Ooit• 
gen•plaat, Goedereede, Stellendam, Ouddorp. 

Z"' ij " à re c !, t. 
IJsselmonde, Charlois, Hoogvliet, Pernis, 

Poortugaal, Rhoon, Ridderkerk, .Barendrecht, 
H eerjansdam,Zwijndrecht, Hendrik-Ido .Ambacht. 

0" d-B e ij er la" d. 
's Gravendeel, Strijen, Maasdam, Putters

boek, Numansdorp, Klaaswaal, Ond-Beijer
land, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil, 
Gondswaard, Heinenoord, Mijnsheerenland, 
Westmaas. 

.4. l 6 la II er da m. 
Alblasserdam, Papendrecht, Oud Alblaa, 

Nienwlekkerland, Bleskensgraaf, Streef kerk, 
Brandwijk, Molenaarsgraaf, Dubbeldam. 

Sliedrecht. 
-Sliedrecht, Giessendam, Wijngaarden, Har

dinxveld, Giessen-Nieuwkerk, Penrsnm, Ameide, 
Meerkerk, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, 
Groot-Ammers, Ottoland, Goudriaan, Noordeloos. 

G o ri" c !, 11 m. 
Gorinchem, Arkel, Hoornaar, Schelluinen, 

Hoogblokland. 

L1111rdam. 

Leerdam, Schoonrewoerd, Asperen, Heukelum, 
Kedichem, Leerbroek, Nieuwland, Vianen, 
Lexmond, Hagestein, Hei- en Boeikop, Ever
dingen. 

Amsterdam, llirecte Belastingen 1 • en 2• 
kautoor. 

.4. m1terda m. 
.Amsterdam, Directe Belastingen S• en 1,• 

kantoor. 

.4.m 1terd am. 
.Amsterdam, Directe Belastingen 4,• en 6• 

kantoor. 

Haarlem. 
Bloemendaal, Spaarndam, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemst~de, Bennebroek, Zand• 
voort, Schoten, Haarlemmermeer, Aalsmeer. 

de1J Hel der. 
den Helder, Texel, Vlieland, Terschelling, 

Wierinp:en. 
Scl,age'lf . 

Schagen, St. MHrten, Barsingerhorn, Zijpe, 
Anna Paulowna, Wieringerwaard, Petten, Cal
lantsoog, Nieuwe-Niedorp, Oude-Niedorp, Winkel, 
Oudkarspel, Harenkarspel, Warmenhuizen. 

B erger,. 
Bergen, Schoorl, Egmond binnen, Egmond 

aan Zee, Koedijk, Oudorp, St. Pancras, Broek 
op Langendijk, Noord-Scharwoude, Zuid-Schar
wonde, Heiloo, Limmen, Akersloot. 

BefJerw ijl:. 
Beverwijk, Velsen, Wijk aan Zee en Dnin, 

Assendelft, Uitgeeat, Heemskerk, Castricnm. 
H oor1'. 

Hoorn, Berkhout, Avenhorn, Oudendijk, 
Beets, Wognnm, Sijbekarspel, Spanbroek, Hoog
wond, Obdam, Opmeer, Hensbroek, Schermer
horn, Oterleek, Heerhugowaard, Ursnm, Zuid
en Noord -Schermer. 

E,.}l,uize'lf. 
Enkbuizel!, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoog• 

karspel, Urk, Medemblik, .A bbekerk, Wervers
hoof, Twisk, Opperdoes, Midwoud, Andijk, 
Blokker, Zwaa11, Westwoud, Schellinkhout, 
Wijdenes, Venhuizen, Nibbixwoud. 

N ie u ,o e r•.4. m , te l. 
Nieuwer-Amstel, Watergraafsmeer, Onder

.Amstel, Uithoorn, Sloten. 
Hi lfJer1um. 

Hilversum, '• Graveland, Kortenhoef, .Anke
veen, Naarden, Bnuum, Blaricum, Hoisen, 
Laren, Weesp, W eesperkarspel, Nederhorst den 
Berg, Muiden, Diemen. 
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Zaattdam. 
Zaandam, Oostzaan, Kool!' aan de Zaan, 

Westzaan, Wormerveer, Wormer, Jisp, Krom
menie, Zaandijk. 

Purmerend. 
Purmerend, Beemster, Ilpendam, Wijdewor

mer, Oosthoizen, Edam, Middelie, Warder, 
Kwadijk, Monnikendam, Broek in Waterland, 
Marken, Katwoude, Buiksloot, Nieuwendam, 
Ransdorp, L1ndsmeer, de Rijp, Graft. 

Yreeuo ij k. 
IJs,elstein, Benschop, Polsbroek, Lopik, 

Jaarsveld, Willige Langerak, Vreeswijk, J nt
phaas, Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal. 

.dm ersfo ort. 
Amersfoort, Hoogland, Bunschoten, Stouten

burg, Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, 
Eemnea. 

Ze is t. 
Zeist, de Bildt, Bunnik, Odijk, Werkhoven, 

Driebergen, Rijsenburg, Doorn, Maarn, Lang
broek, Cothen, Wijk bij Duurstede, Leersum, 
Amerougen, Rhenen, Veenendaal, Ren11rnude. 

B reu k e l en-~ ij en rode. 
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Loenen, Loener

sloot, Looodrecht, Abcoude-Proostdij, Abcoude
Baambrugge, Vreeland, Nigtevecht, Breukelen
Nijenrode, Breukelen-SI. Pieters, Ruwiel, Koc
kengen, Laagnieowkoop. 

Utrecht. 
Maarsaen, Maarsseveen, Tienhoven, Zuljlen, 

Westbroek, Achttienhoven, Maartensdijk, Har
mele~, Haarzuilens, Vleuten, Oodenrijn, Veld
huizen, Kamerik, Zegveld, Moutfoort, Willeskop, 
Linschoten, Snelrewaard, Hoenkoop. 

Provinciale Inspectie LEEUWARDEN. 

L e e u to a r d e n. 
Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Baardera

deel, Hennaarderadeel. 
Franeker. 

Franekel", Franekeradeel, Barradeel, 't Bildt. 
Dokk u m. 

Dokkum, Oostdoogeradeel, Westdoogeradeel, 
Ameland, Schiermonnikoog. 

B i n s u m a g e es t. 
Ferwerderadeel, Dantumadeel, Kollumerland. 

Snul:. 
Sneek, Wijmbritseradeel, Ylst. 

Bols toard. 
Bolsward, Wonseradeel, Worknm. 

Balk. 
Gaasterland, Sloten, Hemelumer-Oldephaert, 

Hindeloopen, Stavoren. 

Heerenueen. 
Schoterland, Aengwirden, Weststellingwerf, 

Lang 10 eer. 
Haskerland, Doniawental, Lemsterland. 

..dkl,r11m. 
ldaarderadeel, Rauwerderhem, Utiogeradeel. 

Berg um. 
Smallingerland, Achtkarspelen, Tietjerkste

radeel. 

Gorredij /:. 
Opsterland, Ooststellingwerf • 

Provinciale Inspectie GRONINGEN. 

W'insu m. 
Leens, Ulrum, Kloosterburen, Eenrum, Win

sum, Adorp, Bafto, Haren, Noorddijk. 
Zuidllorn. 

Ezinge, Oldehove, Grootegast, Grijpskerk, 
Oldekerk, Zuidhorn, Aduard, Leek, Marum, 
Hoogkerk. 

Hoo9ezand. 
Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Slochteren, 

Noordbroek. 
Wilderr,an/:, 

Veendam, Meeden, Muntendam, Wildervank, 
Onstwedde. 

W'ins cll o ten. 
Winschoten, Beerta, Finsterwolde, Nieowe 

Schans, Bellingwolde, Scheemda, MHwolda. 
0 u tl e-P e k e la. 

Onde-Pekela, Nieuwe-Pekela, Wedde, Vlagt
wedde. 

À p p i n g e d a m. 
Delfzijl, Appingedam, Biernm, Loppersum, 

Nieuwolda, 't Zandt, Termunten. 
Bedum. 

Bedum, Warfl'um, Middelstam, Uithuizen, 
Uithuizermeeden, Kantens, Usquert, Stedum, 
Ten Boer. 

Á.ssett:· 

Aaseo, Smilde, Rolde, Peire, Roden, Eelde, 
Vries, Zoidlar_eo, Norg, Beilen, Westerbork, 
Gieten; Gasselte, Anlo, Ruinen. 

Meppel. 

Meppel, RninerwolJ, de Wijk, Nijeveen, 
Diever, D\\;ngelo, Havelte, Vledder. 

Emmen. 
Emmen, Odoorn, Borger. 
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Hooge11een. 
Coevorden, Dalen, Schoonebeek, Hoogeveen, 

Znidwolde, Zweelo, Oosterheseelen, Sleen. 

Provinciale Inspectie ZWOLLE. 

Zwolle. 
Hasselt, Staphorst, Dalfsen, Zwollerkerspel. 

De 11 en te r. 
Wijhe, Olat, Bathmen, Diepenveen, Raalte, 

Heino, Hellendoorn. 
Almelo. 

Stad-Almelo, Ambt.Almelo, Rijssen, Wierden, 
Holten. 

Ootmar,um. 
Ootmarsum, Denekamp, Tubbergen, Weerselo, 

Vriezenveen. 
Enacltedl. 

Enschedé, Lonneker, Haaksbergen, Losser, 
Oldenzaal. 

Hengelo. 
Hengelo, Stad-Delden, Ambt-Delden, Borne, 

Goor, Diepenheim, Markelo. 
Kamp en. 

Genemuiden, Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, 
IJsselmniden, Zalk en Veecaten. 

8 t eenw ijl:. 
Steenwijk, Giethoorn, Steenwijkerwold, Olde• 

markt. 
Z w a r t a l u ia, 

Zwartsluis, Wanneperveen, Stad-Vollenhove, 
Ambt-Vollenhove, Kuinre, Blokzijl, Blankenham. 

0mm en. 
Stad-Ommen, Ambt-Ommen, Stad-Harden

berg, Ambt-Hardenberg, Gramsbergen, den Ham. 
À11ere11at. 

Avereest, Nieuwleusen. 

Provinciale Inspectie ARNHEM. 

A.r n 1, em. 
Brommen, Rheden, Rozendaal. 

1"'ageningen. 
Wageningen, Ede, Doorwerth, Renkum. 

Apeldoorn. 
Apeldoorn, Voorst. 

Zutplt6'1. 
Lochem, Warnsveld, Gorssel, Laren. 

nou!Jurg. 
Doesburg, Hummelo, Angerlo, Zelhem, W ebi, 

Hengelo, Steenderen, Vorden. 
Do et in c A.e m. 

Stad-Doetinchem, Ambt-Doetinchem, Wisch, 
Dinxperlo, Gendringen, Bergh. 

ff" Î n t tl r I ID ij l:. 
Winterswijk, Aalten. 

Groenlo. 
Groenlo, Lichtenvoorde, Eibergen, Borculo, 

Neede, Ruurlo. 

Ze11 en aar. 
Zevenaar, Didam, Duiven, Westervoort, 

Herwen en Aerdt, Pannerden. 

Nijmegen. 
Milligen, Ubbergen, Groesbeek, Hen men, 

Beuningen, Ewijk, Wijchen, Balgoij, Bergharen, 
Batenburg, 01·erasselt. 

Be'.mm el. 
Bemmel, H nissen, Gent. 

Ke,t,eren. 
Kesteren, Lienden, Dodewaard, Echteld, 

IJzendoorn, Elst, Valburg, Heteren, Hemmen, , 
Manrik, Wadenoijen, Zoelen, Ophemert, Varik. 

Druten. 
Wam~l, Dreumel, Heerewaarden, Appeltern, 

Drnten, Horssen. 
Z a lt lJ o m m II l. 

Zaltbommel, Kerkwijk, Gameren, Hurwenen, 
Rossum, Brakel, Zuilichem, Poederoijen, Hedel, 
Ammerzoden, Nederhemert, Driel. 

Gelàermalaen. 
Waarden borg, Herwijnen, Voren, Haaften, 

Est eo Opijnen, Cnlenhorg, Beusichem, Gel
dermalsen, Buurmalsen, Boren, Beesd, Deil. 

Ha r à e r w ij l:. 
Elburg, Doornspijk, Harderwijk, Ermelo, 

Nijkerk, Hoevelaken, Potten, Barneveld, Scher
penzeel. 

Epe; 
Hattem, Oldebroek, Epe, Heerde. 

Provinciale Inspectie MIDDELBURG. 

M i ààe llJ u rg, 
Oost• eo West-Souburg, Ritthem, Grijpskerke, 

Koudekerke, Nieuw- en St. Joosland, Arne
muiden, Domburg, Oostkapelle, Westkap11lle, 
Aagtekerke, Zootelaode, Biggekerke, Meliskerke, 
Veere, Vrouwenpolder, St. Laurens, Serooskerke. 

Z i er i izee. 
Zierikzee, Kerkwerve, Noordgouwe, Noord

welle, Haamstede, Burgh, Renesse, Serooskerke, 
Ellemeet, Elkerzee, Brouwershaven, Dreischor, 
Zonnemaire, Duiveudijke, Nieuwerkerk, Brui
nisse, Ouwerkerk, Oosterland. 

S t. M a a r t e n , à ij l:. 
Tholen , Ond-Vossemee_r, Poortvliet , St. 
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Maartensdgk, Scherpenisse, St. Annaland, Sta• 
veniase, St. Philipsland. 

K.o rtgene. 
Colijnsplaat, Kats, Kortgene, Wissekerke. 

Goe•. 
Goee, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge, Kat• 

tendijke, Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, 
Rilland-Bath, Schore, Yerseke, Heinkenszand, 
's Heer-Arendskerke, 's Heerenhoek, Borsselen, 
Wolphaartsdijk, 's Gravenpolder, 's Heer-Abts
kerke, Hoedekenskerke, Baarland, llriewegen, 
Ellewoutsdijk, Ondelande, Nisse, Ovezande. 

.J. ~el. 
Neuzen, Hoek, Zaamslag, Axel, Koewacht, 

O.verslag, Zuiddorpe, Halst, Graauw en Lan
gendam, St. Jansteen, Clinge, Hontenisse, 
Hengstdijk, Ossenisse, Stoppeldijk, Boschkapelle, 
Sas van Gent, Philippine, Westdorpe. 

Oo, tb urg. 
Oostburg, Waterlandkerkje, Znidzaode, Cad

zand, IJzendijke, Biervliet, Hoofdplaat, Bres• 
kens, Groede, Nieuwvliet, Schoondijke, Aarden• 
burg, Eede, St. Kruis, Sluis, Retranchement. 

Provinciale Inspectie 's HERTOGENBOSCH. 

'e H e r t o g en lJ o , c !,. 
Vlijmen, Herlikhuizen, Drnnen, Nieuwkuijk, 

Engelen, Bokhoven, .Vught, Helvoirt, Crom• 
voirt, St. Michielsgestel, den Hungen, Boxtel, 
Esch, Liempde. 

o,,. 
Oss, Heesch, Berghem, Nistelro.le, Rosmalen, 

Geffen, Nuland, Berlicum, Dinther, Heeswijk, 
Empel en Meerwijk, Lith, Lithoijen, Alem
Maren en K888el, ·Oijen en Teeffelen. 

Raoen1te.in. 
Ravenstein, Huisseling en Neerloon, Dieden

Demen en Langel, Denrsen en Dennenburg, 
Megen- Haren en Macharen, Herpen, Schaijk, 
Grave, Velp, Gassel, Escharen, Reek, Zeeland. 

Helmond. 
Helmond, Aarle-Rixtel, Stiphont, Bakel en 

Milheeze, Mierlo, Asten, Vlierden, Deurne en 
Lieasel, _Someren, Lierop, Veghel, Uden, Erp, 
St. Oedenrode, Schijndel, Son en Breugel. 

Gemert, Boekel, Beek en Donk, Lieshout. 
EindAor;en. 

Eindhoven, Stratum, Strijp. Gestel en Blaart• 
hem, Woensel, GeldroF, Zes gehuchten, Veld• 
hoven en Mereveldbonn, Waalre, Aalst, Oerle, 
Zeelst,N noen- Gerwen en Nederwetten,Tongelre, 

Leende, Heeze, Budel, Maarheeze, Soerendonk
Sterksel en Gassel, Valkenswaard, Bergeijk, 
Luijksgestel, Borkel en Schaft, Westerhoven, 
Dommelen, Riethoven, Bladel en Netersel, Ren
sel, Hoogeloon- Hapert en Casteren, Vessem
Wintelre en Knegsel, Eersel, Dniz~l en Steenael, 
Hooge en Lage Mierde. 

Tilhrg. 
Goirle, Baarle-Nassau, Alphen en Riel, 

Oisterwijk, Berkel, Haaren, Moergestel, Uden
hout, Oirschot, Best, Oost- West- en Middel
beers, Hilvarenbeek, Diessen. 

Breda . 
Teteringen, Ginneken en Bavel, Princenhage, 

Chaam, Dongen, Gilze en Rtiijen, 'sGravenmoer, 
Zundert, Rijsbergen, Oosterhout. 

Roo,endaal. 
Roosendaal en Nispen, Zevenbergen, Klundert, 

Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, Standdaar
buiten, Hoeven, Etten en Leur, Rucphen en 
Vorenseinde. • 

Bergen op Zoom. 
Bergen op Zoom, Halsteren, Wouw, Ü88en

drecht, Woensdrecht, H nijbergen, Putte. 
Steenbergen. 

· Steen bergen en Kruisland, Dinteloord en 
Prinsland, Nieuw-Vosaemeer, Willemstad, Fijnaart 
en Heiningen. 

Waalwijli:. 
Waalwijk, Baardwijk, &soijen, Geertrniden• 

berg, Raamsdonk, Waspik, Made en Drimmelen, 
Loon op Zand, Capelle, Spranit, Vrijhoeve
Capelle, Hooge en L11ge Zwaluwe, Terheijden. 

H eu Id en. 
Hensden, Herpt, Oudhensden, Heesbeen

Eethen en Genderen, Wijk en Aalburg, Veen, 
Woudrichem, Rijswijk, Giessen, Op- en Neer
Andel, Werkendam, de Werken en Sleeuwijk, 
Dnasen-Mnnster en Mnilkerk, Almkerk, Meea
wen-Hill en Babyloniënbroek, Dronitelen
Hangoort-Gansoyen en Doeveren. 

Provinciale Inspectie MAASTRICHT. 

Ma a I t r i c !, t. 
Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Cadier en Keer, 

Gronsveld, Heer, Mheer, Rijckholt, St.Geertrnid, 
Eijsden, Mesch, Ambij, Bemelen, Borgharen, 
Bunde, Itteren, Meersen, Schimmert, Ulestraten. 

Yalli:enburg. 
Berg en Terblijt, Honthem, Huisberg, Klim

men, Oud Valkenbnrl(, Schin op Geulle, Valken
burg, Wijnandsrade, Gulpen, Margraten, Noor-
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beek, Slenaken, Wittem, Wijlre, Vaals, Bocboltz, 
Simpelveld, E ijgelshoven, Heerlen, Nieuwen
hagen, Schaesberg, Ubach over Worms, Voeren
daal, Kerkrade. 

Sittard. 
Amstenrade, Biagelrade, Brunssum, Jabeek, 

Merkelbeek, Oirsbeek, Schiooeo, Schinveld, 
Geleen, Spaubeek, Urmond, Born, Rroeksittard, 
Grevenbicht, Limbricht, Munstergeleen, Nieuw
stadt, Obbicht en Papenhoven, Sittard, Eebt, 
Maasbracht, Ohé en Laak, Roosteren, Stevens• 
weert, Susteren , Hoensbroek, N utb, Heek , 
Elsloo, Geulle, Stein. 

Roermond. 
St. Odiliënberg, Herten, Jllelick eo Herken

bosch, Linne, Montfort, Posterholt, Vlodrop, 
Horn, Maasniel, Swalmen, Heijthnijzen, Haelen, 
Nunhem, Roggel, Baexem, Buggenum, Neer. 

Weert. 
Weert,. Stramproy, Nederweert, Ittervoort, 

Thorn, Beegden, Gratheui, Heel en Panheel, 
Hunsel, Wessem, Neeritter. 

Y1H1lo. 
Arcen en Velden, Kessel, Maasbree, Meijel, 

Beesel, Belfeld, Tegelen, Helden, Broekhuizen, 
Grubbenvorst, Horst, Sevenum. 

Gennep. 
Gennep, Mook en Middelaar, Ottersum, 

Bergen, Meerlo, Venraij, Wanssum. 
Bozmeer. 

Box moor, Beugen eu Rijkevoort, Maashees eo 
Overloon, Oploo-St. Anthonis en Ledeacker, 
Sambeek, Vierlingsbeek, Wanroij, Beers, Cuyk 
en St. Aratha, Haps, Linden, Mill en St. 
Hubert, Oeffelt. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 28 October 1893 

(Staafablad n°. 167). 
Mij bekend, 

De Miniater oan Fit1allCÏëtl, (get.) P!ERSON. 

2 November 1893. BESLUIT, betreffende de lich
ting der nationale militie van het jaar 1894. 
S. lóB. 

l!r l!U.AJI VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Mioiaten van Oorlog, 
van Binnenlandsche Zaken en vao Marine, van 
24 Octoher 1893, VIIde Afd., N•. 77, vao 
30 October 1893, N°. 1464 M, Afdeeling Militie 
eo Sch utterijen, tn vao 30 October 1894, 
Bureau B, N•. 42; 

~elet op de wet van 19 Augustus 1861 (Staat,. 
blad n•. 72), betrekkelijk de nationale militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. t. De lichting der militie vao het jaar 

18114 bedraagt 11,000 mao, waorvan 600 mao 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel, door elke 
provincie in die lichting te dragen, wordt· aan-
11:ewezen in de 4de kolom van den staat, bij dit 
beslnit behoorende. 

3. De lotelingen , voor den dienst ter zee te 
bestemmen, worden daartoe gekozen uit degenen, 
die zich overeenkomstig artikel 160 van voren
genoemde wet, zooals dat artikel is 11:ewijzigd bij 
de wet vno 4 April 1892 (Staatablad n°. 66), 
aangemeld hebben om bij de zeemilitie te dienen. 

Het aantal, door elke provincie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt bepaald, immers voor zoover 
mo!!elijk, naar de verhouding welke beataat tua
schen het getal dergenen, die zich in de provincie 
voor den dienst bij de zeemilitie hebben aange• 
meld, en het geamenlijk getal van hen, die in 
het • @'eheele Rijk zich daarvoor hebbeu opgegeven. 

De Ministers van Oorlog, van Binnenlnndsche 
Zaken en van Marine zijn, ieder voor 1ooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatablad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den November 189S. 
(get.) EMMA. 

De Mi11iater van Oorlog, (get.) SEYPPARDT. 
De Miniater van Binnenlandaclie Zaktm, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 
De Miniater 11an Marine, (get.) J. C. JANSEN. 

(Uitgeg. 16 Nov. 1893.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 2 November 1893 (Staat,blad .n°. 158). 

STAAT, aanwijzen<le het door elke prooincie te dragen aandeel in de 
lichting der nationale militie van 1894, ten bedrage van 11,000 man. 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar UITSLAG mm GLOBALE O:PGEL!C.D 
PROVINCillN. het aandeel der Opmerkingen. 

Lroviocie, BEREX::F.NIN G. AANDEEL. 
vo gen• art. 2 

der wet, is 
berekend. 

Noordbrabant. , 4777 122416368 1224 * Deze breuken 
42918 zijn, als de hoogste, 10320 

Gelderland .. 4917 126042918 1260 elk voor een geluel 

2874.8 gerekend , tot het 
Zuidholland . . 9031 231442918 • 2315 vinden van de bij 

6664' de globale bereke• 
Noordholland • 7597 194742918 1947 ning te kort komen-

z 
17148 de manschappen. 

eeland . 2007 51442918 514 
6328 

Utrecht . . 1967 50442918 504 

Friesland 3366 
ê0684, 

811242918~ 863 

Overijssel . 2732 
9i00 

700 42918 700 

Groningen. 2645 67739614" 
42918 

678 

D renthe .. 1317 723634" 338 
' 

33 42918 

;imburg •• .. 2562 65627792" 657 
' 42918 

TOTAAL •• • 42918 10995214690 
42918 

11000 

Ons bekend , 
De Minuter van Oorlog, (get. ) SEYl!'l!'ABDT. 

De Minutw van Binnenlandacke Zaken, TAK VAN POORTVLIET. 

De Minûter van Marine, J. C. JANSEN. 

9 November 1893. BESLUIT, ter uitvoering, voor 
zooveel Nederlandsck-Indiii betreft, van art. 2 
der wet van 30 September 1893 (Staatablad 
n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks
en handelsmerken. S. 159. 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van 3 November 1893, litt. A• , n°. 59, 
en van den 7den November 1893, n°. U4, 
2de afdeeling; 

Gelet op de bij de wet van 12 December 1892 
(IndûcA Staatlblaà 1893, n•. 99) goedgekeurde, den 

14 April 1891 te Mad!rià gesloten overeeenkomst 
en op art. 2 der wet van 30 September 1893 
(Staatsblad n°. 146) ; 

IN NAAM VAN H. M. WIL HELMINA, ENZ. 

WIJ' EMMA, JINZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Miniaters van Koloniën en van Justitie, d.d. 4 Oc
tober 1893, litt. A •, n°. 50 en van den lOden 
October 1893, n°. 93, 2de afdeeling A ; 

Den Raad van State geboord (advies . van den 
31 October 1893, n°. 15); 

Hebben goeJgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met den dienst van den industrieelen 

eigendom is in Neàerlandack-Indië belast het 
Departement van Justitie aldaar, els Hulebnreau 
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van het te ', Graoenk/1{/e gevestigde Bureau voor 
den industrieelen eig~ndom.-

Dat Hulp►ureau is tevens hulpbewaarplaats, 
belast met de openbare ll!ededeeliug van de fabrielcs• 
en handelsmerken in Nederland,ck-Indië. 

Het Hulpbureau verstrekt aan het Bureau te 
', Grauenkage alle inlichtingen betreffende den 
iudustrieelen eigendom, welke dit verlangt. 

2. Het recht tot uitsluitend gebruik van een 
merk ter ouderscheidinp; van iemands fabrieks
of handelswaren, van die van anderen komt toe 
aan dengene, die het eerst tot omschreven doel 
van dat merlr in Nederlandack-Indi.ë of in Neder

la,ul, Suriname of Curaçao gebruik heeft ge• 
maakt, doch alleen voor die soort van waren, 
waarvoor het door hem gebruikt is, en niet lan
ger dan drie jaren na het laatste gebruik. 

Behoudens bewijs van het tegendeel en het be
paalde bij het volgende lid, wordt hij, die het eerst 
voldeed aan de voorschriften van art. a, geacht 
de eerste gebruiker van het ingezonden merk te zijn. 

Hij die binnen de termijnen, bepaald bij art. 4 
der internationale overeenkomst tot bescherming 
van den industrieelen eigendom, den 20s!en Maart 
1883 te Parij, gesloten (lndilck Staatsblad 1888, 
n•. 187), aan het Hulpbureau voor den indUB• 
trieelen eigendom . een merk heeft ingezonden, 
hetwelk hij met inachtneming van art. 6 der even• 
genoemde overeenkomst in een der tot die over
eenkomst toegetreden staten regelmatig heeft ge
deponeerd, wordt geacht van dat merk reeds bij 
den aanvang van den loepassclijken termijn in 
Nederlandsck-Indië gebruik te hebben gemaakt. 

3. Ter verkrijging van de inschrijving van een 
merk zendt de belanghebbende aan het Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom twee ondertee
kende exempl11ren eener duidelijke afbeelding en 
daarmede overeenstemmende nauwkeurige besc~ij
ving van zijn merk. In deze beschrijving moeten 
tevens worden vermeld de aoort van waren, waar
voor het merk bestemd is, en de woonplaats van 
den inzender. 

De inzending kan ook geschieden door een 
schriftelijk daartoe gemachtigde. 

Het merk mag geene woorden of voorstellingen 
bevatten, in strijd met de openbare orde of de 
goede zeden. Het mag niet bevatten, zij het 
ook met eene geringe afwijking, het wapen of 
den stempel van eenig pnbliekrechterlbk lichaam. 

Bij de inzending is voor elk merk een bedrag 
van tien gulden te voldoen, waarvan in geen 
geval teruggave geschiedt. 

4. Het overeenkomstig het vorige artikel inge
zondel) merk wordt, behoudens het bepaalde bij 
art. 8', loor het Hnlpburean voor den indnstrieelen 
eigendom binnen drie dagen na den dag der ont
vangst ingeschreven in het daartoe bestemde open•
bare register, waarvan het model hetzelfde is als 
het door den Minister van J nstitie krachtens art, 6 
der wet van 30 Septémber 1893 (Nederlandack 

Staat&ólad n°. 146) vastgestelde. 
LJe beide overgelegde exemplaren van de af. 

beelding en beschrijving worden gewaarmerkt, 
met bijvoeging van de dagteekening en het nommer 
waaronder de inschrijving in het register plaats 
hteft. 

Een dier exemplaren wordt binnen drie dagen 
daarna aan den inzender teruggezonden. 

Aan het andere exemplaar wordt in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van art. 3, de vol
macht gehecht. 

5. Door de zorg van het Hnlpbnreau voor den 
ind9strieeleu eigendom warden in de eerst ver
schijnende Jauaacke Courant van iedere maand 
de in art. 3 bedoelde beschrijvingen opgenomen 
van de sedert de laatste openbaarmaking inge
schreven merken, met opgave van de soort van 
waren, waarvoor zij bestemd zijn en van dé 
woonplaatsen der inzenders. 

Bij iedere openbaarmaking wordt eene afbeelding 
van het merk gevoegd, indien de inzender daar
van een voldoend cliché heeft ovèrgelegd, ter 
lengte en breedte van ten minste 1,5 en ten 
hoogste 10 centimeters en ter dikte van 2,4 centi
meters. Dit cliché wordt hem, nadat daarvan 
gebrnik is gemaakt, desverlangd ternggegeven. 

Deze openbaarmakingen worden geplaatst in af. 
zonderlijke bijlagen van de J a11Mcke Courant, die 
afzonderlijk algemeen verkrijgbaar worden gesteld. 

6. De ingezetene van Nederlandsck-Indië en 
de niet-ingezetene aldaar zijne voornaamste in
richtingen van nijverheid of handel hebbende, die 
zich de bescherming wil verzekeren van zijn in
gevolge art. 3 ingezonden merk ook in andere 
Staten, toegetreden tot de in den considerans van 
dit besluit genoemde overeenkomst van _Madrid, 
zendt aan het Hnlpburean voor den industrieelen 
eigendom nog vier exemplaren, waarvan één 
onderteekend, eener dnidelijke afbeelding van dat 
merk en hetzij een cliché, beantwoordende aan 
de bij het vorige artikel gestelde eischen , hetzij 
eene eveneens onderteekende Fransche vertaling 
van de ingevolge art. 3 ingezonden beschrijving 
van het merk. 
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Het tweede lid van art. 3 is ten deze toepasselijk. 
Bij de llllending is voor elk merk een bedrag 

van vijf en vijftig golden te voldoen ,-'Wilanan 
in geen geval teruggave jleschiedt. 

Wordt het merk, ingevolgt art. 8 ingezonden, 
niet overeenkomstig art. 4, ingeschreven, dan geeft 
het Hnlpbnrean voor den industrieelen eigendom 
aan den inzender kennis, dat ook de aanvrage 
van inschrijving aan het Internationaal Bnrean te 
JJwn voorshands niet kan volgen. 

Indien of zoodra het merk overeenkomstig 
artikel 4, is ingeschreven, zendt het Hulpburean 
voor den indastrieelen eigendom, onder bijvoeging 
van een bedrag van vijftig gulden, de drie niet 
onderteekende exemplaren der in het eerste lid 
bedoelde afbeelding met het cliché of de onder
teekende Franscbe vertaling van de beschrijving . 
van het merk onverwijld aan het Bnrean te 
'• Graven/zage, hetwelk zorgt voor de onverwijlde 
aanvrage van inschrijving aan het Internationaal 
Bureau te Bwn. 

• Het Hnlpbnrean bewaart het onderteekende 
exemplaar der afbeelding, hetwelk wordt ge
waarmerkt. 

Het Bnrean te '• Gravfflltage deelt al hetgeen 
door het Internationaal Bnrean te Bem betref
fende het merk te zijner kennis wordt gebracht 
onverwijld. mede aan het Hulpburean, dat hier
van mededeeling doet aan den inzender, voor zoo
ver het voor dezen van belang kan worden geacht. 

Ook zendt het Bnrean te 'a 0ravenlutge aan 
het Hnlpbureau het van het Internationaal Bureau 
te Bern terugontvangen exemplaar der aanvrage 
van inschrijving. 

7. Door het Bureau te a Gravet&!iage wordt, 
telkens wanneer het van het Internationaal Bnrean 
te Bern ingevolga art. 3 der voormelde o~ereen
komst van Madrid eene bekendmaking betreffende 
de internationale inschrijving van een overeen
komstig art. 6 van dit besluit aan het Hulpbnreau 
ingezonden of van een bnitenlandgch merk ont

vangt, zoodra mogelijk een gewaarmerkt afschrift 
van die bekendmaking toegezonden aan het H nlp
bnreau, door hetwelk, behoudens het bepaalde 
bij art. 8, binnen drie dagen na de ontvangst, 
het merk, waarop die bekendmaking betrekking 
heeft, · ingeschreven wordt in het daartoe bestemde 
openbare register, waarvan het model gelijk is 
aan dat, hetwelk krachtens art. 8 der wet van 
80 September 1&93 (Nederland8cl, Staatsblad 
n°. 14,6) door den Minister van Justitie wordt 
vastgesteld. 

Het ontvangen afschrift der bekendmaking wordt 
gewaarmerkt, met bljvoegin~ van de daweekening 
en het nommer waaronder de insch{ijving in het 
rt11Psfer plaats beeft. 

Indien het internationaal ingeschreven merk 
overeenkomstig art. 6 aan het Hnlpbnreau voor 
den industrieelen eigendom was ingezonden, geeft 
dit aan den inzender zoodra mogelijk bericht van 
de internationale inschrijving en een gedagteekend 

bewijs van de inschrijving in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld. 

Aan het Hnlpbnrean wordt het bijvoegsel tot 
het • J onrnal" van het Internationaal Burean te 
Bem, waarin de aankondiging van de internatio• 
naal ingeschreven merken is opgenomen, algemeen 
,erkrijgbaar gesteld, waartoe de benoodigde exem• 
plaren door het Bnrean te '• Graverzlutge worden 
toegezonden. 

Telkens geschiedt van de verkrijgbaarstelling 
mededeeling in de JavascAe Cmwa11t. 

8. Iudien het ingevolge art. 3 ingezonden merk 
of het bij art. 7 bedoeld buitenlandsch merk ge
heel of in hoofdzaak overeenstemt met dat, het
welk voor dezelfde soort van waren ten name van 
een ander is ingeschreven of door een ·ander vroeger 
is ingezonden, of iudien het in strijd is met de 
bepaling van het voorlaatste lid van art. 3 , kan 
het Hulp bureau voor den · indnstrieelen eigendom 
de inschrijving weigeren, waarvan het schriftelijk 
kennis geeft binnen drie dagen na den dag der 
ontvangst van het merk aan den inzender, of zoo 
spoedig mogelijk na dien der ontvangst van de 
in art. 7 bedoelde bekendmaking aan het Bureau 
te 'a Gravenlutge, dat van de weigering mede• 
deeling doet aan het Internationaal Bureau te Bwn. 

De inzender ingevolge art. 3 of de inzender van 
het bij art. 7 bedoelde merk kan zich bij door 
hem of zijn gemachtigde onderteekend verzoek• 
schrift tot den Raad van Justitie te Batavia wen
den, ten einde de inschrijving worde bevolen. De 
inzender ingevolge art. ll doet dit binnen drie 
maanden, die van het bij art. 7 bedoelde merk 
binnen een jaar Ba de kennisgeving. 

9. Indien het overeen komsti1t art. 4 ingeschreven 
merk of het overeenkomstig art. 7 ingeschreven 
bnitenlandscb merk geheel of in hoofdzaak over
eenstemt met dat, waarop een ander voor dezelfde 
soort van waren recht beeft krachtens art. 2, kan 
deze zich, voor wat betreft een overeenkomstig 
art. 4, ingeschreven merk , binnen zes maanden 
na de bij art. 6 voorgeschreven openbaarmaking 
in de Ja11ascl,e Coura11t, en voor wat aangaat een 
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oven:eokomstig art. 7 ingeschreven buiteolaodsch 

merk binnen zes maanden na de daar aan het slot 
voorgeschreven mededeeling, bij door hem of zijn 

gemachtigde onderteekend verzoekschrift tot den 
Raad van J nstitie te Ba/a,,ia wenden , ten einde 

de inschrijving worde nietig verklaard. 
Binnen hetzelfde t ijdsverloop kan, indien het 

merk in strijd is met de bepaling van het voor• 

laatste lid van art. 3, door het Openbaar Minis
terie bij het in het vorige Jid genoemde ColJege 
worden gevorderd , dat de inschrijving worde nietig 

verklaard. 
10. Van elk in art. 8 of art. 9 bedoeld. ver

zoek, en van elke in art. 9 bedoelde vordering 

van het Openbaar Ministerie, wordt door den 
Griffier binnen drie dagen aan het Hnlpbureau · 

voor den indust rieelen eigendom schriftelijk ken

nis gegeven. 
11 . De Raad van J nstitie beslist in raadkamer. 
De beslissing op een venoek krachtens art. 8 

gedaan, wordt niet gegeven dan nadat de verzoe
ker in de gelegenheid is gesteld om zijn recht 
op de inschrijving van het merk, en het hoofd 

van het Hnlpbnrean voor den indnstrieelen eigen
dom om de weigering van inschrijving mondeling 

te verdedigen. 
De beslissing op een verzoek of eene vordering, 

krachtens art. 9 p;edaan, wordt niet gegeven dan 

na verhoor of behoorlij ke oproeping van den inzen
der van het merk op den door den Raai! van 

Justitie bij eenvoudig appointement op het verzoek 
of de vordering bepaalden dlllt, welke aan het 
H ulpbnrean ,oor den industrieelen eigendom door 

den Griffier schrift elijk wordt medegedeeld, en, 
indien het een o,eree11komsli~ art. 4 ingeschreven 

merk betreft, aan den inzender ten minste veertien 

dagen te voren wordt bekend gemaakt door be
teekening van het verzoek of de vordering en het 
daarop gegeven appointement. 

Geldt het een overeenkomstig art. 7 ingeschreven 
merk, dan geeft het Hulp bureau van het verzoek 
of de vordering kenais aan het Bureau te•, Gra
r,,ml,age en deelt aa.n dit Bureau zoodra mogelijk, 

en wel ten minste drie maanden te voren, den 
door den Raad van J nstitie voor het verhoor be

paalden dait mede. 
Het Bureau te •, O,,aHftAage geef\ van een en 

ander zoo spoedig mogelijk bericht aan het Inter
oation~al Bnrenn te .Bllr'JI. 

Bij het verhoor kan de verzoeker, en in het 

geval voorzien bij het tweede lid van art. 9 het 
Openbaar Ministerie de gronden, waarop _zijn ver-

zoek of zijn vordering berust, mondeling uiteen

zetten. 
V 66!'1 het sluiten van een verhoor, als in dit 

artikel voorgesclireven, bepaalt de rechter den 
dag, waarop hij zijne beslissing geven zal. 

12. Hooger beroep van de beslissing is niet 

toegelaten. 
Binnen één maand na den rlag der beslissing 

kan beroep in cassatie worden ingesteld. Het 
daartoe strekkend verzoekschrilt wordt, indien het 
een ingevolge art. 3 ingezonden of een overeen
komstig art. 4 ingeschreven merk betreft, aan de 

belanghebbende w~derpartij beteekend. 
Indien het beroep strekt ten einde de inEchrij

ving van een merk worde bevolen, wordt het 

Hulp bureau voor den indnstrieeleo eigendom, als 

belanghebbende wederpartij beschouwd. 

Van elk ander beroep in cassatie, hetwelk niet is 

ingesteld door het Hulpburean voor den indostrieelen 

eigendom, wordt door den Griffier bij het Hoogge
rechtshof van Nederlan,ucli-I,uliii binnen drie dagen 

aan het Hnlpbnrean schrift elij k kennis gegeven. 
Ge)Jt het beroep in cassatie een merk als 

bij art. 7 bedoeld , dan geeft het H nlpbnrean 
daarvan kennis aan het Bnrean te ', Graoenl,age 
dat daarvan mededeeling doet aan het Internatio
naal Bureau te Bern. 

13. Hij die geene woonplaats binne~ Neder
landacn-Indiii heeft, moet bij de inzending bij 

art. 3 of art. 6 bedoeld, en bij de indiening van 

een verzoekschrift volgena art. 8, art. 9 of art. 12 
woonplaats binnen Nederland8cl,-Indië kiezen. 

AIJe e:i:ploiten geschieden dan aan die gekozen 

woonplaats. 
14. Van de beslissing van den Raad van J nstitie 

wordt binnen drie dagen door den Griffier schrif

telijk kennis gegeven aan het H nlpbo reau van den 
indnst rieelen eigendom. 

Gelijke kennisgeving geschiedt door den Griffier 
bij het Hooggerechtshof van den uitslag van het 

beroep in casaatie. 
Overeenkomstig de beslissing van den Raad van 

Justitie, zoodra die in kracht van gewijsde is ge
gaan, of van het Hooggerechtshof indien dit de 
hoofdzaak heeft beslist, wordt door genoemd Hnlp
borean het merk ingeschrelen of van de nietig
verklaring der inschrijving aanteekening gédaan 
in de daartoe bestemde kolom van het openbaar 
register waarin het merk werd ingeschreven. 

De inschrijving wordt alsdan geacht te zijn ge
schied op den dag der inzending of der ontvangst 
van de in art. 7 bedoelde bekendmaking. 
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Het Holpbureau deelt de in dit artikel voor
-~eschreven kennisgevingen, voor zoover zij be
treffen een merk als bij art. 7 bedoeld, qde aan 
het Bureau te 'a Grat•enltage, zoodra de beslissing 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

Dit Bureau geeft daarvan zoo spoedig mogelijk 
bericht aan het Internationaal Bureau te Bens. 

15. Door de zorg van het Holpbureau voor 
den industrieelen eigendom wordt aankondiging 
gedaan van: 

1 °. de weigering van inschrijving van een merk 
overeenkomstig art. 7, zood ra de termijn, voor
geschreven in het tweede lid van art. 8, is ver
loopen zonder dat een verzoekschrift als daar be
doeld is ingediend, of zoodra de afwijzende be
slissing op zoodanig verzoekschrift in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

2°. de nietigverklaring der inschrijving van een 
merk waarvan hetzij de beschrijving reeds werd 
op!)nbaar gemaakt in de Java8clie Courant, hetzij 
de aankondiging van internationale inschrijving 
reeds werd opgenomen in het bij voegsel tot het 
• Journal" van het Internationaal Bureau te Bern; 

3°, het vervallen van de kracht eeoer inschrij
ving om eene der redenen in art. 17 n°•. l of 
3 genoemd; 

4°. den overgang van een overeenkomstig art. 4 
ingeschreven merk, die overeenkomstig art. 19 
is aangeteekend. 

De aankondigingen, voorgeschreven in dit ar

tikel, worden 11:eplaatst in de in het derde lid 
van art. 5 bedoelde afzonderlijke bijlagen van de 
Java8clie Courant, 

16. De bij de artt. 4 en 7 bedoelde openbare 
registers liggen voor ieder kosteloos ter inzage hr 
de lokalen van het H ulpbnrean voor den indus
trieelen eigendom. 

leder kan daarvan voor ûjne rekening uittreksel 
of afschrift bekomen, waarvan de kosten worden 
berekend op den voet van art. 7 v110 het tarief 
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken voor de Enropeesche rechtbanken. 

Tegen betaling van vijftig cents, desverkiezende 
in postzegels van Nederlanilacli-Inài6, van Neder
land, van Suriname, van Curaçao of van een 
der andere Staten , toegetreden tot de voormelde 
overeenkomst van Parija, kan ieder eene schrifte
lijke inlichting betreffende den iuhoud van de bij 
de artt. 4 en 7 bedoelde open bare registers van 
het Hulpboreau voor den industrieelen eigendom 
bekomen. 

17. De kracht eener inschrijving vervalt: 
18113. 

1°. door doorhaling op verzoek van dengene, 
ten wiens name de inschrijving is gesteld of de 
overgang ingevolge art. 19 is aangeteekend; 

28• door verloop van twintig jaren na den dag, 
waarop de iÖschrijving overeenkomstig art. 4 of 
art. 7 is geschied, indie~ deze niet vóór het ver
strijken van dien termijn is vernieuwd of indien 
de vernieuwing niet binnen gelijken termijn i~ 
herhaald; 

~•. door het vervallen van de kracht of het 
weigeren der inschrijving in het land van oorsprong, 

Het vervallen van de kracht der inschrijving 
om eene der redenen in 0°1

• 1 of 3 gecoemd, 
wordt, met vermelding van die reden, aaoge• 
teekend in de daartoe bestemde kolom van het 
openbaar register, waarin het merk werd inge
schreven. 

18. De inschrijving van een merk wordt ver
nieowd indien de rechthebbende v66r het einde 
van den in het vorig artikel onder nummer 2 
gestelden termijn dezelfde formaliteiten vervuld 
beeft als voor de eerste inzending l;,ij artikel 3 
zijn vastgesteld • 

De overgelegde exemplaren, bedoeld bij het 
eerste lid van art. 3, worden gewaarmerkt met 
bijvoeging van de dagteekening der vernieuwde 
inachrij ving. 

De vernieuw.Ie inschrijving geschiedt door het 
Hulpbureao voor den indnstrieelen eigendom door 
invulling van de dagteekening in de daartoe be
stemde koiom van het openbare register, waarin 
het merk werd ingeschreven. 

Na de vernieuwde inschrijving van een merk, 
ingeschreven overeenkomstig art. 4, wordt aan 
den rechthebbende binnen drie dagen teruggegeven 
een der in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
exemplaren. 

Het vierde lid van art. 4, en art. 5 ûjn verder 
ten dez~ toepasselijk. 

Ten aanzien van een merk , ingezonden tot 
vernieuwde inschrijving met inachtneming van de 
bij art. · 6 vastgestelde formaliteiten , gelden het 
derde en het vierde lid van dat artikel. 

De vernieuwde inschrijving van een overeen
komstig art. 7 ingeschreven merk heeft niet plaats 
alvorens van het Bureao te •, Gra~enliage is out
vangen het bij dat artikel bedoelde afschrift van 
de bekendmaking voorgeschreven bij art. 3 der 
voormelde overeenkomst Yan Madrid. Dit af. 
schrift der bekendmaking wordt gewaarmerkt, 
met bij voeging van de dagteekeniog, waaronder de 
vernieowde insehrij ving in het register plaats heeft. 

18 
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Van de vernieuwde inschrijving in Nederlandlck

Indië van een op nieuw internationaal ingeschreven 
merk, dat overeenkomstig art. 6 aan het Hulp
bureau voor den industrieelen eigendom was in,:e
zonden, wordt nan den rechthebbende zoo spoedig 
mogelijk een gedagteekeod bewijs afgegeven. 

19. De overgang aan een ander van een merk, 
overeenkomstig art. 4, ingeschreven, wordt alleen 
aangeteekend indien tevens de fabriek of handels
inrichting, tot onderscheiding van welker waren 
het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is 
overgegaan. 

Het bewijs van dit laatste wordt geleverd door 
overlegging van een gewaarmerkt uittreksel van · 
de betrekkelijke akte aan het Hnlphurean voor 
den indll8trieelen eigendom. 

De overgang wordt aangeteekend aan den hnt 
van de inschrijving, voor wat betreft merken over• 
eenkomstig art. 4, in11eschreven, op schriftelijk 
verzoek van partijen, voor wat betreft merken 
overeenkomstig art. 7 ingeachreven, nadat van 
het Bureau te 'a Gra~enlzage bericht van den over
gang zal zijn ontvangen. 

Voor kosten van aantee·k"ning van den over
gang van een merk, overeenkomstig art. 4, inge
schreven, is een bedrag van vijf galden verscbul
di1t~, bij het verzoek tot die aanteekeniog te 
voldoen. 

20. Van het vervallen van de kracht der in• 
schrijving, gelijk mede van den overgang van een 
internationaal ingeschreven merk, dat overeen• 
komstig art. 6 aan het Hulpbnrean voor den -
indostrieelen eigendom was ingezonden, geeft dit 
onverwijld kennis aan het Bureau te 'a Gra~enkage, 

dat daarvan mededeeling doet aan het Internationaal 
Bureau te Bern. 

21. De merken, die op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit reeds . overeen
komstig de voorschriften van het Koninklijk be
sluit van 6 April 188ó, n•. 13 (I1'tliack Staata
blad no. 109), zooals dat gewijzigd is bij het 
Koninklijk besluit van 10 Juli 1888·, n°. 31 
(Indiack Staatablad n°. 1114.), zijn ingeschreven, 
genieten dezelfde beacherming als waren zij over
eenkomstig dit besluit ingeschreven. De twintig 
jaren, bedoeld in art. 17, 2°, beginnen voor die 
merken te loopen van den dag, waarop de in
schrijving ingevolge eerstgenoemd besluit geschiedde. 

Voor de toepassing van art. 6 van dit bes) uit, 
worden die merken geacht overeenkomstig art. 3 
te zijn ingezonden, en wordt de Fransche ver
taling van de ingevolge dat artikel in te zenden 

beschrijving vervangen door eene van die, welke 
werd ingezonden _ingevolge art. 1 van boven
genoemd Koninklijk besluit van 6 April 1886, no, 13. 

22. Een merk, op het tijdstip van het in 
werking treden van <lit besluit reeds door den 
Griffier van den Raad van Justitie te Bata11ia 

aangeteekend, wordt op schriftelijke aanvrage van 
den inzender, door het Hnlpburean voor den 
indnstrieelen eigendom onverwijld in1teschreven in 
het in art. 4, bedoelde open bare register, be
houdens het bepaalde bij art. 8. 

Op zoodanig merk zijn toepasselijk art. 4., tweede 
en derde lid, en de verliere artikelen van dit be
sluit, met dien verstande echter dat: 

1°. wat art. 6 betreft, het merk geacht wordt 
overeenkomstig art. 3 te zijn ingezonden en de 
Fransche vertaling van de ingevolge dat artikel 
ingezonden beschrijving vervangen wordt door eene 
van die, welke werd ingezonden ingevolge art. 1 
van het Koninklijk besluit van 6 April 1886, no. 13 
(Indi,ck Staatablad n°. 109), gewijzi!(d bij dat 
van 10 Juli 1888, n°. 31 (Indiaok Staata/Jlad 
n°. 164,) j 

2°. weigering van inschrijving niet geoorloofd, 
en een verzoek of eene vordering tot nietigver
klaring V&D de inschrijving niet ontvankelijk is, 
indien op voormeld tijdstip reeds zes mRanden 
zijn verloopen sedert de openbaarmaking in de 
J auaacke Courant, voorgeschreven bij art. 2 van 
evengenoemd besluit; 

3°. de termijn van zes maanden fo art. 9 ge
steld, met zoovele maanden wordt verkort als er 
op voormeld tijdstip reeds verloopen waren sedert 
de openbaarmaking in de Ja11aacke Courant, voor
geschreven bij art. 2 van evengenoemd besluit; 

4.0 • verzoeken of vorderingen als bedoeld bij 
art. 3 •an evengenoemd besluit, die op voor
meld tijdstip reeds mochten zijn aanhangig ge
maakt bij den Raad van Justitie te Batat,i,a ,of 
het Hooggerechtsh of va Nederlandack-I1'tlii, door 
dat College met inachtneming van de artt. 10 
tot en met 14, van dit besluit, worden behandeld 
en afgedaan als strekten zij tot nietigverklaring 
van de inschrijving. 

23. Op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit worden alle registers en verdere 
bescheiden betreffende fabrieks- en handelsmerken 
van de griffie van den Raad van Justitie te Batat,i,a 
overgebracht naar het Hnlpbnrean voor den indns
trieelen eigendom. 

24. Uit besluit ia niet van toepassing op merken, 
<lie van overheidswegé zijn vastgesteld. 
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25. Met het in werking treden van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 6 April l88ii, 
(I,u/,ucl, Staat,blad n°. 109), zooala dal' ia ge
wijzigd bij dat van 10 Juli 1888, n°. 31 (Inàucl, 

Staatablad n°. 164) met uitzondering van art. 10, 
hetwelk van kracht blijft. 

26. Dit besluit treedt in werking, voor wat 
Nederlandlch-Indië betreft, den lsten Januari 189+. 

De Ministers van Koloniën en van Justitie zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat , belaat met de 
nitvoering van dit besluit, dat in het Maat16lad 

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

Het Loo, den 9den November 1893. 

· (!let.) EMMA. 

De Miniater 11an Kolo,,iin, (9et.) v. DEDEJI. 

De Mini,ter van Ju,titie, (!let.) S»:IDT. 

( Uitgeg. 28 No11. 1893.) 

9 Nooember 1893. BESLUIT, ter nitvoering, voor 
zooveel Suriname , betreft, van art. 2 der 
wet van 30 September 1893 (Staat,blad 
n°. 14.6), houdeude bepalingen op de fabrièks
en handelsmerken. S. 160. 

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

Ministers van Koloniën en van J natitie, dd. 
4 October 1893, litt. A •, n°. 50 en van den 
1 Oden October 1893, n•. 93, 2de afdeeling A; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
31 October 1893, n°. Ui); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van 3 Nol'ember 1893, litt. A •, 
n°. 59, en van den 7den November 1893 n•. 114, 
2de afdeeling; 

Gelet op de bij de wet van 12 December 1892 
(Go11ver,semmt1blad van Suriname 1893, n•. 8) 
goedgekenrde, den 14 April 1891 te Madrid 

gesloten overeenkomst en op art. 2 der wet van 
30 September 1893 (Sttiatablad n•. 146); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art, 1. Met den dienst van den iudnstrieelen 

eigendom ia in Suriname belast het Parket van 
den Procoreor-Generaal bij het Hof van J ostitie 
aldaar, als H nlpbnrean van het te '• Gr(Ulen/tage 
gevestigde Burean voor den indnstrieelen eigendom. 

Dat Hulpbnrean is tevens hulpbewaarplaata, 
belast met de openbare meded~eling van de 
fabrieks- en handelsmerken in Suriname. 

Het Hulpbnreau verstrekt aan het Bureau te 

', Gravenl,age alle inlichtingen betreffende den 
industrieelen eigendom, welke dit verlangt. 

2. Het recht tot uitsluitend gebruik van een 
merk ter on4erscheidiog van iemands fabrieks
of handelswaren van die van anderen, komt toe 
aan d«vene, die het eerst tot omscbreven doel 
van dat merk iu Suriname of in Nederland, 
Nederland,cl,.-Indii of Curaçao gebruik heeft ge
maakt, doch alleen voor die soort van waren, 
waarvoor het door hem gebruikt is, en niet 
langer dan drie jaren na het laatste gebruik. 

Behoudens bewijs van het tegendeel en het 
bepaalde bij het volgende lid, wordt hij , die het 
eerst l'O!deed aan de voorschriften un art. a, 
geacht de eerste gebruiker van het ingezonden 
merk te zijn. 

Hij die binnen de termijnen, bepaald bij art. 4, 

det internationale overeenkomst tot bescherming 
van den industrieelen eigendom, den 20sten Maart 
1883 te Parija gesloten ( Gouuerntmentablad 1890, 
n°. 8), aan het Holpbureau voor den industrie ili 

eigendom een merk heeft ingezonden, hetw 
hij met ioachtoeminit van art. 6 der eveogenoemde 
overeenkomst in een der tot die overeenkomst 
toegetreden Staten regelmatig heeft gedeponeerd , 
wordt geacht van dat merk reeds bij den aan
vang van den toepasselijken termijn in Surina1118 
gebruik te hebben gemaakt. 

3. Ter verkrijging van de inschrijving van een 
merk zendt de belanghebbende aan het Hulpbureao 
voor den industrieeleo · eigendom twee ooder
teekende exemplaren eener duidelijke afbeelding 
en daarmede overeenstemmende nauwkeurige be
schrijving van zijn merk. In deze beschrijving 
moeien tevens worden vermeld de soort van 
waren, waarvoor hef merk bestemd is, eu de 
woonplaats van den inzender. 

De inzending kan ook geschieJ.en door een 
schriftelijk daar\oe gemachtigde. 

Het merk mag geeoe woorden of voorstellingen 
bevatten , in strijd met de openbare orde of de 
goede zeden. Het mag niet bevatten, zij het ook 
met eene geringe afwijking, het wapen of den 
stempel van eenig pnbliekrechterlijk lichaam, 

Bij de inzending is voor elk merk een bedrag 
van tien gulden te voldoen, waarvan in geen 
geval teruggave geschiedt, 

4. Het overeenkomstig het vorige artikel inge
zonden merk wordt, behoudens het bepaalde bij 
art. 8, door het Hui pbnrea11 voor den industrieelen 
eigendom binnen drie dagen na den dag der ont
vangst ingeschre~en in het daartoe bestemde open. 

IS• 
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bare register, waarvan het model hetzelfde is • 
het door den Minister van Justitie krachtens 
art. 6 der wet van 30 September 1893 ( Neàer
l.an1Uelt Staata6lad n°. 146} vast~ • hl. 

De beide overgelegde exemplaren van de af

beelding en beschrijving worden gewaar~ rkt me~ 
bijvoeging van de dagteekening en het nomm~r 
waaronder de inschrijving in het register plaats beeft. 

Een dier exemplaren wordt binnen d;ie dagen 

daarna aan den inzender teruggezonden. 

Aan het andere exemplaar wordt in het, geval, 
bedoeld in het tweede lid van art. 3, de vol

macht gehecht. 
5. Door de zorg van het Hulpbnreau voor den 

indnstrieelen eigendom worden in het eerstver
scbijnende nummer van iedere maand van het 
nieuwsblad waarin de officieele bekendmakingen 

worden geplaatst, de in art. 3 bedoelde bc!IChrij
vingen opgenomen van de sedert de laatste open
b making ingeschreven merken, met opgave van 

soort van waren, waarvoor zij bestemd zijn 
van de woonplaatsen der inzenders. 

Bij iedere openbaarmakiog wordt eenè afbeelding 
van het merk gevoegd, indien de inzender daarvan 
een voldoend cliché heeft overgelegd , ter lengte 
en breedte van ten minste 1 ,6 en ten hoogste 
10 centimeters en ter dikte van 2,4 centimeters. 
Dit cliché wordt hem, nadat daarvan gebruik is 
gemaakt, desverlangd teruggegeven. 

De1.e openbaarmakingen worden geplaatst in af
zonderlijke 'bijlagen van het bovenbedoeld nieuws
blad , die afzonderl ij k algemeen verkrijg:baar worden 

gesteld. 
6. De ingezetene van Suri1'4rne en de niet

ingezetene al<laar zijne voornaamste inrichtingen 
van nijverheid of handel bebbencle, Jie zich de 
bescherming wil verzekeren van zijn inp:evolge 
art. 3 ingezonden merk ook in andere Staten, 
toe!?etreden tot de in den considerans van dit 
besluit genoem,le overeenkomst van Madtrià, zendt 

aan het Hulpburean voor den indostrieelen eigen
Jom nog vier exemplaren , waarvan één onder
teekend, eener duidelijke afbeelding van dat merk 
en hetzij een cli~hé, beantwoordende aan de bij 
het vorige artikel p:estelde eischen, hetzij eene 
eveneens onderteekende Fransche vertaling van 
de ingevolge art. 3 ingezonden beschrijving van 
het merk. 

Het tweede lid van art. 3 is ten deze toepasselijk. 
Bij de inzending is voor elk merk een bedrag 

van vijf en vijftig gnlden te voldoen, waarvan 
in geen geval terngicave geschieilt. 

Wordt het merk, ingevolge art. 3 ingJlzonden , 
niet overeenkomstig art. 4 ingeschreven, dan geeft 
het Hnlpbureau voor den indnstrieelen eigendom 
aan den inzender kennis, dat ook de aanvraii;e 
van ,inscbrijving aan het Internationaal Bureau te 
Bern voorshands niet kan volgen. 

Indien of zoodra het merk overeenkomstig ar
tikel 4 is ingeschreven, zendt het Hnlpbureao 
voor den industrieelen eigendom, onder bij voeging 
van een bedrag van vijftig gulden, de drie niet 
onderteekende exemplaren cler in het eerste lid 

bedoelde afbeelding met ~et cliché of de ooder
teekende Fransche vertaling van de beschrijving 
van het merk onverwijld aan het Bureau te 
'a Gravenhage, hetwelk zorgt voor de onverwijlde 
aanvrage van inschrijving aan het Internationaal 

Bureau te Bern. 
Het Hnlpbureau bewaart het onderteekendeexem

plaar der afbeelding , hetwelk wordt gewaarmerkt. 
Het Bureau te •, Gravenhage deelt al hetgeen 

door het Internationaal Bureau te Bern betreffende 
het merk te zijner kennis worclt gebracht onver
wijld mede aan het Hul pbureau, dat hier~an 
médedeeling doet aan den inzender, voor zoover 
het voor dezen van belang kan worden geacht. 

Ook zendt het Bureau te 's Gra:vmlzage aan 
het Hnlpbnreau het van het Internationaal Burean 
te Bern terugontvangen exemplaar der aanvrage 
van inschrijving. 

7. Door het Bureau te ', Gravenltage wordt, 
telkens wanneer het van het I nternationaal Bureau 

te Bern ingevolge art. 3 der voormelde overeen
komst van Madrid eene bekendmaking betreffende 
de internationale inschrijving van een overeen
komstig art. 6 van dit besluit aan het H ulpbureau 
ingezonden of van een bnitenlandsch merk ont
vangt, zood ra mogelijk een gewaarmerkt afschrift 
van die bekendmaking toegezonden aan het Hnlp
boreau , . door hetwelk , behoudens het bepaalde 
hij art. 8, binnen drie dagen na de ontvangst, 
het merk, waarop die bekendmaking betrekking 
beeft, ingeschreven wordt in het daartoe bestemde 
openbare. register, waarvan het model gelijk is 
aan dat, hetwelk krachtens art. 8 der wet van 
SO September 1893 (Nederlandaclt Staata6lad 

' n°. 146} door den Minister van J ostitie wordt 
v115tgesteld. 

Het ontvangen afschrift der bekenamaking wordt 
gewaarmerkt, met bijvoeging van de dagteekening 
en het nommer waaronder de inschrijving in het 
register plaats heeft. 

Indien het internationaal ingeschreven merk 
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O'f' komatig art. 6 aan het Hulpboreao voor 

den iodostrieelen eigendom was ingezonden , geeft 

dit aan àen inzender zoodra mo!(elijk bericht van 

de internationale inschrijving en een gedagteekend 

bewijs van de inschrijving in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld. 

Aan het Hnlpboreau wordt het bijvoegsel tot 
het •Jonrnal" van het Internationaal Bureau te 
Bent., waarin de aankondiging van de internationaal 

ingeschreven merken is opgenomen, algemeen ver

krijgbaar gesteld, waartoe de benoodigde e:tem

plaren door het Bureau te '• GTat1enltage worden 
toegezonden. 

Telkens geschiedt van die verkrijgbaaratelling 

mededeeling in het nieuwsblad, waarin de offlci

eele bekendmakiogen worden geplaatat. 

8. Indien het ingevolge art. 3 ingezonden 

merk of het bij art. 7 bedoeld buitenlandsch 

merk geheel of in hoofdzaak overeenstemt met 

dat, hetwelk voor dezelfde BOOrt van waren ten 

name van een ander is ingeschreven of door een 

ander vroeger is ingezonden, of indien het in 

strijd ia met de bepaling van het voorlaatste lid 

van art. 3, kan het Hulpbureau voor den indua

trieelen eigendom de inschrijving weigeren, 
waarvan het schriftelijk kennis geeft binnen drie 

dagen na den dag der ontvaugat van het merk 

aan den inzender, of zoo spoedig mogelijk na 

dien der ontvangst van de in art. 7 bedoelde 

bekendmaking aan het Horeau te •, Grar,en!,age, 
dat van de weigering mededeeling doet aan het 
Internationaal Bureau te Bent.. 

De inzender ingevolge art. 3 of de inzender 

van het bij art. 7 bedoelde merk kan zich bij 

door hem of zijn gemachtigde ondcrteekend ver

zoekschrift tol. het Hof van Justitie wen.len, ten 

einde de inschrijving worde bevolen. De inzender 

ingevolge art. 3 doet dit binnen drie maanden, 

die van het bij art. 7 bedoelde merk binnen een 

jaar na de kennisgeving. 

9. Indien het overeenkomstig art. 4 ingeschre

ven merk of het overeenkomstig art, 7 ingeschreven 

bnitenlandsch merk geheel of in hoofdzaak over

eenstemt met dat, waarop een ander voor de

zelfde 800rt van waren recht heeft krachten, 

art. 2, kan deze zich, voor wat betreft een over

eenkomstig art. 4 ingeschreven merk, binnen zea 

maanden na de bij art. 5 voorgeschreven open

baarmaking in het nieuwsblad waarin de ollicieele 

bekendmakiugen worden geplaatst en voor wat 
aangaat een overeenkomstig art. 7 ingeschreven 

boitallnlandsch merk binnen zes maanden na de 

daar aan het slot voorgeschreven mededeeling, bij 
door hem of zijn gemachtigde ooderteekend ver

zoekschrift tot het Hof van J uatilie wenden, ten 

einde de ioscb •ving worde nietig verklaard. 

Bianea hetzelfde tijdsverloop kan, indiea het 

merk i'-strijd is met de bepaling van het voor
laatste li'II' van art. 8, door het Openbaar Minis
terie bij het in het vorige lid genoemde College 
worden geTorderd, dat de inachrijving worde 
nietig verklaard. 

10. Van elk in art. 8 of art. Il bedoeld ver

zoek , wordt door den G riffler binnen drie dagen 

aan het Holpbureao voor den indostrieeleo eigen

dom schriftelijk kennis gegeven. 

11. Het Hof van J ostitie beslist in raad

kamer. 
De besliBBiog op een verzoek krachtens art. 8 

gedaan , wordt niet gegeven dan nadat de ver

zoeker in de gelegenheid is geateld om zijn recht 

op de inschrijving van het merk, en het hoofd 

van het Hnlpburean voor den iodostrieeleo eis@lt 
dom om de weigering van inschrijving, monde!" 

te verdedigen. 
De beslissing op een verzoek of eene vordering , 

krachtens art. Il gedaan , wordt niet gegeven dan 

na verhoor of behoorlijke oproepios van den in

zender vau het merk op deu door het Hof van 

Justitie bij eenvoudig appoiotement op het verzoek 

of .de vordering bepaalden dag, welke aan het 

B nlpbureau voor den industrieelen eigendom door 

den Griffier schriftelijk wordt meJegedeeld, en, 

indien het een overeenkomst ig art. 4 ingeschreven 

merk betreft, aan den inzender ten minste veer

tien dagen te voren wordt bekend gemaakt door 

beteekeoing van het verzoek of de vordering en 

het daarop gegeven appointemeot. 

Geldt het een overeenkomstig art. 7 inge
schreven merk, dan geeft het Hulpborean van 

het verzoek of de vordering kennis aan het 

Borean te '1 Graoenl,age en deelt aan dit Bureau 

zoodra mogelijk, en wel ten minste drie maanden 

te voren , den door h~t Hof van J ostitie voor 

het verhoor bepaalden dag mede. 

Het Bureau te '1 GratJenliage geeft van een 

en ander zoo spoedig mogelijk bericht aan het 

Ioteroatiooaal Bureau te 1J8"'. 
Bij het verhoor kan de verzoeker, en in het 

geval voorzien bij het tweede lid van an. 9 het 

Openbaar Mioiaterie, de gronden, waarop :rijn 

verzoek of 1ijo vordering berust, mondeling uit

eenzetten. 
Vóór het sluiten van een verhoor, ale in dit 
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artikel v_oorgeschreven, bepaalt de rechter den 
dap;, waarop hij zijne beslissing geven zal. 

12. Hij die geene woonplaats binnen de kolonie 
heeft, moet bij de inzending bij a1t. 3 of art. 6 
bedoeld, en bij de indiening van een verzoek
schrift volgens art. 8 of art. 9 woonplal\lif binnen 
de kolonie kiezen. 

Alle exploiten geschieden dan aan die geko:,.en 
woonplaats. 

13. Van de beslissing van het Hof van Jnstitie 
wordt binnen drie dap;en door den Griffier schrif
telijk kennis gegeven aan het Hulpbureau van 
den industrieelen eigendom. 

Overeenkomstig de beslissing van het Hof van 
J nstitie, zoodra die in kracht van gewijsde is 
gegaan, wordt door genoemd Hnlpboreau het 
merk iogeschre•en of van de nietigverklaring der 
inschrijving aanteekening gedaan in de daartoe 
bestemde kolom van het openbaar register waarin 
het merk werd ingeschreven. 

IDe inschrijving wordt alsdan geacht te zijn 
gtlchied op den dag der inzending of der ont
vangst van de in art. 7 bedoelde bekendmaking. 

Het Hulpbureau deelt de in dit artikel voor
geschreven kennisgevingen, voor zoover zij be
treffen een merk als bij art. 7 bedoeld, mede 
aan het Borean te '11 GrarJ1mli.age, zoodra de be
slissing in kracht van gewijsde is gegaan. 

Dit Bnreau geeft daarvan zoo spoedig mogelijk 

bericht aan het Internationnal Bureau te Bern. 
14. Door de zorg van het Hnlpbureau voor den 

induslrieelen eigendom wordt aankondiging ge
daan van: 

1 °. de weigering van inschrijving van een 
merk ovéreenkomstig art. 7, zood ra de termijn, 
voorgeschreven in het tweede lid van art. 8 is 
verloopen zonder dat een verzoekschrift, als daar 
bedoeld, is ingediend, of zoodra de afwijzende 
beslissing op zoodanig verzoekschrift in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

2°. de nietigverklaring der inschrijving van een 
merk waarvan hetzij de beschrijving reeds werd 
openbaar gemaakt in het nieuwsblad, waarin de 
offlcieele bekendmakingen worden geplaatst, hetzij 
de aankondiging van internationale inschrijving 
reeds werd opgenomen in het bij voegsel tot het 
"Journal" van het Internationaal Bureau te 
Bem; 

3°. het vervallen van de kracht eener in
schrijving om eene der redenen in art. 16 n••. 1 
of 3 genoemd; 

4°. den overgang van een overeenkomstig art. 4, 

ingeschreven merk, die overeenkomstig ari. 18 is 
aangeteekend. 

De aankondi~ngen, voorgeschreven in dit 
artikel, worden geplaatst in de in het derde lid 
van art. ó bedoelde afzonderlijke bijlagen_ van 
het nienwsblad, waarin de officieele bekend

makingen worden gephu,tst. 
15. De hij de artt. 4, en 7 bedoelde open

bare registers liggen voor ieder kosteloos ter 
inzage in de lokalen van het Hulpbnreau voor 
den indostrieelen eigendom. 

Ieder kan daarvan voor zijne rekening uit
treksel of afschrift bekomen , waarvan de kosten 
worden berekend op den voet van art. 20 van 
het tarief van gerechtskosten en salarissen in 
burgerlijke zaken. 

Tegen betaling van vijftig cents, desverkiezende 
in postzegels van Suriname, van Nederland, van 
Nederla,w,11cli.-Indië, van Curaçao of van een der 
andere Staten, toegetreden tot de voormelde 
overeen komst van Parij11, IÎ:an ieder eeue schrifte
lijke inlichting betreffende den inhoud van de bij 
de artt. 4, en 7 bedoelde openbare registers van 
het Holpburean voor den indnstrieelen eigendom 
bekomen. 

16. De kracht eener inschrijving vervalt: 
1 °. door doorhaling op verzoek van dengene, 

ten wiens name de inschrijving is gesteld of de 

overgang ingevolge art. 18 is aaugeteekend; 
2°. door verloop van twintig jaren na den dag, 

waarop de inschrijving overeenkomstig art 4, of 
art. 7 is geschied, indien deze niet v66r het ver
strijken van dien termijn is vernieuwd of indien 
de vernieuwing niet binnen gelijken termijn is 
herhaald; 

3°. door het vervallen van de kracht of het 
weigeren de~ inschrijving in het land van oor
sprong. 

Het vervallen van de kracht der inschrijving 
om eene der redenen in u0 •. 1 of 3 genoemd, 
wordt, met vermelding van die reden, aange
teekend in de daartoe bestemde kolom van het 
openbaar register, waarin het merk werd in
geschreven. 

17. De inschrijving van een merk wordt ver
nieuwd indien de rechthebbende v66r het einde 
van den in het vorig artikel onder nommer 2 
gestelden termijn dezelfde formaliteiten vervuld 
heeft als voor de eerste inzending bij artikel 3 
zijn vastgesteld. 

De overgeleitde exemplaren, bedoeld bij het 
eerste lid van art. 3 , worden gewaarmerkt met 
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bijvoeging van de dagleekenins der vernieuwde 
inschrijving. 

De vernieuwde inschrijving gesehiedt door het 
Hnlpbarean voor den indastrieelen eigendom door 
invnlling van de dagteekening in de daartoe be
stemde kolom van het open bare register, waarin 
het merk werd ingeschreven. 

Na de vernienwde inschrijving van een merk, 
ingeschreven overeenkomstig art. 4, wordt aan den 
rechthebbende binnen drie dagen ternggegeven 
een der in het tweede lid van tfü artikel be
doelde exemplaren. 

Het vierde lid van art. 4 en art. 5 zijn 
verder ten deze toepasselijk. 

Ten aanzien van een merk, ingezonden tot 
vernienwde inschrijving met inachtneming van de 
bij art. 6 vaatgestelde formaliteiten , gelden het 
derde en het vierde lid van dat artikel. 

De vernieuwde inschrijving van een overeen
komstig art. 7 ingeschreven merk heeft niet plaats 
alvorens van het Bnreao te •, Grav811Aage is ont
vangen het bij dat artikel bedoelde afschrift van 
de bekendmaking voorgeschreven bij art. 3 der 
voormelde overeenkomst van Madrid. Dit afschrift 
der bekendmaking wordt gewaarmerkt, met bij
voeiting van de dagteekening , waaronder de ver
nienwde inschrijving in het register plaats heeft. 

Van de vernieuwde inschrijving in Suriname 

van een op nieuw internationaal ingeschreven 
merk, dat overeenkomstig art. 6 aan het Hulp
bureau voor den industrieelen eigendom was inge
zonden, wordt aan den rechthebbende zoo spoedig 
mogelijk eeo ged&!l:teekeod bewijs afgegeven. 

18. De overgang aao een ander van een merk, 
overeenkomstig art. 4 ingeschreven, wordt alleen 
aangeteekend indien tevens de fabriek of handels
inrichting, tot onderscheiding van welker waren 
het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is 
overgegaan. 

Het bewijs van dit laatste wordt geleverd duor 
overlegging van een gewaarmerkt nittreksel van 
de betrekkelijke akte aan het Holpburean voor 
den industrieelen eigendom. 

De overgang wordt aangeteekend aan den kant 
van de inschrijving, voor wat betreft merken 
overeenkomstig art. 4 ingeschreven, op schriftelijk 
verzoek van partijen, voor wat betreft merken 
overeenkomstig art.. 7 ingeschreven, nadat van het 
Bureau te ', Gr®enltage bericht van den overgang 
zài zijn ontvangt!n. 

Voor kosten van aanteekening van den ornrg11ng 
van een merk, overeenkomstig art. 4 ingeschreven, 

is een bedrag van vijf golden verschuldigd, bij 
het verzoek tot die nanteekening te voldoen. 

19. Van het vervallen van de kracht der in
schrijving, gelijk mede van den overgang van eeu 
internationaal ingeschreven merk, dat overeen
komstig art. 6 aan het Hulpburean voor den 
industrieelen eigendom was ingezonden, geeft dit 
onverwijld kennis aan het Bureau te •, Gravenllagt • 
dat daarvan mededeeling doel aan het Internationaal 
Barean te Bern. 

20. De merken, die op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit overeenkomstig de 
voorschriften van het Koninklijk besluit van 3 Fe• 
brnari 1890, n•. 26 ( Gouv11rnem11ntablad van 
Suriname n•. 7) , zijn ingeschreven , genieten 
dezelfde bescherming als waren zij overeenkomstig 
dit beslnit ingeschreven. De twintig jaren, be
doeld in art. 16, 2°, beginnen voor die merken 
te loopen van den dag, waarop de inschrijving 
in~evol!(e eerstgenoemd besluit geschiedde. 

Voor de toepassing van a'rt. 6 van dit besluit 
worden die merken geacht overeenkomstig art. 3 
te zijn ingezonden, en wordt de Fransche vertaling 
van de ingevolge dat artikel in te zenden be
schrijving · vervangen door eene van die, welke 
werd ingezonden ingevolge art. 1 van boven
genoemd Koninklijk besluit van 3 Februari 1890, 
n•. 26. 

21. Een merk, op het tijdstip van het in 
werking treden van dit be@luit reeds door den 
Griffier van het Hof van J nstitie aangeteekend, 
wordt op schriftelijke aanvrage van den inzender, 
door het H11lpborea11 voor den induslrieelen eigen
dom onverwijld ingeschreven in het in art. 4 

bedoelde openbare register, behoudens het bepaalde 
bij art. 8. 

Op zoodanig merk zijn toepasselijk art. 4, 
tweede en derde lid, en de verdere artikelen van 
dit besluit, met dien verstande echter dat: 

1 °. wat art. 6 betreft, het merk geacht wordt 
overeenkomstig art. 3 te zijn ingezonden en de 
Fransche vertaling van de ingevolge dat artikel 
ingezonden beschrijving vervangen wordt door eene 
van die, welke werd ingezonden ingevolge Rrt. 1 
van het Koninklijk besluit van 3 Februari 1890 
n•. 26 (GoU11ernemenuhlad van S11riname n•. 7); 

2°. weigering van inschrijving niet geoorloofd, 
en een verzoek of eene vordering tot nietigver
klaring van de inschrijving niet ontvankelijk ia, 
indien op voormeld tijdstip reeds zes maanden 
zijn verloopen sedert de openbaarmaking in het 
nienwsblad, waarin de officieele bekendmakingen 
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worden geplaatst, voorgeschre-ren bij art. Il van 
evengenoemd beslnit; 

8°. de termijn van zes maanden in art. 9 ge• 
steld , met zooveel maanden wordt ver kort als et 
op voormeld t\jdstip reeds verloopen waren sedert 
de openbaarmaking in het nienwsblad, . waarin da 
officieele bekendmakingen worden geplaatst, voor
geschreven bij art. 2 van evengenoemd beslnit; 

4°. verzoeken or vorderingen ah bedoeld biJ 
art. 3 van evengenoemd besluit, die op voormeld 
tijdstip reeds mochten zijn aanhangig gemaakt bij 
het Hof van J notitie, door dat College met 
inachtneming van de artt. 10 tot en met 13 van 
dit besluit, worden behandeld en afgedaan als 
trekten zij tot nietigverklaring van de inschrijving. 

22. Op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit worden alle registers en verdere 
bescheiden betreffende fabriek•• en handelsmerken 
van de griffie vau het Hof van J notitie ovlil~. 
gebracht naar het Hulpbureau voor den industrN 
eelen eigendom. 

23. Dit besluit is niet van toepassing op merken, 
die van overheidswege zijn vastgesteld. 

24. Met het in werking treden van _dit beslnit 
vervalt het Koninklijk besluit van 3 Februari 
1890, n°. 26 (-Gmi~ernemetsûólad van S11riname 
n•. 7) met uitzondering van art. 10; hetwelk 
van kracht blijrt. 

25. Dit besluit treedt in werking, voor wat 
Suriname betreft, den lsten Januari 189<1o. 

De Ministers van Kolo'niën en van Justitie 
zijn , ieder voor zooveel hem aangaat, belast met 
de uitvoerii,g van dit besluit, dat in het Staats
ólad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den November 1893. 
<.get.) EMMA. 

De Minister van Koloniën, (get.) v. DEDEM. 
De Minister van Jmtitie, <.get.) SMIDT. 

(Uitgeg. 29 Nw. 1893.) 

9 November 1893. BESLUIT, ter uitvoering, voor 
zooveel Curaçao betreft, van art. 2 der wet 
van 30 September 1893 (Staatsólad n•. 146), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken. S. 161. 

IN NAAM VAN Il. M. WILHEI,,MINA. ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniëa en van Justitie, dd. 4 Oc
tober 1893, litt. A•, n•. 50 en van den l0den Oc
tober 1893, n•. 93, 2de afdeeling A; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
31 October 1893, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van d2 voornoemde 
Ministers, van 3 November 1893, lilt. A•, n•. 69, 
en van den 7den November 1893 n•. 114, 2de af
deeling; 

Gelet op de bij de wet van 12 December 1892 
(Publicatieblad van Curaçao en onderhooriglzeden 
1893, n•. 2) goedgekeurde, den 14 April 1891 
te Madrid geslotea overeenkomst en op art. 2 
der wet van so'september 1898 (Staatsbladu•. 146); 

Hebben goedgevonden ea verstaan: 
Art. 1. Met den dienst van den industrieelen 

eigendom is in Curaçao bela.t het Parket van 
den Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie 
aldaar, als Hulpbnreau van het te 'a Grai,enlzage 
gevestigde Bureau voor den ind ustrieelen eigeadom. 

Dit Hulpbnrean is tevens hulpbewaarplaats, be
last met de openbare meJedeeling van de fabrieke
en handelsmerken in Curaçao. 

Het Hulpbureau verstrekt aan het Bureau te 
'a Graoetslzage alle inlichtingen betreffende den 
industrieelen eigendom, welke dit verlangt. 

· 2. Het recht tot uitsluitend gebruik van een 
merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of 
handelswaren van die van anderen, komt toe aan 
dengene, die het eerst tot omschreven doel van 
dat merk in Curaçao of in Nederland, Neder

landaclz-ltsdië of Suriname gebruik heeft gemaakt, 
doch alleen voor die soort van waren, waarvoor 
het door hem p;ebruikt is, en niet langer dan drie 
jaren na het laatste gebruik. 

Behoudens bewijs van het tegendeel en het be
paalde bij het volgende lid, wordt hij, die het 
eerst voldeed aan de voorschriften van art. S, 
geacht de eerste gebruiker van het ingezonden 
merk te zijn. 

Hij die binnen de termijnen, bepaald hij art. 4 

der internationale overeenkomst tot beseherming 
van den industrieelen eigendom, den 20s1.en Maart 
1883 te Parija gesloten (Puólicatieólad 1890, 
n•. 2), aan het H ulpbureau voor den industrieelen 
eigendom een merk heeft ingezonden, hetwelk hij 
met inachtnemio~ Vlin art. 6 der evengeuoemde 
overeenkomst in een der tot die overeenkomst 
toegetreden Staten rep:elmatig heeft gedeponeerd, 
wordt geacht van dat merk reeds bij den aanvang 
van den toepasselijken termijn in Curaçao gebruik 
te hebben gemaakt. 

3. Ter verkrijging van de inschrijving van een 
merk zendt de belanghebbende aan het H nip· 
bureau voor den industrieelen eigendom twee 
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onderteekeode exemplaren eeoer duidelijke af• 

beeldiog en daarmede overeenstemmende nanw

kenrige beschrijving van zijn merk. In deze be

aohrijving moeten tevens worden vermeld de soort 

van waren, waarvoor het merk bestemd is, en 
de woonplaa. van den inzender. 

De iozendini,: kan ook geschieden door een 

schriftelijk daartoe gemachtigde. 

Hl't merk mag geene woorden of voorstellingen 

bevatten , in strijd met de open bare orde or de goede 

zeden. Het mag niet bevatten, zij het ook met 

eene geringe afwijking, het wapen of den stempel 

van eenig publiekrechtelijk lichaam. 

Bij de inzending ie voor elk merk een bedrag 

van tien l(ulden te voldoen, waar.van in geen geval 

teroizgave geschiedt. 

4. Het overeenkomstig het vorig artikel inge• 

,ionden merk wordt, behoudens het bepaalde bij 

art. 8, door het Hulpbnreau voor den indostrieelea 

eigendom binnen drie dagen na den dag der ont

vangst ingeschreven in het daartoe bestemde open

bare register, waarvan het model hetze!Cde ia als 

het door den M iniater van J natitie krachtens 

art. 5 der wet van 30 September 189:J (Neder• 
lan<Uck Staat16lad n•. 146) vastgestelde. 

De beide overgelegde exemplaren van de af

beelding en beschrijving worden gewaarmerkt, 

met bijvoeging van de dagteekening en het nommer 

waaronder de inschrijving in het register plaats 

heeft. 

Een dier exemplaren wordt binnen drie dagen 

daarna aan den inzender teruggezonden. 

Aan het andere exemplaar wordt in het geval, 

bedoeld in het tweede lid van art. 3, de vol
macht gehecht. 

5. Door da zorg van het Hnlpbnrean voor den 

industrieelen eigendom worden in het eeratver• 

sehijneude nummer van iedere maand van het 

nieuwsblad waarin de offieieele bekendmakingen 

worden geplaatst, de in art. 3 bedoelde besehrij

vinsen o_[ljtenomen van de sedert de laatste open- · 

haarmaking ingeschreven merken , met opga re van 

de BOOrt van waren, waarvoor zij bestemd zijn 

en van de woocplaatsen der inzeoders. 

Bij iedere openbaarmaking wordt eene afbeelding 

van het merk gevoegd, indien de inzender daar• 

van een voldoend cliché heeft overgelegd, ter 
lengte en breedte van ten mina~ 1,6 en ten hoogste 

10 centimeters en ter dikte van 2,4 centimeters. 

Dit cliché wordt hem, nadat daarvan gebruik 

is gemaakt, desverlangd teruggegeven. 

Deze openbaarmakingen worden geplaatst in af• 

zonderlijke bijlagen van het bovenbedoeld nieuws

blad, die afzonderlijk algemeen verkrijgbaar wor
den gesteld, 

6. De ingezeteoe van Curaçao en de niet
ingezeteoe aldaar zijne voornaamste inrichtingen 

van nijverheid of handel hebbende, die zich de 

bescherming wil verzekereu van zijn ingevolge 

art. 3 ingezonden merk ook in andere Staten, 
toegetreden tot de in den considerans van dit be

sluit genoemde overeenkomst van Madrid, zendt 

aan het Hulpboreau voor den induatrieeleo eigen

dom nog vier exemplare11, waarvan één onder

teekeod, eener duidelijke afbeelding van ,lat merk 

en hetzij een cliché, beantwoordende aan de bij 

het vorige artikel gestelde eischeo, hetzij eene 

eveneens onderteekende Fransche vertaling van 

de ingevolge art. 3 ingezonden beschrijvin!( van 

het merk. 

Het tweede lid van art. 3 ia ten deze toe• 
pas11elijk. 

Bij de inzending ia voor elk merk een bedrag 

van vijf en .vijftig guldeo te voldMn, waarvan in 

geen geval teruggave geschiedt. 

Wordt het merk , ingevolge art. 3 ingezonden, 

niet overeenkomstig art. 4 ingeschreven, dan geeft 

het H o!pbureau voor den indnstrieelen eigendom 

aan den inzender kennis , dat ook de aanvrage van 

inschrijving aan het Internationaal Bureau te Bern 
voorshands niet kan volgen. 

Indien of zood ra het merk overeenkomstig ar
tikel 4 is ingeschreven, zendt het Hu1pbureatf 

voor den ind ustrieelen eigendom, onder bijvoeging 

van een bedrag van vijftig gulden, de drie niet 

onderteekeode exemplaren· der in het eerste lid 

bedoelde afbeelding met het cliché of de onder

teekende Franache vertaling van de beschrijving 

van het merk onverwijld aan het Bureau te 's Gra,m
nage, hetwelk zorgt voor de ooverwijlde aanvrage 

van inschrijving aan het Internationaal Burean 

te Bern. 
Het Hulpbnreau bewaart het onderteekende exem• 

plaar der afbeelding, hetwelk wordt gewaarmerkt. 

Het Bnrean te '• Gravenhtl{le deelt al hetgeen 
door het Internationaal Bureau te Bern betreffende 

het merk ,te zijner kennis wordt gebracht onver

wijld mede aan het Hulpbnreao, dat hiervan 

mededeeling doet aan den inzender, voor zoover 

het voor dezen van belang kan worden geacht. . 

Ook zendt het Bureau te 'a Gravennage aan het 

Hulpbureau het van het Internationaal Bureau te 

Bern terugontvangen exemplaar der aanvrage van 

inschrijving. 
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7. Door het Bureau te '• Gravenhage wordt, 
telkens wanneer het van het Internationaal Bureau 
te Bern ingnolge art. 3 der voormelde overeen
komst van Madrid eene bekendmaking betreffeitde 
de internationale inschrijving van een overeen
komstig art. 6 van dit beslnit aan het Hulpbnrean 
ingezonden of van een bnitenlandsch merk ont
vangt, zoodra mogelijk een gewaarmerkt afschrift 
van die bekendmaking toegezonden aan het Hulp
bnrean, door hetwelk, behoudens het bepaalde bij 
art. 8, binnen drie dagen na de ontvangst, het 
merk, waarop die bekendmaking betrekking beeft, 
ingeschreven wordt in het daartoe ~estemde open
bare register, waarvan het model gelijk is aan 
dat! hetwelk krachtens art. 8 der wet van 30 Sep
tember 1893 (Nederland8clz Sta"'t,6/ad n°. 146) 
door den Minister vun J nstitie wordt vastgesteld. 

Het ontvangen afschrift der bekendmaking wordt 
gewaarmerkt, met bijvoeging van de dagteekening 
en het nommer waaronder de inschrijving in het 
register plaats heeft. 

Indien het internationaal ingeschreven merk 
overeenkomstig art. 6 aan het Halpburean voor 
den indnstrieelen eigendom was ingezonden, geeft 
dit aan den inzender zoodra mogelijk bericht van 
de internationale inschrijving en een gedagteekend 
bewijs van de inschrijving in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld. 

Aan het Hulpbnreau wordt het bijvo~gsel tot 
het .Joornal" van het Internationaal Bureau te 
Bertt, waarin de aankondiging van de internationaal 
ingeschreven merken is opgenomen, algemeen ver
krijgbaar gesteld, waartoe de bénoodigde exem
plaren door het Bnrean te '• Gra11enlzage worden 
toegezonden. 

Telkeus geschiedt van die verkrij!(baarstelling 
mededeeling in het nie11wsblad , waarin de 
officieele bekendmakingen worden geplaatst. 

8. Indien het ingevolge arl. 3 ingezonden 
merk of het bij art. 7 bedoeld baitenlandsch 
merk geheel of in hoofdzaak overeenstemt met 
dat, hetwelk voor dezelfde soort van waren ten 
name van een ander is ingeschreven of door eea 
ander vroel(er is ingezonden, of indien het in 
strijd is met de bepaling van het voorlaatste 
lid van art. 3, kan het Hnlpbureau voor den 
indnstrieelen eigendom de inschrijving weigeren, 
waarvan het schriftelijk kennis geeft binnen drie 
dagen na den da!( der ontvanl[St van het merk 
aan den inzender , of zoo spoedig mogelijk na 
dien der ontvangst van de in art. 7 bedoelde 
bekendmaking aan het Bureau te '• Graoenlzage, 

dat van de weigering mededeeling doet aan het 
Internationaal Bureau te BeNt. 

De inzender ingevolge art. 3 of de inzender 
van het bij art. 7 bedoelde merk kan zich bij 
door hem of zijn gemachtigde onderteekend ver
zoekschrift tot het Hof van J usttïe wenden, 
ten einde de inschrijving worde bevolen. De in
zender ingevolge art. 3 doet dit binnen drie 
maanden, die van het bij arl. 7 bedoelde merk 
binnen een jaar na de kennisgeviag. 

9. Indien het overeenkomstig art. 4 inge
schreven merk of het overeenkomstig art. 7 
ingeschreven buitenlandsch merk geheel of in 
hoofdzaak overeenstemt met dat, waarop een 
ander voor dezelfde soort van waren recht heeft 
krachtens art. 2, kan deze zich, voor wat be
treft een overeenkom•tig art. 4 ingeschreven merk, 
binnen zes maanden na de bij art. 6 voorge
schreven openbaarmaking in het nieuwsblad waarin 
de officieele bekendmakingen worden geplaatst en 
voor wat aangaat een overeenkomstig art. 7 in
geschreven buitenlandsch merk binnen zes maanden 
na de daar aan het slot voorgaschreven mede
deeling, bij door hem of zijn gemachtigde onder
teekend verzoekschrift tot het Hof van J nstitie 
wenden , ten einde de inschrijving worde nietig 
verklaard. 

Binnen hetzelfde tijdsverloop kan, indien het 
merk io strijd is met de bepaling van het voor
laatste lid van art. 3, door het Openbaar 
Ministerie bij het in het vorige lid genoemde 
College worden gevorderd, dat de inschrijving 
worde nietig verklaard. 

10. Van elk in art. 8 of art. 9 bedoeld ver
zoek, wordt door den Griffier binnen drie dagen 
aan het Holpboreau v~r den industrieeleo eigen
dom schriftelijk kennis gegeven. 

11. Het Hof van Justitie be@list in raadkamer. 
De beslissing op een verzoek krachtens art. 8 

gedaan, wordt niet gegeven dan nadat de ver
zoeker in de gelegenheid is gesteld om zijn 
recht op de inschrijving van het merk, en _het 

hoofd van het Hulpbnrean voor den indostrieelen 
eigendom om de weigering van inschrijving, 
mondeling te verdedigen. 

De beslissing op een verzoek of eene vorde
ring, krachtens art. !I gedaan, wordt niet ge
geven dan na ~erhoor of behoorlijke oproeping 
rnn den inzender van het merk op den door 
het Hof van J nstitie bij eenvoudig appointement 
op he1 verzoek of de vordering bepaalden dag, 
welke aan het Holpburean voor den industrieelen 
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eigendom door den Grilller schriftelijk wordt 
medegedeeld, en, indien het een overeenkomstig 
art. 4o iog~hreven merk betreft, aan den in
zender ten minste veertieu dagen te voren wordt 
bekend gemaakt door beteekeniog van het verzoek 
of de vordering en het daarop gegeven appointement. 

Geldt het een overeenkomstig art. 7 in111e• 
sc}ireven merk, dan geeft het Hulpboreau van 
het verzoek of de vordering kennis aan het 
Bureau te •, Gravmliage en deelt aan dit Bureau 
zoodra mogelijk, en wel ten minste drie maanden 
te voren, deu door het Hof van Justitie voor 
het verhoor bepaalden dag mede. 

Het Bureau te •, 0ravenlt.age geefL van een en 
ander zoo spoedig mogelijk bericht aan het 
Internationaal Bureau te Bern. 

Bij het verhoor kan de verzoeker, en in het 
geval voomen bij het tweede lid van art. 9 het 
Openbaar Ministerie , de gronden, waarop zijn 
verzoek of zijn vorderiug berust, mondeling 
uiteenzetten. 

V 66r het sluiteu van een verhoor, als in dit 
artikel voorgeschreven, bepaalt de rechter den 
dag, waarop hij zijne beslissing 111eveo zal. 

12. Hij die geene woonplaats binnen de kolonie 
heeft, moet bij de inzending bij art. 3 of art. 6 
bedoeld, en bij de indiening van een verzoek
schrift volgens art. 8 of art. 9 woonplaats binnen 
de kolonie kiezen. 

Alle exploiten geschieden dan aan die gekozen 
woonplaats. 
· 13. , V no de beslissing van het. Hof van 

J ostitie wordt binnen drie dagen door den Griffier 
schriftelijk kennis gegeven aan bet Holpborean 
van den industrieelen eigendom. 

Overeeokomstifl de bealiBSing van het Hof van 
J l18titie, zoodra die in kracht van gewijsde is 
gegaan , wordt door genoemd Hulpburean het 
merk ingeschreven of vao de nietigverklaring der 
inschrijving aanteekeoiog gedaan in de daartoe 
bestemde kolom van het openbaar register waarin 
het merk werd ingeschreven. 

De inschrijving wordt alsdan geacht te zijn 
geschied op den dag der inzending of der ont
vangst van de in art. 7 bedoelde bekendmaking. 

Het H ulpburean deelt de in dit artikel voor
geschreven kennisgevingen, voor zoover zij be
treffen een merk als bij art. 7 bedoeld, mede ' 
aan het Burean te '• Gravetll,age, zoodra de 
beslissing in kra~ht van p:ewijsde is gegaan. 

Dit Boreau geeft daarvan zoo spoedig mogelijk 
bericht aan het Internationaal Boreao te Bff'tl. 

14. Door de zorg van het Hulpbnrean voor 
den .industrieelen eigendom wordt aankondiging 
gedaan van: 

1°. de weigering van inschrijving van een 
merk overeenkomstig, art. 7, zoodra de termijn• 
voorgeschreven in het tweede lid van art. 8 is 
.verloopeo zonder dat een verzoekschrift, als daar 
bedoeld, is ingediend, of zoodra de afwijzende 
beslissing op soodanig verzoekschrift in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

2°. de nietigverklaring der inschrijving van 
een merk waarvan hetzij de beschrijving reeds 
werd openbaar gemaakt in het nieuwsblad, waarin 
de officieele bekendmakingen worden geplaatat, 
hetzij de aankondiging van internationale inschrij
ving reeds werd opgenomen in het bij voegsel tot 
het .Journal" van het Internationaal Bureau 
te Bent; 

S•. het vervallen van de kracht eener inschrij
ving om eeue der redenen in art. 16 n°•. 1 of 
S genoemd ; 

4o•. den overgaag van een overeenkomstig art. 4, 

ingeschreven merk, die overeenkomstig art. 18 
is aangeteekeod. 

De aankondigingen, voorgeschreven in dit artikel 
worden geplaatst in de in het derde lid van 
art. 5 bedoelde . afzonderlijke bijlagen van het 
nieuwsblad, waarin de offlcieele bekendmakingen 
worden geplaatst. 

15. De bij de artt. 4o en 7 bedoelde open
bare registers li11gen voor ieder kosteloos ter in
zage in de lokalen van het Holpbnreau voor 
den indnstrieelen eigendom. 

Ieder kan daarvan voor zijne rekening uit
treksel of afschrift bekomen, waarvan de kosten 
worden berekend op den voet van art. 20 van 
het tarief van ge rechts kosten en salarissen in 
burgerlijke zaken . 

Tegen betaling van vijftig cents, desverkiezenile 
in postzegels van luraçao, van Nederland, van 
Nederlanàscll-lndië, van Suriname of van een 
der andere Staten, toegetreden tot de voormelde 
overeenkomst van Parija, kan ieder eene schrifte
lijke inlichting betreffende den inhoud van de 
bij artt. 4o en 7 bedoelde openbare registers van 
het Hulpboreau voor den industrieelen eigendom 
bekomen. 

16. De kracht eener inschrijving vervalt : 
l 0 • door doorhaling op verzoek van dengeoe, 

ten wiens name de inschrijving is gesteld of de 
overgang ingevolge art. 18 ie aaogeteekend ; 

2°. door verloop van twintig jaren na den 
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dag, waarop de inschrijving overeenkomstig art 
of art. 7 is geschied, indien deze niet v66r het 
verstrijken van dien termijn is vernieuwd 
indien de vernieuwing niet binnen gelijken te 
mijn is herhaald ; 

3°. door het vervallen van de kracht of het 
weigeren der inschrijving in het land van 
oorsprong. 

Het vervallen van de kracht der i11schrijving 
om eene der redenen in n00• 1 of 3 genoemd, 
wordt, met vermelding van die reden, aange
teekeud in de daartoe bestemde kolom van het 
openbare register, waarin het merk werd inge
schreven. 

17. De inschrijving van een merk , wordt ver
nieuwd indien de rechthebbende v6ór het einde 
van den in het vorig 11rtikel onder nommer 2 
gestelden termijn dezelfde formaliteiten vervuld 
heeft als voor de eerste inzending bij artikel 3 

zijn vastgesteld. 
De overgelegde exemplaren , bedoeld bij het 

eerste lid van art. 3 , worden gewaarmerkt met 
bijvoeging van de dagteekening oler vernieuwde 

inschrijving. 
Oe vernieuwde inschrijving geschiedt door het 

Hnlpbureau voor den indnstrieelen eigendom door 
invulling van de dagteekening in de daartoe be
stemde kolom van het openbare register, waarin 

het merk werd ingeschreven. 
Na de vernieuwde inschrijving v11n een merk, 

ingeschreven overeenkomstig art. 4, wordt aan 
den rechthebbende binnen drie dagen terugge- ' 
geven een der in het tweede lid van dit artikel 

bedoelde exemplaren. 
Het vierde lid van art. 4 en art. ó zijn verder 

ten deze toepasaelijk. 
Ten aantien van een merk, ingezonden tot ver

nieuwde inschrijving met inachtneming van de bij 
art. 6 vastgestelde formaliteiten, gelden het derde 
en het vierde lid van dat artikel. 

De vernieuwde inschrijving van een overeen
komstig art. 7 ingeschreven merk heeft niet plaats 
alvorens van het Bureau te ', Grar,enltage is ont
vangen het bij dat artikel bedoelde afschrift van 

de bekendmaking voorgeschreven bij art. 3 der 
voormelde overeenkomst van Madrid. _Uit afschrift 
der bekendmaking wordt gewaarmerkt, met bij
voeging van de dagteekening, waaronder dP- ver
nieuwde inschrijving in het register plaats heeft. 

Van de vernieuwde inschrijving in Curaçao van 
een op nieuw interna tiooaal ingeschre"en merk, 
dat overeenkomstig art. 6 aan het H ulpburean 

voor den indnstrieelen eigendom was ingezonden , 
wordt aan den rechthebbende zoo spoedig mogelijk 

' een gedagteekend bewija afgegeven. 
18. De overgang aan een ander van een merk, 

overeenkomstig art. 4 ingeschreven, wordt alleen 
aangeteekend indien tevens de fabriek of handels
inrichtiug, tot onderscheiding van welker waren 
het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is 
overgegaan. 

Het bewijs van dit laatste wordt geleverd door 
overlegging van een gewaarmerkt uittreksel van 
de betrekkelijke akte aan het Halpbureaa voor 
den industrieelen eigendom. 

De overgang wordt aangeteekend aan den kant 
van de ioschrij ving, voor wat betreft merken 
overeenkomstig art. 4 ingeschreven, op schriftelijk 
verzoek van partijen, voor wat betrefl merken 
overeenkomstig art. 7 ingeschreven ,_ nadat van het 
Bureau te •, GratJenltage bericht van den over

gang zal zijn ontvangen. 
Voor kosten van aanteekening van den over

gang van een merk, overeenkomstig art. 4 inge
schreven , is een bedrag van vijf golden verschul
digd, bij het verzoek tot die aaoteekening te 
voldoen. 

19. Van het vervallen van de kracht der in• 
schrijving, gelijk mede van den overgang van een 
internationaal ingeschreven merk, dat overeen
kom,tig art. 6 aan het Hnlpbnreau voor den 

industrieelen eigendom was ingezonden, geefi dit 
onverwijld kennis aan het Bureau te•, Gravenltage, 
dat daarvan mededeeliog doet aan het Internationaal 
Bnrean te B(!'f'ff. 

20. De merken, die op het tijdstip van het in 
werking treden van dit beelnit reeds overeen
komstig de voorschriften van het Koninklijk be
sluit van 3 Februari 1890, n°. 27 (Publicatie
bl,arl van Ouraça(} n°. 2), zijn ingeschreven, ge
nieten dezelfde bescherming als waren zij overeen
komstig dit besluit inge,chreven. De twintig jaren, 
bedoeld in art. 16 , 2°, beginnen voor die merken 
te loopen van den dag, waarop de inschrijving 
ingevolge eerstgenoemd beslnit !(eschied<le. 

Voor de toepassing van art. 6 van dit besluit 
worden die merken geacht overeenkomstig art. 3 
te zijn ingezonden, en wordt de Fransche ver
taling van de ingevolge dat artikel in te zenden 
beschrijvinl[ vervangen door eene van die, welke 
werd ingezonden ingevolge art. l van bovengenoemd 
Koninklijk besluit van 3 Februari 1890, n°. 27. 

21. Een merk , op het tijdstip van het in wer

king treden van dit besluit reeds door den Griffier 
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van het Hof van Justitie aangeteekend, wordt op 
schriftelijke aanvrage van den inzender, door het 
Hulpbureao voor den iudustrieelen eigendom on
verwijld ingeschreven in het in art. 4 bedoelde 
openbare register, beho11dens het bepaalde bij art. 8. 

Op zoodanig merk zijn toepasselijk art. 4, tweede 
en derde lid, en de verdere artikelen van dit 
besluit, met dien verstande echter dat: 

10, wat art. 6 betreft, het pierk geacht wordt 
overeenkomstig art. 3 te zijn ingezonden en de 
Fransche vertaling van de ingevolge dat artikel 
ingezonden beschrijving vervangen wordt door eene 
van die, welke werd ingezonden ingevolge art. 1 
van liet Koninklijk besluit van 3 Februari 1890 
n°. 27 (P11hlicatiehlaà r,an Curaçao n°. 2); 

2°. weigering van inschrijving niet geoorloofd, 
en een verzoek of eene vordering tot nietigver
klaring · van de inschrijving niet ontvankelijk is, 
indien op voormeld tijdstip reeds zes maanden 
zijn verloopen sedert de openbaarmaking ia het 

·nieuwsblad, waarin de ollicieele bekendmakingen 
worden geplaatst, voorgeschreven bij art. 2 van 
evengenoemd besluit; 

3°. de termijn van zes maanden in art. 9 ge
steld, met zoovele maanden wordt verkort als er 
op voormeld tijdstip reeds verloopen waren sedert 
de openbanrmaking in het nieuwsblad, waarin de 
ollicieele bekendmakingen worden geplaatst, voor
geschreven bij art. 2 van evengenoemd besluit; 

4°. verzoeken of vorderingen als bedoeld bij 
art. 3 van evengenoemd besluit, die op voormeld 
tijdstip reeds mochten zijn aanhangig gemaakt bij 
het Hof van Justitie, door dat College met in
achtneming van de artt. 10 tot en met 13 van 
dit besluit, worden behandeld en afgedaan als 
strekten zij tot nietigverklaring van de inschrijving, 

22. Op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit worden alle registers en verdere 
bescheiden betreffende fabrieks- en handelsmerken 
van de griffie van het Hof van Justitie over
gebracht naar het Holpbnrean voor den indos• 
trieelen eigendom. 

23. Dit besluit is niet van toepassing op mer
ken , die van overheidswege zijn vastgesteld. 

24. Met het in werking treden van dit besluit 
vervalt het Koninklijk bes) uit van 3 Februari 1890, 
n°. 2 7 ( Pu!Jlicatieblaà r,an C11raçao n°. 2) met uit
zondering van art. 10, hetwelk van kracht blijft. 

25. Dit besluit treedt in werking, voor wat 
Curaçao betreft; den lsten Januari l 894. 

De Ministers van Koloniën en van Justitie zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat , belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatahlaà 

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

Het Loo, den 9den November 1893. 
(get.) EMMA. 

De Minilter van Kol011iën, (get.) v. DEDEK. 

De Minister van Jmtitie, (get.) SMIDT. 

(Uitgeg. 7 Dec. 1893.) 

13 Nooemher 1893. BESLUIT, waarbij vrijdom 
van accijns wordt toegestaan voor rnw zont, 
benoodigil voor het ontdooid bonden van 
spoorwegrails en het reinigen van openbare 
wegen. S. 162. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën van 18 October 1893, n°. 65, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 No
vember 1893, n°. 27); · 

Gelet op het nader rapport, van Yoornoemden 
Minister van 11 November 1898, n°. 64, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien art. 7 4, Ir. f, cier wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatablaà n•. 227), houdende be
paliugen ombrent den accijns op het zont; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Voor ruw zout, benoodigd voor het 

ontdooid houden van spoorwegrails en voor het 
reinigen van openbare wegen, wordt vrijdom van 
den accijns toegestaan. 

2. Spoor- en tramwegmaatschappijen, zoomede 
gemeentebesturen en andere lichamen of personen, 
wien de zorg voor een openbaren weg is toever• 
tronwd, richten tot het verkrijtzen van den vrij
dom eene aanvraag tot den Minister van Finan• 
ciën, met op~af van de hoeveelheid zont, welke 
per jaar wordt noodig geacht eu van de berg
plaatsen waarin het zont zal worden opgeslagen. 
Zij.n die bergplaatsen onder verschillende ontvang
kantoren gelegen dan wordt de hoeveelheid zout 
voor elk kantoor afzonderlijk opgegeven. 

Lokalen van zoutziederijen worden niet als 
bergplaatsen toegelaten. 

3. Voornoemde Minister bepaalt de ho~veel
heid zout, die door den belani.1hebbende per jaar 
onder elk kantoor met vrijdom van accijns kan 
worden ingeslagen. 

Die hoeveelheid kan ten allen tijde worden ge• 
wijzigd. Zoolang dit niet is geschied blijft zij na 
afl.oop vau een jaar voor het volgende geldig. 
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. 4. Het zout kan worden a~geleverd oit entrea 
m hoeveelheden van ten mmste 2500 kilogram 
en uit eene zoutziederij of eeoe bergplaats va,n 
een handelaar onder krediet in hoeveelheid vtn 
ten minste 500 kilogram. 

Inslag van het zout rechtstreeks van het buiten
land kan door voornoemden Minister worden 
toegelaten. 

5. Voor den inslag van zont volgens artikel 4, 
lste lid , vraagt de vrijdomgenietende een consent
biljet aan den ontvanger, onder wiens kantoor 
de bergplaats voor den oP"lag gelegen is, met 
opgaaf van het entrepot, de zoutziederij of de 
bergplaats van den handelaar, waaruit het zout 
zal worden afgeleYerd. 

lle ontvanger ter plaatse van den uitslag geeft 
op dat consentbiljet een vervoerbiljet af voor de 
overbrenging van het zont naar de bergplaats, 
waarin het zal worden opgeslagen. 

Moeten uitslag en inslag onder hetzelfde kan• 
toor geschieden dan wordt het vervoerbiljet, 

zonder voorafgaand consent, afgegeven op aanvraag 
van den afleveraar van het zont. 

6. Bij den inslag in de bergplaats wordt het 
zout in tegenwoordigheid van ambtenaren vermengd 
met door den vrijdomgeuieteode te verstrekken 
petroleum, in de verhouding van 2 1 /, deciliter 
per 100 kilogram zont. Is het zout in stukjes, 
blijkbaar grooter dan een knbiekeo centimeter, 
dan moet de vrijdomgenietende het vooraf doen 
fijn maken. 

Ten opzichte van de vermenging van het zout 
heeft hij zich overigens te gedragen naar de aan
wijzingen der ambtenaren. 

Deze zijn bevoegd het zont bij de aankomst in 
de bergplaats te doen wegen, waartoe de vrljdom
genieteode, desgevraagd, werklieden en een weeg
toestel met de noodige gewichten moet verstrekken. 

Bij nalatigheid in de nakoming der voorschriften 
van dit artikel wordt het \'ervoerbiljet niet door 
de ambtenaren afgeteekend. 

7 . lle vrijdomgeoietende kan het zout na de 
vermenging tot pekel doen maken. 

8. Het vermengde zont behoeft bij het vervoer 
van wege den vrijdomgeoieteode niet door docu
ment gedekt te zijn. 

9. In geval van misbruik kan de Minister 

van Financiën aan den vrijdomgenietende de be
voegdheid tot het doen van verdere inslagen 
ontzeggen. 

10. Dit besluit komt in werking op den 
tweeden dag na dien der <lagteekening ,·an het 

Staat,blall en van de Staaucourant, waarin het 
-geplaatst Ïll. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in 
het Staaûb/,all en in de Staat,rourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den November 1893. 

(get.) EMMA. 

De Miniater van Fî,aanciètl, (get.) PIERSON, 

(Uitgeg. 18 Nov. 18113.) 

13 Nwember 1893. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat ook voordat het nie11we voorschrift van 
art. 111 l in de Grondwet, bij haar jongste 
herziening, was opgenomen, politieverorde
ningen \'an waterschapsbesturen , krachtens 
de hun wettig toegekende bevoegdheid ge
maakt, moesten worden gerangschikt ónder 
de bij art. 625 B. W. bedoelde openbare 
verordeningen. 

De Hooge Raad enz. , 

Gelet op het middel van cassatie, namens den 
req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 

Schending van art. 191 der Grondwet en van 
art. 625 B. W., door de. bevoegdheid van het 
polderbestonr tot het maken van eeoe verordening, 
aoté'rienr aan de thans bestaande Grondwet te 
doen rosten op genoemd artikel dier Grondwet 

, en door aan het polderbestuur de bevoegdheid 
toe te kennen om het genot eener zaak door den 
eigenaar te · beperken, zonder dat die macht 
daartoe volgen■ de Grondwet de bevoegdheid heeft; 

Overwege1làe dat bij het beklaagde vonnis als 
wettig en overtuigend bewezen ia aangenomen, 
dat op 24 Maart 1893 onder de gemeente Maas-' 
dam in den St. Anthoniepolder ia bevonden, dat 
de req. omstreeks dien tijd aan den Zniddijk 
24 poten en aan den PolderdUk 9 poten had 
geplant of doen planten, zonder daartoe de schrifte
l!ike toestemming van dijkgraaf en heemraden 
van genoemden polder verkregen te hebben; 

dat dit feit bij art. 14 der keur van genoemden 
polder van 23 November 1887 ie verboden en 

overtreding van dit verbod strafbaar gesteld met 
eene geldboete van ten hoogste / 25; 

dat tegen de toepassing van dit artikel bij het 
middel is aangevoerd, dat de Gro.ndwet van 1848 

aan polderbesturen niet de bevoegdheid toekende 
om het genot eener zaak door den eigenaar te 
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beperken, en de aangehaalde kenr dua in zooverre 
niet verbindend is; 

O. daaromtrent, dat art. 625 B. W. niet vor• 
dert, dat de bevoegdheid tot het maken van ver
ordeningen, die het recht des eigenaars beperken, 
door cle Grondwet uitdrukkelijk is toegekend aan 
de macht die een dergelijk voorschrift geeft, maar 
deze daartoe bevoegd moet zijn volgens de Grond
wet, dat is volgens de bepalingen , welke de 
Grond wet ten aanzien van cle bevoegdheid der 
onderscheidene openbare machten inhoudt; 

dat wat de waterschappen ungaat, de bevoegd• 
heid om in hun huishoudelijk belang verordeningen 
en keuren te maken, bnn van onds toekwam, 
voor zoover hun die door den Souverein bijzonder 
toegekend is ; 

dat art. 192 der in 1848 herziene Grondwet, 
aan de Provinciale Staten de macht ·gevende om 
in de bestaande inrichtingen en reglementen der 
waterschappen veranderingen te maken en nieowe 
vaat te stellen, die bevoegdheid niet heeft opge
heven, maar enkel de Provinciale Staten heeft 
aangewezen als de macht door wie zij in het ver
volg verleend en geregeld zoude worden; 

dat meergemelde bevoeg_dheid nader erkend en 
bevestigd is bij art. l der wet van 12 Joli 1855 
(Staatsblad n°. 102), waarbij aan de besturen 
van waterschappen het recht wordt toegekend om 
straffen te stellen op de overtreding der keuren 
of verordeningen, door hen gemaakt of te maken 
krachtens de hnn toegekende, dat is door Provin
ciale Staten verleende of tot op dien tijd wettig 
uitgeoefende bevoegdheid; 

dat in Zuidbolland de bevoegdheid om, be
houdens goedkeuring door Ged. Staten, de keuren 
en politieverordeningen te maken, die in het be
lang van den polder vereischt worden, bij de 
artt. l , 46 en 92 van het algemeen reglement 
voor de polders in die provincie van 24. J all 1856 
aan de besturen van alle polders is gegeven; 

dat uit een en ander volgt, dat het bestuur 
van den St. Anthoniepolder de bevoegdheid tot 
het maken van de ten deze bedoelde keur had 
volgens cle Grondwet van 1848, terwijl de onjuiste 
~anhaling van art. 191 der tegenwoordige Grond
wet nit!t tot cassatie van het beklaagde vonnis 
kan leiden, waar de Hooge Raad die bevoegd
heid, zij het ook op andere gronden aanneemt; 

dat het middel mitsdien is ongegrond; 
Gezien art. S 7 0 Strafvordering; 
Verwerpt het gedaan beroep in cassatie en ver

oordeelt den req. in de kosten daarop gevallen. 

15 Nwember 1898. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk bealait van 2 J cni 1890 
(Staatsblad n°. 94), bt!treffende de inrichting 
van een bijzooderen dienst van den indnstri
eelen eigendom . en van eene centrale bewaar
plaata, bedoeld bij art. 12 der internationale 
overeenkomst tot bescherming van den indostri
t!elen eigendom van 20 Maart 1888. S.168. 

IN NAAK VAN H. M. W]LHELMINA , 15NZ. 

Wt.r EMMA, ENZ. 

OF de voordracht der Ministers van J 11Btitie, 
van Koloniën, van Wal~rstaat, Handel en Nijver• 
heid en van Buiieolandsche Zaken, dd. 3 Novem
ber 1893, 2de afdeeling A, n°. 97; dd. 7 No
vember 1893, litt. A•, n°. 36; dd. io Novem
ber 1893, La. B, afdeeling Handel en Nijver• 
heid; dd. 13 November 1893, tweede afdeeling, 
n°. 12419; 

Gelet op de artikelen 1 en 2 der wet van 
30 September 1893 (Staatsblad n°. 146), hon
dende bepalingen op de fahrieks- en handelsmerken, 
alsmede op het Koninklijk besluit van 27 Octo
ber 1893 (Staatsblad 11°. 156), bepalende dat die 
wet op 1 December 1893 in werking treedt; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 2 Juni 1890 

(StaatslJlatl n°. 9,), betreffende de inrichting van 
een bijzonderen dienat van den industrieelen eigen
dom en van eene centrale bewaarplaats, bedoeld 
bij art. 12 der internationale overeenkomst tot 
bescherming van den iodostrie~len eigendom van 
20 Maart 1883, wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking, voor wat 
het Rijk in Europa betreft, den laten Deeem• 
ber 1893, en ~oor wat betreft Neàerland8clt-Inài8, 

S11ri111Zme en Cur11v,w, den laten Januari 1894. 
De voormelde Miniaters zijn belast met de uit

voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
en de Staal8courant, in het Staatsblad voor 
Netlerla1flkcn-Indië, in het Gouvernementsblad 
van Suriname en in het Publicatieblad van CurQ{)(l,O 

zal worden geplaatst. 
Het Loo, den lliden November 1893. 

(get.) EMMA. 
De Minister oan Jmtiti11, (Det.) S11tnT. 

De Minister t1an Kolonii,a, (g11t.) v. D.1:DBJI. 

De Min. oan fraterstaat, Handel en Nijoerlteitl, 

(get.) C. LKLY. 

De Miniater oan BuitenlandscAe ZaJ:811, 
(!let.) T.u: VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 23 Noo. 1893.) 
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16 NOfJemkr 1893. BESLUl'.1', tot wijziging van 
de artikelen 1 en 6 van het Reglement voor 
de Rijkslandbouwproef.stations, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 22 April 1892 (Staats• 
blad n•. 93). S. 164. 

IN NAAJC VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landEche Zaken, van 14 October 1893, n•. 4933•, 
afdeeliog Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7 November 1893, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van den voornoemden 
Minister, van 13 November 1893, n•. 5868, 

afdeeling onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 

1 °. de artikeleD. 1 en IS van het Reglement 
voor de Rijkslandboawproefstatioas, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 22 April 1892 (Staatl
blad n•. 93), worden gelezen als volgt: 

Art. 1. Er sijn van Rijkswege landbouwproef
stations, ten hoogste ten getale van vijf, geves
tigd te Wageningen en in de gemeenten daartoe 
verder bij Koninklijk besluit aan te wijzen. 

Art. 5. Behalve den directeur zijn aan elk 
proefstation werkzaam: 

a. een of meer vaste adsistentcn; 

b. voor zooveel noodig, tijdelijke adsistenten 
die door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
van het eene naar het andere station kunnen 
worden verplaatst; 

t:. amanuenses en bedienden. 
Deze ambtenaren worden door den Minister 

van Binnenlandsche Zaken benoemd, geschorst en 
ontslagen, op voordracht van den directeur van 
het daarbij betrokken proefstation en de commissie 
van toezicht gehoord. 

Aan elk proefstation kannen bovendien volon
tairs worden toegelaten op door den Minister van 
Binneulandsche Zaken, den Directeur tn de Com
missie van toezicht 11ehoord, te maken bepalingen. 

2°. dat dit besluit in werking zal treden op 
den tweeden dag na dien der dagteekeniog van 
het Staatsblad en van de Staataco11rant waarin 
het geplaatst is. 

Oe Minister van Binnenlandsche Zaken ia belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staat,courant zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezond1111 aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1893. 
(.get.) EMMA. 

De Mini.ster van B innenland.rche Zaken, 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1893.) 

17 November 1893. BESLUIT, lot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 12Jen Fe
bruari 1879 (Staatsblad n•. 34), tot regeling 
van de examens ter verkrijging der bevoegd
heid van arta, tandmeester of apotheker , 
door cle faculteiten der wis- en aatuurknnde 
en der geneeRkande aan de N ederlandsehe 
universiteiten af te nemen. S. 165. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA. KNZ. 

Wr;r EMMA, ENZ. 

Op de . voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 6 October 1893, n•. 4638, 
afdeeling Medisrhe Politie; 

Overwegende, dat de wijzigingen, bij de wet 
van 12 December 1892 (Staatlblad n°. 261) ge
bracht in de wet van 25 December 1878 (Staat,. 
blad n°. 222), wijziging noodzakel ijk maken van 
artikel 6 van het Koninklijk besluit van 12 Fe
bruari 1879 (Staatsblad n•. 34), tot rll!(eling van 

de examens ter verkrijginp: der bevoegdheid van 
arts, tandmeester of apotheker , door de facul

teiten der wi•• en natuurkunde en der genees
kunde aan de Nederlandsche universiteiten af te 
nemen, terwijl tevens eene aanvnlling van artikel IS 
van dat Koninklijk besluit noodig voorkomi; 

Gelet op de wet vnn 25 December 1878 (Staaû
bta.d n•. 222) , houdende regeling der voorwaarden 
tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tand
meester, apotheker, vroedvrouw en apothekers• 
bediende, aangevuld bij de wetten van 28 Juni 
1881 (Staat.rbta.d n°. 103) en van 26 October 

1889 (Staatsblad n•. 137), en gewijzigd bij de 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n•. 261); 

Den Raad van State p:ehoord (ádvies vs.n den 
31 October 1893, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binneolaodsche Zaken, van 14, November 1893, 
n°. 6360, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het laatste lid van artikel 5 van 

het Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 
(Staatlólad n°. 34,) wordt het volgende toegevoegd: 

• Ingeval niet beide gedeelten binnen den voor
•geschreven termijn met goed gevolg worden af-
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•gelegd, wordt aan hem , die bij het eerste ge
•deeltle voldaan · heeft, hiervan bij het einde van 
• het tweede ,redeelte een bewijs uitge,erbJ tegen 

- •overlegging waarvan hij tot het tweede gedeelte 
,afzonderlijk, mits voor dezelfde faculteit, weder 
.wordt toegelaten." 

2. Artikel 6 van het Koninklijk besluit van 
12 Februari 187\l (Staat,blaà n°. 34) wordt ge
lezen als volgt : 

•Aan de examinerende faculteit moet, behon
•deus het bepaalde in den algemeeuen maatregel 
• van bestuur, bedoeld iu het laatste lid van 
•artikel 3 en het laatste lid van artikel 9 van 
,de wet van 25 December 1818(Staatablaà n•. 222), 
,zooah deze luiden volgens de wet van 12 De
•cember 1892 (Staatablad, n•. 261), door den 
,candidant worden overgelegd : 

•a. om te worden toegelaten tot het eerste 
•natuurkundig examen, vermeld in artikel 4 dier 
•wet, zooals dat lnidt volgens de wet van 12 De
•Cember 1892 (Staatlblaà n°. 261), het bewijs, 
,dat hij verkeert in het geval, voorzien bij dat 

~ ,artikel of bij het tweede lid van artikel 2 der 
•wet van 12 December 1892 (Staatablaà n•. 261); 

•~. om te worden toegelaten tot het tweede 
• natoorkuudig examen, vermeld in artikel 5 dier 
,wet, het getuigschrift van met goed gevolg af
•gelegd eerste 11atnnrkundig examen bij eene der 
•faculteiten van de wis- en natuurkunde aan de 
• Nederlandsche universiteit~n of hetgeen daarmee 
,gelijk staat; 

•C. om te worden toegelaten tot het theor~tisch 
,geneeskundig examen, vermeld in artikel 6 dier 

•wet, het getuigschrift va11 met goed gevolg af
• gelegd tweede natuurkundig examen bij eene der 
•faculteiten van de geneeskunde aan de Neder
•landsche universiteiten of hetgeen daarmede ge
•lijk staat; 

•à. om te worden toegelaten tot het theoretisch 
•apothekersexamen , vermeld in artikel 14 dier 
,wet, het getuigschrift van met goed gevolg af
•gelegd eerste nat1mrkundig examen eu lloven
•dien geleverde bewijzen van de kennis der be
•ginselen . van de natuurlijke geschiedenis van 
.dieren en delfstoffen bij eene d~r faculteiten van 
•de wis- en natuurkunde aan de Nederlandsche 
•nuiversiteiten of wat daarmede gelijk staat; 

•e. om te worden toegelaten tot het theoretisch 
•examen in de tandheelkunde, vermeld in artikel 9 
•dier wet, zooala dat luidt volgens de wet van 
,)2 December J!i92 (Staatahlaà n•. 261), een 
•getnigschrift, dat bevoegdheid geeft tot het af. 

1893. 

• leggen van de examens, bedoeld in artikel 84 van 
•de wet van 28 Aprii 1876 (Staataólaà n•. 102), 

• ,tot regeling van het hooger onde~wijs, of tot het 
•afleggen van het eerste natuurkundig examen. 

,Om bij dit examen te worden vrijgesteld voor 
•de vakken , iu artikel 9 der wet opgenoemd onder 
•letters a en ó, het bewijs, dat de candidaat 
• verkeert in een der gevallen , aldaar omschreven 
,onder n••. 1 en 2; 

• f. om te worden toegelaten tot eenig examen , 
• behoudens in het geval, voorzien in het voor> 
,laatste Jid van artikel 7 dier wet, het bewijs 
•van in handen van den voorzitter der faculteit 
•of van het lid, dat dezen vervangt, de som, 
• bij meergemelde wet voor het af te fol(gen examen 
,bepaald, te hebben gestort." 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1894. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de nitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat1blaà zal worden ~eplaatat, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l 7den November 1893. 
. (get.) EMMA. 

De Mini.,ter van Binnenla11daclie Zakm. 
{get.) TAK VAN POORTVLIST. 

(Uitgeg. 30 Nav. 1893.) 

17 November J 893. BESLUIT, tol, wijziging van 
het Koninklijk besluit van 12 Februari 1879 
(Staataólaà n•. 36), tot rqreling der examens 
als arta, tandmeester, apotheker , vroed vrouw 
en apothekersbediende. S. 166. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ" EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binneo
Jandsche Zaken, va11 6 October 1893, n•. 4881, 
afdeeling Medische Politie; 

Overwegende, dat de wijzigingen, bij de wet 
van 12 December 1892 (Staataólad n°. 261) ge
bracht in de wet va11 25 December 1878 (StaaU• 
ólaà no. 222), wijziging of intrekkiug noodzakelijk 
maken van eenige bepalingen van het Koninklijk 
beslu.it van 12 Februari 1879 (Staataólaàn•. 36), 
tot regeling der examens als arts, tandmeester, 
ápotheker, vroedvronw en apothekersbediende; 

Gelet op de wet van 25 December 1878 (Staa/1-
ólad, n•. 222), hondende regeling der voorwuardeo 
tot verkrijging der bevoegdheid van art;, tand
meester, apotheker, vroedvrouw en apothekers

.bediende, aangevn)d bij de wetten van 28 Juni 1881 
(Staatablad n•. 103) en van 26 October 1889 

19 
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(Staatsblad n°. 187) en gewijzi![d bij de wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n•. 26 l); · 

Den Raad van St.ate gehoord (advies van 31 Oc
tober 1893, n•. 19); 

Gelet op bet nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 14 November 1893, 
n•. 6361, afdeeliog Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
An. 1. Aan artikel 2 van het Koninklijk be

sluit van 12 Februari 1879 (Staaublad n•. 36) 
wordt het volgende, als vierde lid, toegevoegd : 

.om te worden toegelaten tot het examen moet 
• het bewijs worden overgelegd van in handen van 
,den voorzitter der commi88ie of van het lid , dat 
•hem vervangt, te hebben gestort de som voor 
•het af te leggen examen bepaald bij artikel 18 
,van ile wet van 26 Uecember 1878 (Staatsblad 
•n•. 222). zooals dat luidt volgens de wet van 
,12 December 1892 (Staahblatl n•. 261); be
•houdens het daarbij bepaalde ingeval van eerste 
• herhaling van een examen na afwijzing. 

2. Art. 6 van het Koninklijk besluit van 
12 Februari 1879 (Staatsblad n•. 36) vervalt. 

3. Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 
12 Februari I 879 (Staat,blad n•. 36) wordt ge
lezen als volgt : 

.Onze Minister, met de uitvoering der wet van 
•26 December 1878 (Staatsblad n•. 222) belast, 
,wijst jaarlijks den geneeskundigen inspecteur of 
"djunct-inspecteur of het lid of plaatsvervangend 
.Jid van den geneeskundigen raad aan, onder 
•wiens voorzitterschap de examens, vermeld in 
•artikel 20 dier wet, zooals dat lnidt volgens de 
•wet van 12 December 1892 (Staaublad n•. 261), 
"zullen worden gehouden, benevens de leden en 
•de leden-plaatsvervangers der commissie. 

• De commi88ie wordt, zoo noodig, in den loop 
•des jaars door den Minister aangevuld. 

.Bij verhindering van den voorzitter wordt hij 
•tijdelijk vervangen door den inspecteur of adjunct
• iospecteur of het lid of plaatsvervangend lid van 
•den geneeskundigen raad, hiettoe door den Minister 
Naan UI wijz6n. 

• Bij verhindering van een der leden wordt, 
•zoo noodig, door den voorzitter een plaatsver
•vanger opgeroepen." 

4. De woorden ,De ondervraging gei;ehiedt in 
het Nederlandech", aan het slot van artikel 10 
van het Koninklijk heslnit v;n 12 Februari 1879 
(Staaublad n•. 36), vervallen en aan dat artikel 
wordt het volgende, als derde lid, toegevoegd : · · 

• Om te worden toegelaten tot het examen moet 

• het bewijs worden over!(elegd van in handen van 
•den voorzitter der commissie of van het lid, df/,t 
•.hem V'l!t-tangt, te hebben gestort de som voor 
• het af te leggen examen bepaald bij artikel 2°0 
•van de wet van 25 December 1878 (Staatsblad 
•n•. 222), zooals dat lnidt volgens de wet van 
•12 December 1892 (Staaublad n•. 261); be
• houdens het daarbij bepaalde ingeval van eerste 
•herhaling van een examen na afwijzing." 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 Jann
ari 1894. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de oitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat,blad zal worden geplaatst en waarvan af. 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l 7den November 1893. 
(.get.) EMMA. 

De Mittûter van Bittnenland.tc!ie Zakm, 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET, 

(Uitgeg. 30 Noo. 1893.) 

18 No11ember 1893. BESLUIT, tot onteigening 
van een perceel in de gemeei.te Op,terland 
ten behoeve van den aanleg van eeu dijk tot 
bedijking . van den Grootm Veenpolder in 
Op1terlantl en Smallingerland. S, 167. 

20 No11ember 1893. ARBEST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat aan art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staaublad n•. 76), de Koning de bevoegdheid 
ontleent de daarbij bedoelde voorschriften vast 
te stellen ook ten aanzien van die wateren, 
waarvan particulieren de rechthebbenden zijn 
en dat tot de voorschriften bedoeld bij ge
noemd artikel behoort art. l van het bij 
Koninklijk besluit van 11 Angutos 1892 
(Staaublad n•. 198) vastgesteld reglement op 
het bevisschen van de Schelde en Zeen wsche 
stroomen. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op het middel van caaaatie, namens de 

reqniranten voorgesteld bij pleidooi: 
Schending van art. l Strafrecht en art. 6 Straf

vordering, in verband met art. 56 der Grondwet 
en art. 9 der wet van 21 Juni 1881 (Staat,blad . 
n•. 76); 

Overioegende dat bij het bestreden vonnis ale 
bewezen is aangenomen, dat de req uiranten op 
19 November 1892, des morgens omstreeks 11 uur, 
te zamen en in vereeniging hebben ge~iecht mossels 
in het· Bronwershavensche zeegat buitendijks en 
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buiten de havenhoofden onder Brouwershaven, 
zonder voorzien te zijn van een door het bestuur 
der visscherijen op de Schelde en Zeenwsche 

stroomen afgegeven consent; 
0. dat namens de reqniranten tot hnnne ver

dediging is aangevoerd, dat zij in dienst waren 
bij en vischten op last van M. A., aannemer te 

Brouwershaven , en dat deze de slikken, ~aarop 
zij vischten, in pacht h~d van de gemeente · 

Bronwershaven, die krachtens hare ambachts
heerlijke rechten eigenares dier slikken is; 

dat het reglement op het bevisschen der Schelde 
en Zeenwsche stroomen alleen voor het domein 

van den Staat geldt en de requiranten , als 

visschende op eigendom van derden, niet be
hoefden voorzien te zijn van een con.sent; 

dat derhalve de straf baarheid der requiranten 

af hangt van de omstandigheid, of de gemeente 
Brouwershaven, dan wel de Staat eigenaar dier 
slikken is, op grond van welk geschilpunt van 
burgerlijk recht namens de requiranten is verzocht, 
dat de rech tsvervolging tegen hen worde geschorst; 

0. dat bij het bestreden vonnis is aangenomen, 
dat het bestaan van dit geschilpunt voldoende is 
gestaafd, maar geoordeell dat het reglement op 
het bevisschen van de Schelde en Zeeuwsche 
stroomeu. behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 11 Augustus 1892 (Staatablad n°. 198), voor 

zooveel daarin niet nitdrukkelijk anders is be

paald, toepasselij k is zoo wel op de wateren en 
visscherijen van derden als op die van den Staat, 
zoodat de waardeering der feiten niet afhangt van 
de beslissing der vraag, of het perceel, waarop 
de reqniranten vischten, aan de gemeente Brouwers

haven dan wel aan den Staat toebehoort, e11 mits

dien het verzoek tot schorsing is afgewezen, terwijl 
verder de bewezen verklaarde feiten voor ieder der 
reqniranten zijn geq ualificeerd gelij k reeds is vermeld; 

0. dat tpt ondersteuning van het hierte11en 
gerichte middel van cassatie is aangevoerd, dat 
de door de req uiranten gevoerde verdediging tot 
schorsing had moeten leiden, vermits wat de 

Schelde en Zeen ws~he stroomen betreft, het uit
voerend gezag bij art. 9 der wet van 21 Juni 1881 
(Staatablad n•. 76) geene ruimere bevoegdheid tot 
regeling heeft erlangd dan op het domein van 
den Staat, geenszins op dat van particulieren; en 
bovendien, dat al mocht men dit anders opvatten , 
alsdan de gedelegeerde bevoegdheid om de uit-

• oefening van particuliere rechten te beperken, in 
geen geval in zich sluit de bevoegdheid om de 
algeheele uitoefening dier rechten en daarmede 

leitelijk die rechten zelve afha!}kelijk te stellen 

van een consent, van het domaniaal Zeeu wsche 
visscherijbestunr; 

0. met betrekking tot de eerste grief, dat art. 1 
van het reglement, behooreude bij het Koninklijk 
besluit van 11 Augnstus 1892 (Staatablad n°. 198), 

zij ode eene bepaling ingevolge art. 20 der wet 

van 15 April 1886 (Staatablaà n°. 64) door straf 
te handhaven, naar art. 56 der Grondwet niet 

kan worden gemaakt dan krachtens de wet en 
bijgevolg ook binnen de grenzen der wet; 

0. dat de wetsbepaling, welke het hier geldt, 
art. 9 der wet van 21 Juni 1881 (Staatablad 
n°. 76) niet onderscheidt of -0.e daarin genoemde 
wateren aan den Staat of aan particnlieren toe
behooren, zoodat de Koning wordt gemachtigd de 
daarbij bedoelde voorschriften vast te stellen ook 

ten aanzien van die wateren, waarvan particulieren 
de rechthebbenden zijn; 

0. dat waar de woorden ~er wet duidelijk zijn, 
uit hetgeen bij de vaststelling dier wet in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is gesproken 
over de opvatting van · dit artikel en het voor

nemen van den toenmaligen Minister, betreffende 
de uitvoering aan dit artikel te geven, geen ge
volgtrekkingen mogen worden gemaakt, waardoor 
zonde worden afgeweken van de ondnbbelziuuige 
bewoordingen der wet; 

0. dat mitsdien de eerste grief is ongegrond; 
0. ten aanzien van de tweede grief: 
dat de macht, bij art. 9 der wet van 21 Juni 1881 

aan den Koning voorbehouden, de bevoegdheid 

medebreugt om bij algemeenen maatregel va11 be
stuur voorschriften te geven tot instandhouding 
van de visscherij in de daarbij genoemde wateren 
en tot verzekering van het op die visscherij uit 
te oefenen toezicht; 

0. dat tot- die voorschriften behoort het boven

aangehaald art. 1 van het reglement van 11 An
gustus 1892 , volgens hetwelk ieder die de Schelde 
en Zeeuwsche stroomen bevischt, voorzien moet 
zijn van een door het bestuur der visscherijen op 

die wateren afgegeven consent, op de eerste aan
vrage aan de ambteu;ren met het toezicht belast, 

te vertooueu ; 
0. dat deze verplichting is algemeen en dus 

ook rust op hem die als eigenaar of rechthebbende 
een volgens art. 20, letter d, van het reglement 
onder de Schelde en Zeeuwsche stroomen begrepen 
water krachtens zijn vischrecht bevischt, 

dat hierin geen ongeoorloofde inbreuk op zoo

danig vischrecht gelegen is; 
19* 
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0. toch, dat het consent niet ie gelijk te stellen 
met de vergoooiog, die, waor het de viescherij 
geldt op de binnenwateren, vol11eoe art. 2 der 
wet op de jacht en vieecherij voor het bevisscheo 
van eens anders viscbwater wordt gevorderd, doch 
in aard en strekking veeleer overeenkomt met de 
akte waarvan ingevolge art. 1 dier wet ook hij 
die zijn eigen water bevischt, voorzien moet zijn; 

dat evenmin als door die akte, het vischrecht 
zelf door het bij art. l VBO het reglement ge
vorderde consent wordt aangetast en dit te minder, 
nu het verleeoeo of weigeren van een aangevraagd 
consent niet aan de willekeur van eenig bestuur 
ie overgelaten , maar in art. 3 vno het reglement 
oitdrnkkelijk ie voorg~schreveo, aan welke cate
gorieo van personen consenten worden afgegeven 
en aan wie, met afwijking van den regel, consenten 
moeten of wel kunnen worden geweigerd; 

0. dal derhalve ook de tweede grief is ongegrond; 
Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt de requiraoten gezamenlijk in de 

koeten daarop gevallen. 

22 ' Nopember 1893. BESLVIT, ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 25 December l 878 
(Staat1blad o0

• 222), houdende regeling der 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw 
eu apothekersb~dieude, zooala die is aangevuld 
en gewijzigd bij de wetten VBO 28 Juni 1881 
(Slaat1blad o0

• 103), 26 Oc!ober 1889 
(Staatsblad o". 137) en 12 December 1892 
(Staat1blad o0 • 261 ). S. 168. 

IN !IA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WI.J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister ~an Biooeo
laudsche Zaken, van 20 November 1893, o•. 5594, 
afdeeliog Medische Politie; 

Gelet op de wetten van 26 December 1878 
(Staat.,blad n•. 222), 28 Jnoi 1881 (Staatablad 
o•. 103), 26 October 1889 (Staaûblad n•. 136) 
en 12 December 189ll (Staat1blad i.

0
• 261); 

Heb beu goedgevouden en verstaan: 
den tekst der wet van 26 December 1878 

(St0,at1blad n°. 222), hoodeude regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekers• 
bediende, zooals die is aangevuld en gewijzigd bij 
de wetten ·van 28 Jnoi 18Sl (Staaûblad n°.103), 
26 Oetober 1889 (Staat,blad n•. la7) eu 12 De
eember 1892 (Staat1blad n•. 261), algemeen be-

kend te maken door bij voeging van dien gewijzigden 
tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

De Minister van Binneolandeche Zaken ie be-
last met de uitvoering van dit beelnit, hetwelk--.. 
in het Staat1blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22eten November 1893. 

(9•1.) EMMA. 

ne Minûtm- Pan Binnenlandaclie Zalm, 
'-911t.) TA.& VAN POORTVLIET. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1893.) 

TEKST der wet van 26 December 1878 
(Sto-aublad n•. 222), houdende regeli'/1{1 

dw voorwaarden tot vwmjging dw be- · 
poegdlieid van art,, tandmee1ter, apotheker, 
Proedvrouw en apotlieler1bediende, :zooa/1 , 
die û aa'/1{/er,uld en gfflDijzigd bij de 

wetten van 28 Juni 1881 (Staaûblad 

••· 103), 26 0ctober 1S89 (Staatlblad 
n°. 137) en 12 December 1892 (Staa/1-

blad • 0 • 261). 

Art. 1. De titel van arts verleent de bevoegd
heid tot uitoefening der geneeskunst in haren 
vollen omvang en wordt verkregen door het af. 
leggen van het praktisch arts-examen. 

2. Bij het praktisch arts-examen worden vol
doende bewûzen gevorderd van praktische kennis 
aan het ziekbed en van bekwaamheid in het ver• 
rigten van heel- en verloskundige kunstbewerkiogen 
en het gereed maken van recepten. 

Het wordt gesplitst in ee!l algemeen geneea
kundig en een heel- en verloskundig gedeelte. 

Voor de toelatin~ tot het eerste gedeelte moet 
de verklaring worden overgelegd van een hier te 
lande bevoegd geoeesknnditte, dat de caodidaat 
gedurende minetens twee jaren de genees- en heel
kundige behandeling van zieken gevolgd heeft, en 
voor de to~lating tot het tweede gedeelte het be• 
wijs, dat hij, in tegenwoordigheid van een bevoegd 
verloskundige , hier te lande minstens tien gewone 
eu twee buitengewone verlossingen verrigt beeft. 

Ingeval niet beide gedeelten gelijktijdig met 
goed gevolg worden afgelegd, wordt aan hem, 
die bij het eerste gedeelte voldaan heeft, hiervan 
een bewije nit11ereikt, tegen overlegging waarvan 
hij tot het tweede gedeelte afzonderlijk wordt 
toegelaten. 

3. Tot het afleggen van het praktisch arts
examen zijn alleen bevoegd zij , 

a. die bedoeld zijn in art. 94 der wet van 
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28 April 1876 ($taat1fJlarl n°. 1011), tot regeling 
van het hooicer onderwijs .of volgMls de bepalingen 
dier wet met de zoodanigen gelijk staan; 

ll. die achtereenvolgens met goed gevolg de 
twee natnurknndiii:e en het theoretisch geneesknndig 
examen, bedoeld in artt. 4, 5 en 6, hebben 
afgelegd, of met de zoodanigen gelijk staan. 

Zij, die in een ander Rijk of in eene der 
N ederlandsche koloniën of overzeesche bezittingen 
na afgelegd examen het regt tot uitoefening der 
geneeskunst in haren geheelen omvang verkregen 
hebben, kunnen geheel of gedeeltelijk vrijstelling 
genieten van het theoretisch geneeskundig en de 
daaraan roorafgaande examens en van de over
legging van de verklaring en het bewijs, bedoeld 
'in het derde lid van artikel 2. 

Door Ons wordt bij algemeenen maatregel ·:van 
bestnnr, na ingewonnen advies van de senaten 
van de Rijks-nniversi.teiten, aangewezen, welke 
getuigschriften of diploma's aan de bezitters vrij• 
stelling verleenen en hoe ver die vrijstelling strekt. 

4. Het eerate natuur"1mrlige examen betreft: 
a. de natuurknnde; 
IJ. de scheiknnde; 
c. plantkunde. 
Tot het afleggen van dit examen zijn alleen 

bevoegd zij, die in het bezit zijn van het getuig
schrift verkregen door het met goed gevolg af
leggen van het eindexamen voor de hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursns, bedoeld in artikel 6 7 , 
of van het examen A, bedoeld in artikel 69 der 
wet van 2 Mei 1863 (StaatafJlaà n°. 50}, houdende 
regeling van het middelbaar onderwijs. 

6. Het tweede natuurkundig examen betreft: 
a. de ontleedkunde; 
IJ. de physiologie en weefselleer; 
c. de algemeene ziektekunde; 
d. de· pharmakognosie 
6. Het tlieoretûcli geneeslnncrlig examen betreft: 
a. de ziektekundige ontleedknnde; 
ll. de pharmakodynamie; 
c. de bijzondere pathologie en therapie; 
tl,. de gezondheidsleer; 
e. de theoretische heelknnde; 
f . de theoretische verlosku ude. 
7. Bevoegd tot het afnemen der examens , in 

artt. 4, 6 en 6 bedoeld, en tot uitreiken van het 
getuigschrift aan hen, die zoodanig examen met 
goed gevolg hebben afgelegd, zijn: 

a. wat betreft het examen van art. 4, de fac ul
teiten der wis- en natuurkunde aan de Neder
landsche universiteiten; 

fJ. wat betreft de examens van artt. 5 en 6 , 
de facnlteiten der geneeskunde aan die universiteiten, 

Voor het afleggen van elk dezer examens wordt 
in handen van den voorzitter der faculteit, welke 
het examen afneemt, eene som van vijftig gulden 
betaald. 

In geval van afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geene betaling gevorderd, 

De opbrengst der gestorte gelden strekt tot 
presentiegeld voor de leden der faculteit, door 
wie het examen wordt afgenomen. . 

8. De titel van tandmeester verleent de beroegd
heid tot het uitoefenen der tandheelkunst, waar
onder verstaan wordt de plaatselijke behandeling 
van ziekten der tanden, der tandkassen en van 
het tandvleesch. 

Die titel wordt verkregen door het met goed 
gevolg afleggen van een praktisch examen, waarbij 
vo !doende bewijzen gevorderd worden van praktische 
kennis van de operatieve tandheelkunde en van 
het inzetten van kunsttanden en gebitten. 

9. Bevoegd tot het afleggen van het praktiseh 
examen als tandmeester zijn alleen zij, die met 
goed gevolg het theoretisch examen in de tand
heelknnde hebben afgelegd. 

Dat examen betreft : 
a. Ue ontleedkunde van de tanden, de tand

kassen en het tandvleesch; 
ll. de physiologie dezer deelen ; 
c. de gezondheids-, ziekte- en geneesleer dezer 

deelen, daaronder begrepen de onderkenning der 
ziekten van de tanden, de tandkassen en het 
tandvleesch, waarvan de oorzaak algemeen is of 

in andere deelen zetelt; 
rl. de geneesmiddelleer en de recepteerknude, 

voor zooreel noodig tot het voorschrijven van de 
plaatselijke geneesmiddelen bij de ziekten der ge• 
noemde deelen. 

Van het examen in de vakken, onder letters a 
en fJ vermeld, zijn vrijgesteld zij: 

1 °. die met goed gevolg aan eene N ederlandsche 
universiteit het examen naastvoorgaande aan dat 
ter verkrijging van den doctoralen graad in de 
faculteit der geneeskunde hebben afgelegd of; voor 
zooveel die fa!Jnlteit betreft, vermeld.zijn in art. 119 
der wet van 28 À.pril 1876 (Staata6laà n°. 102), 

tot regeling van het hooger onderwijs; 
2°. die voldaan hebben aan het tweede natnnr

knndig examen. bedoeld in art. li , of met de 
zoodanigen gelijk staan. 

Bevoegd tot het afleggen van het theoretisch 
examen in de tandheelkunde zijn alleen zij, die 
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bevoegd zijn tot het all.eggen van de examens, 
bedoeld in art. 84. van de wet van z8 April 1876 
(Staataólad n°. 102) tot regeling van het booger 
onderwijs, en zij, die bevoegd zijn tot het af
leggen van het eerste natnnrknndig examen. 

Zij , die in een ander Rijk of in eene der 
Nederlandsche koloniën of overzeesche bezittiogeo 
na afgelegd examen het regt tot nitoefeoing der 
tandheelkunst verkregen hebben, kunnen geheel 
of gedeeltelijk vrijstelling genieten van het theo
retisch examen in de tandheelkunde en de daar
aan voorafgaande examens. 

Door Ons wordt bij algemeenen maatregel van 
bestuur, na ingewonnen advies van de seuaten 
van de Rijks-universiteiten, aangewezen, welke 
getnieschriften of diploma's aan de bezitters vrij
atelliug verleenen en hoe ver die vrijstelling strekt. 

10. Tot het afnemen van het theoretisch examen 
als tandmeester en het uitreiken van het getnig- _ 
schrift aan hen , die dat examen met goed gevolg 
hebben afgelegd, zijn bevoegd de faculteiten der 
geneeaknnde aan de Nederlandsche universiteiten. 

Voor het afteggen van dit examen wordt in 
handen van den voorzitter der faculteit, die het 
examen afneemt, eene som van vijf en twintig 
gulden betaald. 

De twee laatste zinsneden van art. 7 zijn ten 
deze toepasselijk. 

11. De titel van apotheker verleent de bevoegd
heid tot uitoefening der artsenijbereidknnst en 
wordt verkregen door het afteggen van het prak
tisch apothekers-examen. 

Bij dat examen worden voldoende bewijzen van 
praktische kennis gevorderd der artsenijbereidknnst 
en der scheikundige analyse, zoo in de apotheek, 
ala in het laboratorium. 

Voor de toelating tot het examen moet worden 
overgelegd de verklaring van een hier te lande 
bevoegd apotheker, dat de candidaat gedurende 
minstens twee jaren de nitoefening der artsenij
bereidkunst onder de leiding van znlk een be
voegde gevolgd heeft. 

12. Bevoegd tot het all.eggen van het praktisch 
apothekers-examen zijn alleen zij, 

a. die bedoeld zijn in art. 96 · der wet van 
28 April 1876 (Staat,ólad n•. 102), tot regeling 
van het hooger onderwijs, of volgens hare be
palingen met de zoodanigen gelijk staan; 

6. die het theoretisch apothekers-examen, in 
art. 18 bedoeld, met goed gevolg hebben afgelegd. 

13. Het tAeuretilcA apotAeker,-examen betreft: 
a. de artsenijbereidkunde; 

ó. de toxicologie; 
c. de analytische scheiknnde. 
14. Bevoegd tot het afnemen van het theore

tisch apothekers-examen en tot het uitreiken van 
het getuip:schrift aan ben, die dat examen met 
goed gevolg hebben afgelegd, zijn de faculteiten 
der wie- en natnurknnde aan de N ederlandsche 

nn1veraiteiten. 
De drie laatste zinsneden van art. 7 sijn ten 

deze toepasselijk. 
15. Bevoegd tot het afleggen van het theore

tisch apothekers-examen zijn alleen zij, die met 
goed gevolg het eer,te natuurkundig examen 
hebben afgelegd, in art. 4, bedoeld, of met de 
zoodanigen gelijk staan en bovendien bewijzen 
geleverd hebben van kennis der beginselen van de 
natuurlijke geschiedenis van dieren en delfstoffen. 

16. De bevoegdheid tot het verleenen van ver
losknndigen raad en liijstand als vroedvro~w wordt 
verkregen door het all.eggen van een theoretisch 
en pra.ktiach examen in de verloskunde. 

Voor de toelating tot dit examen moet het 
bewijs worden overgelegd, dat de candidaat als 
leerling-vroedvronw, onder de voorwaarden, door 
Ons bij algemeenen maatregel van inwendig be
stuur te bepalen, bij een geneeskundigen inspec
teur is ingesdhreven en daarna minstens tien ge• 
wone verlossinp;en in tegenwoordigheid van een 
bevoegd verloskundige hier te lande çerrigt heeft. 

17. Als apothekers-bedienden met gelijke be
voegdheden en verpligtingen, als volgens de be
staande wetten en wettelijke verordeningen die 
zijn des hnlpapothekers, kunnen worden toege
laten zij, die na volbragten achttienjarigen leeftijd 
met goed gevolg een examen hebben afgelegd, 
waarbij genoegzame bewijzen gevorderd worden 
van kennis en geschiktheid , · noodig tot het ge
reed · maken van recepten. 

18. De examens, in artt. 2, 8 en 11 bedoeld, 
worden afgenomen door commissiën , wier voor
zitters, leden, leden-plaatsvervangers en secre
tarissen jaarlijks door One benoemd worden. 

De voorzitters, leden, leden-plaatsvervangers 
en secretarissen dier commiBBiën genieten reis- en 
verblijfkosten en presentiegeld, door Ons te bepalen. 

De examens worden in het openbaar gebonden, 
met uitzondering van die aan het ziekbed, in het 
scheikundig laboratorium en die in de verloskunde, 
welke alleen knnnen bijgewoond worden met ver
gunning van den voorzitter der examinerende 
commiBBie. 

Voor het afleggen van elk dezer examens wordt 
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in handen van den voorzitter der commissie, welke 
het examen lllfneemt, eene som van vijf en twintig 
golden betaald. 

In geval van r.fwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geene betaling gevorderd. 

19. Aan ieder, die aan het examen voldaan 
heeft, wordt een diploma nitgereikt, dat hem het 
regt geeft om den titel te voeren: 

a. in het geval van art. 2, van arts; 
ll. in dat van art. 8 , van tandmeester; 
c. in dat van art. 11, van apot!,e!t:er. 
20. De examens in artt. 16 en 17 bedoeld 

worden afgenomen door commissiën , samengesteld 
uit een voorzitter en twee leden. 

Onze Minister, -met de nitvoering dezer wet 
belast, wijst den geneesknndigen inspectenr of 

adjunct-inspecteur, binnen wiens dienstkring het 
examen wordt afgenomen, of een lid of plaats
vervangend lid van den geneesknndigen raad als 
voorzitter der commissie aan en benoemt de leden 
der commissie en hunne plaatsvervangers. 

Het lid of plaatsvervangend lid van den ge• 
.neeskundigen raad, als voorzitter fnngeerende, en 
de leden der commissie en hnnne plaatsvervangers 
genieten reis- en verblijfkosten en presentiegeld 
door Ons te bepalen. 

Voor het afleggen van elk dezer examens wordt 
in handen van den voorzitter der commissie, welke 
het examen afneemt, eene som van vijf gulden be
taalt. Ingeval van afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geene betaling gevorderd. 

Aan de vroedvrouw of aan den apothekers
bediende, die aan het examen voldalin heeft, 
wordt hiervan een getnigschrift uitgereikt. 

21 . Zij, die voldaan hebben bij het examen als 
arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw of 
apotheker~-bediende , leggen , voordat zij als zoo

daniy. worden toegelaten, in handen van den voor
zitter der examinerende commissie den volgenden 

eed (of belofte) af: 
• Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel

en verlos- (tandheel-, artsenij bereid-, verlos-) kunst 

volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen 
naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen 
en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die 
uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter 
mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring 
als getuige of deskundige in regten r,tevorderd of 

ik anderszins tot het geven van mededeeling door 

de wet verpligt worde. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig! (Dat 

beloof ik.)" 

22. Tot het afleggen der in het v.iorgaand 
artikel bedoelde examens wordt minstens tweemaal 
's jaars gelegbnheid gegeven. 

Onze Minister, met de nitvoering dezer wet 
belast, bepaalt de plaatsen waar en den tijd waarop 
de examinerende commissiën bijeenkomen. 

De door de candidaten gestorte gelden worden 
na aftrek van de ko~ten van vergadering der 
commissie, waaronder echter niet medegerekend 
worden de reis- en verblijfkosten en vacatiegelden, 
in 's Rijks schatkist gestort. 

De examens worden in het Nederlandsch ge
bonden. 

Al hetgeen verder tot de regeling dier examens 
betrekking heeft, wordt door O os bij algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur vastgesteld.. 

23. Benoembaar tot militaire artsen zijn alleen 
zij, die volgens de wet bevoegd zijn tot nitoefe
ning der geneesknnst in haar vollen omvang in 
het geheele Koningrijk; tot militaire apothekers 

zij , die volgens de wet de bevoegdheid van 
apotheker hebben verkregen. 

23a. Wij behouden O os voor de bevoegdheid 

van apotheker te verleenen aan Nederlanders, die 
als militair apotheker een eervol ontslag hebben 
bekomen uit deu kolonialen dienst, voor zoover 
zij die bevoegdheid krachtens de bepalingen dezer 
wet niet bezitten. 

Overga,-gsliepalingen. , 

24. Ieder, die op het tijdstip, waarop deze 
wet in werking treedt, bevoegd is tot uitoefening 
van genees-, heel-, verlos-, tandheel- of artsenij
bereidkunst of tot nitbreiding zijner bevoegdheid 
door het afleggen van een aanvullingsexamen, 
behondt die bevoegdheid. 

leder, -iie op bedoeld tijdstip door het afleggen 
vau eenig examen de bevoegdheid verkregen had 
tot het afleggen van een ander examen of tot het 
genot van eenigerlei vrijstelling bij dergelijk examen, 
behoudt die bevoegdheid met opzigt tot de gelijk
soortige examens , af te leggen . volgens de wet. 

25. Wij behouden Ons voor aan nog in dienst 
zijnSe officieren van gezondheid, die v66r de in
voering der wet van 1 Junij 1865 (Staatslilad 
n•. 59) zijn aangesteld, alsmede aan hen, welke 
dien rang hebben verkregen ingevolge het bepaalde 

in art. 19 van die wet, vergnnning te verleenen 
tot nitoefening der genees- en heelkande bij niet

militairen. 
Deze bepaling is ook van toepassing op de offi

cieren van gezondheid , die bij de invoering der 
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aangehaalde wet in koloniale dienst waren, wan
neer zij zich met verlof hier te lande bevinden. 

26. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Alsdan vervallen de wet van 1 Jo nij 1865 · 
(Staatsblad n•. óll), regelende de voorwaarden 
tot verkrijging _der bevoegdheid van geneeskundige, 
apotheker, hulp-apotheker, leerling-apotheker en 
vroedvrouw, gewijzigd bij de wet van 8 J ulij 1874 
(Staatdlad n•. 97), en de artt. 1 tot 6 van de 
wet van 24 Jonij 1876 (Staatdlad n°. 117), 
houdende regelin,r van de voorwaarden tot ver
krijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefe
ning der tandheelknnst en van de uitoefening 
dier kunst, en alle uit die bepalingen voort~e
vloeide algemeeue verordeningen. 

Artikel 2 van de wet van 12 December 1892 
(Staatablad n°. 261). 

lleze wet treedt in werking op I Jauuari 1894. · 
Zij die vóór dat tijdstip de bevoegdheid hebben 

verkregen tot het v.fleggen van het eerste natuur
kundig examen, behouden die bevoei;tdheid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Novem
ber 1893, n•. 24 (Staau6lad n•. 168). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandache Zaken, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

24 November 1898. BESLUIT, betrekkelijk den 
herijk van maten en gewichten in 1894 en 
1895. S. 169. 

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

staat, Handel en Nijverheid van 18 October 1893, 
L". D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel ir,, letter a, der wet van 
7 April 1869 (Staaublad n•. ó7), waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 29 November 1874 (StaaulJlad u•. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies ran 14 No
vember 1893, n•. 15); 

Gezien het nader rapport van den Ministe~ van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 21 Novem-' 
her 1893, L•. P. afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
l O• de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1894 of J89ó aan den herijk, bedoeld in 
artikel 15 , letter a, der bovengenoemde wet 
onderworpen worden; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak 

dat aanvangt op 1 Januari 1894 en eindigt op 
1 September 1895; 

3°. aan Gedepnteerde Staten der provmc1en 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop 
de herijk van elke gemeente binnen het onder 2°. 
genoemde tijdvak zal plaats hebben. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staaublad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift aan den Raad van State zal 
worden gezonden. 

Het Loo, den 24steo November 1893. 
(get.) EMMA. 

De Min. van Waterataat, Handel en Nijverluid, 
(!let.) · C. LKLY. 

( Uitgeg. 9 Dec. 1893.) 

25 November 1893. Bi!SLUIT, tot vernietiging 
van het beslni t van den Raad der gemeente 
.J11en van li September 1893, tot benoeming 
van A. VAN DER KLIP tot onderwijzeres aan 
de Noorderschool aldaar. S. 170. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, EIIZ. 
Wr1 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 13 November 1893, n°. 4465, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente .Jaatm 
van li September jl., tot benoeming van A. VAN 
DER KLIP tot onderwijzeres aan de Noorderschool 
aldaar; 

Overwegende dat, toen bij de benoeming van 
eene onderwijzeres aan de Noorderschool te .Jutm 
in de vergadering van den Raad dier gemeente 
van 28 Augnstos jl., de stemmen staakten, de 
vergadering is overgegaan tot eene tweede vrije 
stemming, waarbij op nieuw de stemmen staakten 
en dat daarna de verdere behandeling is verdaagd 
tot de eerstvolgende vergadering ; 

dat ten gevolge van de stemming in deze ver
gadering gebonden op 6 September jl. A. VAN 
DER KLIP benoemd werd verklaard tot onder
wijzeres aan genoemde school; 

dat art. 61 der gemeentewet bepaalt, dat ingeval 
omtrent het benoemen van personen de stemmen 
staken , het lot beslist; 

dat de benoeming van A. VAN DER KLIP der
halve in strijd met de wet is ge~chied: 

Gelet op art. 168 der gemeentewet; 
Den .Raad van State gehoord (advies van den 

21 November ]893, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
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TBD Biunenlaudsche Zaken van 24 November 1893, 
n°. ó283, afdeeliug Binnenlandsch Bestnur. 

Hebben iroedgevonden en verstaan: 
Het bovenvermelde besluit van den Raad der 

p:emeeute Álltm van IS September jl. , wegens 
strijd met de wet te vernietigen. (1) 

De Minister van Biunenlaudsche Zaken is belaat 
met de uitvoering van dit besluit. hetwelk in het 
Staaublad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 26sten November 1893. 

EMMA. 

De Minilter van Binnenlantkcke Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 6 Dec. 18113.) 

27 Nor,nnber 1893. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 

dat bargeméester en wethouders aan art. 1711.¼ 

der gemeentewet de bevoegdheid ontleenen 

om te bepalen welke openbare wegen slechts 

in eene door hen aangewezen richting mogen 
bereden worden. 

De Hooge Raad e~z., 

Gelet op het middel van casaatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie, luidende: 

Schending door niet-toepassing van art. 90 1 °. 
en b j 0 • art. 100, al. 2, van de algemeeoe politie

verordening voor Amsterdam; 

011tmoegenàe dat bij het beklaagde vonnis als 
wettig en overtuigend bewezen is aangenomen, 

dat de gereq. op ill April 1893 te Amsterdam 
in de Zaudstraat met een door hem bestuurd met 

een paard bespannen rijtuig heeft gereden in de 

richting van den Kloveniersburgwal naar de Sint 

Anthouies Breestraat; 

dat de ambtenaar van het openbaar ministerie 

hierop heeft gevorderd de toepassing van art. 90 

letter b der algemeeue politieverordening van 

Amsterdam, luidende: • Het is aan bestuurders 

verboden, de wegen , welke slechts in ééne richting 

bereden mogen worden , in eene. andere richting 

te berijden dan bij kennisgeving van burgemeester 

en wethouders is aangewezen"; 
dat de kantonrechter den gereq. van alle rechta

vervolgiog te dezer zake heeft ontslagen, omdat 

(1) Zie het besluit van 6 April 1891, S. 77, 
waarbij is aangenomen dat bij steking van stemmen, 
ook bij benoemingen, de beslissing tot de volgende 
vergadering moet worden uitgesteld. 

voor overtredinp: van gemeld verbod geen plaats 
zou zijn, zoolang de raad niet heeft aangewezen, 
of althans burgemeester en wethouders expresse 
gemachtigd, met inachtneming van zekere regelen 
aan te wijzen, welke de wegen zijn die slechts 
in ééne richting bereden mogen worden; 

dat hiertegen het cassatiemiddel is gericht; 
0.. daaromtrent, dat ook al vat men de aan

gehaalde woorden zoo op, dat de ken nisgevinF;, 
waarnaar verwezen wordt, alleen °de richting en 

niet de aanwijzing der wegen zal mogen bevatten, 

dan nog bnrgemeester en wethouders de bevoegd

heid tot aanwijzintt dier wegen ontleenen aan 
art. 179.¼ der gemeentewet; 

dat zelfs in die opvatting de aaogehaalde be

paling dos voor toepassing vatbaar is, en beide 
colleges blij ven binnen den kring hunner wettige 

bevoegdheid : burgemeester en wethouders, door 

voor te schrijven, dat zekere wegen slechts in 

ééoe d09r hen aangewezen richting mogen bereden 

worden; - de gemeenteraad, door op de over

treding van dit voorschrift straf te stellen; 

0. voorts, dat bij kennisgeving van burgemeester 
en wethouders van Amsterdam, dd. 20 Januari 1893, 

onder meer is bepaald, dat de Zaodstraat met 

rijtuigen en handkarren slechts mag bereden worden 
in de richting naar den Kloveoiersborgwal; 

dat het cassatiemiddel mitsdien is gegrond; 

Vernietigt het vonnis door den rechter in het 

l • kanton van het arrondissement Amsterdam op 

29 Juni 1893 in deze zaak gewezen, voor zooveel 

daarbij ia verklaard, dat het ten laste van beid. 
bewezen feit niet strafbaar ia en de bekl. deswege 

ia ontslagen van alle rechtsvervolging, met ver

wijzing van den Staat in de kosten; 

En krachtens art. 106 R. 0. ten principale 
recht doende: 

Verklaart dat het bewezen verklaarde feit op

levert: het te Amaterdam, als bestuurder, een 

weg welke slechts in ééne richting bereden mag 

worden , in eene iodere richtiog berijden dan bij 

kennisgeving van bo rgcmeester en wethouders is 
aangewezen ; 

Verklaart den gereq. schuldig aan die overtreding; 

Gezien, behalve het aangehaalde artikel, de 

artt. 100 der algemeene politieverordening voor 
Amsterdam, 23 Strafrecht, 214, 216, 263 en 

370 Strafvordering; 

Veroordeelt den gereq. tot betaling eener geld

boete van / 1, met bepaling, dat bij gebreke 
van betaling bio oen 2 maanden na den dag waarop 
deze uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, 
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de boete zal worden vervangen door hechtenis 
van 1 dag; 

Veroordeelt den gereq. in de kosten van het 
geding, invorderbaar, met nitzondêring van die 
in cassatie gevallen, bij lijfsdwang ván ten lan~te 
1 dag. 

4 Dec,miber 1893. ARR.IIST van ' den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat het door den gebruiker van een stoom
ketel met een tonw vastzetten en door een 
&tuk ijzer overbelasten van de volgens de 

wettelijke voorschriften ingerichte en gebruikte 
veiligheidsklep van dien ketel, bij geene wet 
of nrordeniog is ver~oden. 

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

reqnirant voorgesteld bij memorie: 
Verkeerde toepassing van art. 216 Strafvorde

ring en schending, door niet-toepassing, van art. 16, 
2° lid, en art. 20, 3• lid, van het Koninklijk 
besluit van 24 September 1869 (Staat8blad n°. lli4), 
gewijzigd bij Koninklijk beslnit vaû 4 Decem• _ 
ber 1877 (Staatablad n°. 199), in verband met 
art. 11 der wet van 28 Mei 1869 (Staatablad 
n•. 97) en art. 1 der wet van 6 Maart 1818, 
laatstelijk gehandhaafd bij de wet van 10 An
gqstns 1892 (Staat,blad n•. 181); 

Overwegende dat aan den gereqoireerde bij dag
vaarding is ten laste gelegd, op 17 December 1892 
te Zegwaart te zijn bevonden als gebrniker van 

een stoomketel, staande in zijnen aldaar gelegen 
korenmolen, de open (niet afgesloten) veiligheids
klep van dien ketel met een touw vastgesteld en 
door een stuk ijzer overbelast te hebben; 

dat de kantonrechter en de rechtbank dit feit 
bewezen, doch niet strafbaar hebben geoordeeld, 
hoofdzakelijk op grond, dat het daartegen inge
roepen art. 20 nn het Koninklijk besluit van 
24 September 1869 (Staaublad n•. 164) tot uit
voering der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad 
n°. 97), regelende het toezicht op het gebruik 
van stoomtoestelleo, betrefL de inrichting der 
veiligheidskleppen en niet overtreden wordt wan
neer, gelijk in deze, aan de inrichting niets wordt 
verauilerd, maar een klep wordt vastgezet; uat 
bepaaldelijk de 3• alinea van dit artikel niet toe
passelijk is, vermits in facto was gebleken, dat 
na het verwijderen van touw en gewicht, de 
klep tot de in die alinea beJoelde hoogte kan 
worden opgelicht; dat evenmin art. 16 van ge
meld besluit was overtreden, omdat dit artikel, 

gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 Decem-
· ber 1877 (Staat,blad n•. 199), eveneens d_e in
richting der veiligheidskleppen betreffende, bepaalt 
dat deze door gewichten gedrnkt worden, hetgeen 
ten deze het geval was, terwijl eindelijk de in 
art. 21 bedoelde overtreding niet is ten laste gelegd; 

0. dat tot staving van het voorgestelde middel 
VRD cassatie is aangevoerd , dat de bepalingen van 
de aangehaalde 3• alinea van art. 20 en het ge• 
heele art. 16 van het Koninklijk besluit van 
24 September 1869 wel met de inrichting der 
veilighei~skleppen in verband staan, doch noch 
in werkelijkheid noch in het systeem l'&n het 
Koninklijk besluit een integreerend deel van die 
inrichting uitmaken, maar alleen dienen om de 
werking daarvan te verzekeren; dat derhalve· het 
vastzetten van de veiligheidskleppen met een touw 
moet aangemerkt worden als een ongeoorloofd 
middel iot het drukken , dat is het verhinderen 
van de vrije beweging van de klep op andere 

. wijze dan bij de aangehaalde artikelen van het 
Koninklijk besluit is voorgeschreven, met · dit ge
volg, dat door het vastzetten de oplichting van de 
klep tot een vierde van de middellijn der opening, 
zooals art. 20 , al. 3, bepaalt, onmogelijk wordt; 

0. daaromtrent, dat zoowel art. 16 als art. 20 
van het Koninklijk besluit van 24 September 1869 
voorschriften inbonden omtrent de inrichting en 
de drnkking van de veiligheidskleppen, doch dat 
daarin , en evenmin in eenige andere wet of ver
ordening, geene verbodsbepaling gevonden wordt 
tegen eene handeling als in deze heeft plaats ge• 
had, waardoor de geregelde werking van de overi
gens volgens de voorschriften ingerichte en gedrnkte 
veiligheidsklep belemmerd of opgeheven wordt; 

0. dat mitsdien het voorgestelde middel van 
cassatie is ongegrond; 

Verwerpt het beroep; de kosten te dragen door 
den Staat. 

4 December 1893. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, hondende beslissing dat in 
art. 29 der wet van 1 Jnni 1861i (Staat,
blad n•. Ql) onder het woord •apotheek" 
ook is· te verstaan de verzameling van ge
neesmiddelen van een geneeskundige, tot het 
leveren van geneesmiddelen bevoegd en dat 
de notaris, griffier of deurwaarder die eene 
openbare verkooping van eene apotheek hondt, 
verplicht is zorg te dragen, dat daarbij de 
voorschriften van gemeld artikel worden in 
acht genomen. 
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De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie , door den 

reqnirai:t voorgesteld bij memorie: 
Schending en verkeerde toepassing van art. 29 

der wet van l Jnni 1866 (Sta,aûbl,atl n°. 61), 
door te beslissen : 

a. dat de openbare verkoop van geneesmiddelen 
of vergiftige zelfstandigheden, behoorende tot de 
geneesmiddelen van een geneeskundige, krachtens 

art. 9 der wet van l Juni 1865 (Staaûblad n°. 61) 
bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen, 

zon zijn de openbare verkoop van eene apotheek; 
b. dat de ambtenaar door de erfgenamen van 

den tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegden 

geneesknndige belast met de leiding van den open• 

baren verkoop van enkele geneesmiddelen of ver• 
giftige zelfstandigheden, strafrechtelijk de verant

woordelijke persoon is voor de niet opvolging van 

de voorschriften van art. 29 al. 1 en 2, der wet 

van 1 Juni .1866 (Staatablad n°. 61); 
Ten aanzien van het eerste gedeelte van het 

middel: 

Overwegfflde dat al behoeft de verzameling van 
geneesmiddelen van. den geneesknndige, tot het 

leveren van geneesmiddelen bevoegd, de nitge• 
breid heid niet te hebben, welke aan de apothekers 

voor Jiunne verzameling van geneesmiddelen is 

voorgeschreven, ook zijne verzameling in de artt. 4, 
22 en 23 der wet van 1 Juni 1866 (Staaûblad 

n°. 61) uitdrukkelijk apotheek wordt genoemd en 

ook bedoeld wordt in § 4 dier wet, waarvan het 

opschrift luidt: • Van het toezigt op de apotheken", 
waaronder, blijkens art. 28, die van de genees
kundigen , tot het leveren van geneesmiddelen be

voegd, zijn begrepen, en dat dus hetzelfde woord 

in ' art. 29 dier wet niet is te beperken, vermits 

geen reden denkbaar is, waarom het voorschrift 

van dit artikel minder uoodi~ zou zijn ten aanzien 

van hetgeen van een geneesknndige, tot het leveren 

van geneesmiddelen bevoegd, afkomstig is, dan ten 

aanzien van het van een apotheker afkomstige; 

0. dat hiertegen niet afdoet de door den req. 

ingeroepen omstandigheid , dat art. 21 der voor

melde wet, onderscheidene bepalingen daarvan 

toepasselijk verklarende op geneeskundigen, tot 
het afleveren van geneesmiddelen· bevoegd, hier• 
onder niet noemt art. 29 dier wet, vermits dit 

artikel slechts een voorschrift bevat voor openbare 
verkoopingen, die evenmin door apothekers als 

door zoodanige geneeskuudir,eu worden gehouden; 

En ten aanzien van het tweede gedeelte van 

het middel: 

0. dat, terwijl, volgens de wet, nitsloltend 
' notarissen, griffiers en dllurwaarders tot het .honden 
van de hierbedoelde openbare verkoopingen be
voegd zijn, hieruit volgt, dat op hen rust de 
plicht te zorgen dat die verkoopingen zonder 
wetsovertreding plaats hebben; 

0. dat dus, nu in voormeld art. 29 geeoe af wij• 
king van dit beginsel wordt uitgesproken, zoodanig 
ambtenaar, · die met de verkooping belast ia, ook, 

blijkens de redactie van het artikel, heeft te 
zorgen voor de voorafgaande kennisgeving, bij dit 

artikel bedoeld en heeft toe te zien , dat niet aan 
volgens dit artikel on bevoegden worde verkocht ; 

0. ,lat de req. 011 wel beroep heeft gedaan op 

art. 63 der wet van 18 September 1852 (Staaû

bl,atl n°. 178), maar dat het uitdrukkelijk daarbij 

aan den ambtenaar opleggen van verplfohtingen 

met opzicht tot voorgenomen openbaren verkoop 

van gouden en zilveren werken niet mag worden 

afgeleid, dat waar !(Clijk in voormelde wet van 

1865, den ver koopenden ambtenaar zoodanige ver

plichting niet uitdrukkelijk , en met t:oovele woor• 

den, 'wordt opgelegd, de verplichting niet nit 
den aard van zijn ambt en van het bij de wet 
geregelde onderwerp zou kunnen volgen; 

0. dat dus het cassatiemiddel in zijne beide 
deelen is ongegrond; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 

Verwerpt het gedaan beroep in ·cassatie en ver• 

oordeelt den req. in de kosten daarop gevallen. 

7 December 1893. BESLUIT, tot -vernietiging 

van het besluit van den Raad der gemeente 

Mijdreclit van 5 September 1893, voor zoo

ver daarbij bepaald is, dat aan alle ouders 
van kinderen boven de zes en beneden de 

twaalf jaren, woonachtig in een gedeelte van 
de buitenbuurt Bwkland, eene jaarlijksche 

toelage uit de gemeentekas zal worden ver•. 

strekt voor ieder kind, hetwelk gedurende 
één jaar geregeld eene school buiten de ge

meente Mijdreclt.t zal blijken te hebben be

zocht. S. 171. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA ENZ., 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van Il October 1893, n•. 4895 1 , 

&fdeeling Onderwijs , tot vernietiging van het be
sluit van den Raad der gemeente MijdrecM, van 

5 September 1893, voor zoover daarbij bepaald 
ia, dat, te beginnen met 1 Januari 1894, aan 

alle ouders van kinderen boven de zes en beneden 



296 7 - 1 1 D E C E MB E R 1 8 9 3. 

de twaalf jaren eo woonachtig io de boiteobnort 
Blokland van af de woning, gemerkt wijk 5, 
n•, 66, tot aan de woning, gemerkt wijk 5, 
o•. 86, eene jaarlijksche toelage van tien golden · 
nit de gemeentekas zal worden verstrekt voor iederf 
kind, hetwelk ~dureode één jaar geregeld eeoe 
school buiten de gemeente. Mijdrecl,t zal blijken 
te hebben bezocht ; 

Overwegende : 
dat het verstrekken van de toelage uit de ge

meentekas de bedoeling heeft de ouders, die wooeo , 
in een gedeelte van de buitenbuurt Blolr:land en 
die bonne kinderen eeoe, hetzij openbare, hetzij 
bijzondere school boiteo de gemeente !,fijdrecl,t 
mochten willen doen bezoeken, io staat t.e stellen 
het daartoe vereiscbte schoolgeld geheel of gedeelte
lijk te voldoen; 

dat iedere gemeente, ingevolge art. 16 der wet 
op het lager onderwijs, op drieërlei wijze kan 
voldoen aan hare verplichting tot het verstrek~eo 
van voldoend lager onderwijs , te weten : 

1 •. door oprichting en instandhonding van ge
meentelijke scholen; 

2°. door oprichting eo instandhouding, in ver
eeoiging met een of meer nabnrige gemeenten, 
van gemeenschappelijke scholen; 

3•. door het vastatelleo eener regeling omtrent 
de toelating van kinderen nit hare gemeente op 
de scholen eenet andere ; 

dat de gemeente Mijdrecht evenwel bij voormeld 
besluit zich ten opzichte van een deel harer be
vollriog onttrekt aan de verpli_chting om op eeoe 
door de wet aangegeven wijzen voldoend onderwijs 
te verstrekken; 

dat de mogelijkheid bovendien beataat dat de 
nit de gemeeot.ekas verstrekte toelage gebezigd 
wordt ter betaling geheel of gedeeltelijk, van het 
schoolgeld aan eene bijzondere lagere school; 
. dat de toelage io zoodaoig geval zonde aan te 
merken zijn als middellijke ondentenning van wege 
de gemeente aan eeoe bijzondere lagere school; 

dat de toekenning van geldelUke bijdragen of 
eeoige andere ouderatenning middellijk of onmid
dellijk van wege de gemeente aan bijzondere 

1 
Iagere scholen, ingevolge art. 3 , lid 3, der wet 
op het lager ooderwija , slechts mag geschieden 
io de gevallen eo onder de voorwaarden in die 
wet genoemd ; 

dat de toekenning van middellijke ondenteuoiog 
aan bijzondere lagere acbolen , welke uit het be
sluit nn den gemeenteraad van Mijdrecht van 
Wfll(e die gemeente zonde knnnen plaats vinden, 

niet geacht kao worden te zijn geschied io één 
van de gevallen en onder de voorwaarden, waar
onder de wet het verstrekken van ondersteuning 
van wege de gemeente aan bijzondere lagere scholen 
veroorlooft ; 

dat derhalve voormeld besluit sub 1 °. in strijd 
ia met de wet; 

Gelet op de artikelen 8 en 16 der wet van 
17 Aognstns 1878 (Staaûl/lad n•. 127/ tot rege• 
ling van het lager onderwijs, waarvan de ge
wijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 14, December 1889 (Staatsólad n•. 177), 
alsmede op art. 7 der wet van 8 December 1889 
(Staaûblad n°, 175); 

Gezien art. 158 der wet van 29 Jnni 1851 
(StaaufJlad n•. 85); 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
7 November 1893, n•. 25); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 
Biuoenlandsche Zaken van 5 December 1893, 
n°. 5950, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan bovenver
meld raadsbeslnit snb 1°. wegens strijd met de 
wet te vernietigen. 

De Mioist.er van Bionenlaodscbe Zaken is be
last met de uitvoering van dit bealnit, hetwelk 
io het StaaûfJlad geplaatal en io afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 7den December 1893. 

EMMA. 

De Minister oan Bi1111enlan1Uche Z11illft, 
(!/tit.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 16 Dec, 1893,) 

1 December 1893. WBT, tot onteigening van per
ceelen in de gemeente '8 Gra111m::afllk, ten 
behoeve van de verzwaring van den Slaper
dijk van het Hoogheemraadschap van Delf-
laltd. S. l 72. ' 

Il Dec6'111fJer 1893." WET, tot wijziging van het 
oierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 173. 

Bij deze wet wordt na verhoogiog eo vermin
dering van eeoige artikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 1,639,186; dat· 
der 4de Afd. op f 364.,000; dat der 5de Afd. 
op f 507,605; dat der 6de Afd. op f 970,981; 
dat der 9de Afd. op f 247,613 en dat der 
!Ode Afd. A op f 25,600. 
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11 December 1893. WET, tot wijziging van het 
zeo1!11t/e hoofd.tuk Á. der Staate1,grooting voor 
het dienstjaar 1892. S. l7 4. 

Il December 1893. WET, houdende bepalingen 
~mtrent vrijstelling VB,!1 belaeting voor som
mige bnitenlandsche goederen. S. 17 6. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM[NA. 11:KZ. 

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

het wen~chelijk ie sommige buitenlandeche goe
deren van belasting uij te stellen; 

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

Eenig artikel. 

Wij behouden One voor, bij algemeenen maat
regel van bestnur, onder de noodige voorzieningen 
tege11 misbruik, vrijstelling te verleeneo : 

a. van het invoerrecht voor chemicaliën, verf
stoffen en andere zelfstandigheden van dien aard, 
benoodigd als hulpmiddel bij de werkzaamheden 
in fabrieken of trafieken; 

6. van den accijns en het invoerrecht voor ge• 
distilleerd, bij den in voer aanwezig op naturaliën, 
bestemd voor instellingen vau onJenrijs in de 
natanrkondige wetenschappen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den llden Decem

ber 1893. 
(get.) EMMA. 

De Jlinüter van Financiën, (get.) PtEBSON, 
(Uitg6g. 20 Dec. 1893.) 

11 December 1893. WET, tot beschikbaantelling 
van gelden , wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1893. S. 176. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
in 's Rijke schatkist ten bedrage van/ 129,096.58 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1893 beschikbaar gesteld. 

11 December 1898. W .ET, tot aanvnlling der 
begrooting van uitgaven voor den aanleg 
van Staatsspoorwegen, dienst 1893. S. 177. 

Bij deze wet wordt achter art. 8 ingelascht het 
volirende: 

Art. 86is. Uitkeeriog ann J. J. BEKEEK te 
Á.m8terdam en A. u. VAN SETERS te Maar88en, 
gewezen aannemers van het maken van het ge-

deelte Stavoren- Sneek van den spoorweg Sta110-
11or1111-leeut0aràen, volgens bestek n°. 8ö8, ter 
voldoening van den laatsten termijn der aanneminl(• 
som en tot schadeloosstelling / 56,214. 

Tengevolge dezer aan vnlling wordt het eindcijfer 
met genoemd bedrag verhoogd. 

11 December 1893. WET, tot vaetstelling van 
het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1888. S. 178. 

Het slot der rekening van de koloniale uitga
ven en ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1888 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt/ 1,628,463.01. 
De ontvangst bedraagt / 1,324,398.97. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

/ 304,064.04, welk bedrag dientenge,·olge tot aan
vnlling der koloniale middelen over het dien&tjaar 
1888 is noodig geweest. 

l l December 1893. WET, houdende bekrachti
ging eener provinciale heffing in Overijssel. 
s. 179. 

Bij deze wet wordt de heffing bekrachtigd, ten 
behoeve van de provincie Overijssel, van vaart&-, 
brng-, wal- en steigergelden voor het gebruik 

· van het provinciale kanaal van Almelo naar de 
Prnissische grenzen. 

11 December 1893. Wu, houdende bekrachti
ging eener provinciale heffing in Zuidholl~nd. 
s. 180. 

Bij deze wet wordt voor eeu tijdperk van vijf 
jaren, ingaande op 14 December 1893, bekrach
iigd de heffing, ten behoeve van de provincie 
Zoidholland, van bruggeld voor den overtocht 
van de brug over de Oude Maas, verbioden:le de 
Hoeksche Waard met het eiland IJsselmonde. 

11 December 1893. WET, tot bescbikbaantelling 
van gelden wegens door het Departement 
van Marine gedane verstrekkingen , voor deu 
dienst van 1893. S. 181. 

Bij deze wet worden de gelden tot een bedrag 
van / 67,582.37, voorhanden zijnde in 's Rijke 
schatkist, we!lens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve van gemeld 
Departement voor den dienst van 1893 beschik
baar gesteld. 
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11 Dec1!111ber 1893. WET, tot wijziging van het 
sesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 182. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk gebrar.ht op f 5,229,280; dat 
der 3de Afd. op f ó,276,080; dat der 4de Afd. 
op f 1,828,467.~0 en dat der ~de Afd. op 

f 1,407,615.20. 

12 December 1893. Wrr, houdende bekrachti
ging van 'den onderhandscheo verkoop van 
grond bij de haven van de Lemmer aan de 
gemeente Lemsterland. S. 183. 

12 December 1893. WET, verklarende het alge
meen not der onteigening van eigendommen, 
noodig voor de normaliseering van de Nieuwe 
Maa, boven Rotterdam. S. 184. 

12 December 1898. W !IT, verklarende het alge
meen not der onteigening van eigendommen, 
noodig voor het maken ven eene hoofdwate
ring ten behoeve van het watenchap ff' e1ter
rliep • . s. 185. 

12 December 1893. WETTEN, hondende natura
lisatie van : 

Johann Gerard Henricns Schute. 
s. 186. 

Gerhard Dröge. S. 187. 
Hermann Anton Dröge. S. 188. 
Theodor Dröge. S. 189. 
Siegfried Goldschmidt. S. 190. 
Joseph Goldschm id t, zich noemende 

Joseph H. Goldachmidt. S. 191. 
Anton Moser. S. 192. 

13 December 1893. WETTJ:N, houdende oatnra
lisatie van : 

Salomon Oppenheimer: S. 193. 
Johann Heinrich Albers; S. 194. 

Hermann Hein r ic h G r ö n i n ge r. 
s. 196. 

Johann Hermann Gröninger. S.196. 
Gerard Einhaus. S. 197. 
Johann Franz Joseph Evert&. 

s. 198. 
August Johann Gustav Hernmarck. 

S. 19ll 
Karl Christian Staab. S. 200. 
Hermann Anton Tepe. S. 201. 
Johannis Hinricus Tepe. S. 202. 

14 Decertber 1893. WETHN, houdende natura
lisatie van : 

Hermann Joseph Eduard Ferdi-
nand HüHer. S. 203. 

Johann Martow. S. 204.. 
Franz Jacob Heinrich Knnth. S.2011. 
Nicho las G n thr ie. S. 2~6. 
Heinrich Georg Diekmann. S. 207. 
Johannes Hermann Friesemann• 

Viëtor. S. 208. 
Mr. Theodoor Thomas. S. 209. 
Georges Henri Julien Desandré. 

s. 210. 
Aegidina Johann Hermann Kramer. 

s. 211. 
Karl Albert Maximilian Stein. 

s. 212. 

lö December 1893. B&stUIT, bepalende de plaat
sing in het Staaublad van de in art. 16 , 
n•. 1, litt. a, van het hoofdverdrag der 
Algemeeoe Postvereeniging den 4den Juli 1891 
te 1Ye8111!11 gesloten, krachtens art. 26 van 
dat verdrag, gebrachte wijziging. 's. 218. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WJ.J EMMA, ENZ. 

Gezien de in art. 16, n•. 1 , litt. a , rnn het 
op 4, J oli 1891 te 1Yeenen gesloten hoofdverdrag 
der Algemeene Postvereeniging, krachtens art. 26 
van dat verdrag, gebr11chte wijziging, ten gevolge 
waarvan de voorzegde zinsnede van art. 16 thans, 
naar de Nederlandsche vertaling, luidt als volgt: 

•van akten en geschreven bescheiden, van stalen 
van koopwaren en van drukwerken, die niet ten 
minste gedeeltelijk gefrankeerd zijn, die 1Jrit11Jen 
of gesckrnm aant,ektmingen beDatten, ket karakter 
dragende oan liriefwûseling oi,er zakm i,an actu
eelen of persoonlijken aard, of die niet zoodaoig 
zijn ingepakt, dat een onderzoek naar den inhoud 
gemakkelijk kan geschieden". 

Gelet dat die gewijzigde bepaling op 1 Janu
ari 1894 in werking treedt; 

Op de voordracht van den Minister van Buiten
landsche Zaken van den 14, December 1893, 
n°. l:!484; 

Hebben goedgevonden en 'verstaan de bekend
making van de in den aanhef dezes vermelde 
wijziging van het hoofd verdrag der Algemeene 
Postvereeniging te doen geachieden door plaatsing 
van dit besluit in het Staat,olad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
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zooveel hem betreft, met de 
lingen in dit besluit vervat. 

uitvoering der hepa- , een stroomafvarend schip bevestigd worden. He t 

's Gravenhage, den 15den December 1893. 
(git.) E M M A, 

De Mi11i~ter van B11itmla11dscke Zal:1!11, 
(get.) VAN TI ENHOVXN. 

(Uitg,g. 19 n,c. 1893,) 

19 Decenwer 1898. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 Januari 1893 
(Staatsblad n•. 28) houdende wijziging en 
aanvnllinp: van het Reglement van polffie 
voor de scheepvaart en de vlotvaart op de 
Merwede, de Noord en de Nieuwt Maas, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 
6 Mei 1892 (Staat,blad n•. 97). S. 214. 

IN NUK VAN H. M. WI LHELMI NA, BNZ. 

Wt.J EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel · en Nijverheid van 21 Novem• 
ber 1893, litt. J, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari I 891 (Staats

blad n°. 69); 
Overwegeµde, dat het noodig is, zooveel moge

lijk in overeenstemming met het Reglement van 
politie op de scheepvaart en de vlotvaart op den 
Rij1', met in begrip van de 1f1 aal en de Lel;, 
politiebepaliugen vast te stellen voor de scheep
vaart en de vlotvaart op de Merwede, de Noord 
en de Nieuwe Maa,; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
5 December 1893, n°. lli); 

Gelet op de nadere voordracht van den voor• 
noemden Minister van Ui December 1893, n•. 105, 
afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
In het Koninklijk besluit van 30 Jannari 1893 

(Staatsblad n•. 28), houdende wijziging en aao• 
volling van het Reglement van politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op de Merwede, de 
Noord en de Nieuwe Maa,, vast.gesteld bij Ko
ninklijk besluit van 6 Mei 1892 (Staatsblad n°. 97) 
wordt sub 1°. gelezen als volgt: 

Art. II snb 2°. van het Reglement van politie 
voor de scheepvaart en de vlotvaart op de Msr
wede, de Noord en de Nieuwe Maas wordt ge-
lezen als volgt: · 

De vlotvoerders zijn gehouden om hnn vlot te 
doen voorafgaan door een schuitje met een waar
schuwer. · 

Dit schuitje moet ten minste t unr en ten hoogste 
1 ~ uur voor het vlot uitvaren. Het mag niet aan 

moet eene vlag voeren, heataanJe nit zestien 
ruiten afwisselend rood en wit, wanneer het vlot 
door een stoomboot wordt gesléept, en anders 
afwi!!Selend rood en zwart. De vlotvoerder moet 
op de vlotverklaring (art. 25 van de herziene 
Rijnvaartakte van 17 October 1868, voor zooveel 
noodig goedgekeurd bij de wet van 4 April 1869, 
Staat8blad n•. 87), den naam van den waar- , 
schuwer vermelden, of dien daarop doen vermelden 

door de politie aan de eerste haven, waar het 
vlot aankomt. 

Indien het vlot door eenige onvoorziene omstan
digheden niet kan doorvaren, moet de v lotvoerder 
terstond een tweeden waarschuwer zenden om de 
belanghebbenden te verwittigen, dat het vlot niet 
komt. De verplichting om zich van een waar
schuwer te doen voorafgaan, vervalt voor vlotten, 
wanneer de bemanning, volgens art. XXI, 10, 
niet meer dan 5 man bedraagt. 

De voerders van zoodanige vlotten zijn eehter 
gehouden om de boven voorgeschreven vlag op 
het vlot zelf te plaatsen. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de d.a~teeke'ning van het Staatsb!,aà en 
yan de Staatscoürant, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staat,. 
coura11t geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den l 9den December 1893. 

(gtt.) EMMA. 

De Min. van Waterstaat, Handel e11 Nijverkeid, 
(get.) C. LELT. 

(Uitgeg. 80 Dec. 1893.) 

20 IJecember 1893. BESLUIT, tot aan volling der 
voorschriften gegeven bij Koninklijk besluit 
van 18 April _1890 (Staat8l>latl, n°. 64), tot 
uitvoering van art. 24 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, zooals die is gewij• 
zigd bij de wet van 8 December 1889 (Staats• 
Mad n•. 175). S. 215. 

IN KAAM VAN H. M. WILHELMI NA, ENZ, 

W1.r EMMA, l!NZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bin• 
nenlandsche Zaken van den 14 November 1898, 
n•. 5828 • , afdeeling Onderwijs; 

Gelet op · artt. 24 , 64,lli., en 88 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die -ia 
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gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staata

blad n°. 176); 
Gezien het Kouinklijli: beslnit. van 18 April 1890 

(Staatsblad n°. 64); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

5 December 1893, n•. 21); 
lrtlet op het nader rapport van voornoemden 

Minister van 18 December 1893, n°. 6560, afdee
ling Onderwijs; 

Heb ben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Voor de bijzondere scholen, die over 

1893 in aanmerking komen voor de Rij"ksbijdrage, 
bedoeld in art. 54bi, der wet op het lager onder
wijs, en die op l J annari 1894 niet voldoen aan 
de voorschriften van art. 2 van het Koninklijk 
beslnit van 18 April 1890 (Staatsblad n°. 64), 
is, voor zoover zij ook over 1894 aanspraak 
maken op eeue Rijksbijdrage, gedurende dat jaar 
de naleving dier voorschriften niet verplichtend, 
mits het aan lal onderwijzers, op het tijdstip van 
het in werking treden van het -tegenwoordig be
sioit aan die scholen verbonden, ni'et worde ver

minderd. 
2. Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

dag na de dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatat:OUrant waarin het geplaatst is. 

De Minister van Binnenlandache Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatablad en gelijktijdi!( in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 20sten December 1893. 
(.get.) EMMA. 

De Minuter 11an Bin-landsche Zaleen, 
(.get.) TAK VAN POORTVLIET, 

(Uitgeg. 23 Dec. 1893.) 

20 December 1893. REsoLUTIE van den Minister 
van Financiën, houdende wijziging van de 
resolutie van 13 Juni 1879, betreffende 
machti~ing van de Rijksrekenplichtigen tot 
he_t doen van stortingen door middel van · 
ambtshalve aangeleekende brieven met aan
gegeven geldswaarde. 

De Minister, 
Gelet op de artt. 20 en 28 van de Yooraclzriften, 

ingevolge art. 15 der Instructie voor de Betaal
meesters, vastgesteld bij resolutie van den Minister 
van Financien, dd0• 6 Mei 1847; 

Mede gelet op art. 2 der bepalingen, vastge
steld bij dezerzijdsche resolutie van 13 Juni 1879, 
no. 49 G. T.; 

In aanmerking nemende, dat afschaffing van 
de volgent. genoemde. artikelen geheven emo1n
menten noodig voorkomt; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
l O• Den betaalmeesters, bij uittreksel de.zer, 

kennis te geven : 
a. dat met ingang van 1 Jannari 1894 ophou

den van kracht te zijn: 
l 0 • enz. ; 
20. artikel 2 der resolntie van den Minister 

van Financiën dd0 • 13 Juni 1879, n°. 49 G.T., 
inhoudende dat de betaalmeesters bevoegd zijn 
van Rijksrekeoplichtigen •oor het laten afhalen der 
brieven met geldswaarden, het doen viseeren der 
quitantiën van storting en het verzenden dier 
quitantiën /0.15 per bezending of/ 6,- 's jaars 
bij abonnement te vorderen; 

b. dat, niettegenstaande de afschafliup: van de 
bedoelde emolumenten , overigens geheel van 
kracht blijven de voorschriften omtrent het laten 
afhalen van aangeteekende of geadviseerde brieven, 
het doen viseeren van qnitantiën van storting en 
het verzenden dier quitantiën, al welke verrich
tingen van af 1 Januari 1894 af, gratu zullen 
moeten geschieden. 

20. Enz. 

Voor eensluidend uittreksel , 

De Secretaru-Generaal, (.get.) BARTSTRA. 

21 December 1893. BESLUIT, tot aanvulling van 
het reglement voor de scheepvaart, ter be
veiliging van de spoorwegbrug over de Oude 
Maaa in den Staatsspoorweg van Rntterdam 
naar Breda, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 28 Juli 1886 (Staatsblad n°. 124) 
en gewijzigd bij Koninklijk beslnit van 
27 Maart 1893 (Staatsblad n°. 57). S. 216, 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 21 Novem
ber 1898, litt. G, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Ge.zien de Koninklijke besluiten van 28 J nli 1886 
(Staatablad n°. 124) en van 27 Maart 1898 
(Staats/Jlatl n°. 117); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6 December 1898, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 18 De
cember 1893, n°. 162, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het reglement .voor de scheepvaar~, ter bevet

liging v-an de spoorwegbrng over de Oude Mau , 
in den S tsspoor •eg van &tteràam naar Breda, 
vastgesteld bij Koninklijk beslnit van 28 Juli 1886 
(Staat1blaà n°. 124) en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 27 Maart 1893 (Staat16laà n°. li7), 
aan te vullen als volgt: 

Aan .het tweede lid van artikel 12 wordt toe• 
gevoegd: 

• Bovendien wordt de vaartdiepte in de noorde
lijke opening der groote draaibrug , aangewezen 
door eene in dubbele decimeters verdeelde peil
schaal, geplaatst bij rlen bovenmond van het 
Mallegat op ongeveer 700 M. beneden de brug." 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit 'beslnit, 
hetwelk in het Staatlblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

'a Gravenhage, den 2lsten December 1898. 
(get.) EMMA. 

De Mi,i. uan TfTater1taat, Handel en Nijuerlleid, 
(get.) C. LELY. 

((Jitgeg. 3 Jan. 1894.) 

21 December 1893. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staat1blad van de den 12den Juli 
1892 te Madrid geteekende verklaring nopens 
de voorloopige regeling der handelsbetrek
kingen tnssche11 Nederland en Spanje. S. 217. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
• W 1;r EMMA, ENZ. 

Gezien de op den 12den Juli 1892 te Madrid 
geteekende verklaring nopens de voorloopige rege
ling der handelsbetrekkingen tnsschen Nederland 
en Spanje, van welke verklaring een afdruk, met 
de vertaling daarvan, aan dit besluit gehecht is 
en daarvan een onafscheidelijk deel uitmaakt; 

Gezien de wet van 24 Juli 1893 (Staatsblad 
no. 120); • 

Gelet dat gezegde verklaring door Ons, namens 
de Koninitin, den 2Isten October 1893 is be
krachtigd, alsmede dat de akte houdende die 
bekrachtiging den 8sten December daaraanvolgende 
te Madrid is ni~ewiBBeld tegen de Spaansche 

• akte van bekrachtiging , gedagteekend van 30 Oc
tober 1893; 

Gelet dat bij het proces-verbaal betreffende de 
uitwiBSeling dier akten, de in werking treding 
der meergenoemde verklaring is vastgesteld op 
1 Januari 1894; -

Op de voordracht van den Minister van Bniten-

1893. 

landsche Zaken van den l 9den December 1893, 
A.S., n•. 13472; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
màking der bovenvermelde verkla'ring (1) bekend 
te ~en door pl~atlling van dit besluit in het 
Staaublad. 

De Ministers, Hoofden der Departementen van 
Algemeen Bestn or, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der voor
schreven .verklaring. 

's Gravenhage , den 21sten December 1893. 
(,get.) . EMMA. 

De Minilter uan 
(,get.) 

Buitenlandaclle Zalt:en, 
VAN TIENHOVEN. 

((Jitgeg. 23 Dec. 1893.) 

23 December 1893. BESLUIT, tot uitvoering van 
art. 3 § 4 der wet van 2 October 1893 
(Staat1blad n•. 149). S. 218. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMI NA. ENZ. 
W1;r EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën van 21 November 1893, nO. 69, afdeeling 
Directe belastingen ; 

Gelet op art. 3 § 4 der wet van 2 October 1893 
(Staat1blad n•. 149) tot helling der belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten; 

Den Raad van State geboord (advies van den 
l 2den December l 893, n•. 14); 

Gelet op het nader rapport van genoemden 
Minister van 20 IJecember 1893, n•. 24, Directe 
belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De in art. 3 § 4 der bovengemel 

wet bedoelde kosten van schatting bedragen voor 
elke schatting en voor de gezàmenlijke deskun
digen, die daarvoor zijn aangewezen en tot .l}e 
sohatting hebben . medegewerkt, twee gulde n 
elke som van honderd golden of gedeelten çnn 
dien, der hnnr van het gehoorde perceel of\l 
indien de ,belastingplichtige de eigenaar is, der 
kadastrale hnnrwaarde van het kadastraal perceel, 
met bepaling dat die kosten voor elk perceel de 
som van twintig golden niet zullen te boven gaan. 

2. De deskundigen brengen den uitslag hunner 
schatting schriftelijk ter kennis van den voorzitter 
der commis•ie van aanslag door welke zij voor 

die schatting zijn aangewezen. 
De Minister van Financiën is belast met de 

{l) Zie deze verklaring , opgenomen in de wet 
. van 24 Jnli 1893, S. 120. 

20 
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nitvoering van dit besluit, dat in het Sf.aaûblatl 

zal worden geplaatst en waarvan ·afschrift zal 
worden gezodden aan den Raad vau State en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

'a Gravenhage, den 23ate• December 189.1,, 
(qet.) tl M M A. 

De Mi11iater 11an Fi11a11Cië11, (get.) PIBBSON. 

(Uitg,g. 3 Ja11. 1894.) 

23 December 1893. B.BSLUJT, ter bekrachtiging 
van eene bepaliog tot wijziging van artikel I, 
sub 2°. van het Reglement van politie voor 
de scheepvaart en de vlotvaart op den Rij11, 
met inbegrip van de Waal en de Lek, nn 
kracht verklaard bij Koninklijk besluit van 
12 April ·1892 (Staaûblaà n°. 86) zooals 
dit ia gewijzi~d en aangevuld bij besluit vnn 
de Centrale Commissie voor de Rij nv aart, 
bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 30 Ja. 
onari 1893 (Staat1Mad n°. 29). S. 219. 

IN NAAM VAN H. M. WJLHELMINA, ENZ. 

WtJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche 
Zaken van 11 November 1893, Jitt. ]) , afdee
ling Waterstaat, en van diezelfde dagteekeniog, 
n°. 12402, 2de afdeeling ; 

Gelet op de door de Centr&le Commissie voor 
de ltijnvaart in hare zitting van 2 1uni 1893 
vastgestelde wijziging van het door die Commissie 
in hare zitting van 3 September 1887 vastgestelde 
en bij Koninklijk besluit van 12 April 181l2 
Staat1blatl n°. 86) op den Rijfl, met inbegrip 

v de ff' aal en de Lek van kracht verklaarde 
Reglement van politie voor de scheepvaart en de 
,Iotvaart op den Rijfl, zooals dit ia gewijzigd en 

evuld bij besluiten van genoemde Centrale 
sie van 17 en 22 Augnatns 1892, be

chtigd bij Koninklijk besluit van 30 1ann
. 1893 (Staatsblad n°. 29); 
Gezien de artikelen l en 46 der herziene Akte 

omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, voor 
zoo veel noodig goedgekeurd bij de wet van 4 April 
1869 (Staaûblaà n°. 37); 

Den Raad van State ,tehoord (adriea van den 
6 December 1893, no. 14); 

Gelet op · de nadere voordracht van de voor• 
noemde Ministers van 16 December 1893 n°. 104, 
afdeeling Waterstaat en van 22 December 1893 
n°. 13770, 2de afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

in het Koninklijk besluit van 30 Januari 1893 
(Staat1blaà n°. 29), wordt snb 1 °. gelezen als 1olgt: 

Artikel I, n°. 2 van het Reglement van politie 
voor de scheepvaart en de vlotyaart opj ~en Rij11, 
fordt gelezen als volgt~ 

De vlotvoerders zijn ~honden om hno vlot til 
doen voorafgaan door een 11Chu1tje met een wasr• 

acbnwer. Dit schuitje moet ten minste t uur en 
ten hoog,te 1-! oor voor het vlot uitvaren. 

Het mag niet aan een stroomafvarend schip 
bevesti11;d worden. Het moet eene vlag voeren 
bestaande nit zestien rniteu afwisselend rood en 
wit, wanneer het vlot door een stoomschip wordt 
gesleept, en anders afwisselend rood en zwart. 
De vlotvoerJer moet op de vlotverklaring (arti
kel 26 van de herziene Rijnvaartakte van 17 Oc
tober 1868) den naam van den waarschuwer ver
melden , 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 waarschuwer zenden 
om de belanghebbenden te verwittigen, dat het 
vlot niet komt. 

De verplichting, om zich van eon waarschuwer 
te doen voorafgaan , vervalt : 

a. op het rivienak boven Mannlieim voor 
vlotten, welke tot 30 M. lang, 4.6 M. breed en 
stevig gebouwd zijn; 

ll. op de riviervakken beneden Mannneim voor 
vlotten, waarvan de verplichte bemanning, volgens 
artikel XXII, 1°., niet meer dan 6 man bedraagt. 

De voerders vau zoodanige vlotten zijn echter 
gehouden om de boven voorgeschreven vlag op 
het vlot zelf te plaatsen. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekcoing van het Staaûhlaà en 
van de StaaûC1JUra11t, waarin het ia geplaatst. 

De Mini&tera van Waterstaat, Handel en Nijver
heid en van Buitenlandsche Zaken zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staaû

lilatl en gelijktijdig in de Staatscourant geplaatst 
en aan den Raad van State in afschrift -mede
gedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 2asten December 1893. 
(.gn.) E M MA. 

De Mit1. oa11 ff'ater,taat, Ha'lltlel en Nij11erMSd, 

(get.) C. LELY. 

De Mini8ter 
(get.) 

van B uitenlandsc!ie Zalm, 
VAN T!J<;NHOVEN. 

(Uitg,g. 30 Dec. 1898.) 
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29 December 1893. WET, houdende wijziging 
van de wet tot vaststelling der begrooting 
van uitga.ven ten behoeve van de voltooiing 
varf het v ngiitelsel, dienst 1892. S. 220. 

Bij deze wet wordt artikel 3 der wet vall 
29 Janoari 1893 (Staaûbl,ad n°. 31), gelezen 
als volgt: 

•Wanneer het bed\-ag, uitgetrokken bij een der 
arti,/çelffl 1, 2, 3, 4, 6 , 6, 7 en 8 van art. 1 
dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, 
met inachtneming van het voorschrift van het 
tweede lid van artikel 24 der wet van 6 Octo
ber 1841 (Staatablad n°. 40), door overschrijving 
nit artikel 9 van hetzelfde artikel 1 worden aan
gevold." 

29 December 1893. WI!TTEN, houdende bekrachti
ging ván provinciale belastingen. S. 221-281. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend a.an, 
de heffing, ten behoeve van de provinciën: 

Nourdhrabant: van twintig opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen
dommen en van twee en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bonwde eigendommen over 1894, en van zeoentien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over den dienst 1894/96. S. 221. 

.Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwdeeigen
dommen en van r,ij/ opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1894, en van vijf en een kalven 
opcent op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1894/96. S. 222. 

Zuidlwlland: van aclit opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over 1894, en van 
r,ij/ opcenten op de hoofdsom van de belasting 
op het personeel over den dienst 1894/96. S. 223. 

Noordliolland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de p-ondbelasting over 1894, en van 
r,ij/ opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over den dienst 1894/96. S. 224. 

Zeeland: van aclit en twintig opcentee op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van twee en dertig opcenten op 
de hoofdsom van de grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen over 1894, en van aclittien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1894/96. S. 226. 

Utreclit: van zes opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting over 1894-, en van zea opcenten 

op de hoofdsom der personeele belasting over den 
dienst 1894/96. S. 226. 

Friealtmd: van zea en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelastitlg over 1894, en 
van pn en twi~ig 111n een lialoen opcent op de 
hoofdsom van de h11asting op het personeel over 
den dienst 1894/95. S. 227. 

Overij11el: van tien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1894, en van tien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1894/96. S. 228, 

GroningtM: van een en tkrtig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1894, en 
van een en dertiq opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over den dienst 
189.i/95. s. 229. 

Drentlte: van twee en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1894, en 
van teeatien opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over den dienst 1894/95. 
s. 280. 

Limburg : van zeatien opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de geboowde eigendommen 
en van negentien opcenten op de hoofdsom van 
de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen 
over 1894, en van dertien opcenten op de hoofd
som van de belasting op het personeel over den 
dienst 1894/96. S. 231. 

Al deze wetten vangen aan te werken met de1' 
lsten Januari 1894. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 29 December 1894. 
{g6t.) EMMA. 

De Miniater van Binnenlandsclie Zaken, 
(get.) TAK VAN POOBTVLU!T 

(Uitgeg. 30 Dec. 1893.) 

29 December 1893. WET, hondende bekr 
ging eener provinciale heffing in Zuid 
s. 232. 

Bij deze wet wordt voor een tijdperk van v~ 
jaren bekrachtigd de heffing met ingang van l Ja
nnari 1894 , ten behoeve van de provincie Zuid
fwlland, van rechten op het gebruik van het 
scheepvaartkanaal tnsschen Rijn en Schie. 

29 December 1893. WET, hondende goedkenring 
van de op 10 Jnni 18113 te Lissabon ge 
sloten overeenkomst tot nadere regeling van 
de verhoudingen tusschen Nederland en Por
tugal in den Archipel van Timor en Solor 
en de daarbij behoorende op l ,Jnli 1898 
te LissafJon uitgewisselde verklaring. S. 283, 

20• 
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111 11u.M VAN H. M. WILHELMINA, i,:11z. 

W1.r EMMA, ENZ. , ••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in o erweginl( genomen hebben, dat 

de op 10 Juni 1893 te Lia1ahon gesloten over
eenkomst tot nadere regeling van de verhon ·n~en 

tu!18Chen Nederland en Portngal in den Archipel 
van Timor en Solor en de daarbij behoorende 
op 1 Juli 11!93 te Lissabon nitge\Visselde ver
klaring bepalingen inbonden, w~ttelijke rechten 

betreffende; 
Gelet op het tweede gedeelte van artikel 69 

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

Eeni9 artil;el. 

l>e nevens deze wet in afschrift gevoegde over
eenkomst, den lOden Jnni 1893 te Lissabon 
tnsschen N ederlantl en Portngal gesloten tot nadere 
regeling van de verhondingen tnsschen Nederland 
en Portugal in den Archipel van Timor en Solor, 
en de daarbij behoorende, eveneens in afschrift 
bij deze wet gevoegde, den laten ,J nli 1893 te 
Lissabon tnssehen Nederland en Portngal nitge
wisselde verklaring, worden goedgekeurd . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Graçenhage, den 29sten necem

ber 1893. 
(get.) E M M A. 

De Miniater 11an Buitenlantuche Zalcen, 
(get.) VAII •rur:!IHOVEN. 

De Minûter 11an Kolonièn, (get.) v. DKDXll. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1894.) 

.TALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nede rlanden 
en in Haren Naam Hare Majeateit de Koningin• 

'W~e, Regentes van het Koninkrijk 
~ ijne Majesteit de Koning van Portnl(al en 
garvië, erkennende de gemeenschap van belangen 

file bestaat ten opzichte van Hunne bezittingen 
in den Archipel van Timor en Solor en wenschende 
in goede verstandhouding de voorwaarden te regelen 
die het meest kunnen atrekken tot ontwikkeling 
van de beschaving en van den handel in Hunne 
bovengenoemde bezittingen , hebben besloten eene 
bijzondere overeenkomst aau te gaan en hebben 
e dien einde tot Hunne gevolmachtigJen be

noemd, te weten : 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en in Haren Naam Hare Majesteit de Koningin• 
Wednwe, Regentes van het Koninkrijk: 
• den heer JACOB DIRK CABEL Baron VAN 

HEECKKREII VAN KELI., Hoosstderzelver Minister
Resident bij Zijne zeer Getrouwe Majestei);; 

Zijne Majesteit de Koning van Port~! en 

,Algarvië: 
den heer ERNST RUDOLI!' H!NTZB RIBIUBO, 

behoorende tot den Raad van Zijne zeer Getronwe 
Majesteit, Staatsraad, Grootkruis van de Christns
orde enz., enz., Voorzitter van den Raad nn 
Ministers en Minister en Staatssecretaris voor het 
Departement van Buitenlandsche ·zaken, 

dewelke, na mededeeling hunner in · goeden en 

behoorlijken vorm bevonden wederzijdsche v.ol
machten, nopens de volgende artikelen zlju over

eengekomen: 
Art. I. Ten einde de uitoefening Harer Sonve

reiuiteitsrechten te vergemakkelijken zijn de Hooge 
Contracteerende Panljen van oordeel dat er aan
leiding bestaat om eene duidelijker en nanwkeuriger 
grensbepaling tusschen Hare bezittingen op het 
eiland Timor tot stand te brengen en tevena de 
thans bestaande •enclaves" te doen vervallen. 

Il. De Hooge Contracteerende Partijen zullen 
te dien einde eene commisRie van deskundigen 
benoemen die belast zal zijn met het opmaken 
vau een voorstel dat zal kunnen strekken als 

grondslag voor eene later te slniten overeenkomst, 
welke de nienwe grenslijn op gezegd eiland zal 
aanwijzen. 

Deze overeenkomst zal aan de goedkeuring van 
de Wetgevende Macht der beide landen onder

worpen worden. 
111. Aan de visschersvaartnigen toebehoorende 

aan onderdanen van een der beide Hooge Con
tracteerende Part~çn, alsook aan hnnoe beman
ning zal op het eiland Timor gelijke bescherming 

vanwege de overheid der andere Hooge Contn.c
teerende Partij worden verleend als die welke 

hare eigene onderdanen genieten. 
De handel, de nijverheid en de scheepvaart 

der beide landen znllen er de. behandeling genieten 
op den voet van die der meestbegunstigde vreemde 
natie, met nitzondering van de bijzondere be
handeling welke door elk der Hooge Contrac• 
teerende Partijen aan de inlandscbe Staten wordt 
verleend. 

IV. De Hooge Contracteerende Partijen bepalen 
dat de invoer en de nitvoer van alle vnnrwapeneu, 
hetzij in elkaar geset, hetzij uit elkaar genomen, 
van patronen, slaghoedjes en andere benoodiizd· 
heden bestemd om bij vunrwapenen gebezigd te 
worden, in Hare bezittingen in den Archipel van 
Timor en Solor -rerboden zijn • 
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Onafhankelijk van de door de Regeeringen ge• 
oómen maatregelen ten opzichte van de bewape
Qing Harer strijdkrachten en de regeling Harer 
~erdediginir snlleil uitzonderingen kunnen worden 
toegelaten van geheel persoonlijken aard voor die
genen Harer Eoropeesche onderdanen die eenen 
genoeirzamen waarborg opleveren dat het wapen 
en de ammnnitie die hun zonden worden ventrekt, 
niet door hen aan derden znllen worden afgestaan 
of verkocht, alsmede voor vreemde reizigers die 
voorzien zijn van eene verklaring hnnner Regee
ring, waarnit blijkt dat het wapen en de ammn• 
nitie nitslnitend dienen tot hunne persoonlijke 
verdediging. 

V. De hoogste overheid op het N ederlandsche 
gedeelte en die op het Portugeescb gedeelte van 
het eiland Timor zullen evenwel gemachtigd zijn 
om in gemeenschappelijk overleg telken jare vast 
te stellen het aantal en de soort der niet naar 
Je latere eischen verbeterde vuurwapenen en de 
hoeveelheid ammunitie die in den loop van dat

zelfde jaar znllen kunnen worden ingevoerd, aJa. 
ook de voorwaarden waaronder deze in voer zal 
kunnen worden toegestaan. 

Deze invoer zal evenwel sleehl.s knnnen plaats 
Jiebben door tnsschenkomst van bepaalde personen 

of agenten die verblijf honden op het eiland zelf 
en die hiervoor eene bijzondere vergnnning ver

kregen zullen hebben van de hoogste overheid van 

het gebied waar de invoer zal plaats hebben. 

In geval van misbruik zal deze vergunning 
onmiddellijk worden ingetrokken en 1.al zij niet 
weder kunnen worden hernieuwd. 

VI. De Nederlands~he Regeering blijk willende 
geven van hare oprechte begeerte om de betrek
kingen van goede nabuurschap te versterken, 
verklaart af te zien van de schadevergoeding 
waarop zij beweert recht te hebben nit hoofde 
van de behandeling die Neder!andsch-Indiscbe 
visschers in de jaren vau 1889 tot 1892 van
wege ambtenaren van Portngeesch Timor hebben 

(!ndervonden. 
VII. Ingeval zich ee'!ige moeilijkheid mocht 

voordoen ten aanzien harer betrekkingen, voor 
zoover deze het wederzijdsche koloniaal bezit in 
den Timor en Solor-Archipel betreffen, of ten 
opzichte der uitlegging van de tegenwoordige 
overeenkomst, "rerbinden zich de Hooge Contrac
teereude Partijen zich te onderwerpen aan de 
beslissing ·eener commissie van scheidslieden. 

Deze oommiesie zal zijn samengesteld nit een 

gelijk getal scheidslieden gekozen door elk der 

Hooge Contracteerende Partijen en een scheids
man door deze scheidslieden aangewezen. 

VIII. De tegenwoordige overeenkomst zal worden 
bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen 
te Lissabon worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarv~n de gevolmachtigden haar heb
ben geteekend en er hunne zegels op hebben gesteld. 

Gedaan te Lissabon en in dubbel geteekend den 
tienden Jnni 1893. 

(ao. g.) C.ur.u VAN HEECKEREN. 

ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO. 

VERKLARING. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden der Re
geeringen, die de overeenkomst van 10 Juni 1893 
hebben onderteekend, zijn omtrent de navolgende 
verklariug overeengekomen. 

Ten einde eenen goeden uitslag te verzekeren 
aan hare samenwerking, die vooral gericht ia op 
het aanmoedigen van den handel en de nijverheid 
van hare onderdanen, door het verschaffen van 
waarborgen van veiligheid en duurzaamheid, ver• 
klaren de Hooge Contracteerende Partijen dat zij 

elkander wederkeerig . in geval van gedeeltelijken 
of geheelen afstand van haar grondgebied of van 
hare souvereiniteitarechten in den Archipel van 
Timor en Solor, eeu recht van voorkeur toeken

nen op voorwaarden . die gelijk zijn aan of een 
equivalent vormen met de voorwaarden die zullen 
zijn aangeboden. Op ge110hillen die ten aanzien 

nn deze voorwaarden zouden knnnen ontstaan is 
het Vilde artikel der bovengenoemde overeen
komst gelijkelijk van toepassing. 

Ue tegenwoordige verklaring, die te gelijker 
tijd als de op 10 J nni 1893 te Lissabon gealoten 
overeenkomst bekrachtigd zal worden, zal be
schouwd worden een geheel met deze overeen
komst nit te maken en dezelfde krachi en waar4e 
te hebben. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol

machtigden de tegenwoordige verklaring hebben 
geteekend en er bonne zegels op hebben gesteld. 

Gedaan te Liasabon en in du~bel geteekend 
den laten Jnli 1893. 

(tll. g.) CAREL VAN HKECKBB.KN. 

EaNESTO RoDOLPHO HTNTZI RIBEIIIO •• 

29 Decem6er 189M. WBT, tot verhooging van 
het tJegnàe hoofdstu)[ der Staatsbegrooting 
voor hd dienstjaar 1898. S. 234. 

Bij deze wet wordt art. 29, het totaal dèr 

2de Afd. en het eindcijfer :q:i.et (200,000 verhoogd. 
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29 Decem/Jer 1893. WET, tot wijziging van de 
begrooting van nitgaven voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen, dienst 1892. S. 236. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstnk: 

a. •erAoogd: 
.J.rt. ·4 met f 1,500. 
.J.rt. 18 met / 7,000. 
.Jrt. 28 met / 2,100. 

.Jrt. 11 met / 2,600 • 

.Jrt. 19 met/ 10,000 . 

.Jrt. 27 wordt nitgetrokken tot een bedrag 
van f 2,600. 

lJ. toegeooegd: 
.J.rt. 41Ju. Aankoop, laden, vervoeren en )oasen 

van spoorstaven / 9,400. 
.J.rt. 7 bi8. Aanleg van den spoorweg van ZtDolle 

naar .Jlmelo f 420. 
&rt. 8bi8. Maken van een haltegebonw voor de 

halte Visvliet j 13,860. 
• .J.rt. 25bi8. Het in goeden staat van onderbood 
brengen van den toegangsweg naar de halte Oude
schoot / 176. 

Art. 26ter. Goederenstation van den Noord
hollandschen Staahspoorweg in de Stads-Rietlan• 
den te Amsterdam / 32, I 00 . 

.Jrt. 26quat. Verplaatsen van eene bestaande 
en leveren en stellen van eene nienwe lenning op 
de voetbrug over de noodwaterkeering te Del&:ijl 
f 260. 

.Jrt. 26qumt. Maken van perronoverkappingen 
op het station Leeuwarden f 61,500. 
. .J.rt. 25,ezt. Maken van een standpijp met 
peetsafslniter en buisleiding, alsmede het inrichten 
van een gedeelté der rijtnigenloods tot locomo• 
tievenloods op het station •, Hertogenbo1clt f 496. 

c, uermi1tderd: 
.Jrt. 17 met / 133,890. 

29 December 1893. WBT, tot wijzi~ng van het 
negende hoofdstuk der Staat&beg-rooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 236. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. oerl,oogd: 
.Jrt. 7 met / 9,800. .J.rt, 67 met f 8,600. 
Árl, 60 met /16,000 • .J.rt. 61 met/ 46,400. 
.J.rt. 65 met/ 9,700 • .J.rt, 67 met / 100,000. 
.J.rt. 78 met / 26,000. M. 83 met f 89,000. 
.Jrt. 90 met J26,000. .Jrt. 118 met/ 8,100. 
.J.rt. 161 met /17,000 . .J.rt. 163 met f 4,000 . 
.Jrt. 167 met fl5,000. .J.rt. 176 met / 9,500. 
Àrt, 180 met f 2,600 . .J.rt. 182 met/ 9,800. 
.J.rt. 192 met / I 2,000. 

b. uerminderd : 
.Jrt. 36 met / 218,000. .Jrt. 77 met/ 9,600. 
.Jrt. 84 met/ 10,000 . .Jrt. 91 met/ 16,000. 
.Jrt. 106 met/ 10,000 . .Jrt. 110 met/ 7,000. 
.J.rt. 1661Ju met/ 67,400. 

Ten gevolge van voors~hreven wijzigingen wordt 
het totaal der 2de Afd. van · dit hoofdstuk ver
minderd en dat der 6de Afd. verhoogd met 
/ 12,000 • 

29 Decem/Jer 1893. WET, hondende wijziging 
en verhooging der koloniale huishondelijke 
begrooting van S,triname voor het dienst
jaar 1892. S. 237. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het eindcijfer met 
/ 124,226.88 verhoogd. 

29 December 1893. WET, tot verhoogiog van 
het tiende hoofdstuk der Stàatsbegrooting voor 
het diensljaar 1892. S. 238. 

Bij deze wet w0rdt na verhooging van een 
artikel , het totaal der 2de Afd. gebracht op 
f 695,646.32 en het eindcijfer op fl,2<1.4,063.32. 

29 Decem~er 1893. WET, houdende wijziging 
der begrooting van Nederlandlclt-Indië voor 
het dienstjaar 1892 (Hoofdstuk 1. Uitgauen 
in Nederla11rl). S. 239 . 

29 December 1893. WET, houdende wijziging 
der begrooting van Nederlandacli-Indi{ voor 
het dienstjaar 1892 (Hoofdstuk Il. Uitgar,m 
in Nederlandaclz-Indië), S. 240. 

29 December 1893. WET, tot verhoogiog van 
het Iste hoofdsto k der begrooting van uitga
ven van Nederlandacli-Indië voor het dienst
jaar 1893. S. 241. 

29 Decem/Jer 1893. WET, houdende bekrachti
ging van eene ordonnantie van den Gonver
neor-Generaal van Nederla"d,clt-Indië, d.d. 
25 Juni 1898 (Indücli Staaublad n•. 188) • 
s. 242. 

De bekrachtiging geldt het buiten werking stellen 
van het bepaalde bij art. 15 der wet van 23 April 
1864, S. 36, met betrekking tot het prodoct 
van de exploitatie der Ombiliën-kolenvelden . 

29 December 1893. WET, tot voorziening in het 
kas-tekort van den Indischen dienst over 
1894. s. 243. 
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Bij deze wet wordt de Minister · van Financiën 
bevoegd verklaard om bij bet openen van kredieten 
aan den Minister van Kolonil!b gedurende het 
jaar 1894 het bedrag der volgens artikel 33 der 
wet van 23 April 1864 (Staata!Jlad n°. 35) in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te gaan 
met eene som van ten hoogste f 12,000,000. 

De Minister van Financiën zal in dat voorschot 
aan de Indische kas mogen voorzien door uitgifte 
of beleening van bewijzen van v Iottende schuld, 
met inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nog vast te stellen wettelijke bepalingen. 

29 December 1893. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst van 31 October 1892 .tus• 
se hen Nederland en Be1,gië, strekkende om 
wederkeerig ingezetenen, onderdanen van het 
andere land toe te laten om kosteloos te 
procedeeren, met ontli~ffing der verplichting 
tot het stellen der bij artikel 152 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
bedoelde zekerheid. S. 94:4. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1892/93, n°. 125, 1-6. 
Hand. id. 1898/94, bladz. 58-60. 
Hand. l• Kamer 1898/94, !Jladz. 83, 109, 152. 
IN NilM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat 

de bepalingen der overeenkomst tnsschen Neder·

laltll en België, strekkende om wederkeerig inge
zetenen, onderdauen van het andere land toe te 
laten om kosteloos te procedeeren, met ontheffing 
der veri,lirhting tot het stellen der bij artikel 152 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
bedoelde zekerheid, den 3lsten October 1892 
door de wederzijdsche gevolmachtigden te Brusael 

gesloten, wettelijke reehten betreffen; 
Gelet op artikel 69, alinea 2, der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij ,_ den Raad van State enz. 

Emig artikel. 

Wordt goedgekeurd de nevens d~ze wet in af
schrift gevoegde overeenkomst, (1) den 3lsten Oc
tober 1892 te Brusael tnsschen Nederland en 
België gesloten , tot regeling der toelating van de 
wederzijdsche behoeftige onderdanen in het andere 
land verblijvende tot het kosteloos procedeeren in 
dat land, met ontheffing der verplichting tot het 

(l) Deze overeenkomst wordt hierna niet opge
nomen omdat de bekendmaking · van den Neder
landschen tekst bij Koninklijk besluit nog volgt. 

' stellen der bij artikel 152 van het Wetboek van 
Bnrgerlijke Rechtsvordering bedoelde zekerheid. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Decem

bér 1893. 
EMMA. 

De Mini.lter 1Jan Buitenlandacke Zaken, 
(get.) VAN T!KNHOVEN. 

De Miniaier van Juatitie, (,get.) S:u:rnr. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1894.) 

29 Decem!Jer 1893. WET, tot afschaffing van de 
rechten van registratie op aanstellingen en 
akten van beëediging van ambtenaren. S. 245. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1892/93, n°.157, 1-5. 
Hand. id. 1898/94, !Jladz. 170. 
Hand. 1° Kamer 1893/94, bladz. 83, 97, 158. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ • . 
W Il EMMA, ENZ. • • • • •• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het, in verband met de heffing eener belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten, wenschelijk is 
de rechten van registratie op aanstellingen en 
akten van beëediging van ambtenaren af te schaffen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art 1. Artikel 68, § lII, n°. a, en artikel 68, 

§ VI, n°. 4, der wet van den 22 Frimaire an VII 
(Bulletin de& Loi.1 n°. 248), artikel 14 der wet 
van den 27 Ventose an IX ( Bulletin dea Loi.l 
no. 76), het Keizerlijk decreet van 31 Mei 1807 
(Bulletin de, Loi.l n°. 147), artikel 11 , n°. 1, 
der wet van den 16den Juni 1832 (Staata!Jlad 
n°. 29) en artikel 20 der wet van den llden Juli 
1882 (Staatablatl n°. 92) worden ingetrokken. 

De akten van beëediging van notarissen, advo
caten, procureurs, deurwaarders, ambtenaren en 
militairen zijn van de formaliteit der registratie 
vrijgesteld. 

2. Deze wet treedt in werking den lsten Mei 1894. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den 29sten Decem• 

ber 1893. 
(,get.) EMMA. 

De Miniater van Financiën, (get.) PIERSON. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1894.) 

29 December 1898. WET, houdende wijziging der 
wet van den 9den Mei 1890 (Staatablad 
no. 80), tot nadere regeling van de helling 
en bestemming der Kanselarij-leges. S. 246. 
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JJijl. Ha,sd. 2° Kamer 1892/93~ n•. 168, 1-li. 
Hand. ül. 1893/94 , bladz. 171. 
Hand. l• Kamer 1893/94, bladz. 83, 97,158. 
1N NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr~ EMMA, ENZ .•• . ••• doen te wetèn: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het, in verband met de helling eener belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten wenschelijk is, 
de helling der kanselarij-leges, zooals zij thans bij 
de wet van den 9den Mei 1890 (Staat,1blatl n•. 80) 
geregeld is, nader te beperken ; 

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

Emig artikel. 

De leges , bedoeld bij de nommers 5 en 6 van 
het tarief, vastgesteld bij besluit van den Souve
reinen Vorst van J.8 Januari 1814, n•. 6, als
mede die op Iegalisatiën en op de betaling van 
jaarwedden en traktementen, da~elden , gages , 
vensioenen • en wachtgelden, worden in afwijking 
van art. 1 der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 80) na ao April 1894 niet meer geheven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage , den 29sten Decem

ber 1893. 
(get.) EMMA. 

De Minister van lïnanciën, (get.) PIERSON. 

(Uitgtg. 8 Jan. 1894.) 

29 December 1893. WET, tot vaststelling der 
begrooting van het Fonds, voortspruitende 
uit de koopprijzen van domeinen voor het 
dienstjaar 1894. S. 247. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op f 227,000, te weten: 

Onderart. l op f 10,000. - Onderart. 2 
op f li7,000. - Onderart. 3 op f 8,000. -
Onderart. 4 op f 2,000. - Ontkrart. 5 op 
f 150,000. 

Bij art.. 2 worden tot dekking der uitgaven, 
in het vorig artikel vermeld , aangewezen : , 

1 °, de gelden van het Fonda t1oortspruite,sde ' 
uit de koopprijze,s van d.tmuintm , op 31 Decem
ber 1893 in 's Rijks schatkist aanwezig; 

2°. de in 1894 te doene ontvangsten voor ge• 
noemd Fonds. 

29 D6cember 1893. Wz-r, tot verlenging van den 
termijn, bepaald bij de wet van 31 Decem
ber 1890 (Staaûblad n•. 195) betreffende de 
helling en de verzekering van de invoer• 
rechten en accijnzen. S. 248. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W1~ EMMA, ENZ .•••••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overwegiep; icenomen hebben, dat 
verlenging wenschelijk is van den termijn, bepaald 
bij de wet van 31 December 1890 (Staaûblad 

. n•. 195), betreffende de helling en de verzekering 
van de invoerrechten en accijnzen; 

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

Etmig artikel. 

De termijn, bepaald bij de we; van 31 De

cember 1890 (Staat,blad n°. 196), wordt ver
lengd tot nltimo Decem her 1896. 

Deze wet. treedt in werking met den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 29sten Decem• 

ber 1893. 

(get.) EMMA. 

De Minister van FiMnciën , (get.) PIEBBON. 

(Uitgtg. 4 Jan. 1894.) 

29 December 1893. WET, tot wijziióng van het 
ztvtmde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1892. S. 249. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 5de Afd. 
gebracht op f 4,446,862.26• ; dat der 6de Afd. 
op f 1,717,103.49 en dat der 8ste Afd. op 
f 1,574,505.54•. 

29 Dtcem/Jer 1893. WET, tot bekrachtiging van 
den onderhandschen verkoop van spoorweg
grond te Maar11m aan Jonkvrouw W. J. L. 
HUYDECOPER. S. 250. 

30 December 1893. WET, tot vaststelling van de 
begrooting der oitg,,.ven van de Algemeene 
Landsdrukkerij, voor het dienstjaar 1894,. 
S. 21H ; 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
/ 259,162. 

Bij artt. 2 , 3, 4 en 6 worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

30 Decem/Jer 1893. WET, tot afwijking van de 
regels der gemeentewet omtrent plaatselijke 
belastingen ten behoeve van de gemeente 
Purmtlf'end. S. 21i2. 

Ten behoeve dezer gemeente kunnen, behoudens 
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Koninklijke 'goedkeuring, van 1 .Januari 1894 zoo 
noodig tot 31 December 1896, wik- en weeg, 
loonen tot een bedrag van ten hoogete zestig cent 
per honderd kilogram worden geheven. 

30 Decemlwr 1893. WET, tot verhooging en 
wijziging van het acllûte hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor het dienstjaar 1892. S. 253. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin, 
dering van eenige artikelen, het totaal der 2de Afd. 

van dit hoofdstuk gebracht op / .267, 790; dat 
der 3de Afd. op j 3,190,515; dat der 4de Afd. 
op f 8,990,746; dat der 5de Afd.op (906,674; 
dat der 6de Afd. op f. 603,010; dat der 7de Afd. 
op f 931,502; dat der 8ste Afd. op .f 746,875; 
dat der 9de Afd. op f 404,466; dat der llde Afd. 
op / 312,700; dat der 12de Afd. op f 60,95.6; 
dat der lSde Afd. op f2,060,140; dat der l5de Afd. 
op f 529,000; dat der 16de Afd. op fl,273,870 
en het eindcijfer nader vastgesteld op/21,79

0

2,142. 

30 December 1893. WET, houdende vaststelling der begrooting van Nederlanàscli,-Inà,ië voor het 
dienstjaar 1894 (Hoofdstuk I. Uitgaoe,i Üf Nederlanà). S. 254. (verkort.) 

IN NAAK VAN R. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ ..• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staata!Jlad n°. 35), de begrooting van Nederlandacli,,lnà,ië jaarlijks bij afzonde~lijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het late hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandacli,-lndië voor het ~ienst

jaar 1894, betreffende de rntgave,i in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
1° ..d.fdeeling: Regeering en Hooge Colleges 

Departement van Justitie . . 
Departement van Financiën 
Departement van Binnenlandsch Bestuur 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid • 
Departement der Burgerlijke Openbare Werken 
Departement van Oorl?g. . . • 
Departement van Marine 

-. 
Bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . 

f 32,600 
101,900 

" 9,153,660 
• 1,724,946 

719,269 
" 4,884,500 
• 4,633,732 
• 3,156,892 

Menwri.e. 
/ 24,406,489 

30 December 1893. WET, houdende vaststelling der begroóting van Nederlandacli,-lndië voor het 
dienstjaar 1894 (Hoofdstuk II. Uitgave,i in Nederlandacll,lndië). S. 255. (oeriort.) 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ .•• doen te weten: 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staaûlllad n°. 35), de begrooting van Nederlandacli,-lndië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Het Ilde hoofdstuk cler begrooting van uitgaven van Nederlandacll-Indië voor het dienst-

jaar 1894, betreffende de flitga~e,i in Nederlandacli,-Jnà,ië, wordt vastgesteld als volgt: 
l• ..d.fdeeli119: Regeering en Hooge Colleges. , • f 1,0116,830 
2• Departement van J nstitie • . • . • • 5,481,276 
3• Departement van Financiën • . • . 
4• Departement van Binnenlandsch Bestnur • 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• • Departement der Burgerlijke Openbare We;ken. 
7° Departement van Oorlog 
8• Departement van Marine • • • • • . . 

8,402,389 
• 29,874,369 
• 13,357,177 
• 26,883,1180 
• 24,404,867 

4,988,326 

/ 114,489,198 
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3 0 December 1893. Wn, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van . 
de nitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1894.. 
(Hoofdstuk I. Middelen en inlro1111ten in Nederland). S. 256. (11erlror't.) 

IN NAAH VAN H. M . . WILHELMINA , El'l'll. 

W1~ EMMA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staat16latl n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Neder• 
lat&dech-l ndië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uit.gaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Nederla"dscll-Indië voor het dienstjaar 1894, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, en:z. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Neáerlandecll-l náië te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uit.gaven ontbreekt, wordt voor zooveel noodig 
voorzien door eene geldleenin@' , krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den hten Jannari 1894,. 
Lasten en bevelen, enz. 

M 1 0 0 E L EN EN I N K O M S T E N I N N E O E R LA N 0. 
Raming voor liet di·e ,utjaar 1894: 

l. Verkoop van koffie . • / 11,815,872 
2. Verkoop van kinabast . : . 138,600 
3. Verkoop van Banka-tin. . . • 6,051,291 
4. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 1893-1894. • 1,000,000 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en ei:ploiteereu van den 

spoorweg van Samaran_q langs &eralrarta naar Djolrjolrarta , van de krachtens de 
concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in de 
winst, door de exploitatie verkregen. . . . . . . . . • . 

6. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard . . . . 
7. Ontvanitsten in betrekking tot het Departement van Oorlog in Nederlandsch-lndië • 
8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Nederlandsch-Indië • 
9. Uitkeering nit het nader bij Jle wet vast te stellen batig slot der algemeene 

rekening wegens de ontvangsten en nitgaven van Neàerlandecli-Itulië over den dienst 
van 1887 • . . . . . . . . . . . • • • • • • 

965,000 
47,000 
43,100 

682,271 

4ii0,000 

f 21,193,134 

30 December 1893. WET, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Neáerlanà8_ch-Indië voor het dienstjaar 1894 
(Hoofdstuk II. Middelen en idom,ten in Nederlaná,cn-Ircáiè). S. 257. ('llerlrort.) 

0

l!1 NAAH VAN H M. WILHELMI NA ENZ, 

WIJ EM MA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatl6lad n°. 85), de middelen tot dekking der uit.gaven, begrepen in de begrooting van Neder• 
landiclz-I rcáië, 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 

Neáerland8cll-Indië voor het dienstjaar 18i14, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Ntder landsch-Indië te ontvangen middelen, te weten: 

1. Boeten door de Algemeeue Rekenkamer opgelegd, en:z. 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1894. 
Lasten en bevelen, enz. 
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M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D S C H-1 N D 1 °Ë. 
Raming ooor ket dien,tjaar 1894. 

/legeering en Hooge Collegu. 
1. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . . . .. I soo 

Departement van Jmtiti8. 
2. Gerechtelijke (1) boeten en confiecatiën . • . . 
S. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken. 
4. Hetgeen den Staat aankomt oit de opbrengsten der wees• en boedelkamers 
li. Op~rengst van den arbeid der gevangenen • • . • • 
6. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden . • 

Departement oan Financiën. 
7. Verpachte middelen • . . • . • • . . • • . . . 
7a. Opbrengst der exploitatie van het opiummiddel in ei~en beheer . . 
8. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. 
9. Haven- en ankeragegelden • • • • • • . • . . 

10. Loods- en kaaigelden in de haven van Taniljong-Priok • 
ll. Personeele belasting • • • . • . . . . • . . 
12. Patentrecht . . • . • . • • • . . • . • 
1:1. 
14. 
Hi. 

Verponding en belastin~ van de specerijperken op de Banda-eilanden 
Openbare verkoopingen . • 
Zegelrecht. . . . . . . 

16. Recht van oversohrij ving van vaste goederen 
17. Belasting op rijtnigen. • • 

218,000 
28,000 

lH,000 
21,000 
23,000 

• 21,767,180 
394.,000 

• 14,239,000 
286,000 

83,000 
877,000 
913,000 

• 1,8211,000 
721,000 

• 1,118,000 
628,000 
230,000 

62,000 18. Recht van successie en overgang onder Eoropeaaen en met hen gelijkgestelden • 
19. Licentiën tot het houden van Chineesche apeei- of dobbeltafels . • 7,000 
20. Belasting op het slachten van rund vee, buffels, paarden en venlens in de 

Preanger regentschappen . • • . . • • • 74,000 
21. Belasting op het bedrijf • • • . . . . • 2,627,000 
22. Bijzondere belastingen in de Buiten bezittingen . • 2,246,700 
28. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 342,000 
24. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan burgerlijke landsdienaren -

· en aan gepensionneerden verstrekt • • • . • • • • • • • • • • . • • 6110,000 

Departement van Binnenlantucl,, Be,tuur. 

26. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landschappen en eilanden onder 
Menado langs de noordkust van Celebes . . . • . . . 

26. Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in de gonveniements-landen van 
Java en Madura, met uitzonderiog van de residentie Batavia (equivalent voor afge
schafte heerendiensten) . . • • • . • • . • 

27. Kadaster . . . . • • • • • . • . 
28. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
29. Afstand van grond • . . . 
ao. Registratie van werkcontrscten gealoten door eigenaren of administrateurs van 

]andboow•, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afko1Pstige 
arbeiders . . . . 

Sl. Koffie . 

Transporteere 

23,160 

2,800,000 
66,000 

• 16,6ó7,000 
• 1,826,000 

64,000 
• 9,046,li00 

f 79,444,840 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belastingen, enz. zijn onder 
het bedrag dier inkomsten begrepen. 



312 30 DE C E MB ER 1 8 9 3. 

Per transport 
32. Cijns over den gouvernements-suikerriet-aanplant in vorige _j~n. 
33. Verkoop van kina-enten en zaad . • 
84. Verhuur van vogelnestgrotten , voor zoover niet verpacht • 
86. Verhuur der vindplaatsen vlin schildpadeieren aan het zuiderzeestrand in de 

afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) . 
86. Verhunr van de vischvijvers te Tello en te Sambong Uwaja (Gonvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) 
37. Boschwezen . • 
38. Terugbetaling van het aan Pangeran Adipati Arlo Praboe Prang Wedono 

verleend renteloos voonchot .. , . . 
Departement van ·<Jnderwij1, Eereàietut en Nijuer1'eid. 

39. Onderwijs 

f 79,4.il,4,840 
423,260 

1,000 
61,000 

1,020 
• 1,470,300 

100,000 

40. Verkoop van producten uit den cultuurtuin van 's la~ds plantentuin te Buitenzorg • 
4, l. Landsdrukkerij . 

399,900 
1,200_ 

142,000 
42. Vergoeding voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

gestichten • • • . 
43. Pare vaccinogène 
4,4,, IJk van maten en gewichten 
4,6. Belasting op het honden van loterijen 
46. Tin 
4, 7. Steenkolen. 
48. Zout • 
49. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerlijke Opett!Jare Werken. 

60. Verkoop en verhnur van hnizen en andere gebouwen • 
61. Ontvangsten voortvloeiende nit waterleidingen en ovenaarten. 

36,000 
1,000 
3,000 

24,000 
478,800 

• 1,144,600 
• 8,876,000 

10,700 

62. Vergoeding voor het gebrnik van de loskraan aan het havenkanaal te Samarang. • 
68. V ergoediog der kosten van onderzoek en beproeving v&n stoomtoestellen • • • 
64. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van Tand-

10,000 
17,300 

1,200 
18,000 

joug Priok behoorende terrein . 
66. Brievenpost • • 

·66. Biooenlandsche paardenpost • . • 
67. Telegraphie • 
68. Hetgeen den Staat aankomt nit de opbrengsten van de particuliere telephoneo 
69. Spoorwegen 

Departement van Oorlog. 

60. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pupilleokorps 
61. Boeten en andere ontvangsten, voórtspruiteode nit contracten van· aanneming 

en uit leverantiën. • 
62. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patiënten, voor eigen 

rekeo~ng opgenomen • . 

3,000 
• 1,066,000 

3,000 

726,000 
• 1 14.,000 
• 8,220,600 

8,000 

63. Artillerie-constructiewinkel • 

18,000 

102,000 
300 

6,000 64. Topographiscb'. bureau en lithographisch etablissement 
66. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde brnikbare vaste en 

andere goederen 
66. Verkoop vaa onbruikbaar. geworden en overtollige vaste en andere goederen 
67. Stoomtramweg in Atjeh 

Transporteere 

200,000 
86,000 
70,000 

/ 102,677,460 
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Per transport f 102,677,460-
68. Terugbetaling van v·oorschotten, 

nrstrekt • 
69. Andere ontvangsten 

v~r dit dienstjaar aan militaise landsdienaren 

Departement van MariJ 

- 10. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van Tandjong Priok. • • 
71. Vergoeding voor het kenren van stoomschepen . 
72. Vergoeding door vreemde oorlogsschl\(len en particuliere vaartni11:en voor het 

gebruik van 'a lands los• en laadhoofden, drijvende droge dokken, 'ketelbok, pont en 
kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en herstellen • 

78. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van het tot de haven van 
Tudjong Priok behoorende terrein voor het gebruik van 'a lands dokken . 

74. St.eigergelden en hnnr van kolenloodsen en opslagterreinen te Taudjong Priok. • 
76. Verkoop van zeekaarten nit het depat en de onderdep&ts . , • . ~ • 
76. Verkoop van. voor '• lands dienst bestemde bruikbare goederen 
77. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente of 

tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hnn inveate.ris : 
78. Terugbetaling van voorschotten, voor dit dienstjB&T aan landsdienaren verstrekt. • 
79. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eene gonvernements-woning • 
80. Andere ontvangsten . 

Ontvangsten uan g1m1,engàen aard en toeuallige, !Jateta. 

81. Verkoop van voor "Il lands dienst bestemde brnikbare goederen nit den 
voorraad van het civiel departement 

82. Ver koop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit ale voren. 
88. Alle andere ontvangsten • 

400,000 
26,000 

170,000 
7,000 

17,000 

36,000 
88,000 

IS,000 
20,000 

90,000 
15,000 

23,000 
IS,000 

66,000 
48,000 

2110,000 

Totaal / 103,942,460 

30 December 1893. WET, tot verhooging van het Ilde hoofdstnk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandack-Indiii voor het dienstjaar 1894 en aanvulling van de wet tot aanwijzing van de 
in Indii te ontvangen middelen. S. 2 li8. 

80 Decem!Jer 1R93. WBT, hondende vaststelling van het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1894. S. 26\). 

'Bij deze wet wordt het Iste -hoofdstnk der begrooting van ·staatsuitgaven voor het dienstjaar 1894, . 
betreffende het Hui, der K011ingin, vastgesteld zooals het hiema Yerkort volgt: 

Art. 1. Inkomen van de Koningin 
• 2. Inkomen van de Koningin-Weduwe. 

• S. Onderhoud der Koninklijke paleizen 
• 4. Koeten der aansluiting aan de gemeentelijke waterleiding te 's Gravenhage 

nn het Huis in 't Bosch, kosten van aanleg der waterleiding en van 
brandbluschmiddelen in dat gebonw, met de kosten van ontwerp en 

I 600,000.-
150,000.-

50,000.-

toezicht. 4,000.-

f 804,000.-

• 
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80 December 1893. W .ET, houdende vaststelling nn het :zeomde hoofdstuk Á. der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1894. S. 260. 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstuk Á. der begrooting van Sta~nitgaven voor het dienstjanr 
1894, betreffende de NatioMle Schuld, vastgesteld zooals hierna verko volgt: 

l• Afd.: Interesten, lijfrenten, . • . • • . • • • . . / 32,015,837.211 
• 3,032,800.-2• Amortisatie en aflossin an renlegevende nationale schuld 

80 December 1893. W11T, tot aanwijzing van de 
middelen ter goeJ.making van de uitgaven, 
begrefen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1894. S. 261. 

IN NAAK 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,jaarlijks, 
de middelen behooren te worden aangewezen tot 
dekking van alle uitgaven des Rijke, in de alge• 
meene begi-ooting begrepen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de nitgaven, be

grepen in de algemeeoe begrootiog over het dienst
jaar 1894, zullen over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomsten hierna omachreven , te 
weten: 

1°. de Rijks directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna ttenoemd ; 

a. de grondbelaating , 
b. de belasting op het per1oneel, 
c. het patentrecht, 
c bil. de belaltÎIAg op bedrijf,- en atlllere i,s-

lt:wuten, 
d. de vermogeMbelalting, 

e. de accijnzen, 
/. de rechten en boeten van :zegel, regiltratie, 

nypotlieel:, ,ucce1ne en ooergang bij overlijden, 
g. de rechten op den i1&floer en het formaatzegel, 

in gebruik bij de heffing van die rechten, 
A. de waarborg en beloating der gouden en 

.üoeren ,oer'/&e,,; 

2°. de inkomsten der domei-, ,otgen en 
,aarten; 

3°. de opbrengst der po1terij,m; 
4,0 • de inkomsten der Bijl:,telegr1tfen; 
50. de opbrengst der Staat,ioterij ; 
6°. de opbrengst der uitgifte oan akten ooor 

de jacnt en 1n1acAerij : 
70. de opbrengst der wodlgelden; 
8°. het recht op de mi,jttm; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de ezploitatie der Staatsspoorwegen; 

f 3ó,048,687.2lt 

10°. de opce,,ten op de hoofdsom der volgende 
belastingen en rechten te weten : 

a. ttDi11tig opt:411Û1& op het ptlT101&46l, 
b. acAt en tlDÏ11tig opce,,1811 op het patentrecht 

over het belastingjaar eindigende den laatsten 
April 1894,, voor zooveel die ten voordeele van 
het dienstjaar 1894 komen; · 

znlleode de opcenten op het personeel ge• 
heven worden over het geheele belastingjaar, 
eindigende den laatsten April 1895 ; 

c. f1ijftig opcmten op de rechten en boeten van 
ugel, met uitzondering van die, genoemd blj de 
letters a, b en c van art. 13 der wet van den 
llden Jnli 1882 (Staatlbl,ad no. 93) en bij art. 2 
der wet van den 3hten December 1885 (Staat,. 
/Jlad n°. 264), 

d. acl,t 811 dertig opcenten op de rechten en 
boeten van auccea,ie en van ooergang liij or,erlijden, 

e. f1ijftig opcmten van het formaateegel, in 
gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

/. r,ijftie# OJJt:ffllen van het recht op de mijttm, 
voor l:IIJade po1ten en coUecteloOff; 

110. e11aaÜOotl in geval van verbreking van 
gouden m nwerm w,erl:en en voor gehalte-proeven, 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben. 

12°. de ver1cnillende Offtoang,ten en tal!flallige 
baten hierna omschreven: 

a. de toevallige baten , het beheer van den 
gewonen dienst der gevangeniBBen betreffende, 

b. de inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid 
der gevangenen, 

c. de inkomsten, voortvloeiende oit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te '/Teenliui::en, Hoorn 
en nabij Leitlm, 

d. de opbrengst van de Nederlandlcke Staat,. 
courant en he\ '/Terilag der Handelingen oan de 
Staten-Generaal, 

e. de opbrengst van het Staat,bl,ad, 

/. het batig slot van het Fonds der Algemeene 
Landsdrukkerij , 

g. de opbrengst van voor het publiek verkrijg
baar gestelde stokken, 
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n. de j usteerloonen van gewichten, 
i. de consulaatrechten, 
j. de baten, voortvloeiende oit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, • 
k. de baten , voortvloeien uit het beheer van 

het Universiteits-ziekenhnis te Leidm, 
l. de baten, voortvloeiende nit het behee~ van 

het Rij ka-krankzinnigengesticht te Medemblik, 
m. de bijdragen in . de kosten van aanleg en 

onderhoud van landswerken, 
11. de vergoeding van de provinciën en ge• 

meenten voor de invordering van opcenten op de 
directe belastingen , 

o. de ontvangsten wegens verrichtingen betrek-
kelijk het kadaster, 

p. de boeten van verschillenden aard, 
q. de gerechtskosten , 
r. het aandeel van 7 5 ten honderd in de op• 

bi:engst van de boeten en verbeurdverklaringen, 
bij de directe belastingen, rechten op den invoer 
en accijnzen vallende, 

,. de teruggave wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten in 
de kwade posten op de grondbelasting over het 
dienstjaar 1891 en op de personeele belasting over 

· het dienstjaar 1891-1892, 
t. de kosten vao schatting, telling en herziening 

voor de personeele ~e!asting, die, ingevolge art. 49 
der wet van deo 29sten Maart 1833 (Staat16la à 

n°. 4), ten laste der belastingplichtigen op de 
kohieren worden uitgetrokken, 

u. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen en de kosten van be
schrijving voor het patentrecht aan de schatkist 
vervallen, zoomede de vergoeding van het rond
breng~n van patentbladen, 

11. de leges a~n de schatkist vervallen , 
w. de verjaarde renten, 
Il!. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, rentende 2~ ten 
honderd, ingeschreven kapitalen , 

ij. de inkomsten van de Grootboeken der 
Nationale Schold, 

:e. de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wet van den 9den Mei 
1890 (Staatlblaà n°. 78) en van de v66r den 
laten J u!i 1846 in dienst getreden burgerlijke 
ambtenaren , 

aa. de bijdragen voor pensioen van onderwij~ers 
"bij openbare lagere scholen, 

M; de betalingen voor het afleggen der examens 

bedoeld bij art. 65ter der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van den 8sten December 1889 (8taat16laà nO. 175), 

cc. de schoolgelden van leerscholen, verbonden 
aan de ""kskl{eekscholen van onderwijzers, 

dd. ftoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en aan 
de Rijksschool voor kunstnijverheid, 

ee. de bijdrngen van leerlingen en kweekelingen 
op de Rijke hoogere bargerscholen, de Rijke
landbouwschool en de Polytechnische school, 

jf. de bijdrage nn de gemeente Gouda in de 
kosten ven nitbreiding der Rijks hoogere bnrger
school aldaar van driejarigen cursus tot eeoe van 
vijfjarigen corsos, eo de bijdrage van de gemeente 
Rotterdam in de kosten der aldaar bestaande 
Rijksinrichtin~ tot opleiding van vroedvronwen, 

gq. de bijdrageo voor het volgen der lessen 
aan de Rijks-nniversiteiten en de betalingen voor 
het afleggen der exameos, bedoeld bij art. 89 der 
wet van den 28sten April 1876 (Staatlblaà no. l 02), 

.U. de bijdragen van kweeke!ingen der Rijks
academie van beeldende konsteo, 

ii. de bijdrageo voor de opleiding van cadetten 
bij de Koninklijke Militaire Academie en aan de 
Cadettenschool, en van jongelingen op de Pnpillen
school, 

jj. de bijdragen voor de opleiding vao adelborsten 
bij het Koninklijk instituut voor de marine e:n 
van adspirant-administratenra te Willemsoord, 

ki. de ternggaven en renten van voorschotten , 
ll. de opbrengst van verkochte Rij ksgoederen 

en eigendommen , 
mm. de uitkeeringen van België : 
1 °, volgens art. 18, alinea 3, van het verdrag 

van den 5den November 1842, goedgekeurd bij 
de wet van den 4den Februari 1843 (Staatlblaà 

n•. 3), wegens de voorgelden op de Wester-Schelde, 
2°. volgens art. 10 van dr overeenkomst van 

den Slsten October 1879, goedgekeurl! bij de 
wet van den 22sten April 1880 ( Staat,blatl, n°. 63), 
voor werken voor de nitloozing der Vlaamsche 
wateren, 

1111. de uitkeerinp; van den mnotmeester voor 
het gebruik der Rijks-montinrichting, 

oo, de teruggave van de uit de Staatebe,,~ooting 
bestreden kosten voor de Rijkspostspaarbank, 

pp. de teruggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 46 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals die is ge
wijzigd bij de wet van den llden Juli 1884 
(Staatlblaà n•. 123), over 1892 te veel is genoten, 

' 
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9.9.. ,de ontvangsten wegens houtgeest gebezigd 
tot vermenging van gedistilleerd en wegens sloffen 
gebezigd tot vermenging van zout, 

rr. de toevallige baten voortvloeiende nit- den 
aanleg van Staatsspoorwegen, , 

88. alle andere ontvangsten niet tt>t" de voren
genoemde behoorende; 

18°. de 6ijdragm 11an NetlerlandfcÁ•Iflllü aan 
de middelen tot dekking van •• ijlta uitgaven 
over het dienetjaar 1894; 

14°. het aandeel oan de geldmiddelen van Netler
land8ch-Indi6 in de uitgaven wegens uitgifte of 
lieleening van bewijzen van vlottende srhnld; 

11>0. bat aaltdeel oan de geûlmiàdelen 11an Neder
land.lek-Indië in de uitgaven voor rente en aflosaing 
van drie en een Aal/ ten honderd rentegevende 
Nationale Schold; 

16°. eene bijdrage van kontlerd r,ijftig duizend 

g,itden uit het F<YMll, rioortapruitende uit de ioop
prij11t'ff 11011 1W111ei-; 

170. het aandeel oan den Staat, ingevolge de 
wet van den 7den Angnatns 1888 (Staats!Jlad 

no. 122), in de IOÏflllten der Netlerland8clte Bad, 
zijnde een r,ierc1,e gedeelte der over het boekjaar 
1893-1894 en drie flierth gedeelten der over het 
boekjaar 1894--1896 behaalde winsten; 

18°. de legea, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (St-aata!Jlatl n°. 80); 

l 9°. het /Jatig ,lot van de Rekening van ont
vangsten en uitgaven vq.n het Fond,, r,oor den 

aanleg oan Staàta,poonoegen over het dienst
jaar 1893. 

2. Naar aanleidi van art. 3ö der wet van 
den 21sten April 1810 (Bulletin de8 Loia n°. 283) 
wordt· het proportioneel recht op de mijnen voor 
het j-aar 1894 bepaald op twee en een half tm 
Aonderd der zuivere opbrengst. 

3. In de eom , welke aan de middelen en in• 
kometen bij artikol 1 dezer wet aangewezen,_ tot 
goedmaking van de daarbij vermelde uitgaven ont
breekt, kan, in aiwachtin!( van nadere wettelijke 
bepalingen, worden voorzien door uitgifte · van 
schatkistbiljetten en schatkistpromessen of door be
Jeening no schatkistbiljetten, tot een bedrag van 
hOOt(lltena zwe1' millioen negen honderd duiz6"d 
g"1rkrt. 

4. Oeze wet treedt in werking met den !sten 
Januari 1894. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten Decem
ber 1893. 

(get.) EMMA. 

De Miniater oan Financiën , CJ,et.) PIEBSON. 

(Uitg}g. 30 JJec. 1893.) 

S T A AT S B E G R O O T I N G V O O R H ET D I E N S T J A A R 1 8 9 4. 
W E T O P D E M I D D E L E N. 

Raming ooor flet d,e"1tjaar 1894. 

BENAMING DER MIUDELEN EN INKOMSTEN. 

A. Directe 6ela8tingim. 
a. Grondbelasting . • . • • • • . • • • • / 11, 780,000.-

BELOOP 
PER KIDDl!:L OP 

INKOMST. 

ar: ontheffingen , kwij tscheldingen en oninbare posten • • • . • 40,000.
------, / 11, 74.0,000.-

6. Personeel : Hoofdsom • 
28 opcenten • • 

. J 10,670,000.
• • 2,134.,000.-
- ---- / 

af: ontheffingen , verminderingen, afschrijvingen en oninbare 
posten • . • . • • • • • . • • . . • • • • . • • 

c. ¼ gedeelte van het patentrecht over het belastinp:jaar 1893/94: 
Hoofdsom • / 1,200,000.-
28 opcenten. • • • • · • • • • • • • • • 336,000.-

af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare posten/ 
na 31 December 1893 voorkomende • • • ,' • • • • • • • 

12,804,000.-

1,193,000.-

l ,536,000.-

80,000.-

Transporteere • • 

• 11,611,000.-

1,456,000.- • 

f 2,,so7,ooo.-
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 
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BELOOP 
PER KIDDKL OP 

INKOKST, 

Per transport . / 24,807,000.-
c Ina. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten • / 3,072,000.-
af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare posten. • 6,000.-

d. Vermogensbelasting • 

B. .Jccijnzen. 
a. Suiker 
b. Wijn. 

c. Binnenlandsch en bnitenlandsch gedistilleerd • 
rJ. Zont • 

•. f 8,600,000.
• 1,825,000.
• 26,000,000.-
• 1,500,000.-

e. Bieren en azijnen. 

f. Geslacht • 

C. Indirecte belut.ingtm. 
a. Zegelrechten 

50 opcenten op zegelrechten. 

b. Registr&tierechlen • 
c. Hypotheekrechten • 
,J. Rechten van successie en 

overlijden. 
38 oprenlen op die rechten • 

. / 2,760,000.
• öS6,000.-

van overgang bij 

• f 8,400,000.
• 3,192,000.-

• l,100,000.
• · 3,025,000.-

/ 3,285,000. 
• 4,450,000.
• 350,000.-

• 11,692,000.-

• 3,067,000.-
• 6,800,000.-

• 41,950,000.-

------1 • 19,677,000.-
D. RecAteta op detl woer. 

a. Rechten op den invoer • 

b. Forma&tzegel. . ./ 
50 opcenten op het forma&tzegel • 

• f 5, 750,000.-
7,600.-
8,71i0.-

----- -- • 11,250.-

E. lf'aarborg en bela1ting der gouàm en :ril11er111t werim. 

a. Belastin~ (hoofdsom en opcenten). • . / 215,000.-
'/J. Esea&iloon in geval v&n verbreking der werken en voor ge-

halte-proeven, welke geene betaling van belasting ten gevolge hebben. • 860.-

F. Domeintm. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. 
'/J. Inkomsten van het domein van Oorlog. 
c. Inkomsten van de groote wegen 
,J, Inkomaten van vaarten, veren en haven& • 

./ 1,600,000.-. 66,000.-. 305,000.-. a7s,ooo.-

• 6,761,260.-

215,850.-

---- - --, • 2,335,000.-
G. Opfl'rengat der po,tmjen • 
H. Iral:omate,s va,s de Rijiatelegra/111t. 
I. Opbrengat àer Staauloterij 
J. Opbrengat der uitgeg8fltm ait111t voor jacAf. 11ft 1IÏllcAerij. 
K. Loodageldtm • , 

Transporteere 

1893. 

• 7,570,000. 
• 1,363,000.-
• 661,500.-
• 132,000.
• 1,400,000.-

/ 115, 739,600.-
21 
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

Per transport 
L. Reckt op tu mijnen. 

Vaat recht • . f 
Proportioneel recht • • 
10 opcenten voor kwade posten, volgen• ari. 36 der wet van 

21 April 1810 
5 opcenten voor çollecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 

decreet van 6 Mei 1811 . 

145.-
3,800.-

380.-

190.-

BELOOP 
PER KIDDBL OP 

INKOKST. 

f 115, 739,600.-

M. .Jantuel van !,.et Riji vs de opllf'ng,t van /U ezploitatie der Staat11poOT1Degen. • 

N. "JT er,chille'llde ontvar1g1ten en toevallige /Jatl!fl. 

41,lllli.-

3,960,000.-

a. Toevallige baten• het beheer van den ge wonen dienst der ge• 
vangenissen betreffende . .' / 

/J. Inkomsten, voortvloeiende uit den arbeid der gevangenen. 
c. Inkomsten, voortvloeiende uit het beheer der Rijkswerkinrich• 

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij ·Leiden . 
d. Opbrengst van de Nederlanàsche Staat,courant en het r er1lllg 

der Iiandel~ngen van de Staten -Gl!fleraal. 
e. Opbrengst van het Staat,/Jl,ad. 
f. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij . 
g. Opbrengst van voor het po bliek verkrijgbaar gestelde stokken. • 
n. J usteerloonen van gewichten 
i. Consulaatrechten . 
j. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenijschool. • 
i. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits-zieken-

huis te Leiden 

l. Baten, voortvloeiende uit het beheer van het Rijks-krank-
zinnigengesticht te Meàem/Jlili:. • , • 

m. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands
werken . 

n. Vergoeding van de provinciën en gemeenten voor de invorde-
ring van opcenten op de directe belastingen . 

o. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster 
p . Boeten van verschillenden aard 
9.. Gerechtskosten. 
r. Aandeel van 76 ten honderd in de opbrengst der boeten èn 

verbeurdverklaringen bij de directe belastingen, rechten op den 
jnvoer en accij n1en vallende • 

,. Teruggave wegene het aandeel der niet ten behoeve van 'a Rijke 
kas gehnen opcenten in de kwade posten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1891 en op de personeele belasting over het dienst-
jaar 1891-1892. . • 

t. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personeele 
belasting, die ingevolge art. 49 der wet van den 29eten Maart J 833 
cStaat,/Jl,ad n°. 4.) ten laste der belaatingplichtiizen op de kohieren 
worden nitgetrokken. • . • • • 

2,000.-
137,800.-

174.,860.-

36,000.-
6,000.-

25,000.-
15,000.-
21,500.-
50,000.-
23,000.-

6,000.-

84,000.-

109,000.-

260,000.-
4.9,000.-

160,000.-
60,000.-

36,000.-

416,000.-

156,000.-

Transporteere • / l,794,150.- /119,6941,llö.-
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BELOOP 
PER lllD DBL 01!' 

INKOllllST, 

Per transport • . f 1,794,150.- fll9,694,115.-

u. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 
en kosten van beschrijving rnor het patentrecht aan de schatkist 
vetvallen, zoomede ver11oeding voor het ~ondbrengen van patent
bladen • . 

11. Leges aan de schatkist vervallen . 
10. Verjaarde renten • 
z. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten nn de 

te zijnen name op het grootboek der nationale schuld, rentende 
2½ ten honderd, ingesrhreven kapitalen • 

ij. Inkomsten van de grootboeken der nationale schnld 
z. Bijdragen voor pensioen van burfiiierlijke ambtenaren, ingevolge 

de wet van den 9den Mei 1890 (Staatablaà n°. 78), en van de 
v66r 1°. Juli 1846 in dienst getreden burfiiierlijke ambtenaren • 

aa. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere -
-echo~ri. • 

bb. Betalingen voor het afleggc:n der examens bedoeld bij art. 66ter 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 1889 (Staat8blad n°. 175) • .• 

cc. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek-
scholen van onderwijzers . •• 

dd. Schoolgelden van leerlingeu aan de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid . • • 

ee. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbonwschool en de Polytechnische school. • · 

.ff. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding 
der Rijks hoogere burgerschool aldaar van driejarigen cursus tot 
eene van vijfjariizen cursus en bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijks-inricliting tot opleiding 
van• vroedvrouwen • 

gg. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en betalingen voor het afleggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28steo April 1876 (Staatablaà n°. 102) 

ka. Bijdragen van kweekelingen der Rijksacademie van beeldende 
kunsten. 

ii. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en aan de Cadettenschool en van jongelingen 
op de Pupillenschool . • 

;;. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk 
lnstitnut voor de Marine en van adspirant-administrateurs te · 
Willemsoord • · • · 

kk. Teruggaven en renten van voorschotten . 
ll. Opbrengst van verkochte Rijksgoederen en eigendommen . 
mm. Uitkeerin11=en van België: 
1°. volgens art. 18, alin. 3, van het verdrag van 

5 November 1842, goedgekeurd bij de wet van den 

21,000.-
130,000.-

18,000.-

22,000.-
25,000.-

550,000.-

177,000.-

ao,000.-

12,900.-

3,870.-

96,000.-

11,700.-

224,000.-

5,000.-

46,450.-

36,850.-
2,890. -

230,000.-

·Transporteere . f 3,435,310.- / 119,694,115.-
21* 
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BELOOP 
PER MIDDEL 01' 

IN.KOMST • 

Per transport . . / 3,435,310.- /119,694,ll6.-
4den Februari 1843 (Staau6lad n°. 3), wegens de 
vnurgelden op de Wester-Schelde . . f 10,000.-

20. volgens art .. 10 van de overeenkomst van 31 Oc- , 
tober 1879, goedgekeurd bij de wet van den 22sten 
April 1880 (Staatablad n°. 63), voor werken voor de 
uitloozing der "fTlaamaclze waterm • • 58,300.-

nn. Uitkeerin!( van den runntmeester voor het gebruik der Rijks
mnntinrichtinr. 

oo. Teruggave van de uit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijks•postspaarbank . 

pp. Teruggave door gemeenten ter zake van he~een door haar 
volgens art. 45 der wet tot rey;eling van het lager onderwijs, zooala 
die gewijzigd is bij de wet van den llden Juli 1884 (Staau6lad 
n°. 123) over 189.! te veel ia genoten. 

'J.'i.· Ontvangsten wegens houtgeest , gebezigd tot vermenging van 
gedistilleerd en wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zont. • 

rr. Toeval!i1Çe baten voortvloeiende _nit den aanleg van Staats• 
spoorwegen . 

u. Alle andere ontvan!(Sten niet tot de vorengenoemde behoorende. • 

68,300.-

Memorie. 

146,000.-

80,000.-

91,000.-

85.000.-
200,000.-

0. Bijdragen van Nederlantkck-lndië aan de middelen tot dekking van 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 1894 . . 

P. Aandeel van de geldmiàdel.en van Nederlanruck-Indië in de uitgaven wegens 
nitgifte of beleening van bewijzen van vlottende echuld . 
· Q. Àandeel iidn de geldmiddelen iian Nederlandack-Inàië in de uitgaven voor 

rente en aflossing van drie en een half ten honderd rentegevende schuld . 
R. Bijdrage uit het Fond,, voortapruitende uit koopprijzen van domeinm. 

S. .Jandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 7den Aogostna 1888 
(Staau6lad n°. 122), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1893/ 1894 en drie vierde gedeelten der over bet 
boekjaar 1894/1896 behaalde winsten. 

4,105,610,-

Memorie. 

Memuri.e. 

, 1,854,000.-
150,000.-

• 

T. Legea, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staau6lad n•. 80). • 
750,000.-
210,000.-

U. Batig ûot van de rekening van ontvangsten en nitgaven van het Fonda voor 
den aanleg van Staatsspoor11Jegm over het dienstjaar 1893. 1,500,000.-

30 December 1893. WET, tot wijziging van de 
wet van 11> April 1891 (Staata6lad n•. 84), 
houdende bepalingen ter nitvoering van de 
op 16 November 1887 te •, Gravtnlzage ge• 
sloten internationale overeenkomst, strekkende 
tot het tegengaan der misbrniken, voort
vloeiende uit deo verkoop van ster.)<en · drank 
onder de visschers op de Noor :Z(e, buiten 
de territoriale wateren. S. 262. 

Totaal f 128,263, 726.-

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 
W1,1 EMMA, ENZ •••.•.• ·doen te weten: 
Aboo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het op 14 Febrnari 1893 te 'a Gra1Jenkage tns
schen verschillende Staten, waaronder Nederland 

gesloten en bij de wet van 22 Juni 1893 (Staau
blad n•. 92) goedgekeurd protoool tot de op 16 No
vember 1887 te 'a Gra1Jenliage gesloten interna
tionale overeenkomst, strekkende tot het tegen-
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gaan der misbrniken, voortvloeiende nit den ver
koop van sterken drank onder de visschera op 
de NoortJ.ee, buiten de. territoriale wateren, goed
gekenrd bij de wet van 7 Angnstus 1888 (8taat11-
!Jlad n•. 123); wijziging noodzakelijk maakt van 
de wet van 16 April 1891 (StaatalJ/ad n•. 84), 
houdende bepalingen ter uitvoering van gezegde 
overeenkomst; 

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

Eenig artil:el. 

De artikelen 1, 10 en 13 der wet van 15 April 
1891 (Staatablad n•. 84) worden gelezen als volgt: 

Àrt. 1. •Alle personen, die zich aan boord be
vinden van een schip of vaartnig in Nederland 
tehuis behoorende, houden zich aan de voorschriften, 
vervat in de internationale overeenkomst den l 6deo 
November 1887 te 'a Graflmlu117e gesloten tot het 
tegengaan der misbruiken, voortvloeiende nit den 
verkoop van sterken dmnk onder de viaschers op 
de Noortkee, buiten de territoriale wateren, 
goedgekeurd bij de wet van 7 Augustus 1888 
(Staata!Jlad n°. 123), zooals die overeenkomst, 
blijlreoa het protocol, geteekeod te ', Gravmfiage, 
den 14deo FebJuari 1893, goedgekeurd bij de 
wet van 22 Juni 1893 (Staatsblad n•. 92), is 
gewijzigd en aangevuld. 

Behalve de Staten, die tot het in de vorige 
alinea bedoelde protocol hebben mede1;ewerkt, 
zijnde : Nederla"d, Duitacli,land, België, Dme
marl:m ffl Groot-Brittannië m Ierland, zal ver
der als tot de overeenkomst toegetreden Staat 
in den zin dezer wet ook die worden aangemerkt, 
welke gebruik mocht maken van de bevoegdheid 
bij artikel 10 der overeenkomst en j 2 van bo
vengenoemd protocol bedoeld en wel van het 

tijdstip af, waarop de dasr voorgeschreven be
kendmaking aan de N ederlandsche Regeeriog zal 
zijn gedaan." 

Árt. 1 0. • De gezagvoerder van e!lll in Neiu,:
lantl tehnis behoorend visschersvaartnig en van 
een schip of vaartuig ten behoeve waarvan eeoe 
in art. 6 bedoelde vergunning ia afge!l'eveo, of 
hij die den gezagvoerder vervaogl, is op straffe 
van eene geldboete van ten hoogste vijftig gnlden 
verplicht een exemplaar dezer wet, alsmede een 
exemplaar der internationale 'overeenkomst van 
16 November 1887, aan boord te hebben. 

Dezelfde verplichting bestaat ten aanzien van 
latere wetten, internationale overeenkomsten en 
protocollen waarbij in de in het vorige lid be
doelde wet en internationale overeenkomst wijzi
ging gebracht wordt." 

Árt. la. • De bevel voerders van de kruisers 
der Mogendbeden, welke met Nederlantl het in 
artikel l bedoelde protocol hebben . geteekend of 
nader tot de internationale overeenkomst van 16 
November 1887 mochten toetreden, worden ten 
aanzien van hnnoe verrichtingen, binnen de gren
zen der bevoegdheid hno bij art. 7 daarvan ioe

gekend, gelijkgesteld )liet ambtenaren, bedoeld in 
de artikelen 180 en 184 van het Wetboek van 
Strafrecht." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te '1 Gravenhage, den 30sten Decem

ber 1893. 
(g11t.) EMMA. 

De Minuter van JU11titie, (!Jet.) SMIDT. 

De Minûter van Marine, (get.) J. C. JANS.EN. 

De Min. van W a(erstaat, Handel e,, Nijoerfieid, 

• (get.} C. LKLY, 

(Uttgeg. 16 Ja,a. 1894.) 

V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 
n 

n 

9 kolom 2, litt. d, staat nbinnenboorá'', lees: "binnenboord&". 
11 kolom 1, 4°., tweede alinea , staat: nop k08ten txin den floerder van áet 

fJlot", lees : .,,op k08ten van den acáipper van áet flaartuig of van den 
ooerder "an áet "lot". · 

62 kolom 2. Het slot van het opschrift van het arrest moet lniden: niet 
door den ambtenaar van den burger lij ken atand, die de melding doet, 
bekoeoen te fCO'l'den onderteekend. 

190 kolom 2. In den 12den regel van boven staat: "erkend'', lees: "erkent". 
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Afkondiging. Wet tot wij1iging van - Als voren voor 1894.: 
artikel 3 der wet van 26 April 1862, I. S. 21ill. 80 Dec. 

260. 80. Dec. S. 92, houdende regeling der afkon- VII-'.. 
diging van algemeene maatregelen 
van inwendig be1tnnr van den Staat. 

S. lll. 28 Juni. 
Arbeid van jeugdige personen en vrou

wen. Besluit. tot wijziging van de besluiten van 
9 December 1889, S. 1J6, van 21 Febr.1890, 
S. 27, van 30 October 1890, S. 158, ~an 
15 Juli 1891, S, U7, van 17 Oct. 1891, 
S. 172, van 10 Juni 1892, S. 136 en van 
11 Ang. 1892 (Stbl. n°. 199). S. 4.7. 3 Febr. 

Attestatiën de vita. Mi88ive van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aso de Com
miuari88en der Koningin in de provinciën, 
betre:tren_de de afgifte van attestatiën de vita. 

26 Juni. 
Azijnen. Besluit tot het toekenne,n van vrij

dom van belasting voor azijn en hoatzu ur, be
stemd voor de bereiding van ohroomo:i:yde en 
verfstoffen, ten gebruike in wol- en wollen
sto:trenverwerijen. S. 138. 19 Sept. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 
de volgende hoofdatnkken der Staatsbegrooting 
voor 1893: 

II. 

111. 
l'Y. 
V. 
VI. 
Vit JJ. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

S, 80. 30 Jan. 
81. 30 ha. 

32. 80 Jan. 
33. 30 Jan. 
34. 30 Jan. 
86. 31 3"an. 
4.0. 1 Febr. 
4.3. 2 Febr. 
4,6. 2 Febr. 
36. SI Jan. 

' 

- Wetten tot verhooging of wijziging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1892 : 

IV. s. 1)4,. 22 Jnni. 
173. 11 Dec. 

V. 21. 18 Jan. 
' 182. 1 Ang. 

VI. 182. 11 Dec. 
VUB. 1. 2 Jan. 

24,1). 29 Dec. 
VIII. 87 .. I Febr. 

258. 30 Dec. 
IX. 41. 1 Fehr. 

60. 8 April. 
236. 29 Dec. 

x. 288. 29 Dec. 
Als voren voor L893: 

V. s. 142. 30 Sept. 

VII"· 109. 23 Jnni. 
IX. 234. 29 Dec. 

- Wetten tot : 
Wijzi~ng van de wet op de middelen voor 

het dienstjaar 1893. S. 106. 28 Juni. 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van ,de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstaar l 894.. S. 261. 

30 Dec. 
Regeling dtt bestemming van het voordeelig 

slot der algemeene rekening van de Stasta
ontvangaten en uitgaven over het dienstjaar 
1889 en tot voorziening in de dekking van 
de nadeelige sloten der rekeningen over eenige 
andere dienstjaren. S. 1)6, 22 Juni. 
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Regeling van de bestemming der gelden aan den 
Staat uitgekeerd krachtens artikel 36, eerste 
lief, der wet van 9 Mei 1890, S. 78, der 
gelden krachtens artikel 24, vierde lid, der 
wet van 9 Mei 1890, S. 79, in 'sRijks 
schatkist te storten en der aan deo Staat 
overgedragen kapitalen , bedoeld in artikel 87, 
letter a, van de bij de wet van 22 J nli 1890, 
S. 134, bekrachtigde overeenkomst door den 
Staat met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen gesloten. S. 96. 22 Juni. 

Beschikbaarstelling van gelden, wegens door het 
departement van Oorlog 11edane verstrekkin
gen, voor den dienst van 1893. S. 176. 11 Dec. 

Als voren van gelden wegens door het departe
ment van Marine gedane verstrekkingen voor 
1893. S. 181. 11 Dec. 

Wijziging van de begroot.ing van uitgaven voor 
den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1892. 

S. 236. 29 Dec. 
Vaststelling der begrooting van uitgaven voor 

den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1893. 
, S. 42. 1 Febr. 

Aanvulling der begrooting van nl lgaven voor 
den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 189:1. 

S. 177. 11 Deo. 
Vaststelling der begrooting van het Fonds, voort

spruitende nit de koopprijzen van domeinen 
voor het dienstjaar 1893. S. 27. 26 Jan. 

Als voren voor 1894. 247. 29 Dec. 
Wijziging der begrooting ten behoeve van de 

voltooiing vnn het vestingstelsel, dienst 1892. 
S. S8. 1 Febr. 

220. 29 Dec. 
Vaststelling der begrooting van uitgaven, ten 

behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel, diensl 1893. S. 39. l O Febr. 

Vaststelling van de begrooting der nitgaven van 
de Algemeene Landsdrukkerij, voor het dienst-
jaar 1893. S. 24. 26 Jan. 

Als voreu voor 1894. 251. 30 Dec. 
Regeling der ontvan!(sten en nitgaven van het 

Pensioenfonds voor wednwen en weezen van 
burgerlijke ambtenaren, over het jaar 1893. 

S. 26. 26 Jan. 
Aanwijzing der middelen en inkomsten ter goed

making van de uitgaven, b8jl:repen in de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1894 (Hoofdstuk I. Middelen en 
inkomsten in Nederland}. S. 256. 30 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk II. Middelen en inkomsten 
in Nederlandsch-lndië). S. 267. 30 Dec. 

. 

Vaststelling der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1894 (Hoofdalnk I. 
Uit?ven in Nederland). S. 254. 30 Dec. 

Als voren (Hoofdstnki II. Uitgaven in Neder• 
landsch-Indië}. S. 255. 30 Dec. 

Wijziging der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het d/enstJaar 1892 (Hoofdstuk I. Uit
gaven in Nederland). S. 239. 29 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-
landsch-Iodië). S. 240. 29 Dec. 

Verhooging der begrooting van .uitgaven vau 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1893. 

S. 114. 23 JunU 
115. 23 J 1$1i. 
134. 1 Ailg. 

143, 144. 30 Sept. 
241. 29 Dec. 
258, 30 Dec. 

Toestaan van kredieten ten laste van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor 189:',. 
ter betaling vun tot afgesloten di~astja 
behoorende onverevende vorderingen. S. l!l. 

24 Jnli. 
Voorziening in het kas-tekort van den Indischen 

dienst over 1894. S. 243. 29 Dec. 
Vastst.elling van het slot der rekening van ont

vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-lndië 
over de dienstjaren 1881-1887. 

S. 122-128. 24 Juli. 
Vaststelling van de koloniale huishondelijke 

begrooting van Snriname voor het dienst
jaar 1893. S. 44. 2 Febr. 

Wtiziging en verhooging der koloniale hnishon
delijke begrooting van Snriname voor het 
dienstjaar 1892. S. 237. 29 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van kolo
niale nitgaven en ontvangsten voor Suriname, 
dienstjaar 1888. S. 178. 11 Dec. 

Belastingen. (Directe) Besluit betreffende 
het examen voor surnumerair der directe be
lastingen, invoerrechten en accijnzen. 7 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van het formulier voor 
de aangifte in de vermogensbelasting. S. 74. 

13 April. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent de raden 

van beroep voor de uitspraken op de bezwaar
schriften betrekkelijk de vermogensbelastiug. 

S. 76. 13 April. 
- Wet tot heffing eener belasting op 

bedrijfs- en andere inkomsten. S.149. 
2 Oct. 

- Besluit tot aanwijzing der kringen van de 
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oommissiën van aanslag voor de belaatinfl( o 
bedrijf&• en andere inkomsten en van har 
stand plaatsen. S. 1 ö 7. 2 8 Oct1 

- Besluit tot uitvoe · van ari. 3 S 4 der wet 
van 2 October l!l93 (Staatsblad n•. 149), 

s. 218. 23 Dec. 
Belastingen. (Plaatselijke) Arrest van den 

Hoogen Raad der Ned., betreffende aanslag 
van fictieve personen in den hoofdelijken om, 
slag. 9 Juni 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., bon-,. 
dende beslissing over verzuim van aangifte V&I\. 

,.Plantsel ij ke honden belasting. 16 Oei. 
-l Wet tot afwijking van de regels der gemeente

lwet omtrent plaatselijke belastingen ten behoeve 
van de gemeente Purmerend. S. 252. 30 IJec. · 

BeJa.stingen. (Provinciale) Wetten hon-
~nde bekrachtiging van provinciale belastingen in: 

Noord bra bant. S. 221. 29 Dec. 
Gelderland. 222. 29 Dec. 
Zuidholland. 180. 11 Dec. 

223. 29 Dec. 
232. 29 Dec. 

N oordholland. 224. 29 llec. 

Zeeland. 225. 29 llec. 

Utrecht. 226. 29 Dec. 
Friesland. 66-68. 10 April. 

227. 29 Dec. 

Overijssel. 179. 11 Dec. 
228. 29 Dec. 

Groningen. 229. 29 Dec. 
Drenthe. 280. 29 Dec. 
Limburg. 231. 29 Dec. 

Betaalmeesters. Resolntie van den Minister 
van Financiën, hondende 'lfijziging van de 
resolutie van 13 Juni 1879, betreffende mach
tiginfl( van de Rijks-rekenplichtigen tot het doen 
van stortingen door middel v11n ambtshalve 
aangeteekende brieven met aangegeven gelds
waarde. 20 Dec. 

Boterhandel. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., hondende beali88ing dat het woord 
• levering" in art. 2 der wet van 23 J nli 1889, 
S. 82, deztlfde beteekenis heelt al• in de artt. 667 
en 639 van het Burgerlijk Wetboek. 17 April. 

Bruggen. Besluit tot wijûgiag van het regle
ment voor de scheepvaart , ter beveiliging van 
de spoorwegbrug over de Oade Maas in den 
Staatsspoorweg van Rotterdam naar Breda, 
vastgesteld bij besluit V!'_n 28 Juli 1886 (Staats
blad n°. 124). S. 57. 27 Maart. 

Aanvulling van dat besluit. S. 216. 21 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement voor 
de scheepvaart ter beveiliging van de fn,eeg-
bare spoor~ in den -Staatsspooi~ Schie-
dam-Hoek n Hollend, over de naven te 
Maassluis. S. 130. !6 Juli. 

Burgerlijke stand. Arrest van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat de in 
art. 2ö van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
meldingen op den kant eener reeds ingeschreven 
akte, niet door den ambtenaar van den burger
lijken stand, die de melding doet, behoeven te 
worden onderteekeod. l 0 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., bon• 
dende beslissing dat de arrondissements-recht
banken bevoegd zijn te oordeelen over de ~ 
dan niet gegrondheid van de weigering van een 
ambtenaar van den burgerlijken stand om een 
hawelijk te voltrekken, daarop bernstende dat 
het vroeger huwelijk van eene der beide par
tijen ontbonden zoo zijn verklaard wegens over
spel met de andere partij, doch dat de vordering 
tot oegegrondverklaring van zoodanige weigering 
niet bij ,verzoekschrift kan worden aanhangig 
gemaakt. H April. 

Buskruit. Besluit betreffende het onderzoek 
van haodelsbuskruit. 17 Maart. 

Dijksbesturen enz. Arrest van den Hoo!(en 
Raad der Ned., houdende beslissing dat ook 
voordat het nieuwe voorschrift rau art. 191 
in de Grond wet, bij haar jongste herziening, 
was opgenomen, politieverordeningen van water
schapsbesturen, krachtens de hun wettig toe
gekende bevoegdheid gemaakt, moesteu worden 
geran1tschikt onder de bij art. 625 B. W. be
doelde openbare verordeningen. lil Nov. 

Domeinen van den Staat. Wetten hondende 
goedkeuring van eeue overeenkomst tot: 

onderhandschen verkoop van een perceel wei
land te 's Heerenberg aan den Vorst van 
HOBl!NZOLLERN. s. 2. 2 Jan. 

onderhandschen verkoop van het Capncijner: 
klooster met nanhoorigbeden te Velp in Noord
Brabant aan de vereeniging , • Paters Capu
cijnen" aldaar. S. 7». 10 April. 

onderhandschen verkoop van een stuk tuin
grond te Zevenbergen aan P. A. T.H. Co ETS 

DE BossoN aldaar. S. 97. 22 Juni. 
onderhandschen verkoop van een tot het Kroon

domein behoorend perceel grond te Dinteloord 
aan die ·gemeente. S. 9 8. 22 J nni. 

onderhandschen afstand om niet van twee ge-
bonwen met erven en van een derde gebouw, 
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allen te Gra,e, en van den onderhandschen 
ftJkoop van het erf van laatstbedoeld gebo'!!', 
alft!!I aan de gelll'ednteG S. 911. 22 Jn~ 

onderlialidschen verltt~ van •eene watervlakte, 
delll nitmakende van de rivier de Vecht, aan 
J. W. F. SCHEF:!'ER Ja., te Weesp. S. 100. 

22 Joni. 
nitgifte in erfpacht voor 30 jaren van een tot 

het Kroondomein beboorend stuk grond te 
Hontenisse aan de coöperatieve stoomznivel• 
fabriek • Hontenisse" aldaar. S, 104. 23 J nni. 

onderhandschen verkoop van spoorweggrond te 
Leeuwarden aun J. J. ÜL!VIIIR c.s. S. 106. 

23 Juni. 
vergunning aan de gemeente Groningen om een 

voor publieken weg aan haar overgedragen 
stuk grond te bestemmen voor den bouw 
van een museum van oudheden, S. 107. 

23 Joni. 
kosteloozen afstand aan de gemeente Breda van 

harde wegen, door den Staat aan te leggen 
op voormaligen vestinggrond tosschen de 
Nieuwe Ginnekenstraat en de gemeentelijke 
begraafplaats- ~o van een stnk grond aldaar. 

s. 108. 2a Jnni. 
onderbaodschen verkoop van grond bij de haven 

van de Lemmer aan de gemeente Lemster• 
land. S. 183. 12 Dec. 

onderhandschen verkoop van spoorweggrond te 
Maarssen aan Jonkvrouw W. J. L. HUYDE· 
COPl!:I!., S. 250. 211 Dec. 

Faillissement enz. Wet op het faillis
ae ment en de s urséa nc e van betaling. 

s. 140. ao Sept. 
Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen 

Raad der Ned., houdende beeli88ing dat hij 
wien door den raad eener gemeente concessie 
is verleend voor een paardentram weg, loopende 
o. a. door zekere straat, ter zake van het door 
het gemeentebestuur , ter uitvoering van een 
door den raad in een gezondheidsbelang bevolen 
gemeentewerk, tijdelijk doen opnemen en ter 
zijde leggen doch daarna weder doen leggen 
van de door den concessionnaris voor de tram 
gelegde spoorstaven, kan van de gemeente geen 
schadevergoeding eischen, op grond van zijn 
eigendomsrecht op die staven of van eenig 
zakelijk of contractneel recht om die staven 
in de bedoelde straat ten behoeve van zijne 
onderneming te houden. 20 April: 

- Anest van den Hoogen Raad der Ned., hou
dende beslissing dat tegenover een gemeente-

ontvan!!"r geldt als grondslag zijner aansprake
lijkheid de door hem over eeoig dienstj..., a(. 

geregde en inttevol!fl! de artt. 218-222 der 
gemeentewet vastgeste de ,rekening over dat jaar 
in zijn geheel, ook dali wanneer hij eerst io 
den loop van het dienstjaar is in functie ge• 
treden en dat ditzelfde ook het geval is ten 
aanzien van hem die zich als borg voor des 
ontvangers beheer beeft gesteld, indien bij de 
akte van boqrstelling, naar baren zin en be
doeling, omtrent het constateeren van de even
tneele sebold des ontvangers geen afwijking is 
beoogd van de wijze waarop, volgens de voo _ 
schrirteo der gemeentewet, diens comptabil eit 
is geregeld. 26 !lei. 

- Besluit tot schorsing van_ een besluit van si.en 
raad der gemeente Assen van 5 September Hl93, 
waarbij eene onderwijzeres aan de N oorders<;<ml 
aldaar is benoemd, S. 150. 5 Oct. 

Vernietiging van dat besluit. S. 170. 25 Nof! 
- Besluit houdende handhaving van een besfi1 

van Ged. Staten der prov. Overijssel, waa1'ij 
goedkeuring werd ontbonden aan een besluit 
van den raad van Lonneker, tot het voeren 
eener procedure tegen de gemeente Enschede, 
wegens weigering tot opneming van eene lijderes 
uit eerstgenoemde gemeente in het ziekenhoia 
van laatstgemelde gemeente. 7 Oct, 

- Besluit tot schoning van een besluit van de11 
raad der gefieente Bergeijk, waarbij de be
noeming van een wethouder ia geschied. S. 152. 

16 Oct. 
Gemeente-verordeningen. Beeluit tot ver

nietiging van het eerste lid van art. 4, het 
derde lid van art. 7 , het derde eo 4de lid van 
art. 12 en het eerste lid van art. 13 van de 
verordening der gemeente Gouda, van 18 De• 
cem ber 1888 , regelende het politietoezicht op 
de buizen van ontucht eu de publieke vrouwen 
in die gemeente. S. 22, 21 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., bon• 
deode beslissing dat tosschen de bepaling, 
voorkomende in een verordening op de invor
dering van eene plaatselijke belasting op de 
honden, houdende dat bij de betaling voor 
elken hond een zeker kenteeken wordt oitge• 
reikt, bestemd om door dien houd te worden 
gedragen, eo de bepalinit, voorkomende in de 
politie-verordening der gemeente, dat wanneer 
honden zonder dat keoteeken op den openbaren 
weg komen, de hooder, die daartegen niet 
voldoende heeft gewaakt, met geldboete wordt 
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gestraft, een zoo onmiskenbaar verband bestaat 
dat de strafbepaling van de politie-verordening 
niet anders kau beschonwd worden dan als een 
aanvnlling van hetl(Nll de belastingverordening 
in het belang der helBng heeft voorgeschreven. 

6 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van art. 10 van de 

door den raad der gemeente Utrecht op 7 Au
gustns 1891 nstgestelde verordening op het 
bonwen en sl~peo. S. 73. 10 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon• 
dende beslissing dat de gemeenteraden bevoegd 
zijn , onder straf bedreiging, den ingezetenen de 

erplichtiug op te leggen om de straten vó6r 
~n langs bonne gebonwen of perceelen behoorlijk 
schoon te houden en daartoe te wieden en te 
schrobben. 12 Jnni. 

- Árrest van den Hoogen Raad der Ned., be
treffende het formulier van a.!kondiging eener 
plaatselijke verordening. 26 Juni. 

- Beslnit tot schorsing van de artikelen 297 
en 298 der Algemeene Politieverordening te 
Amsterdam. S. 136. 12 Ang. 

- Beslnit tot vernietiging van art. 69a van de 
Algemeene Politieverordening, vastgesteld door 
den raad der gemeente Helder, bij bes! uit van 
2 December 1892. S. 139. 20 Sept •. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hoo
dende beslissing dat burgemeester en wethouders 
aan art. 179h der 11emeentewl\t de bevoegdheid 
ontleenen om te bepalen welke openbare wegen 
slechts in eene door hen aangewezen richting 

mogen bereden worden. 27 Nov: 
Geneeskundig Staatstoezioht enz. Be

sluit tot wijziging van het besluit van 12 Fe
bruari 1879, S. 34, tot regeling van de enmens 
ter verbijging der bevoegdheid van arts, tand
meester of apotheker, door de faculteiten der 
wis- en natnurkunde en der geneeskunde aan 
de N ederlandsche nniversiteiten af te nemen. 

S. 166. 17 Nov. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

12 Februari 1879, S. 36, tot regeling der 
examens als arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende. S. 166. 

17 Nov. 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 

wet van 25 December 1878, S. 222, houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van aria, tandmeester, apotheker , 
vroedvrouw en apothekersbediende, zooals die 
is aangevnld en gewijzigd bij de watten van 

28 Juni 1881, S. 108, 26 October 1889, 
S. 187, en 12 December 1892 (Stol. n°. 261). 

S. 168. 22 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hon

dende besliBBing dat in art. 29 der wet van 
1 Juni 1866, S. 61, onder het-woord *apo
theek" ook is te verstaan de verzameling van 
geneesmiddel~n van een geneesknndige, tot het 
leveren van geneesmiddelen bevoegd en dat de 
notaris, griffier of deurwaarder die een open
bare verkooping van eene apotheek hondt, ver
plicht is zorg te dragen, dat daarbij de voor
schriften van gemeld artikel worden in acht 
genomen. 4 Dec. 

Handelmaatschappij. (Nederl.) Wet hon
dende bekrachtiging eener overeenkomst met 
de Nede1·landsche Handelmaatschappij ter ver
vanging van die, bekrachtigd bij de wet .-an 
12 Juni 1883 (Staatsblad n°. 67). S. 118. 

23 Juni. 
Handels- en fabrieksmerken. w et ho n

d ende bepalingen op de fabriek&- en 
handehmerken. S. U6. 30 Sept. 

- Besluit bondende bepaling van den dag, waarop 
de wet van 30 September 1893, S. 146, in 
werking zal treden. S. 156. 27 Oct. 

- Besluit ter uitvoering van art. 2 der wet van 
80 September 1893, S. 146, hondende bepa
lingen op de fabriek&• en handelsmerken, voor 

zooveel betreft: 
Ned.-Indië. S. 169. 9 Nov. 
Suriname. 160. 9 Nov. 
Curaçao. 161. 9 Nov. 

Havens. &sluit tot vaststelling van het regle
ment op het · gebruik van d.e apoorweghJLYen 
en den havenmond te Stavoren met de daartoe 
behoorende werken. S. 14.7. 2 Oct. 

- Als voren te Enkhuizen met do daartoe be
hoorende werken en van het gedeelte van het 
Krabbersgat tegenover den mond van die haven. 

S. 148. 2 Oct. 
Indië. (Nederlandsch) Besluit tot nadere 

wijziging van het besluit van 29 Aognstns 1888, 
S. 183, houdende vaststelling van nieuwe regelen 
omt.rent de benoembaarheid en uitzending van 
rechterlijke en administratieve ambtenaren voor 
den dienst in Nederiandsch-Indië. S. 117. 

20 Juli. 
- Wet houdende bekrachtiging van eene ordon

nantie van den Gouvpr11,eur-Generaal van Neder
landsch-Indië, d.d. 26 Juni 1893 (Indisch 
Staatsblad n°. 138). S. 242. 29 Dec. 
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Industrieele eigendom. Besluit tot in
trekkinii: van het besluit van 2 Juni 1890, S. 9,, 
be_treffende de inrichting van een bijtondei'i!II 
dienst van den iodustrieelen eigendom en van 
eene centrale bewaarplaats, bedoeld bij art. 12 
der internationale overe!lokomst tot bescherming 
van den iodnstrieelen eigendom van 20 Maart 
1883. S. 163. 15 Nov. 

Ka.na.len, Wet tot afschaffi ng der heffing van 
kanaal, en havengelden op het Noordzeekanaal. 

S. 110. 2S Juni. 

Ka.nsela.rijleges. Wet houdende wil si
gin g der wet van 9 Mei 1890, S. 80, 
tot nadere regeling van de heffing 
en be stem m_ing der K anaelarij leges. 

s. 24.6. 29 nee. 
Kiesrecht. Vonnis van de arrondissements

rechtbank te Amsterdam, houdende beslissing 
dat het begrip ,onderstand" in den zin ' der 
kieswet niet omvat elke hulp, kosteloos ver
leend, maar in zich' sluit het deo)cbeeld van 
bedeeling, of wel geregelde onderateooing van 
armen ter leniging in bonnen nood. 30 Juni. 

Krankzinnigen. Bes!nit tot intrekking van 
het besluit van 29 October 1891, S. 176, 
waarbij aan P. J. SAVELBll:RG te Heerlen ver
gunning is verleend een gedeelte van het St. 
Jozefsgesticht te Heel (gemeente Heel en Pan, 
heel) in te richten tot een gesticht voor idioten. 

· S. 19. 6 Jan. 

- ·Besluit tot wijzif_l:Îng van het besluit van den 
11 Jnni 1891 , S. 102, waarbij aan SOPHIA 
GENIS te Ede, verii:unning is verleend tot op• 
richtillf_l: van een gesticht voor krankzinnigen 
aldaar. S. 23. 26 Jan. 

- Besluit waarbij aan de vereeniging voor Christe
lijke verzorging van krankzinnigen en zenuw
lijders in Nederland, gevestigd te Ede, ver
gunning wordt verleend het landgoed H Eder• 
oord" aldaar in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen. S. 80. 6 Mei. 

- Besluit houdende nadere wijziging van het be, 
elnit van 9 October 1881i, S. 18,, tot be
paling van het maximum der verpleegden en 
het minimum van geneeskundigen voor het 
krankzinnigengesticht te ltosmaleo. S. 82. 

10 Mei. 
- Besluit, 1°. tot intrekking van het besluit 

van 22 September 1887, S. 164, houdende 
vergunning aan C. A. HEIJDE, weduwe E. M. 
HILLE te Haarlem tot oprichting van een krank
zinnigengesticht ald11ar, aan de Nieuwe Gracht, 

en bepaling van het maximum van het getal 
verpleegden en het minimum van het getal 
geneeskundigen ; 2°. houdende vergunning aan 
A. J. CAJ[PBELL te Heemstede tot oprichting 
van een krankzinnigengesticht te Haarlem, aan 
de Nieuwe Gracht, en bepaling van het maxi
mum van het aantal verpleegden en het mini• 
mnin van het getal geneeskundigen. S. 129. 

26 Juli. 
KrijgsschooL Besluit tot wijziging van het . 

Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. S. 66. 
8 April. 

Kunst. Besluit tot vaststelling van een Regle
ment voor de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten, en zulks met intrekking van het be
sluit van 9 April 1873 (Staatsblad n°. ,1). 

S. 60. 22 Febr. 
Wijziging van bovenp:enoemd besluit. S. 161. 

10 Oct • 

. Landbouw enz. Besluit tot nadere aanvul
ling van art. 6 van het besluit van 24. Decem• 
her 1883, S. 24.8 , houdende bepalingen ter 
uitvoering der overeenkomst tot wering der 
druifluis (phylloxera). S. 20. 12 Jan. 

- Besluit tot aaovnlling van het besluit van 
24 October l 892, S. 236, hond ende ·nadere 
vasMelling van bepalingen ter uitvoering van 
artikel 3 der wet van 26 Mei 1880, S. 89, 
tot bescherming van diersoorten nuttig voor 
landbouw of houtteelt. S. 87. 9 J ooi. 

- Besluit tot wijziging van de artikelen 1 en 6 
van het Reglement voor de Rijkslandbouw• 
proefstations, vastp;esteld bij besluit van 22 April 
1892 (Staatsblad no. 93). S. 164. 16 Nov. 

Marechaussee. Besluiten betreffende de orga• 
nisatie van het wapen der Koninklijke mare
chaussee. 4 Maart. 

20 Juli. 
Maten en gewichten. Besluit van den 

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
betreffende vaststeJlioir van het goedkeuringa• 
merk voor den ijk en herijk der maten en ge
wichten enz. voor 189,. 23 Oct. 

- Besluit betrekkelijk den herijk van maten en 
gewichten in 1894. en 1896. S. 169. 24. Nov. 

Militair onderwijs. Besluit tot vaststelling 
van een reglement voor de Cadettenschool. S. ö8. 

6 April. 
Militaire zaken. Besluit van den Minister 

van Oorlog, betreffende het verleenen van bij
stand en van hulp door militairen en het inzenden 
van rapport.en dienaan{l88nde:_ 6 Maart. 
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- Bes! uit houdende bepalingen tet toelating van 
onderofficieren van het leger in Nederlandsch
lndië tot den Hoofdcursus te ·Kampen. S. 154. 

20 Oct. 
Militie. (Nationale) Missive van den Mi

nister van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende het ver
Jeenen van vergunning tot uitoefening van de 
buitenlandsche zeevaart. 7 Febr. 

- Wet tot voorziening betreffende het ingezeten
schap voor de toepassing der wet betrekkelijk 
de nationale militie. S. 91. 22 Juni. 

- Missive ,·an den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Commissarissen der Koningin in 
de proviocien, omtrent de uitvoering der wet 
tot voorziening betreffende het, ingezetenschap 
voor de toepassing der nationale militie. 

29 Juni. 
~ Besluit betreffende de lichting der nationale 

militie voor het jaar 1894. S. 158. 2 Nov. · 
Ne.ture.lise.tie. Wetten houdende naturalisatie 

van: 
Ahn. S.J. H. s. 18. 3 Jan. 
Alhers. J. H. 194. 13 Dec. 
Boijmaons. W. H. 8. 2 Jan. 
Bolchover. A. M. 4. 2 Jan, 
Bolchover. L. 3. 2 Jan. 
Brüning. J. H. J. 16. 3 Jan. 
Dalmijn. W. J. 14. 3 Jan. 
De.ndré. G. H. J. 210. 14 Dec. 
Diekmann. H. G. 207. 14 Dec. 
Dröge. G. 187. 12 Dec. 
Dröge. H. A. 188. 12 Dec. 
Dröge. T. 189. 12 Dec. 
Einhaus. G. 197. Ia Dec. 
Everts. J. F. J. 1118. 13 Dec. 
Goldschmidi. J., zich noemende J. H. Gold-

schmidt. s. 191. 12 Dec. 
Goldschmidt. S. 190. 12 Dec. 
Gröninger. H. H. 195. 13 Dec. 
Gröninger. J. H. 196. 13 Dec. 
Guthrie. N. 206. 14 Dec. 
Hanenkamp. G. W. 12. 3 Jan. 
Hemmer. S. 5. 2 Jan. 
Hernmarck. A. J. G. 199. 13 Dec. 
Hüffer. H. J. E. F. 203. 14 Dec. 
Knuth. F. J. H. 206. 14 De~. 
Kramer. A. J. -H. 211. 14 Dec. 
Krnse. H. ll. 3 Jan. 
Lee. Mr. 0. J., zich noemende Mr. J. Lee, 

s. 9. 2 Jan. 
Lembeek. J. H:. 10. 2 Jan. 

Martow. J. 
Moser. A. 
Nahmér. J. W. R. von der 
Oppenheimer, S. 
Reiring. J. G. 
Schute. J. G. H. 
Staab. K. C. 
Stein. K. A. M. 
Tepe. H.A. 
Tepe. J. H. 
Thomas. Mr. T. 
Viëtor. J. H. Friesemann
Voss. G. C. 
Voss. J. H. 
Xhonneui: • .J. G. N. 

s. 204. 
192. 

16. 
193. 

13. 
186. 
200. 
212. 
201. 
202. 
209. 
208. 

7, 
6. 

17. 

14 Dec. 
12 Dec. 

3 Jan. 
13 Dec, 

3 Jan. 
12 Dec. 
13 Dec. 
14 Dec. 
13 Dec. 
13 Dec. 
14 Dec. 
14 IJec. 

2 Jan. 
2 Jan. 
3 Jan, 

Nederlanderschap. Missive van den Com
missaris der Koningin in de provincie Overijssel, 
aan de burgemeesters der gemeenten in die pro
vincie, betreffende uitvoering der wet op het 
N ederlandersohap. 17 Febr. 

Nota.ria.at. Arrest va~ den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat in den zin van 
art. 36 der wet op het notarisambt niet als 
regel van eeoe bladzijde der akte moel worden 
medegeteld de lijn, waarop enkel het transport 
eener aan het slot der vorige gedane optelling 
is geschreven. 10 Febr. 

Onderwijs . (Lager) Besluit tot vernietiging 
van een besluit van den raad der gemeente 
Alblasserdam , voor zoover daarbij eene onder
wijzersbetrekking aan de open bare lagere school 
n°. l is opgeheven. S. 136, 8 Aug. 

- Besluit houdende beslissing, in verband met 
art. 64bia der wet op het Jager onderwijs dat 
de Gereformeerde Kerk te Zwolle (A), vroeger 
Christelijk Gereformeerde gemeente, rechteper
soonlijkheid heeft. 6 Oei. 

- Besluit tot vernietiging van een beslnit van 
den raad der gemeente Mijdrecht, voor zoover 
daarbij bepaalu ia, dat aan alle ouders van 
kinderen boven de zes en beneden de twaalf 
jaren, woonachtig in een gedeelte van de bniten
bnnrt Blokland, eene jaarlijksche toelage nit 
de gemeentekas zal worden verstrekt voor ieder 
kind, hetwelk gedurende één jaar geregeld eene 
aehool buiten de gemeente Mijdrecht zal blijken 
te hebben bezocht. S. l 71. 7 Dec. 

- Besluit tot aanvulling der voorschriften gegeven 
bij besluit no 18 April 1890, S. 64, tot uit
voering van art. 24 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, zooals die is gewijzigd bij de wet 
van 8 Dec. 1889 (Stbl. n°, 176). S. 216. 20 Dec. 
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Onderwijs. (Hooger) Besluit tot wijziging 
van het besluit van 30 Juli 1886, S. 125, 

houdende aanwijzing van de buitenlandsche ia
stellingen en getuigschriften, bedoeld in ar
tikel 8öhi, der wet, regelende het hooger onder
wijs, vastgesteld bij de wet van 23 Juli 1885 
(St.aatsblad n•. 141). S. 118. 22 Jnli. 

- Besluit houdende nadere wijziging · van het bij 
besluit van 4 Juni 1878, S. 86, gewij~igde be
sluit van 27 April Us77, S. 87, wasrbij de in de 
artikelen 84, 88 en 92 der wet van 28 April 1876, 
S. 102, bedoelde examens en promotiën zijn 
vastgesteld. S. 119. 22 Juli. 

Onteigening. Wetten en' besluiten tot ont
eigening ten algemeenen nutte van eigen
dommen voor: 

een locaalspoorweg van Sittard over Heerlen 
tot aan de Nederlandsch-Pruissische grens, 
nabij Herzogenrath. S. 25. 26 Jan. 

de verbetering van den waterafvoer in de Kamper
poorten voorstad, gemeente Zwolle. S. 69. 

10 April. 
de verbetering van het kanaal van Drachten 

tot de Kolonievaart. S. 70. 10 April. 
een spoorweg (tramweg) van Schouw naar 

Purmerend. S. 71. 10 April. 
den aanleg van eene straat, met riool , ver

bindende de Prins-Willemstraat met de Duin• 
straat, met zijtakken naar den Drogersdijk, 
te Scheveningen. S. 89. 22 Juni. 

het dempen van slooten, met verbetering van 
bestaande en aanleg van nien we verkeerswegen, 
in het westelijk gedeelte der gemeente 's Graven• 
hage. S. 90. 22 Juni. 

het ophoogen van den Zuider-Maatweg, tot 
vorming van eene innndatiescheiding in de 
stelling van Amsterdam. S. 101. 22 Juni. 

het maken ten behoeve van den vestingbouw 
van een verbindingswal in den Zuidwijker• 
meerpolder en het verbreeden van een ge
deelte van de ringsloot van dien 1iolder 
onder Beverwijk en Assendelft. S. 102. 

22 Juni. 
het maken ten behoeve van den vestingbouw 

van werken aan den St. Aagtendijk onder 
Wijk aso Zee en Duin en Heemskerk. 

S. 131. 29 Juli. 
de verbreeding der Nobelstraat te Utrecht. 

S. 141. 80 Sept. 
den aanleg van een dijk lot bedijking van den 

Grooten Veenpolder in Opsterland en Smal
lingerland. S. 167. 18 Nov. 

de verzwaring van den Slaperdijk van het 
Hooirheemraadschap van Delfland. S. 172. 

7 Dec. 
de normaliseering van de Nieuwe Maas boven 

Rotterdam. S. 184. J 2 Dec. 
het maken van eeoe hoofd watering ten behoeve . 

van het waterschap We~terdiep. S.185. 12 Dee. 
Patentrecht. Besluit betreffende de meting 

voor het patentrecht van visschersvaartuigen, 
bekend onder den naam van kott.ers en aken. 

S. 88. 19 Juni. 
Pensioenen. Besluit tot regeling van de pen

sioenen van ambtenaren, geëm1,loieerden en 
werklieden verbonden aan het Koloniaal Eta
blissement te Amsterdam. S. 76. 15 April. 

- Wet tot wijzigi-ng en aauvulling van 
sommige artikelen van de wet van 
9 Mei 1890, S. 79, tot regelin11 van 
het pensioen der weduwen en weezen 
van.burgerlijke ambtenaren. S. 145. 

30 Sept. 
Politie. Besluit tot nadere regeling der jaar

wedden van de beambten der Rijksveldwacht. 
S. 49. 21 Febr. 

- Besluit }ot nadere wijziging van het besluit 
van 11 November 1856, S. 114, houdende 
bepalingen omtrent de dienst der . rijksveld
wachters. S. 84. 15 Mei. 

- Besluit van den Minister van Justitie, tot. 
regeling van de indeeling van de rijksveldwach 
in districten en brigaden. 30 Mei. 

- Besluit van den Minister van Justitie, hou
dende vaststelling eener instructie voor de on
bezoldigde rijksveldwachters. 22 Juni. 

Posterij. Wet tot goedkeuring van contracten 
met de Stoomvaartmaatschappijen • Nederland" 
en •Rotterdamsche Lloyd", wegens het uitvoeren 
van eenen maildienst tnsschen Neder land en 
Nederlandsch-Indië. S. 59. · 8 April. 

Besluit houdende nadere 
I 

regeling van het port 
der pakketten, een gewicht van· 5 kilogram 
niet te boven gaande, rechtstreeks over zee 
tusschen Nederland en Nederlandsch- Indië ver
zonden wordende. S. 85. 29 Mei. 

- Besluit houdende toekenning van vrijdom van 
brief por!. 2 Juni. 

Provinciaal bestuur. Arrest van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat de 
Prov. Staten bevoegd zijn tot behoud der water
staatswerken binnen hunne provincie, voor zoo
ver het toezicht op bepaalde werken niet bij 
de wet aan een ander is opgedragen, algemeene 



IX A.LPHA.BETIB0HE INHOUDB-OPGA.VE VOOR 1893. 

voorschriften te geven en op de overtreding 
daarvan, volgens art. 1 der wet van 25 Mei 1880, 
S. 86, eene 11eldboete te stellen. 16 Oct. 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Be
sluit houdende intrekking van het kantoor van 
expeditie en betaling en van laatste visitatie 
te Reuven en opbelllog van een heerbaan. 

S. 77. 17 April. 
- Besluit bondende vestiging van kantoren en 

eente wachten tot in- eo uitklaring in de pro
vincie Zuid-Holland, alsmede aanwijzing van 
den Hoek van Holland, onder de gemeente 
••Gravenzande , als licbtiogsplaats en als los
plaats van goederen bij invoer ter zee en met 

· spoortreinen. S. 79. l Mei. 
- Wet hoodeode bepalingen omtrent vrijstelling 

van belastingen voor sommige buiteolandsche 
goederen. S. 175. 11 Dec. 

- Wet t.ot verlenging van den termijn, bepaald 
bij de wet van 31 December 1890, 6. 195, 
betreffende de heffing en de verzekering van 
de invoerrechten en accijnsen. S. 24.8. 29 Dec. 

Rechtswezen. Wet tot wi,jzi!(iog van 
artikel 4.69 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. S. 61. 

8 April. 
- Wet tot intrekking van artikel 87 

van de •wet op de regterlijke orga
n is a t ie en het beleid der justitie" en 
in verband daarmede tot wijziging 
van eenige bepalingen der bestaande 
wetgeving. S. 93. 2i Juni. 

Registratie. Missive van den Minister van 
Financiën aan de directeuren der reg is tra tie en 
domeinen, betreffende toepassing der zegel- en 
registratiewetten op stukken betrekkelijk gedingen 
van onvermogenden. 12 Mei. 

- Wet tot afschaffing van de rechten 
van registratie op aanstellingen en 
akten van beëediging van ambte
naren. S. 245. 29 Dec. 

Rivieren. Besluit houdende wijziging en aan
vulling van het Reglement van politie voor de 
scheepvaart en vlotvaart op de Merwede, de 
Noord en de Nieuwe Maas, vastgesteld bij be
sluit van 6 Mei 1892 (Stbl. o0 • 97). S. 28. 

30 Jan. 
Wijziging van dit besluit. S. 214,. 19 Dec. 

Besluit van den Minister van Oorlog, hou
dende vaststelling van een voor~hrift voor het 

• verstrekken van pereoneel en materieel voor het 
doen van seinschoten. 2 Mrt. 

Rijnvaart. Besluit ter bekrachtiging vao liepa• 
liogen tot wijziging en aanvulling van het Re
glement van politie voor de scheepvaart en 
de vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van 
de Waal eo de Lek, va& kracht verklaard bij 
besluit van den 12 April 1892 (Stbl. n°. 86). 

S. 29. 30 Jan. 
219. 23 Dec, 

Scheepvaart. Bealoit houdende bepalingen 
betreffende de toelating van oorlogsschepen van 
vreemde mogendheden in 's Rij ka zeegaten, 
havens en binnenwateren. S. 4.6. 2 Febr. 

- Bealoit hondeode bepalingen tot vereenvoudi
ging der donane-formaliteiteo voor stoomschepen, 
die N ederlandsche havens enkel aandoen om 
goederen bij · te laden of passagiers te ont.sclulpen 
of op te nemen. S. 48. 21 Febr. 

-:- Besluit tot wijziging van bet reglement voor 
de examens ter verkrijging van een diploma 
als machinist aan boord van koopvaardijschepen, 
vastgesteld bij besluit van den 18 Maart 1891 
(Staatsblad n°. 76). S. 81. 8 Mei. 

Schuld. (Nationale) Besluit hondeode mach
tiging tot uitgifte en beleeniog van/ 12,000,000 
in schalk:istbiljetten volgens de wet van 4, April 
1870 (Staatsblad n°. 62). S. 52. 17 Maart. 

- Besluit betreffende de uitloting en aflo99iog van 
3½ percent& schuldbekentenissen van het voor
malig Amortisatie Syndicaat voor 1894.. S. 153. 

16 Oct. 
Spoorwegen. Besluit bepalende de plaatsing 

in het Staatsblad van de op 28 November 1892 
te Berlijn toaschen l'ï ederlaod en Uuitschland 
gesloten overeenkomst tot regeling der aanslui
ting van den lokaalspoorweg Sittard-Herzogen
rath op de Nederlandsch-Prnissische grens. S. 63. 

22 Maart. 
- Wet tot wijziging van de wet van 

9 April 1875, S. 67, houdende rege• 
liog van den dienst en het .gebruik 
der spoorwegen. S. 62. 8 April. 

- Wet tot bekrachtiging van eeoe overeenkomst 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen en met de N ederlandsche Znider
spoorweg-Maatschappij betreffende den locaal
spoorweg Sittard-Herzogenratb. S. 112. 23 Jnni. 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van een 
besluit van burgemeesti,r en wethouders der ge• 
meeote Zuidlaren , waarbij vergnnoing is verleend 
áan G. KREIIER aldaar tot verkoop van sterken 
draak in het klein. S. 83. 10 Mei. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 14, Fe-
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brnari 1898 te 's Gravenhage onderteekend 
protokol betreffende de uitvoering van de den 
16 November 1887 te 's Gravenhage gesloten 
in ternationale overeenkomst tot het tegengaan 
der misbrniken voortvloeiende nit den verkoop 
van sterken drank op de Noordzee, buiten de 
territoriale wateren. S. 92. 22 J nni. 

- Wet tot wijziging van de wet van 16 April 1891, 
S. 84, hondende bepalingen ter uitvoering van 
de op 16 November 1887 te 's Gravenhage ge• 
sloten internationale overeenkomst, strekkende 
tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende 
nit den verkoop van sterken drank onder de 
visschers op de Noordzee, buiten de territoriale 
wateren. S. 262. SO Dec. 

Stoomwezen. Arrest van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat het door den 
gebruiker van een stoomketel met een tonw 
vastzetten en door een stuk ijzer overbelasten 
van de volgens de wettelijke voorschriften inge
richte en gebruikte veiligheidsklep van dien ke~l, 
bij geene wet of verordening is verboden. 4 Dec. 

Strafrecht en Strafvordering. Missive 
van den Minister van J nstitie aan de heeren 
procurenrs-generaal bij de gerechtshoven, offi• 
eieren van justitie bij de arrondisselllents-recht
banken, en de ambtenaren van het openbaar 
miuisterie bij de kantongerecbten, betreffende 
voordrarht tot verwisseling van principale ge
vangenisstraf of hechtenis in geldboete. 13 Oct. 

Tractaten. Internationale Sanitaire conventie 

van Venetië. S. 64. 28 Maart. 
- Internationale. schikking tot bescherming van 

den industrieelen eigendom. S. 65. 28 Maart. 
- Luxembur!<'. Overeenkomst tot wederzijdsche 

uitlevering van misdadigers. S. 86. 81 Mei. 
- Spanje. Verklaring van 12 Jnli 1892 te Madrid 

geteekend nopens de voorloopige regeling- der 
handelsbetrekkingen tusachen Nederland en 
Spanje. S. 120. 24 Juli. 

217. 21 Dec. 
- Wijziging van art. 16, n°. 1, litt. a, van 

het hoofdverdrag der A lgemeene Postvereeniging 
den 4den Jnli 1891 te Weenen gesloten. S. 218. 

16 Dec. 
~ Portcgal. Overeenkomst tot nadere regeling 

van de verhondingen tusschen Nederland en 
Portugal in den Archipel van Timor en Solor 
en de daarbij behoorende verklaring. S. 238. 

29 Dec. 
- België. Overeenkomst strekkende om weder

keeriit ingezetenen, onderdanen van het andere 

land toe te laten om kosteloos te procedeeren , 
met ontheffing der verplichting tot het stellen 
der bij artikel 152 van het Wetboek van Bnrger• 

lijke Rechtsvorclering bedoelde zekerheid. S. 244. 
29 Dec. 

Veeziekten. Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provinciën , betreffende het 
doen van _nitgaven uit het voorsehot ter goede 
rekening door het Rijk aan bnrgemeesters ver
strekt krachtens art. 28 der wet van 20 Juli 1870 
(St.aatsblad n°. 131). 12 April. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 
procnrenrs-generaal bij de gerechtshoven, be
treffende het tijdig berechten van overtredingen 
der voorschriften ter zake van besmettelijke 

, veeziekten. 16 Mei. 

Verjaring. Arrest van den Hoogen Raad der 
Ned., houdende beslissing dat de wet van den 

8 November 1815, S. lil, niet stilzwijgend is 
afgeschaft door art. 1991 B. W. 24 Maart. 

Verveningen. Wet houdende bepalingen om
trent overtreding van artikel 1 van het beslnit 

. van 17 Febr. 1819 (Stbl. n•. 6). S. 133. l Aug. 
Vieecherij. Arrest van den Hoogen Raad der 

Ned., hondende besliBBing dat aan art. 9 der 
wet van 21 Juni 1881 , S. 76, .ie Koning de 

bevoegdheid onileent de daarbij bedoelde voor
schriften vast te stellen ook ten aanzien van 
die wateren, waarvan particnlieren de recht
hebbenden zijn en · dat tot de voorschriften be
doeld bij genoemd artikel behoort art. 1 van 
het bij beslnit van 11 Augustus 1892, S. 198, 
vastgesteld reglement op het beviBSChen van de 
Schelde en Zeeuwsche stroomeo. 20 Nov. 

Waarborg gou den en zilveren werken. 
Besluit tot wijziging der S S 7 en 9 van artikel 2 
van het besluit van 2 April 1864, S . 16, be
treffende den vorm en het gebruik van Rijke
keurstempels voor gouden en zilveren werken. 

S. 103. 22 Juni. 
We.penen. Arrest van den Hoogen Raad der 

Ned., houdende beslissing dat onder de uit
drukking •diergelijke voorwerpen" in art. 2 

tweede lid der wet van 9 Mei 1890, S. 81, 
niet behoort een ijzeren bokser of vingerring 
niet Yoorzien van punten. 9 Oct. 

Weduwen- en Weezenfonde. Besluit tot 
vaststelling van een nieuw reglement voor het 
Weduwen- en Weezenfoods voor de officieren 

van de landmacht in Nederlandsch-lndië. S. lr>ó. 
26 Oct. 
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Zegel. Besluit tot nadere wijziging van het ' 
besluit van 13 Maart 18H, S. 18, betrekkelijk 
de wet op het recht van zege\. S. 61. 7 Maart. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot wijzi
ging van het besluit vau 4 Sept. 1892, S.1116, 
tot vaststelling vau bnitenp;ewone maatregelen 
tot · afwendiug der Aziatische chol'ra en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 66. 

26 Maart. 
- Wet tot wijziging van de wet van 

28 Maart 1877, S. 35, tot wering van 
besmetting door nit zee aankomende 
s c he pen. S. 68. 8 April. · 

- Wet tot wijziging van de wet van 
4 December 1872, S. 184, tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten. 

S. 64. 8 April, 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld bij de wet van 20 Juli 
1884, S. 164, tot vaststelling van buitengewone 
maatrei &. -tot afwending vau eenige besmette
lijke ziekten en tot wering haroir uitbreiding en 
gevolgeni S. 116. 20 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone maat
regelen tot afwending der Aziatische cholera en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 137. 

- 80 Aug, 
Zout, Besluit houdende voorschriften omtrent het 

bepalen van de hoeveelheid zoo t in pekel, zeewater 
of ander zouthoudend water. S. 78. 22 April. 

- Besluit waarbij vrijdom van accijns wordt toe-
• gestaan voor ruw zont, benoodigd voor het ont

dooid houden van spoorwegrails en het reinigen 
_ van openbare wegen. S. ,162. 13 Nov. 




